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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

ـمرسلني الرسوله االمني، خاتم النبيني و ـمني والصلوه والسالم عىلاحلمدهلل رب العال

 يوم الدين اما بعد: ـمن وااله ونرصه اىللوصحبه و وعىل

ن است که یاز آن، ا یکیبه بنده نموده و  یفراوان بزرگالله متعال الطاف 
د، یش رو داریکه هم اکنون پ« ةاجلامععقيده السلف الصالح اهل السنه و الوجيز يف»کتاب

ن، یمورد استقبال اقشار مختلف خوانندگان محترم قرار گرفت ـ الحمدلله ـ و به خاطر ا
د چاپ آن گرفتم یم به تجدیکه تصم ید و هنگامیاب گردیگذشته آن نا یها همه چاپ

ش یراید به آن افزوده و آن را ویمهم و مف یقرار دادم و مطالب ینیآن را مورد بازب
خوانندگان محترم به  یکردم تا خواندن آن برا یرا اعراب گذار نمودم و ضمنًا کتاب

درس  یها ن کتاب در مدارس و حلقهیها آسان شود چون ا رعربیغ یخصوص برا
 گردد. یم سیتدر

 یاز علما یکه گروه یا مهم و خجسته یها ان شد، مقدمهیو عالوه از آنچه ب
ن یت و ارزش ایاند به اهم ح آن نوشتهیبرجسته و متخصص بعد از مطالعه کتاب و تصح

 ن علما عبارتند از:ید کتاب افزوده است و ایچاپ جد
 .نیخ عبدالله بن عبدالرحمان الجبریعالمه ش -1
و  یر امور اسالمیخ، وزیم آل شیز محمد بن ابراهیصالح بن عبدالعزخ یعالمه ش -2

 .یاوقاف و دعوت و ارشاد کشور عربستان سعود
ده در یس بخش عقیالعقل رئ یم العلیاستاد بزرگوار دکتر ناصر بن عبدالکر -3

 امام محمد بن سعود. یدانشگاه اسالم
ده در یخش عقس، استاد بیاستاد بزرگوار دکتر محمد بن عبدالرحمان الخم -4

 محمد بن سعود. یدانشگاه اسالم
برجسته ُکرد و  یاز علما یکی، یلیخ محمد راشد بن خالد دوندارالقره گویش -5
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ه در منطقه یب مسجد جامع الشرفیو امام و خط« ةیالشرف المدرسة»مسئول 
 ه.یوان در شرق ترک

 یمث و فقه مقارن دانشکده علوم اسالین الفعل، استاد حدیاسیدکتر ماهربن  -6
ث و مولف یحد یها ث عراق و محقق کتابیخ دارالحدیدر دانشگاه االنبار و ش

 ث.یدر علوم حد یدیمف یها کتاب
ته علما و یس کمی، و رئیمیسل یس رابطه علماین الحاج محمد رئیدکتر ام -7

 یها قا در خرطوم سودان که کتابیآفر یدعوتگران و استاد دانشگاه جهان
 ف کرده است.یتال یتیده و فقه و امور تربینه عقیدر زم یادید و زیمف

ده و مذاهب معاصر در ی، استاد عقیدکتر عبدالرزاق بن الطاهر معاش الجزائر -8
 .یصل در احساء عربستان سعودیدانشگاه ملک ف

حقوق و  یئت شرعیر کل هیم، دبیابراه یریخ بزرگوار دکتر محمد بسیش -9
س مجلس یو نائب رئ ییکایس دانشگاه آزاد آمریاصالح در قاهره، و نائب رئ

پژوهش در  یاداره آموزشکده تاجان وابسته به ازهر، و پژوهشگر مرکز علم
 یآموزش زبان عرب یس مجلس اداره مرکز فجر برای، و رئیوزارت پژوهش علم

جده و  یته فقه اسالمیها در قاهره و پژوهشگر مشارک در کم رعربیغ یبرا
فات ین، و صاحب تالیمسلم یه علمایاتحاد یئت امنایعضو مجلس ه

 .یگر یاز برجستگان دعوت سلف یکی، و یدر علوم مختلف اسالم یرینظ یب
دان، محقق،  ه و محّدث، و لغتیفق یل عمرانیمحمد بن اسماع یعالمه قاض -11

من که همواره با علم و یخ قضاوت یو ش یمدافع سنت، و مبارز با بدعت گذار
ن سند یدارد و باالتر یعلوم اسناد عالم و افتاء مشغول است. و در همه یتعل

 قرار دارد. یازده راوی ن او و امامیاست که ب یح بخاریت صحیاو در روا
ب بارز و ماهر در علم نحو یب و ادیه و خطیم شقره، فقیعالمه محمد بن ابراه -11

 از برجستگان آن کشور. یکیبا و عالم اردن و یفات زیو صاحب تال
ن و یمسلم یه علمایس اتحادیب رئینا یالنوومان یبن سل یدیخ محمد سیش -12

 ا.یتانیاهل سنت و الجماعت و از دعوتگران برجسته آن در مور یاز علما یکی
 ث در پاکستان.یاهل حد یت مرکزیس کل جمعیر، رئیاستاد دکتر ساجد م -13
ر دانشگاه یقا و مدیآفر یه علمایر اتحادیال، دبید بن محمد بابا سیدکتر سع -14

 برجسته آنجا. یاز علما یکیو  یمال یدر جمهور والساحل در باماک
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استاد بزرگوارمان  ین کتاب برایا یادیدر محل ز یها ن در کالسیو همچن -15
خوانده   لیل العقیز بن عقی..... عالمه عبدالله بن عبدالعزیشوایخ و پیش

 ه نموده است.یع آن توصیس و توزیشان کتاب را ستوده و به تدریشده که ا
 اند: ح کردهیل کتاب را مطالعه و تصحیافراد ذن یو همچن

ه و عضو یبلند پا یئت علمایخ عالمه صالح بن فوزان الفوزان، عضو هیش -16
ق خود مرا یدق یها دگاهیشان با دیو افتاء که ا یعلم یها م پژوهشیته دایکم
 نمودند. یاری
س کل امور ین، رئیخ بزرگوار عالمه صالح بن عبدالرحمان الحص  یش -17

ات یه که مرا با نظریبلند پا یئت علمای، و عضو هیرام و مسجد نبومسجدالح
 د نمود.یخود مستف یو آرا

س در یئت تدریز العسکر، عضو هیخ دکتر عبدالمحسن بن عبدالعزیش -18
ب مسجد یدر دانشگاه امام محمد بن مسعود و امام خط یدانشکده زبان عرب

ار مرا یاض که بسیل ریجامع شاهزاده نوره بنت عبدالله در محله النخ
 د گرداند.یمستف

ریدکتر سعود بن ابراه -19  یالقر در دانشگاه ام ییر دانشکده قضایم، مدیم الشُّ
 ب مسجدالحرام.یمکه مکرمه، و امام خط

ث مکه مکرمه و یمدرس دارالحد  نویل زیخ بزرگوار محمد بن جمیش -21
 ت.یده و دعوت و تربیفات سودمند در عقیصاحب تال

ن یان ایدر چند کشور و چند بار چاپ شده است. و از م یله متعالو کتاب به لطف ال
نه چاپ شده یدر مد« چاپ قرآن یته ملک فهد برایکم»است که در  یا ها نسخه چاپ

 یو جهان ین کتاب به چند زبان اسالمیاست. و همچن یبا و ارزشمندیاست که چاپ ز
 شود. یس میتدر یعلم یها در کالس یادیز یز در کشورهایترجمه شده و ن

ن بنده است که همواره به رحمت و آمرزش و یبر ا ینها لطف الله متعالیو همه ا
 ازمند است.ین یالله متعال یعفو

همه هستم و از الله  ین بزرگواران صادقانه سپاسگزارم و مخلصانه دعاگویاز همه ا
را در بهشت م که پاداش آنان را چند برابر بدهد و مقامشان ینما یمسئلت م یمتعال
مند گرداند. و الله متعال به همه  شان بهرهین را ازعلم و کارهاین باال ببرد و مسلمیبر

ن از ید که او شنوا و اجابت کننده دعاست. و همچنیترد ین پاداش را بدهد بیآنان بهتر
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 ید را مورد قبول قرار دهد و آن را خالص براین چاپ جدیخواهم که ا یالله متعال م
ن را زا آن یره آخرتم بگراند. و مسلمیرد و پاداش آن را ذخیداند و از من بپذش بگریخو
 مند گرداند. بهره

 صحبه امجعنياله و منري وعىلـال الرساجاهلادي البشري و عىل كاهلل وسّلم وبار وصىل

 یالعراق یل البزاز اثرید ال اسماعید بن عبدالمجیابومحمد عبدالله بن عبدالحم
 ساکن استانبول

 ن و مؤسس کتابخانه الغرباءیمسلم یه علمایاتحاد یئت عالیعضو ه
 هـ1432 یع الثانیرب 22

 



 

 
 

 

 

 

 اند ن کتاب نوشتهیکه علما بر ا ییها از مقدمه ییها دهیگز

د یل تائیان قول درست و آنچه دلیسنده به بیافتم که نویارزشمند  یآن را کتاب
د و اقسام آن و یدگاه اهل سنت را در مورد توحیکند خود را ملزم دانسته است و د یم
ان کرده است و به مناقشه یح است بیده صحیمان و قضا، و اغلب آنچه متعلق به عقیا

 یقانع کننده آورده که برا یلیف نپرداخته، و دالیل و تحریگذاران اهل تاو اقوال بدعت
از اهل سنت و الجماعت و سلف است  یاست و مطالب یراست کاف نده حق و راهیجو

ها و  بند بوده و از بدعتیل پایرساند که آنان همواره به دل ین را مینقل نموده که ا
 اند. ها به دور بوده ینوآور

 ن(ی)عالمه عبدالله بن عبدالرحمان الجبر
 

 یقدردان ۀستیاش یان کرده و تالشیار خوب بیدم که بسین کتاب دیبا مطالعه ا
با ارائه یز یلید سلف را خیآسان خالصه عقا یجذاب و عبارت یا وهیمبذول داشته و با ش

 ینک چاپیز موفق بوده است. و هم ایب کتاب نیکرده است و در عنوان گذاری و ترت
گردد و از جمله  یش شده ارائه میرایم ویآن هست یکه ما در صدد مقدمه نوشتن برا

ت آن به ذکر یو عنا یز کرده، استناد آن به منابع اصلیکتاب را متمان یکه ا یامور
 یموّحدان و تلخ کام ین کتاب و امثال آن موجب شادیسلف است و ا یها عبارت

 مخالفان خواهد بود.
 خ(یز بن محمد ال شیخ صالح بن عبدالعزی)ش

 یش برابا، التزام به اصول و تالیز ی کتاب را خواندم خوب بود، سهولت و ارائه
 ز کرده است.یر سلف صالح آن را متمایو تعاب یالتزام به کلمات شرع

 م العقل(ی)دکتر ناصر بن عبدالکر
د اهل سنت و ید و ارزشمند است، مؤلف کتاب خالصه عقایآنچه او نوشته مف
از آن  یافت و هر کسید نجات خواهد یبه آن تمّسک بجو یالجماعت را که هر کس
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آسان و  یان کرده است و از آنجا که مولف با عباراتیشد را ب منحرف شود هالک خواهد
با ارائه کرده، تالش یار زیخوانندگان و شنوندگان کتاب را بس یقابل فهم برا یمعان
 ر است.یشان قابل تقدیا

 م(یم الشری)دکتر مسعود بن ابراه
سته ینموده که شا یآور در آن جمع یاست، مؤلف مطالب ارزشمند یکتاب خوب

که  یا ح داده، به گونهیده سلف صالح را کاماًل توضیباشد، عق یق میر و تشویتقد
گاه یتواند آن را بخواند و از مطالب متنوعّ  یم یمسلمان به راحت  دا کند.یپ یآ

کنم آن را بخوانند و از آن  یه میژه به طاّلب علم توصیمن به هر مسلمان و به و
 استفاده ببرند.

 نو(یل زیخ محمد بن جمی)ش
د و یاست که مولف در آن مذهب اهل سنت و الجماعت را در توح یدیکتاب مف

ر و شّر و مذهب یر خیامت و تقدیامبرانش و روز قیها و پ مان به الله و مالئکه و کتابیا
 ان کرده است.یز بین نیل اصول دیگر مسایآن را در د

 س(ی)دکتر محمد بن عبدالرحمان الخم
ارانش یو  صلی الله علیه وسلم امبریکه پ ییباورها صیاست برای تلخ یروشن ۀنمون

که بهره  یان شده که هر کسیآسان ب یرا و عبارتیگ یا وهیاند و همه آن با ش بر آن بوده
است  ین کتاب به سان درآمدیشود و ا ید میاز دانش داشته باشد از آن مستف یاندک
ن رو به یره. از ایه و غیاسطه و الویده طحاویده اهل سنت، مانند عقیعق یها کتاب یبرا

ده قرآن و سنت یعق یخواهند خود و فرزندان و شاگردان را بر مبنا یکه م یهمه کسان
ن کتاب را بخوانند و با خود یکنم ا یه میت کنند توصیوه سلف صالح، تربیبراساس ش

 یها ن کتاب را در کالسیهاست ا د برسانم که سالیداشته باشند و به اطالعتان با
 کنم. یس میمان تدر یعلم

 (یلیخ بزرگوار محمد راشد دوندار القره گوی)ش
خوانم و  می کنم و یمنتشر شده است و همواره آن را مطالعه م یلیا خیدر دن

 ن کتاب ارزشمند را بخوانند.یام که ا ه نمودهیهمواره به دوستان طلبه خود توص
 ن الفعل(یاسی)دکتر ماهر بن 

حفظه الله نگاشته  ید االثریمه عبدالله بن عبدالحمخ عالین کتاب که با قلم شیا
ه شده است، چگونه از ینه تهین زمیمردم در ا یاست که برا ییها ن کتابیشده، از بهتر

از یاست که مردم به آن ن ین دانشین آن نباشد و حال آن که از برتریباترین و زیبهتر
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است و  رضی الله عنهم ده سلف صالح یده است. بخصوص که عقیدارند و آن علم عق
از یازمندند، همان طور که نوآموزان به آن نیکوچک و بزرگ و زن و مرد همه به آن ن

 ستند.یاز نین یز علما و دانشمندان از آن بیدارند و ن
 (یل العمرانیه و محدث عالمه محمد بن اسماعیفق ی)قاض

کاماًل دربرگرفته ف شده را یکه در آن تال یاست و موضوع یدیکتاب ارزشمند و مف
وه اهل سنت و الجماعت، و گروه رستگار ملتزم بود و با یاست و در آن مولف به ش

خسته کننده و بدون اختصار ناپسند، آن را ارائه کرده  ییآسان بدون درازگو یعبارت
ده آن عام و یمدارس گنجانده شود تا فا یسته است در نصاب درسین رو شایاست از ا

 شتر شود.یببهره بردن از آن 
 ن الحاج محمد(یخ عالمه دکتر االمی)ش

ل یدم که او ـ حفظه الله ـ در طرح مسایجه رسین نتیدم به ایدر آنچه از او د
بدون تکلف،  ییواگویب آن و وضوح عبارات، و شیاهل سنت و الجماعت و ترت یاعتقاد

و مجالس  ینین کتاب در مدارس دیسته است این رو شایافته است. از ای یق بزرگیتوف
 د است.یس شود چون مختصر و مفیعلم تدر یررسمیغ

 (یمان النوویبن سل یدیخ بزرگوار محمد سی)ش
جامع که در آن از  یرین کتاب خالصه اعتقادات سلف صالح است که با تعابیدر ا
واضح  یده است و مطالب با عبارتیان گردیز شده بیست پرهیاز نیکه به آن ن یا اطاله

 اند. ها و کلماتش ذکر شده وه سلف در واژهیش یروشنهمچون وضوح و 
است و ممکن است به سبب  یخواننده ضرور یرا که برا ییها و مولف واژه

ن باور یشان این ایح داده است و همچنیگذاران دچار اشتباه شود، توض بدعت یبکاریفر
را  یت علمیفعالن یان کرده است و ایاند را پرشور ب بزرگ را که سلف صالح بر آن بوده

 رد.یگ یده و منهج سرچشمه مین عقیدر دعوت دادن به ا
 (ی)دکتر عبدالرزاق بن الطاهر معاش الجزائر

اند و فاضالن به  که علما بر آن مقدمه نوشته« ده السلف صالحیعق یز فیالوج»کتاب
ن زمان مطابق ید اهل سنت در اینکه عقایلی است بر ایاند دل آن شهادت داده یخوب
 یکینکه آخر با اول یلی است بر این دوران اسالم، و دلیدشان در نخستیت با عقااس

 اند. ندگان با گذشتگان هم آهنگیاست و آ
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 ل را نام برد:یتوان امور ذ ین کتاب میا یها یژگیو از و
ل یمان و مسایان کرده، شش اصل اید اهل سنت و الجماعت را کاماًل بیخالصه عقا

ت و یده اهل سنت در مورد صحابه بزرگوار و اهل بیده............. و عقیمهم و عق
مهم در  یها گر بحثیاستدالل و در سلوک و اخالق و د یریسلف در فراگ یها وهیش

شان یق دهد و ایتوف یخ عبدالله اثریان شده ست. الله متعال به برادر بزرگوارم شیآن ب
 د بگرداند.یش را مفیها گر کتابیو د «زیالوج»را صالح و مصلح بگرداند و کتابش

 م(یابراه یری)دکتر محمدس
از  یکیاند ما فقط از  نموده ییمان قلم فرساید و مسئله ایدر علم توح یادیافراد ز

شان یاند. ا انجام داده یاست که برادرمان عبدالله اثر یم و آن کارییگو یها سخن م آن
ر ینظ یک دهد و آنچه مهندس بیپاداش ن یاند؛ خداوند به و با کار کردهیار زیبس

که برادر عبدالله در  یاست از تالش ین است و بخشیز قابل تحسیاردوغان انجام داد، ن
ک یمبذول داشته است. خداوند به او پاداش ن یبا با ارائه کلمات و معانین کتاب زیا

ون بدارد. همه ها مصم یشان را از همه بدیامت سودمند قرار دهد و ا یدهد و آن را برا
ت یز در ساختن امت و تثبین چیتر ن موضوع و الزمیتر ده مهمیم که عقیدان یم

 سازد. یها و وجود را م است که دل یم آن است چون آن علمیآن و تحک یها اساس
 م شقره(ی)عالمه محمد بن ابراه

افتم ین یهمه اقشار مسلم ید و جامع و مانع و سودمند برایمف یآن را کتاب
 د است.یار مفیها بس طالب و دعوتگران و مدارس و دانشگاه یبخصوص برا

 ر(ی)دکتر ساجد م
ل یر ارائه کرد و براساس دلیرا به صورت فراگ یل اعتقادیشان در کتابش مسایا 

ان یآسان و مختصر ب یان کرده است و در ضمن مطالب را با عبارتیقاعده و اصل ب
 ر است.یده آن فراگیسود و فاجه کتاب مختصر اما یداشته و در نت

 یها ها ترجمه شود بخصوص به زبان شتر زبانین کتاب به بیکنم ا یه میتوص
ه یها ته ن زبانیکتاب با ا یاز محتوا یدنیو د یدیشن یها د کاستیبلکه با ییقایآفر

از کشورها  یاریدانند که در بس یکه خواندن را خوب نم یاز کسان یاریشود تا بس
 مند شوند. دهند از آن بهره یل میتشکت را یاکثر

 ال(ید بن محمد باباسی)دکتر سع



 

 
 

 

 

 

 چاپ اّول یمقدمه مولف برا

من سيئات اعاملنا، من رشور أنفسنا و باهلل عوذوان احلمدهلل نحمد، ونستعينه ونستغفره 

 كد ان ال اله اال اهلل وحده الرشياشهل فال هادي له ولمن يضمضل له، و من هيده اهلل فال

 رسوله.له، واشهد ان حممدًا عبده و

اي  َٰٓ﴿ ه  يُّ
 
ِين َٰٓٱَٰٓأ ُنوا َََّٰٰٓٓلذ قذََّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓتذُقوا َٰٓٱَٰٓء ام  اتِهََِٰٰٓٓح  ََٰٰٓٓۦُتق  ل  ََٰٰٓٓت ُموُتنذََٰٰٓٓو  نُتمَٰٓإِلذ

 
أ س ََٰٰٓٓو   ﴾١٠٢َٰٓلُِمون َٰٓمُّ

 [.112]آل عمران:
گونه که حق پروا کردن از اوست،  د! از خدا آنیا آورده مانیآ مانیکه ا یکسان یا»

 «.دید مگر آنکه مسلمان باشیرید، و نمیبترس
اي  َٰٓ﴿ ه  يُّ

 
ُقوا َٰٓٱَٰٓنلذاُسَٰٓٱَٰٓأ بذُكمََُٰٰٓٓتذ ِيٱَٰٓر  ُكمََّٰٓلذ ل ق  ِنَٰٓخ  َٰٓنذف ََٰٰٓٓم  ة َٰٓو  ََٰٰٓٓس  ل ق ََِٰٰٓٓحد  اِمن ََٰٰٓٓو خ  َٰٓه 
و َٰٓ از  ه  ب ثذََٰٰٓٓج  اِمن ََٰٰٓٓو  اٗلََُٰٰٓٓهم  ثِيََٰٰٓٗٓرِج  ا ََٰٰٓٓاك  نِس  ُقوا َٰٓٱو ََٰٰٓٓٗء َٰٓو  ِيٱَّٰٓللذ َٰٓٱَٰٓتذ ا َََّٰٰٓٓلذ َٰٓٱو ََٰٰٓٓۦبِهََِٰٰٓٓء لُون َٰٓت س 

ام  َٰٓر َٰٓل   َٰٓح 
ن ََّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓإِنذَٰٓ ل ي َََٰٰٓٓك   .[1 نساء:ال] ﴾١َٰٓار قِيبََُٰٰٓٗٓكم َٰٓع 
د و همسرش یک نفس آفریکه شما را از  ید، پروردگاریمردم از پروردگارتان بترس یا»

منتشر و پخش کرد، و از  یادیزد، و از آن دو، مردان و زنان یآفر یز از ویرا ن
نکه ید از ایزید، و بپرهیکن یگر درخواست مید که به )نام( او از همدیبترس یخداوند

 «.د، همانا خداوند مراقب شماستیرا گسسته دار یشاوندیوند خویپ
اي  َٰٓ﴿ ه  يُّ

 
ِين َٰٓٱَٰٓأ ُنوا َََّٰٰٓٓلذ ُقوا َٰٓٱَٰٓء ام  ِديدََٰٰٓٗٓٗلَٰٓق و ََٰٰٓٓو قُولُوا ََّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓتذ ٧٠َََٰٰٰٓٓٓاس  ع ََٰٰٓٓل ُكم ََٰٰٓٓلِح َٰٓيُص 

 
َٰٓل ُكم َٰٓم  َٰٓأ

ي غ َٰٓ نَُٰٓذنُوب ُكم  ََٰٰٓٓل ُكم ََٰٰٓٓفِر َٰٓو  ََُّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓيُِطعََِٰٰٓٓو م  ر ُسول  د ََٰٰٓٓۥو  ق  ِظيًمآًَٰزاف و ََٰٰٓٓف از ََٰٰٓٓف   ﴾٧١ََٰٰٓٓع 
 [.71-71]االحزاب:

جه خدا اعمالتان را ید. در نتیید و سخن حق و درست بگویمؤمنان! از خدا بترس یا»
کند  یبردار امبرش فرمانیآمرزد و هرکس از خدا و پ یو گناهانتان را مکند  یسته میبا

 «.افته استیدست  یبزرگ یابیو کام یروزیکه به پ یبه راست
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ورّش  سلماهلل عليه و اهلدي هدي حممد صىل رياما بعد: فاِّن اصدق احلديث کالم اهلل وخ

يف النار االمور حمدثاهتا وکل حمدثه بدعة وکل بدعة ضاللة وکل ضاللة
1. 

ده سلف صالح، اهل یان عقیمختصر و آسان در ب ینها کلماتیمسلمان! ا یبرادر گرام
 باشند. یسنت و الجماعت م
معاصر  یها برد و در فرقه یامروزه در آن به سر م یکه امت اسالم یتفرقه و اختالف

خود دعوت  ۀویده و شیدا کرده و هر گروه به عقیدان نمود پیموجود در م یها و گروه
 یاند که از چه کس رتین در حیکه مسلم ییکند تا جا ید میدهد و گروه خود را تائ یم
ن مطالب را یت مرا بر آن داشت تا این وضعیاقتدا کنند؟! ا یکنند؟ و به چه کس یرویپ

ان ین امت از میدر ا ید که الحمدلله خوبیاد داشته باشیر درآورم. اما به یبه رشته تحر
ت و حق یامت به هداین امت تا قیاز ا یا واهد رفت چون همواره دستهنرفته و نخ

همواره »د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم  متمسک خواهند بود. چنان که رسول اکرم
 یانیز یها به آنان ت نکردن مردم از آنیاز اّمت من بر حق خواهند بود، حما یگروه
 .2«گونه هستند نیا د و آنانیآ یم ینکه فرمان الهیرساند تا ا ینم

ا یشود که اول آن نکوست  یامت من مانند باران است که دانسته نم»د: یفرما یو م
 .3«آخر آن؟
 بند است را ین پاین گروه خجسته که به اسالم راستید این رهگذر ما بایاز ا
آورده و نسل صحابه و  صلی الله علیه وسلم  ن که رسول اکرمیراست یم. اسالمیبشناس
 و  نیتابع

                                           
صلی الله   مشروع است و رسول اکرم یند، که قبل از هر کاریگو ین خطبه، خطبه حاجت میبه ا -1

ا یمانند خطبه نکاح و  ینیراد سخن در امور دیآموخت که آن را قبل از ا یارانش میبه  علیه وسلم
در عبارات آن را ذکر  یث با تفاوتیحد یها شتر کتابیند. بیره بگویو غ یا سخنرانیجمعه و 

اند، چنان که در سنن ابن ماجه در: کتاب النکاح باب خطبه النکاح آمده است. و در سنن  کرده
در المعجم  یدر سند خود و طبران یعلیآمده است. و ابو یداود و نسائ یو در سنن اب یترمذ
ح یاز آن در صح یدر سنن خود و امام احمد در مسند خود آورده است. و بخش یهقیر و بیالکب

د یث مراجعه کنیج حدیل تخریتفض یمسلم کتاب الجمعه باب خطبة الجمعه ذکر شده است. برا
 .یاثر محدث عالمه محمد ناصر آلبان« اجهخطبة الح»به کتاب 

 .مسلم -2
 ی.آلبان یح سنن تزمذیصح -3
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ها حشر  اند، الله متعال ما را ازآنان بگرداند و ما را با آن روانشان آن را اجرا کردهیپ
 ن.ید. آمینما

ث و اهل ین گروه، گروه رستگار است و به آن اهل سنت و الجماعت و اهل حدیو ا
صلی   هستند که رسول اکرم یا وهیاند که بر ش یشود و آنان کسان یاثر و اتّباع گفته م

زود  یلین رو خیاند. از ا بر آن قرار داشته رضی الله عنهم  یو اصحاب و علیه وسلم الله
ن کتاب مختصر، خالصه یرا در ا« السلف الصالح دةیعق يّسر فیالم»کتاب بزرگ خود 

و علم  یائمه بزرگ سلف که به درستکار یها که مطالب آن را از کتاب یکردم کتاب
داده شده است،  یبودنشان در سنت گواه شان از سنت و مقتدا یرویو پ آنان
 صلی الله علیه وسلم  امبریام و آنان نسل در نسل آن را از رهنمود پ نموده یآور جمع

واضح و آسان  یا وهیمختصر و ش یبا عبارات« مختصر»ن یام که ا دهیاند و کوش فراگرفته
تا حد امکان  که از ائمه سلف نقل شده یشرع یها ارائه شود، و در ضمن آن به واژه

، یخجسته اسالم یداریبخصوص نوآموزان از فرزندان ب یا ام تا هر خواننده بند بودهیپا
باشد در  یافته و ملتزم کمکیت یجوانان تازه هدا یاز آن بتواند استفاده کنند و برا

ده یر؛ چون علم عقیده سلف صالح به صورت آسان و فراگیعق یاجمال یریفراگ یراستا
ده یاند و اگر مسلمان عق وستهیگر پیکدیآن به  یها ماند که حلقه یم یریشتر به زنجیب

ل آن را کاماًل درک کند. و از یات و تفاصیتواند جزئ ینفهمد نم یرا به صورت اجمال
ح آن الزم بوده یان و توضیام جز آنچه که ب فزودهیبه کتاب ن یزیچ چیخود ه یسو

از آن استفاده « مختصر»ن یه ایکه در ته ید اشاره کنم که در آخر منابعیاست. و با
 ام. ام را ذکر کرده برده

را به « مختصر»ن یق داد تا ایم که به من توفیگو یان الله متعال را سپاس میو در پا
ن ید مسلمین مطالب را در اصالح آنچه از عقایا یدوارم که الله تعالیان برسانم و امیپا

باشد تا  ی زهید قرار دهد و انگیشان مفیرا برا م بگرداند و آنیکه فاسد شده موثر و سه
 به قرآن و سنت بازگردند.

 یا بازنگریشنهادات خود یبا پ« مختصر»ن یکه در اتمام ا ین از همه کسانیو همچن
م و یم الشریخ سعود بن ابراهیاند سپاسگزارم، که در راس آنان ش کرده یاریمطالب مرا 

نموده و کتاب را مطالعه کرده و بر آن  نو هستند که لطفیل زیخ محمد بن جمیش
ز است که آن را یناچ ین تالشیکو دهد. ایاند. الله متعال به آنان پاداش ن مقدمه نوشته

ق الله متعال است و اگر به یام توف کنم، اگر درست گفته یم میبه خواننده محترم تقد
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 یرادیر آن اد یدوارم که اگر کسیطان است. و امیخودم و ش یام از سو خطا رفته
 غ نورزد.یحت بنده دریمشاهده کرد از نص
ش بگرداند و آن را از من یخو یخواهم که عمل بنده را خالص برا یاز الله متعال م

ن آن را سودمند قرار دهد. و از همه آنچه مخالف قرآن و سنت یمسلم یرد و برایبپذ
ن یم و اگر چنینما یو فهم سلف صالح است اظهار برائت م صلی الله علیه وسلم  امبریپ
ات خود و بعد از ید که عمدًا نبوده است و من در حیاز من سرزده باشد بدان یزیچ

 م شاهد است.یگو یام و الله بر آنچه م ز آن را پس گرفتهیمرگ ن
 صحبه امجعنياله و اهلل وسّلم نبينا حممد وعىل و صىل

 ل البزاز االثری و عراقیید ال اسماعیدالمجد بن عبیعبدالحمابومحمد عبدالله بن 
 هـ ق. 1416الحجه  ساکن استانبول عف الله عنه. ذی



 

 
 

 

 

 

 یفات ضروریتعر

 دهیف عقیتعر 
 ف سلفیتعر 
 ف اهل سنت و الجماعتیتعر 
 ده اهل سنت و الجماعتیعق یها یژگیو یمعّرف 

 دهیف عقیتعر

 ده در لغت:یعق
به هم  یعنیبستن و محکم کردن و بستن با قدرت، و  یعنیده از عقد گرفته شده یعق

. و کلمه عقد، ضد باز شدن است و ین و باور قطعیقی یعنیاثبات، و  یعنیو  یوستگیپ
ن گرفته یو بستن. و از همبندد آن را  یبست آن را و م یعنیعقده، عقدًا یند: عقده یگو یم

 د: یفرما یم یبسته شدن سوگند و نکاح. چنان که الله متعال یعنین و نکاح، یمیشده عقده 

﴿َٰٓ اِخُذُكمََُٰٰٓٓل  َُٰٓٱَٰٓيُؤ  ََِّٰٰٓٓللذ غ َٰٓٱب
ي ََِٰٰٓٓف ََٰٰٓٓوَِٰٓللذ

 
ل  ََٰٰٓٓنُِكم َٰٓم  َٰٓأ اِخُذُكمَِٰٓكنو  آَٰيُؤ  دتُّمََُٰٰٓٓبِم  قذ َٰٓع 

َٰٓٱ
 [.89 :ة]المائد ﴾ن َٰٓم  َٰٓي َٰٓل  
د یآ یرون میکه بدون اراده از زبانتان ب یا هودهیب یسوگندهاخداوند شما را به خاطر »

و اراده بر زبان قصد  یکه از رو ییشما را در برابر سوگندها یکند، ول یمؤاخذه نم
 «.دینما ید مؤاخذه میکن یم یجار
باور  یعنین یده در دیندارد و عق یکه معتقد به آن در آن شک یحکم یعنیده یو عق

 امبران.یانند باور به وجود الله و فرستاده شدن پو اعتقاد نه عمل، م
 .1ده، عقائده استیو جمع کلمه عق

                                           
 .ط، ماده عقدیط، و العجم الوسیلغت: لسان العرب، القاموس المح یها ن ک به کتاب -1
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ده گفته ین دارد، به آن عقیقیو  یآنچه انسان به آن باور قلب یعنیاش  و خالصه 
 شود چه حق باشد چه باطل. یم

 ده در اصطالح: یعق
که  یا دارد، به گونهنان یق کرد، و انسان به آن اطمید آن را تصدیکه با یامور یعنی
 خته باشد.یامید به آن نیابد و تردیبه آن راه ن یچ مشکلین ثابت باشد و هیقیبه 
د یندارد، و با یچ شکیکه فرد معتقد به آن در مورد آن ه یمان و باور قطعیا یعنی

گاهیمطابق با واقع باشد و شک و گمان را نپذ  ین قطعیقیبه حد  یرد و اگر علم و آ
شود چون انسان قلب خود را  یده میده نامیشود، و عق یده گفته نمیباشد، عقده ینرس

 بندد. یبر آن م

 :یده اسالمیعق
ها و  ت و نامیت و الوهیداشتن به ربوب یعبارت است از باور قطع یده اسالمیعق

امبران و روز یها و پ داشتن به وجود مالئکه الله و کتاب یو باور قطع یصفات الله متعال
ن که کاماًل بر آن اجماع یو اصول د یبیگر امور غیر و شّر و دیر خیت، و تقدامیق

م الله شدن و یکاماًل در فرمان و حکم و اطاعت تسل یعنی یده اسالمیاند، و عق کرده
 .صلی الله علیه وسلم  کردن از رسول الله یرویپ

اهل سنت و ده یعق یعنیشود  یان میبه صورت مطلق ب یده اسالمیواژه عق یو وقت
ن است که الله متعال آن را به عنوان یده اهل سنت اسالم راستیالجماعت، چون عق

قرن صحابه و  یعنیده سه قرن برتر یده است. و عقیبندگان خود پسند ین برایآئ
 باشد. یاند، م کرده یرویپ یکوئیها به ن که از آن ین و نسل بعدیتابع

هم دارد که با آن مرادف است و بر  یگرید یها نزد اهل سنت نام یده اسالمیو عق
اصول »و « السنة»و « دیتوح»ها عبارتند از:  ن نامیاز ا یکند که برخ یآن داللت م

است که  ین کلماتیتر ها معروف ن واژهی؛ ا«مانیا»و « عتیشر»و « فقه اکبر»و « نید
 کنند. یده اطالق میاهل سنت و الجماعت بر علم عق

 ف سلفیتعر
، «سلَف الشُئ سلفاً »ند: یگو یتر بوده است، م شیآنچه گذشته و پ یعنیسلف در لغت: 

اند. الله متعال  که قباًل رفته یا قومیگروه گذشتگان و  یعنیگذشت و سلف  یعنی
 د: یفرما یم
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ا َٰٓ﴿ ُفون آَٰف ل مذ م َٰٓٱَٰٓء اس  غ ََُٰٰٓٓهم َِٰٓمن ََٰٰٓٓن انت ق 
 
ق َٰٓف أ ج  ََُٰٰٓٓهم َٰٓن  َٰٓر 

 
َ َٰٓأ ل ٥٥َََٰٰٰٓٓٓيِعِ يِع  ل فََُٰٰٓٗٓهم َٰٓن  َٰٓف ج  ث ٗلََٰٰٓٓاس  َٰٓو م 

 [.56-55 ]الزخرف: ﴾٥٦َِٰٓخرِين َٰٓل ٓأِۡل
غرق  یرا همگ م و آنانیکه ما را بر سر خشم آوردند از آنان انتقام گرفتیپس هنگام»

 «.میقرار داد یعبرت یۀنه و مایشیندگان پیآ یرا برا م. سپس آنانیکرد
ند از سرنوشت یآ یها م که بعد از آن یم ، تا کسانیا قرار داده یآنان را گذشتگان یعنی
 رند.یها پند بگ گران از آنیرند و تا دیها درس عبرت بگ آن

شاوندان شما که قبل از شما بوده و بر شما در سّن و سال یپدران و خو یعنیو سلف 
ده ین سلف صالح نامین دوران تابعین رو مسلمانان نخستیدارند. از ا یو مقام برتر

 .1شوند یم

 سلف در اصطالح:
که در  ین واژه بر کسانیشان از ا فیسلف کلمه اعتقاد را بکار برند تعر یعلما یوقت

ها  روان آنین و پیا صحابه و تابعین و یصحابه و تابع یعنیاند  ستهیز می سه قرن برتر
صلی الله علیه   که رسول اکرم یزند. کسان ین محور دور میکند و بر هم یصدق م
مبارک  یها ن قرنیکه در ا یس آنانآنان شهادت داده است، پ ییکویبه ن وسلم

قان و شهدا و صالحان از یروند. صد ین امت بشمار مین افراد ایاند مطلقًا برتر ستهیز یم
صلی الله علیه   امبرشیپ یهمراه یکه الله متعال برا ینیان دیشوایاند و پ ها بوده آن

افتگان به رهنمود یاند و آنان راسخان در علم و راه  انتخاب کرده، از آنان بوده وسلم
اند و  بوده صلی الله علیه وسلم  شانیو پاسداران سنت ا صلی الله علیه وسلم  امبریپ

ند، و بعد از آنان ینما یرا روشن م یکیهستند که تار ییها ت و چراغیهدا یها آنان نشانه
نمودنشان از سنت  یروین اسالم و ائمه برجسته که به امامت و فضل و پیراست یعلما
گران از آن، یو برحذر داشتن د یگذار دنشان از بدعتیگز یامامت در آن، و به دورو 

آنان  ینیگاه دیکه امت بر امامت و عظمت جا یگر کسانیشهادت داده شده است و د
شود. الله  یده مین اسالم سلف صالح نامین رو دوران نخستیاتفاق نموده است؛ از ا

اقِقََِٰٰٓٓو م ن﴿د: یفرما یم یمتعال آَٰدَِٰٓب يِع ََِٰٰٓٓمن ََٰٰٓٓلرذُسول َٰٓٱَٰٓيُش  َذ ََٰٰٓٓم  ََُٰٰٓٓت ب  ى َٰٓل َٰٓٱَٰٓل  ي تذبِع ََُٰٰٓٓهد  ي  ََٰٰٓٓو  بِيلََِٰٰٓٓغ  َٰٓس 
َ َُٰٓمؤ َٰٓل َٰٓٱ ََِِٰٰٓٓمنِ ِ ل  آَٰۦنُو  ّلذ ََٰٰٓٓم  ََٰٰٓٓت و  نُص  نذم  ََٰٰٓٓۦلِهَِٰٓو  ه  ا ََٰٰٓٓج  ِصًيآَٰء ت َٰٓو س   [.115 ]النساء: ﴾١١٥َٰٓم 

                                           
.لغت: تاج العروس، لسان العرب، القاموس المح یها ین ک به کتا -1 ف  ل   یط، ماده س 
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 یاو روشن شده است، و راه یت براینکه هدایامبر مخالفت کند پس از ایو هرکس با پ»
خود را بدان کرده است رها  یکه رو یان جهترد، او را به همیش گیر از راه مؤمنان را درپیغ
 «.!است یگاهیم و چه بد جایسوزان یم، و او را در آن میکن یم، و او را وارد جهنم میکن یم

َٰٓٱَٰٓبُِقون َٰٓلسذ َٰٓٱو َٰٓ﴿د: یفرما یو م
لُون َٰٓل   َٰٓٱو ََِٰٰٓٓجرِين َُٰٓمه  َٰٓل َٰٓٱَِٰٓمن ََٰٰٓٓوذ

ارَِٰٓل   ِين َٰٓٱو ََٰٰٓٓنص  ب يُِعوُهمٱََّٰٓلذ َٰٓتذ
َُٰٓٱَٰٓرذِض ََٰٰٓٓن َٰٓس  َٰٓبِإِح َٰٓ ن ََّٰٰٓٓللذ ر ُضوا ََُٰٰٓٓهم َٰٓع  ن ََٰٰٓٓو  دذََٰٰٓٓهَُٰٓع  ع 

 
أ نذ ََٰٰٓٓل ُهم ََٰٰٓٓو  ات  ََٰٰٓٓرِيت  ََٰٰٓٓت َٰٓج  َٰٓٱَٰٓت ه 

َِِٰٓلِين َٰٓخ  ََٰٰٓٓرَُٰٓه  َٰٓن َٰٓل  
ا َٰٓ ب دََٰٰٓٗٓفِيه 
 
و َٰٓل َٰٓٱَٰٓلِك َٰٓذ  ََٰٰٓٓا َٰٓأ ِظيمَُٰٓل َٰٓٱَٰٓزَُٰٓف   .[111 :التوبة] ﴾١٠٠َٰٓيِع 
 یرویاز آنان پ یکوکاریکه به ن ین و انصار و کسانین از مهاجریشگامان نخستیو پ»

مودند، خداوند از آنان خشنود است، و آنان از او خشنودند، یپ یشان را به خوبیکردند، و راه ا
وان است که در ر )درختان( آن رودها ریآماده کرده است که از ز ییها شان باغیو خداوند برا

 .«بزرگ یابین است کامیشه جاودانند، ایآنجا هم
اند که در قرن  ین مردم کسانیبهتر»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم  و رسول اکرم

که بعد از آنان  یند و سپس کسانیآ یها م که بعد از آن یمن هستند سپس کسان
 .1«ندیآ یم

که به آنچه رسول  ین امت هستند، و هر کسین سلف ایرسول الله و صحابه و تابع
وه و راه سلف یاند دعوت دهد بر ش داده یمروانشان به آن دعوت یاش و پ الله و صحابه
ست، بلکه موافقت با قرآن و سنت در ین مورد شرط نیدر ا ین زمانییقرار دارد و تع

مطابق با قرآن و  یده و احکام و سلوک با فهم سلف صالح، شرط است، پس هر کسیعق
ر باشد دو یو مکان یها از لحاظ زمان روان سلف است، گرچه از آنیسنت عمل کند از پ

کرده  یها زندگ ان آنیاگر در م یست حتیها ن با آنان مخالف باشد از آن یو هر کس
 باشد.

است چنان که الله متعال  صلی الله علیه وسلم  و امام سلف صالح رسول الله
د َٰٓ﴿د: یفرما یم ِ َٰٓٱَٰٓرذُسوُلََُّٰٰٓٓمُّ مذ ِين َٰٓٱو ََّٰٰٓٓللذ هَََُّٰٰٓٓلذ يِع  ا ََٰٰٓٓۥ َٰٓم  ِشدذ

 
ََٰٰٓٓءَُٰٓأ ارَِٰٓل َٰٓٱََٰٓع   ى ََٰٰٓٓن ُهم  َٰٓب ي ََٰٰٓٓءَُٰٓرَُح  ا ََُٰٰٓٓكفذ يِعََُٰٰٓٗٓهم َٰٓت ر  َٰٓاُركذ

دَٰٓٗ ِن ََٰٰٓٓٗلَٰٓف ض ََٰٰٓٓت ُغون َٰٓي ب ََٰٰٓٓاُسجذ َِٰٓٱَٰٓم  رِض ََّٰٰٓٓللذ اُهم ََٰٰٓٓا َٰٓنَٰٓٗو  َٰٓو  ِن ََٰٰٓٓوُُجوهِِهمَِٰٓفََِٰٰٓٓسيم  ث رََِٰٰٓٓم 
 
ُجودِ َٰٓٱَٰٓأ َٰٓلِك َٰٓذ  ََٰٰٓٓلسُّ

ث لُُهم َٰٓ ى َٰٓتلذو َٰٓٱَِٰٓفََٰٰٓٓم  ث لُُهم ََٰٰٓٓةِ َٰٓر  َِٰٓٱَِٰٓفََٰٰٓٓو م  ر ََٰٰٓٓيِجِنيلَِٰٓل  ز  خ ََٰٰٓٓع َٰٓك 
 
ج َٰٓأ ََٰٰٓٓر  ط  ََٰٰٓٓۥهََُٰٰٓٓ  َٰٓش  هََُٰٰٓٓ  َٰٓف  ر  َٰٓت غ َٰٓس َٰٓٱف ََٰٰٓٓۥاز  َٰٓت و ى َٰٓس َٰٓٱف ََٰٰٓٓل ظ 

                                           
 .و مسلم یبخار -1
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اع َٰٓٱَِٰٓجُبَُٰٓييِع ََٰٰٓٓۦُسوقِهَََِٰٰٓٓع   َٰٓ رذ ََٰٰٓٓلزُّ ار  َٰٓل َٰٓٱَٰٓبِِهمََُِِٰٰٓٓل غِيظ  د ََُٰٰٓٓكفذ َُٰٓٱَٰٓو ع  ِين َٰٓٱَّٰٓللذ ُنوا َََّٰٰٓٓلذ ِملُوا ََٰٰٓٓء ام  َٰٓو ع 
غ ََُٰٰٓٓهمِمن ََِٰٰٓٓتَٰٓلِح  َٰٓلصذ َٰٓٱ ج ََٰٰٓٓفِر ةَٰٓٗمذ

 
أ ِظيم  ًََٰٰٓٓراو   [.29 ]الفتح: ﴾٢٩َٰٓاع 

ان خود یر و درمیگ بر کافران سخت که با او هستند یخداست، و کسان ی محّمد فرستاده»
را  یخدا یکه همواره فضل و خشنود ینیب یرا در حال رکوع و سجده م مهربانند. آنان

ن وصف آنان در تورات یان است. ایشان نمایها شان بر اثر سجده در چهرهیا ی ند. نشانهیجو یم
ش را یها هستند که جوانه ین است که همانند کشتزاریل چنیفشان در انجیاست، و اّما توص

ستاده باشد، یش راست ایخو یها رو داده و سخت نموده، پس بر ساقهیها را ن رون زده و آنیب
ن کند. یسازد تا کافران را به سبب آنان خشمگ یزده م که کشاورزان را شگفت یا به گونه

 یآمرزش و پاداشش اند سته انجام دادهیشا یمان آورده و کارهایاز آنان که ا یخداوند به کسان
 «.است بزرگ وعده داده

ان کرده است یامبرش را در کنار هم بیو الله متعال اطاعت از خود و اطاعت از پ
ل  ََٰٰٓٓلرذُسول َٰٓٱو ََّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓيُِطعََِٰٰٓٓو م ن﴿د: یفرما یچنان که م و 

ُ
ع ََٰٰٓٓئِك َٰٓف أ ِين َٰٓٱَٰٓم  ن َََّٰٰٓٓلذ

 
م َٰٓأ َُٰٓٱَٰٓيِع  ل ي ََّٰٰٓٓللذ ِن ََِٰٰٓٓهمع  َٰٓم 

َٰٓٱ ِ َ َٰٓٱو ََٰٰٓٓن ََٰٰٓٓۧنلذبِي  يقِ ِ د  ِ ا َٰٓٱو ََٰٰٓٓلص  د  ه  َ  َٰٓلصذ َٰٓٱو ََٰٰٓٓءَِٰٓلشُّ ُسن ََٰٰٓٓلِِح ل  ََٰٰٓٓو ح  و 
ُ
 [.69: نساءال] ﴾٦٩َٰٓار فِيقََٰٰٓٗٓئِك َٰٓأ

خواهند بود که خدا  ین کسانیشان همنشیامبر اطاعت کند پس ایو هرکس از خدا و پ» 
ستگان، و آنان چقدر دوستان یدان و شایقان و شهیامبران و صدیاست از پ داده به آنان نعمت

 «.!هستند یخوب
را اطاعت از خود قرار داده است چنان که  صلی الله علیه وسلم امبریو اطاعت از پ

د ََٰٰٓٓٱلرذُسول ََٰٰٓٓيُِطعََِٰٰٓٓمذن﴿د: یفرما یم ق  اع ََٰٰٓٓف  ط 
 
ّلذ ََٰٰٓٓو م نَٰٓٱّللذ  ََٰٰٓٓأ ا ََٰٰٓٓت و  م  ل ن  ك ََٰٰٓٓف  ر س 

 
ل ي ِهم ََٰٰٓٓأ َٰٓع 

فِيٗظا  .[81]النساء:  ﴾٨٠ح 
 یکرده است، و هرکس رو یرویکه از خدا پ یراست به دینما یرویامبر پیهرکس از پ»

 «.میا گرداند ما تو را به عنوان مراقب و نگاهبان آنها نفرستاده
همه  صلی الله علیه وسلم  نکردن از رسول الله یرویدارد که پ یان میو الله متعال ب

ا﴿د: یفرما یفرستد. چنان که م یک را نابود و به باد هوا میاعمال ن ه  يُّ
 
أ ِين ََٰٰٓٓي   ُنو ا ََٰٰٓٓٱَّلذ َٰٓء ام 

ِطييُِعوا َٰٓ
 
ِطييُِعوا ََٰٰٓٓٱّللذ ََٰٰٓٓأ

 
أ ََٰٰٓٓٱلرذُسول ََٰٰٓٓو  ل  م  ل ُكم ََُٰٰٓٓتب ِطلُو ا ََٰٰٓٓو  ع 

 
 .[33]محمد:  ﴾٣٣أ

 «.دیخود را باطل مگردان ید و کارهایامبر اطاعت کنیمؤمنان! از خدا و پ یا»
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برحذر داشته و  صلی الله علیه وسلم  امبریو الله متعال ما را از مخالفت با فرمان پ
ِصََٰٰٓٓو م ن﴿د: یفرما یم يِع  ُۥَٰٓٱّللذ ََٰٰٓٓي  ر ُسول  دذََٰٰٓٓو  ي ت يِع  ِخل هََُُٰٰٓٓحُدود هُۥَٰٓو  آَٰن اًرآَٰيُد  آَٰخ  ِِلٗ ُۥَٰٓفِيه  ل  َٰٓو 

اب َٰٓ ذ  َ ََٰٰٓٓع  هِ  .[14]النساء:  ﴾١٤مُّ
 د، خداوند او را واردیتجاوز نما یو از حدود اله یچیامبرش سرپیو هرکس از خدا و پ»
 «.خوارکننده یاو است عذاب یماند و برا یم ین باقشه در آیکند که هم یم یآتش

م و یعمل کن صلی الله علیه وسلم  امبریو الله متعال به ما فرمان داده که به اوامر پ
َٰٓ﴿د: یفرما یم. چنان که مینمائ یکرد دور یاز آنچه نه ف ا ء 

 
ا َٰٓأ َُٰٓمذ َٰٓر ُسوِلََِٰٰٓٓٱّللذ ِلََٰٰٓٓۦَع    ه 

 
َٰٓأ مِن 

ى َٰٓ َِّلِيََٰٰٓٓٱل ُقر  َٰٓو  لِلرذُسوِل َٰٓو  ب  َٰٓف لِلذهِ ََِٰٓو ََٰٰٓٓٱِل  ت  م  َٰٓو ََٰٰٓٓٱل ُقر  بِيلََِٰٰٓٓٱب نَِٰٓو ََٰٰٓٓٱل م س  ِك ََٰٰٓٓٱلسذ َٰٓي ُكون  َٰٓل  َك  
َٰٓ   َ َٰٓب  نِي ا ءَُِٰٓدول َۢة غ 

ََٰٰٓٓٱل   ات ى ُكُم َٰٓء  ا  َٰٓو م  ََٰٰٓٓٱلرذُسوُلَِٰٓمنُكم   اف ُخُذوهُ َٰٓف ََٰٰٓٓو م  ن ُه َٰٓع  ى ُكم  َٰٓٱنت ُهوا  َٰٓن ه 
ُقوا َٰٓو َٰٓ ََٰٰٓٓٱّللذ  ََٰٰٓٓٱتذ ِديُدََٰٰٓٓٱّللذ َٰٓإِنذ اِبَٰٓش   .[7]الحشر:  ﴾٧ٱل يِعِق 

داشت متعّلق به خدا و  یغمبرش ارزانیها به پ ین آبادیا یآنچه خداوند از )اموال( اهال»
ان یان و در راه ماندگان است تا تنها درمینوایان و بیتمیو  غمبر(یشاوندان )پیغمبر و خویپ

د و از آنچه یریرا بگ مبر به شما بدهد آنغیآنچه که پثروتمنداِن شما دست به دست نگردد. و 
 «.فر استیگمان خداوند سخت ک ید بید. و از خداوند بترسییدارد باز آ یکه شما را از آن باز م

را در تمام امور  صلی الله علیه وسلم  امبرشیو الله متعال به ما فرمان داده که پ
مراجعه  صلی الله علیه وسلم  شانیا م و به حکم و فرمانیش داور قرار دهیخو یزندگ

َٰٓ﴿د: یفرما یم. چنان که میکن َُٰٓثمذ َٰٓب ي ن ُهم  ر  ج  آَٰش  َٰٓفِيم  ُِموك  َُُٰٓي ك  َّتذ  َٰٓح  ِمُنون  َٰٓيُؤ  َٰٓل  ب ِك  ر  َٰٓو  ف ل 
ر جَٰٓٗ َٰٓح  نُفِسهِم 

 
ُِدوا َِٰٓف َٰٓأ ََٰٓي 

آَٰال  ِمذ ََٰٰٓٓم  ي ت  ل ُِموا ََٰٰٓٓق ض  يُس  لِيٗمآَٰو   .[65]النساء:  ﴾٦٥ت س 
ها و اختالفات  یریآورند تا تو را در درگ یمان نمیپروردگارت سوگند که آنان انه! به اما، »

 .«م باشندیتو در دل خود نداشته و کاماًل تسل یاز داور یخود داور قرار ندهند، و سپس مالل
کو و ین یالگو صلی الله علیه وسلم  امبرشیان کرده که پیما ب یبرا یو الله متعال

اقتدا نمود.  یکرد و به و یروید از او پیاست که با ییوالگون نمونه یسته و بهتریشا

َٰٓ﴿د: یفرما یچنان که م َِٰٓفَٰٓر ُسوِل َٰٓل ُكم  ن  ََٰٓك  د  َِٰٓلذق  ن ة ََٰٰٓٓٱّللذ س  َٰٓح  و ةٌ س 
ُ
نَٰٓأ ن ََٰٰٓٓل ِم  َٰٓٱّللذ ََٰٰٓٓي ر ُجوا َََٰٰٓٓك 

ََٰٰٓٓٱٓأۡلِخر ََٰٰٓٓٱِل  و م َٰٓو َٰٓ ر  ثِيََٰٰٓٗٓٱّللذ َٰٓو ذ ك    .[21]األحزاب:  ﴾٢١اك 
دارد و خداوند  ید میامت امیاز شما که به )پاداش( خداوند و روز ق یکس یبرا یبه راست»
 «.کو استین یامبر خدا سرمشقی( پۀریکند، در )س یاد میار یرا بس
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 صلی الله علیه وسلم  امبریپ یش را همراه رضامندیخو یرضامند یو الله متعال
َِٰٓ﴿د: یفرما یان کرده است. چنان که میب َٰٓب َُِٰٓي  لُِفون  َٰٓو ََٰٰٓٓٱّللذ َٰٓلُِي ُضوُكم  َُٰٓل ُكم  ر ُسوُلََُٰٰٓٓٱّللذ َٰٓۥ َٰٓو 

َٰٓ َ ِمنِ نُوا َُٰٓمؤ  نَٰٓيُر ُضوهَُٰٓإِنََٰٓك 
 
َٰٓأ قُّ ح 

 
 .[62]التوبة:  ﴾٦٢أ

خورند تا شما را خشنود کنند، حال آنکه اگر آنان مؤمن  یتان به خدا سوگند میبرا»
 «.امبرش سزاوارترند که خوشنودشان سازندیهستند، خدا و پ

قرار داده  یرا نشانه محبت بااوتعال صلی الله علیه وسلم  امبرشیکردن از پ یرویو پ
ََُُُٰٰٓٓي بِب ُكمََُٰٰٓٓف ٱتذبيُِِعوِنََٰٰٓٓٱّللذ ََُٰٰٓٓتِبُّون ََُٰٰٓٓكنُتم ََٰٰٓٓإِنَٰٓقُل َٰٓ﴿د: یفرما یو م فِر ََٰٰٓٓٱّللذ ي غ  َُٰٓذنُوب ُكم  ََٰٰٓٓل ُكم ََٰٰٓٓو 
َُٰٓ ُفور ََٰٰٓٓو ٱّللذ ِطييُِعوا ٣١ََٰٰٓٓرذِحيم ََٰٰٓٓغ 

 
َٰٓأ لذََٰٰٓٓٱلرذُسول  َٰٓو ََٰٰٓٓٱّللذ َٰٓقُل  َٰٓف إِنَٰٓت و  ا َٰٓف إِنذ ََٰٰٓٓٱّللذ َٰٓو  َُُٰٓيِبُّ  ﴾٣٢ٱل ك  فِرِين َٰٓل 

 .[32-31]آل عمران: 
د تا خداوند شما را دوست بدارد یکن یروید، پس از من پیبگو: اگر شما خدا را دوست دار»

د یمهربان است. بگو : از خدا و رسولش فرمان ببر ۀامرزد، و خداوند بخشندیو گناهانتان را ب
 «.شدند، بدانند که او، کافران را دوست نداردگردان یپس اگر رو

دادنند، چنان  ین رو سلف صالح به هنگام اختالف قرآن و سنت را مرجع قرار میاز ا
ا﴿د: یفرما یم یکه الله متعال ه  يُّ

 
أ ِين ََٰٰٓٓي   ُنو ا ََٰٰٓٓٱَّلذ ِطييُِعوا ََٰٰٓٓء ام 

 
ِطييُِعوا ََٰٰٓٓٱّللذ ََٰٰٓٓأ

 
أ ِّلََٰٰٓٓٱلرذُسول ََٰٰٓٓو  و 

ُ
أ َٰٓو 

رَِٰٓ م 
ُتم ََٰٰٓٓنف إََِِٰٰٓٓمنُكم  ََٰٰٓٓٱل   ء ََِٰٰٓٓفََٰٰٓٓت ن  ز ع  ََٰٰٓٓف ُردُّوهَََُٰٰٓٓش   ََِٰٰٓٓإِل  ِمُنون ََُٰٰٓٓكنُتم ََٰٰٓٓإِنَٰٓو ٱلرذُسولََِٰٰٓٓٱّللذ ََِٰٰٓٓتُؤ  َٰٓبِٱّللذ

ي  ََٰٰٓٓذ  لِك ََٰٰٓٓٱٓأۡلِخرِ ََٰٰٓٓو ٱِل  و مَِٰٓ نََُٰٰٓٓخ  س  ح 
 
أ وِيًلََٰٰٓٓو 

 
 .[59]النساء:  ﴾٥٩ت أ

و اگر د یاالمر مسلمان اطاعت کن یامبر و از اولید! از خدا و پیا مان آوردهیکه ا یکسان یا»
د یمان داریامت اید، اگر به خدا و روز قیامبر برگردانید آن را به خدا و پیاختالف کرد یزیدر چ

 «.تر است شما بهتر و خوش فرجام ین برایا
 رضی الله عنهم  صحابه صلی الله علیه وسلم  ن سلف بعد از رسول اکرمیو برتر

صلی   علم و عمل از رسول اکرمن خود را با صدق و اخالص و با یکه د یبوده،اند، کسان
ف ین گونه توصیطور که الله متعال در کتابش آننا را ا اند، همان فراگرفته الله علیه وسلم

ِن َٰٓ﴿د: ینما یم َ ََٰٰٓٓم  ِمنِ ال ََٰٰٓٓٱل ُمؤ  قُوا ََٰٰٓٓرِج  د  آَٰص  ُدوا ََٰٰٓٓم  ل ي هِ ََٰٰٓٓٱّللذ ََٰٰٓٓع  ه  نَٰٓف ِمن ُهمَٰٓع  ََٰٓن  ب ُهۥَٰٓق ض  ََٰٰٓٓمذ
ِمن ُهم نَٰٓو  آَٰي نت ِظُر ََٰٰٓٓمذ لُوا ََٰٰٓٓو م   .[23]األحزاب:  ﴾٢٣ت ب ِديٗلََٰٰٓٓب دذ
دند، یمان بسته بودند تحّقق بخشیهستند که آنچه را با خداوند بر آن پ یاز مؤمنان کسان»

ر ییگونه تغ چیز در انتظارند و آنان هین یاز آنان قرارشان را به انجام رساندند و برخ یپس برخ
 «.اند مان خود( ندادهی)در عهد و پ یلیو تبد
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ها شناخته  ن و شاگردان آنیاند که به نام تابع ها بوده که بعد از آن یپس کسان
 صلی الله علیه وسلم که رسول اکرم یاند و کسان رو آنان بودهیکه پ یشوند، و کسان یم

 یند و کسانیآ یها م که بعد از آن یشما را به اصحابم و کسان»آنان فرموده است:  ۀدربار
 .1«کنم یه میاهند بود توصها خو که بعد از آن

ها  که بعد از آن یاند که در قرن من قرار دارند و سپس کسان ین مردم کسانیبهتر»
 .2«واهند بودها خ که بعد از آن یند و سپس کسانیآ یم

تر و سزاوارترند، بخاطر  ستهیشا یرویگران به پیروانشان از دین صحابه و پیبنابرا
اند و آنان پاسداران  خود داشته یها که در عبادت یمان و اخالصیکه در ا یصداقت

اند و  کرده یاند که با گفتار و کردار به آن عمل م عت بودهیان شریده و حامیعق
نشر و  ین رو الله متعال آنان را برایاند از ا ن آن بودهیو راست یقیداران حق پرچم

به همه مردم،  لمصلی الله علیه وس  امبرین پیغ سنت و آئین خود و تبلیگسترش د
 انتخاب کرده است.

فرمود:  صلی الله علیه وسلم  ت است که رسول اکرمیروا و از عبدالله بن عمر
ک یشود، همه در دوزخ خواهند بود جز  یم میامت من به هفتاد و سه گروه تقس»

؟ فرمود: آن که صلی الله علیه وسلم  رسول خدا یگروه. او گفت: آن گروه کدام است ا
 .3«میباشد که من و اصحابم و بر آن هست یهبر را

گفته  یرد و به آنان اقتدا کند سلفیش بگیکه راه سلف صالح را در پ یو هر کس
که مخالف منهج و راه سلف  یشود و از کسان ین گونه به آنان منسوب میشود و ایم

 یمتعالگردند. الله  یز میاند، متما ش گرفتهیر از راه آنان را در پیغ یهستند و راه
اقِقََِٰٰٓٓو م ن﴿د: یفرما یم دََِِٰٰٓٓمن ََٰٰٓٓٱلرذُسول ََٰٰٓٓيُش  آَٰب يِع  َذ ََٰٰٓٓم  ََُٰٰٓٓت ب  ى ََٰٰٓٓل  ي تذبِع ََٰٰٓٓٱل ُهد  ي  ََٰٰٓٓو  بِيلََِٰٰٓٓغ  َ ََٰٰٓٓس  ِمنِ َٰٓٱل ُمؤ 

ِۦ ِ ل  آَٰنُو  ّلذ ََٰٰٓٓم  لِهِۦَٰٓت و  نُص  نذم  ََٰٰٓٓو  ه  ا ء ت ََٰٰٓٓج  ِصًيآَٰو س   .[115]النساء:  ﴾١١٥م 
 یاو روشن شده است، و راه یت برایهدا نکهیامبر مخالفت کند پس از ایو هرکس با پ»

خود را بدان کرده است رها  یکه رو یان جهترد، او را به همیش گیر از راه مؤمنان را درپیغ
 .«!است یگاهیم و چه بد جایسوزان یم، و او را در آن میکن یم، و او را وارد جهنم میکن یم

                                           
 ی.آلبان یترمذ ح سننیصح -1
 .و مسلم یبخار -2
 ی.آلبان یح سنن ترمذیصح -3
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نکه به انتساب یتواند جز ا یکه با خود و پروردگارش صادق است نم یو هر مسلمان
 به سلف و به عمل به رهنمود آنان، افتخار کند.

آن نشانه راه و روش سلف صالح در  یو علم یو...... اصطالح« یسلف»و کلمه 
دن آن یآورده و فهم صلی الله علیه وسلم  که رسول اکرم ینیاسالم راست یریفراگ

ن رو یر و عمل، قرار گرفته است. از اآن در اعتقاد و گفتا یامبر و اجرایمطابق مراد پ
 ی، التزامصلی الله علیه وسلم  امبریح پیالتزام به قرآن و سنت صح یعنی یگر یسلف

التزام به آنچه  یعنی یگر یدر ظاهر و باطن، و سلف یکامل و صادقانه و واضح و التزام
 یگذار عتاند، آنان که بد سه قرن برتر اسالم ملتزم بوده یها نسل یعنیسلف صالح 

ها آنان را منحرف نکرد،  ها و فتنه یننمودند و طوفان هواپرست ین نوآورینکردند و در د
 کوشند که همانند سلف صالح باشند. یکه م یکسان یعنی یسلف

 ف اهل سنت و الجماعتیتعر
ًا، فهو مسنوٌن، مشتق شده است. و سّن االمر:  نَّ ُسنُّ س  نَّ ِسنُّ و ل  سنت در لغت از س 

ده ین راه و روش پسندیرت، خواه ایراه و س یعنیآن روش را مقررکرد. و سنت  یعنی
ّتلقبعنّ »د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم امبریباشد و خواه ناپسند باشد، چنان که پ

که قبل از  یکسان یها شما از سّنت. »1«ذرااعًّبذراعسننّمنّاکنّقبلکمّبرشاًّبشرٍيّو
ا ین و دنیاز راه و روش آنان در د یعنی. «دیکن یم یرویاند وجب به وجب پ شما بوده

 د.یکن یم یرویپ
رسد و هر  یبنا نهد به او پاداش آن م ییکویدر اسالم سنت ن یهر کس»د: یفرما یو م

رسد، بدون آن  یگذار سنت( پاداش م انیز به او )بنیبعد از او به آن عمل کند ن یکس
بد اساس گذارد  یدر اسالم سّنت یکاسته شود، و هر کس یزیشان چیها که از پاداش

که بعد از او به آن عمل کنند بر او خواهد  ین گناه کسانیگناهش بر اوست و همچن
 «.کاسته شود یزیها چ بود، بدون آن که از گناهان آن

 د.یس نمایرا تاس یرت و روشیس یعنی
شود  یعمل کنند، گفته م بعد از او به آن یرا آغاز کند و گروه یکار یپس هر کس

 او آن را سّنت قرار داده است.
 سّنت در اصطالح:
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صلی الله   رسول اکرم یدیو تائ یو عمل یو گفتار یو اعتقاد یرهنمود علم یعنی
 شان.یو اصحاب ا علیه وسلم
شود و در مقابل سّنت،  یعبادات و اعتقادات اطالق م یها ن سنت به سنتیو همچن

 بدعت قرار دارد.
کند  یاز شما بعد از من زندگ یهر کس»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم امبریپ

افته را الزم یت یهدا یخلفا یها د، پس سّنت من و سّنتیرا خواهد د یادیاختالفات ز
 .1«دیریبگ

ک ی، و نزدیزیوند دادن چیپ یعنیجماعت در لغت: از جمع گرفته شده است 
ند آن را جمع یگو یو تفرقه است. چنان که م یگگر. و ضّد آن پراکندیکدیکردن آن با 

 یینموده و گرد آوردم پس گرد هم آمد ، از اجتماع مشتق شده که ضّد آن تفرقه و جدا
 است.

ک یاز مردم که  یبخش یعنین یاز مردم، و همچن یادیشمار ز یعنیو جماعت 
 هدف آنان را ِگرد هم آورده است.

 یعنین امت خجسته یها سلف ا ن، و آنیجماعت مسلم یعنیجماعت در اصطالح: 
ها  از آن ییکویکه صادقانه و مخلصانه و به ن یا ن و ائمه برجستهیصحابه بزرگوار و تابع

باشند. آنان که بر محور قرآن و سنت گرد هم آمده و در مورد  یاند، م کرده یرویپ
را  علیه وسلمصلی الله   وه رسول اکرمیاعتقاد و علم و عمل در ظاهر و باطن راه و ش

 اند. ش گرفتهیدر پ
با جماعت فرمان داده و به ائتالف و  یو الله متعال بندگان مومن خود را به همراه

د: یفرما یق نوده و از تفرقه و اختالف بازداشته است. چنان که میتشو یهمکار

ت ِصُموا َٰٓو َٰٓ﴿ َِِِٰٓب ب ِلََٰٰٓٓٱع  ِييِعََٰٰٓٗٓٱّللذ ََٰٰٓٓاج  ل  قُوا  ََٰٰٓٓو  رذ  .[113]آل عمران:  ﴾ت ف 
 «.دید، و پراکنده نشویسمان خدا چنگ زنیبه ر یو همگ»

َٰٓ﴿د: یفرما یو الله متعال م ل  ِين ََٰٰٓٓت ُكونُوا ََٰٰٓٓو  ٱَّلذ رذقُوا ََٰٰٓٓك  ت ل ُفوا ََٰٰٓٓت ف  دََِِٰٰٓٓمن ََٰٰٓٓو ٱخ  آَٰب يِع  ا ء ُهمََُٰٰٓٓم  َٰٓج 
ل  ئِك ََٰٰٓٓٱۡل  ي ِن  ُت َٰٓ و 

ُ
أ اٌبََٰٰٓٓل ُهم ََٰٰٓٓو  ذ  ِظيم ََٰٰٓٓع   .[115]آل عمران:  ﴾١٠٥ع 

روشن  یها نکه نشانهیراکنده شدند و اختالف کردند پس از اکه پ دینباش یو مانند کسان»
 .«بزرگ است یشان عذابیا یش آنها آمد، و برایپ

                                           
 ی.داود آلبان یح سنن ابیصح -1
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ن امت به هفتاد و سه فرقه یا»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم  و رسول اکرم
بهشت خواهد بود و آن  در یکیشود، هفتاد و دو در جهنم خواهد بود و  یم میتقس

 .1«جماعت است
است که  یزیجماعت همان چ»د: یگو یم بزرگوار عبدالله بن مسعود یو صحاب

 .2«یاگر شما تنها باش یمطابق با حق باشد حت
 یعنیروان او یو پ صلی الله علیه وسلم  امبریپس اهل سنت و الجماعت به سنت پ

 ۀویش اب شده ویکرده و به راه آنان راه یرویها پ که از آن ین و کسانیصحابه و تابع
که راه  یاند، متمّسک هستند. آنان ش گرفتهیآنان را در اعتقاد و گفتار و کردار در پ

روزند. یامت موفق و پیاند و تا ق دهیگز یدور یگذار ش گرفته و از بدعتیاتّباع را در پ
 است. یت و مخالفت با آنان گمراهیها هدا از آن یرویپس پ
از  یکند، و برخ یز میها متما گر گروهیکه اهل سنت دارد آنان را از د یها و صفات یژگیو

 ها عبارتند از: یژگین ویا
ن یو جفا به دورند. و ا یرو ادهیط و زیانه رو هستند و از افراط و تفریآنان م -1

ها مشهود است و برداشت و فهم و  د و احکام و سلوک آنیدر عقا یرو انهیم
در  یامت دارند، همان طور که امت اسالم یها ن فرقهیانه در بیم یدگاهید
 انه است.یها م ان مّلتیم

فقط به آن دو بسنده  یریدارند و در فراگ ینصوص قرآن و سنت را بزرگ م -2
م یده و در مقابل نصوص قرآن و سنت مطلقا! تسلیکنند و به آن اهتمام ورز یم

 فهمند. یآنان م یوه سلف صالح و راه واالیرا مطابق ش  هستند، و آن
ندارند که همه  ییشوایچنان امام و پ صلی الله علیه وسلم  ها جز رسول الله آن -3

ش از یرند و آنچه با کالم او مخالف باشد ترک کنند. و آنان بیسخنان او را بپذ
گاه صلی الله علیه وسلم  رسول اکرم یهمه به احوال و اقوال و کارها ترند، از  آ

کوشند از آن  یش از همه میمحّبت دارند و ب گران با سّنتیش از دین رو بیا
 ند.ینما یم یشتر دوستیند و با اهل آن بینما یرویپ
ند و در ینما یم یکنند و از اهل آن دور یز مین پرهیدر د یاز جدال و دعوا -4

 شوند. ین میره دیکنند، و کاماًل وارد دا یل حالل و حرام جدال نمیمسا

                                           
 ی.داود آلبان یح سنن ابیصح -1
 ح دانسته است.یعاصم آن را صح یاب« السنة»ی در کتاب مسند احمد و آلبان -2
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وه ین باورند که راه و شیگذارند و بر ا یشان احترام م به سلف صالح و ائمه -5
گاهانه سلف سالم  تر و استوارتر است. تر و آ

 یعنیعت هستند و نقل را بر عقل )یم شریرند و تسلیپذ یرا نم یالت کالمیتاو -6
 دهند. یرو نقل قرار میدارند، و عقل را پ یتصورات اذهان( مقّدم م

 یآور نصوص را جمع ک مساله همهیدهند و در  یم نمیها حکم را تعم آن -7
ر یان شده، تفسیکنند، و متشابه را در پرتو محکم و مجمل را در پرتو آنچه ب یم
وه عمل، از تناقص ین شیدهند؛ و با ا ید ارجاع میکنند و مطلق را به مق یم

 اند. دهیسالم مانده و به حق رس
کنند و به راه راست  یت میکه به حق هدا یاند، کسان صالحان یآنان الگو -8

شوند و در  یکنند، چون بر حق ثابت قدم هستند و از آن دور نم یم ییراهنما
ان توکل بر الله و استفاده از ین علم و عبادت و میاند و ب ده متفقیامور عق

ند، ینما یت میرا رعا یزگاریا پرهیاند و در کنار استفاده از دن اسباب جمع کرده
داورند و حّب و بغض هر دو را با خود یو همراه هراس و خوف از الله به او ام

ن که در یدارند، و با مومنان مهربان، و در برابر کفار سخت و تند هستند و با ا
 قرار دارند اما با هم متحد و هم آهنگ هستند. یمتفاوت یها ها و مکان زمان

 ر از اسالم و سنت و جماعت ندارند.یغ یآنان اسم -9
را نشر نموده و آن را به مردم  ن استواریده درست و دیکوشند عق یم -11

 ورزند. یها اهتمام م ند، و به امور آنیاموزند، و مردم را اندرز گویب
ش از همه یشان و دعوت خود بیند و در باورهایگو یکه م یآنان در سخنان -11

 صبورند.
ق یخوانند و تشو یم کوشند و مردم را به آن فرا یو وحدت م یهمدل یبرا -12

کنند و مردم را از آن برحذر  یم یتفرقه دورکنند و از اختالف و  یم
 دارند. یم

ا فاسق قرار دهند، یگذار و  ا بدعتیگر را کافر یکدینکه یالله متعال آنان را از ا -13
ترند و هرگاه در مورد  هیمصمون داشته است، و آنان در احکام شرع از همه فق

گاه یگران داورید  یو انصاف داور یو دادگر یکنند براساس علم و آ
 کنند. یم
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گر دعا یکدی یاند و برا گر مهربانیدارند و با همد یگر را دوست میکدیآنان  -14
کنند و  یگر را جبران میند. و کمبود همدینما یگر دفاع میکدیکنند و از  یم
 ین دشمنیدهند، و فقط براساس د یالله انجام م یرضامند ین را برایا
 ورزند.  یم

کوشند با عبادت و  یش از همه میتر و ب اخالقنکه آنان از همه با یکوتاه سخن ا
تر داشته و  عیوس یدیزه دارند، و از همه دیشتن را پاکیالله خو یکردن برا یبندگ

رند و از یپذ یشتر میب یش از همه با سعه صدریترند، و اختالف نظر را ب شیدوراند
گاهید  ترند. گران به آداب و اصول آن آ

 ن است که:یسخن درباره مفهوم اهل سنت و الجماعت ا ۀدیو گز
ان یاز م صلی الله علیه وسلم  است که رسول اکرم یاهل سنت و الجماعت گروه

از سنت و  یرویه پیبر پا یژگین ویها فقط به آن وعده نجات داده است و محور ا فرقه
در سنت آمده  است که یآهنگ بودن با باورها و عبادت و رهنمود و سلوک و اخالق هم

 ن است.یبا جماعت مسلم یو همراه
م که یست، دانستیرون نیف سلف بیف اهل سنت و الجماعت از تعرین تعریبنابرا
که عامل به قرآن و متمّسک به سنت هستند، پس سلف همان اهل  یکسان یعنیسلف 

اند که  یاند و اهل سنت همان سف صالح و کسان امبر بودهیسنت هستند که مقصود پ
 اند. ش گرفتهیراه آنان را در پ

 یها همه گروه ین معنیتر اهل سنت و الجماعت است که با ا خاص ین معنیو ا
ه و معتزله و رافضه و مرجئه و یه و قدریگذار و هواپرست مانند خوارج و جهم بدعت

 شوند. یاند از اهل سنت جدا م ش گرفتهیها را در پ نیگر اهل بدعت که راه اید
 یثینجا در مقابل بدعت و جماعت در مقابل تفرقه قرار دارد، و احادیپس سنت در ا

 ن است.یکند، مقصود هم یم یکه در آن به لزوم جماعت امر شده و از تفرقه نه
ض وجوه ييوم تب» که یاله»ر گفته: یدر تفس و مفّسر قرآن عبدالله بن عباس

ن مفهوم را یهم«. شود یاه میس ییها د و چهرهیسف ییها که چهره روزی «تسوّد وجوهو
شود و  ید میاهل سنت و الجماعت سف یها چهره»د: یگو یمراد گرفته است و م

 .1«گردد یاه میاهل بدعت و تفرقه س یها چهرم
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که به  یو کلمه سلف صالح با واژه اهل سنت و الجماعت مترادف است، همان طور
شود و  یاتباع و غرباء گفته مث و گروه رستگار و اهل یاهل سنت، اهل االثر، و اهل حد

 اند. سلف نقل شده یها از علما ن نامیا

 ده اهل سنتیعق یها یژگیو
 .کردن سزاواتر است؟! یرویده سلف صالح به پیچرا عق
ها براساس آن بنا  ح است و همه دانشیده درست و صحین عقین دیاساس ا

رفتارش درست خواهد ده و باورش درست باشد عمل و یکه عق یشود، پس هر کس یم
ر عمل او فاسد خواهد بود و همه آنچه که یاش فاسد باشد سا دهیکه عق یبود، و هر کس

ده ید. و عقین خواهد رفت و فروخواهد پاشین اساس، بنا نشود سرانجام از بیبر ا
کند و او را بر  یک میکه در قلب مومن است، او را به الله متعال نزد یح و درستیصح
ده، مومن از مکر ین عقید، و در پناه ایالله را بجو یتا محبت و رضامنددارد  یآن م

 ده عبارتند از:ین عقیا یها هیرد، و پایگ یپناه م یو جن ین انسیاطیدشمنان و ش
دن به طاغوت یب و کفر ورزیمان به غیح برگرفته شده از قرآن و سنت، و ایعلم صح

الله در عبادت، و صادقانه  یبرا ، و اخالصیف شرعیتکل یو به پا خاستن به مقتضا
 . صلی الله علیه وسلم  کردن از رسول اکرم یرویپ

ده و ین عقیت ایتثب یبرا صلی الله علیه وسلم  امبریم که پینیب ینجاست که میا
د یکوش یاش م ید و در تمام زندگیورز یآن در قلوب صحابه اهتمام م یها شهیم ریتحک

استوار ساخته شوند.  یا هیکند، تا مردان بر قاعده و پا تیده تربین عقیآنان را براساس ا
ر ییگفت و موضوع سخن تغ یه سخن میک قضیزده سال در مکه همواره از یو قرآن س

با  یورز گفت و از شرک یده بود، که قرآن از آن سخن میه، عقیآن قض یکرد، آر ینم
در مکه فقط  علیه وسلم صلی الله ن رو رسول اکرمیداشت، از ا یتمام انواع آن برحذر م

نش یکرد، چون هدف از آفر یت میارانش را فقط بر آن تربیداد و  یبه آن دعوت م
د و یها توح امبران و فروفرستادن کتابیها و هدف از فرستادن پ ها و جن انسان

 است. یپرست گانهی

ُتَٰٓ﴿د: یفرما یالله متعال م ل ق  آَٰخ  نذَٰٓو م  ِ
َٰٓو ََٰٰٓٓٱۡل  نس  ِ

ُبُدونََِٰٰٓٓٱل  َِِٰٓل يِع   .[56ات: ی]الذار ﴾٥٦إِلذ
 «.نکه مرا عبادت کنندیام مگر ا دهیافریها را ن ها و انسان و جن»
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ده یبه اصالح عق یزید نخست و قبل از هر چین رو همه دعوتگران به اسالم بایاز ا
َٰٓ﴿د: یفرما ین دعوت بدهند، چنان که الله متعال میمسلم ِ

ث ن آَِٰفَُٰٓك  َٰٓب يِع  د  ل ق  ة َٰٓو  مذ
ُ
َٰٓرذُسوًلََٰٰٓٓأ

نَِٰٓ
 
ُبُدوا ََٰٰٓٓأ ت نُِبوا َٰٓو ََٰٰٓٓٱّللذ ََٰٰٓٓٱع   .[36]النحل:  ﴾ٱلطذ ُغوت ََٰٰٓٓٱج 

ند(: خداوند را یم )تا به مردم بگویرا فرستاد یامبریپ یان هر امتین ما به میقیو به »
 «.دیزید و از طاغوت بپرهیبپرست
و به  یده نبویح عقیت توضیده سلف صالح به اهمیعق یت مطالعه و بررسیاهم

ن به آن و آزاد کردنشان از یبازگشت مسلم یدر راستا یت جّد یضرورت فعال
ها و  ال و تحّزبیها و ام شان و از اختالف گروهیها ها و بدعت فرقه یها یگمراه
 گردد. یشان، بازمیها یبند دسته
دارد که  یمنحصربه فرد یها تیها و خصوص یژگیوه سلف صالح ویده بر شیعق

و الزم  یگاه آن است، و تمسک به آن و عمل به احکام آن را ضروریجاانگر ارزش و یب
 د.ینما یم

 آن عبارت است از: یها یژگین ویتر مهم
ده سلف صالح برآمده از سرچشمه زالل قرآن و سنت ی، عقیری. سالمت منبع فراگ1

 یرویها پ از آن ییکویکه به ن یا و از اجماع سلف صالح و اجماع مجتهدان برجسته
آنان و از  ۀویاز راه سلف صالح و از ش یرویپ یعنی یده سلفیباشد و عق یاند، م کرده

 اند. ن داشتهیها از د که آن یدرک ۀویاطاعت از فهم و ش
ن یا یمّتصل است. آر صلی الله علیه وسلم ده به الله و رسول او ین عقی. سند ا2
م یو به محبت و تعظ صلی الله علیه وسلم م به الله و رسول اویده انسان را مستقیعق

ده، قال الله و ین عقیدهد چون منبع ا یوند میها، پ نگرفتن بر آن یشیالله و رسول و پ
و شبهات به دور است و  یامبر( است، و از هواپرستیقال رسول الله )سخنان الله و پ

ار نگرفته است، قر ییگرا چون فلسفه و منطق و عقل یا گانهیر عوامل بیهرگز تحت تاث
 بلکه فقط اساس آن قرآن و سنت و اجماع امت است.

ن یاست. ا صلی الله علیه وسلم  امبرشیالله و پ یم شدن کامل برای. شعار آن تسل3
 صلی الله علیه وسلم  امبرشیالله و پ یم شدن همه جانبه برایه تسلیده بر پایعق

ده ین عقیو رسول هستند، و ام الله یتسل یاستوار است و در هر امر کوچک و بزرگ
شکل  صلی الله علیه وسلم رفتن کامل حکم الله و رسولیو پذ یق قطعیبراساس تصد
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صلی  امبرشیالله و پ یم شدن به امر و نهیب تسلیمان به غیگرفته است، چون اساس ا
 باشد. یم الله علیه وسلم

 .یو آسان ی. وضوح و روشن4
و  یدگیچیده وجود ندارد، و از پین عقیدر ا یو تناقض یدگیچیچ نوع ابهام و پیه
سالم با آن آرامش  یها ف نصوص به دور است. کلمات آن پرواضح است که فطرتیتحر
د و ابهام و یابند و معتقد به آن آسوده خاطر خواهد بود و به دور از شک و تردی یم

رهنمود ، شادمان و راحت و آرام خواهد بود، چون او بر راه و یطانیش یها وسوسه
 دارد. یروانش گام برمیو پ یو اصحاب و صلی الله علیه وسلم رسول اکرم

 .یروزیو پ ی. وحدت و جماعت و همبستگ5
 یم اوتعالیوه و راه استوار او و صراط مستقیو ش یسمان محکم الهیده رین عقیا

ن یهاست، و با ا د خالص و برائت از همه انواع شرک و بدعتیده توحیاست، چون عق
ن متّحد خواهند شد و قدرت ین و دعوت دادن به آن مسلمیده و با عمل بر ایعق

شوند و قدرت  یروز میگاه پ افت و همه بر کلمه حق اتفاق خواهند داشت، و آنیخواهند 
را حاکم  یعت الهیخواهند کرد و شر یعت الله متعال حکمرانیابند و براساس شری یم

ده اجابت ین عقینه است چون این زمیگواه در ان یخ اسالم بهتریقرار خواهند داد. تار
ت ِصُموا َٰٓ﴿د: یفرما یاست که م یصادقانه به گفته اله ََِِِٰٰٓٓب ب لََِٰٰٓٓو ٱع  ِييِٗعآَٰٱّللذ ََٰٰٓٓج  ل  قُوا  ََٰٰٓٓو  رذ  ﴾ت ف 

 .[113]آل عمران: 
 «.دید، و پراکنده نشویسمان خدا چنگ زنیبه ر یو همگ»

 باشد سرنوشت آن  یده نبویعقن یر از ایغ یزیکه براساس چ ییو هر نوع گردهما
و اختالف و  یم ـ پراکندگیکن ین را مشاهده میمسلم یت امروزیـ چنان که وضع

 شکست خواهد بود.
 .ر بودنی. بقا و ثبات و فراگ6
و ثبات و استقرار و  ی، ماندگارینبو ۀده خجستین عقیا یها یژگین ویتر از مهم یکی
ت مصون یت و درایمستقر است و با روا ده ثابت وین عقیت است. ایو مصون یریفراگ

است و هر  یسته هر زمان و مکان و هر ملتیباشد و شا یر میبوده و هست و عام و فراگ
را که اوضاعش نابسامان باشد اصالح  یت و هر ملتیگونه زمان و مکان و هر گونه وضع

 بخشد. ینموده و سامان م



 33    تعریفات ضروری

 

جسته خواهد بود و الله متعال آن را د و ماندگار و بریامت جاویده تا روز قین عقیو ا
گر ید یبه نسل یل از هر نسلیف و تبدیکند و بدون کم و کاست و تحر یم یپاسدار

َٰٓ﴿د: یفرما یشود. الله متعال م یمنتقل م نل  ا َٰٓن زذ ََٰٓن  ُن ر َٰٓإِنذا ِك  ََُٰٰٓٓٱَّل  َٰٓل   ﴾٩ل ح  فُِظون ََٰٰٓٓۥِإَونذا
 .[9]الحجر: 
 .«میو قطعًا خود نگهبان آن هستم یا گمان ما قرآن را فرو فرستاده یب»
و بهشت  یافتن به رضامندی ن اسباب ُقرب به الله و دستیده از بزرگترین عقی. ا7
 است. یافتن از عذاب دردناک الهیو نجات  یاوتعال

 ده سلف صالحیعق
ها را به  یژگین ویا یچ تفاوتیبدون ه یاهل سنت و الجماعت ـ در هر زمان و مکان

 .1همراه دارد
                                           

بود،  یزمان یا مرحله یگر یسلف»ند که یگو یگردد که آنچه م یمحترم به وضوح روشن م خواننده -1
دروغ است، چون مذهب سلف صالح ـ اهل سنت و الجماع ـ بر دو اساس !!« یاسالم ینه مذهب

 . ینبو یشرع یا وهیکو و صالح، و شین یبزرگ مشتمل است که عبارتند از: الگو
ن که صادقانه یروانشان از ائمه مجتهدین و پیصحابه و تابع یعنی ن سه قرن اول اسالمیالگو مسلم

داده  ین دوران گواهیاند، هستند که به خوب بودن ا کرده یروین پیو مخلصانه از صحابه و تابع
دن نصوص قرآن و سنت یمبارک در فهم یها ن زمانیاست که در ا یوه: راهیشده است و ش

دن اسالم و عمل کردن به آن و حاکم یفراگرفتن و فهمدر  یوه علمیاستفاده شده است و آن ش
ل فقه و استنباط و استدالل یعت از قبیعلوم شر یها ن شامل همه بخشیقرار دادن آن است. و ا

 باشد. یمان و سلوک میو ا ید و علوم اعتقادیو ائ
ائمه، ن از راه یبازگشت به اسالم راست یجامعه و مانع است که به معن ی کلمه یگر یپس سلف

 یها آورده که از شائبه صلی الله علیه وسلم  سنت خالص که رسول اکرم یعنی یگر یاست و سلف
ست که ین یدیگمراه پاک و به دور است. پس ترد یها فرقه یها گذشته و بدعت یها تمدن
وه و راه یدعوت حق است و انتساب به آن حق است و انتساب به سلف و عمل به ش یگر یسلف

ت و سعادت هر دو جهان را به همراه دارد. پس یو نجات و موفق ین برکت و رستگاررهنمود آنا
که سلف صالح را  یکس یبرا ین اسمین انتساب به سلف و چنیده شود اینام یسلف یاگر کس

سلف  صلی الله علیه وسلم  امبریده و درست است و به شهادت پیخود قرار داده پسند یالگو
 ند.ن امت هستین افراد ایبهتر

ست، بلکه ین یفین تعریاعتقاد و عمل سلف نباشد، ا یبنامد و دارا یخود را سلف یاما اگر کس
ست یها و به دلخواه ن اعتبار دارد نه کلمات و واژه یم و معانینکوهش و نفاق است. چون مفاه

 اعتقاد و گفتار و کردار. یعنی یگر یبلکه سلف





 

 
 

 

 

 

 

 
 اصول عقیده سلف صالح

 اهل سنت و الجماعت



 

 
 

 

 

 

 ده سلف صالح اهل سنت و الجماعتیاصول عق

وه و راه سلف گام زن هستند ـ در اعتقاد و عمل یاهل سنت و الجماعت ـ که بر ش
ح یکه از قرآن و سنت صح یثابت و واضح و روشن قرار دارند، اصول یاصول و سلوک بر

ا آحاد و براساس فهم سلف امت از یخواه متواتر باشد  صلی الله علیه وسلم  امبریپ
 روانشان گرفته شده است.ین و پیصحابه و تابع

دهند  یم نصوص قرآن و سنت هستند و هر دو را در کنار هم قرار میاهل سنت تسل
ت بزرگداشت و احترام از نصوص قرآن و یمتشابه را به محکم ارجاع داده و با نها و

م یها تقس ها و حزب کنند و به دسته کنند و در آن اختالف نمی یم یرویسنت پ
ناقص و  یها زنند و اهل سنت با عقل یچنگ م یسمان الهیشوند بلکه همه به ر ینم

ه و کشف و ذوق به مخالفت با قرآن و باطل و با فلسف یها اسیو ق یاحتماالت لغو
 پردازند. یسنت نم

ان کرده است، ین را بیشفاف و واضح، اصول د صلی الله علیه وسلم  رسول اکرم
ن رو اهل ین است. از ایاضافه کند و ادعا کند که از د یزیحق ندارد به آن چ یپس کس

ز کرده و به ی، پرهز و نویها بدعت آم ن اصول بزرگ تمسک جسته و از واژهیسنت به ا
سلف صالح  یقیو حق یعین رو آنان امتداد طبیاند. از ا بند ماندهیپا یکلمات شرع

 هستند.
 شوند: ین گونه خالصه مین نزد اهل سنت و الجماعت ایپس اصول د



 

 
 

 

 

 

 ان آنـو ارک انـمیا: اصل اّول

ن گونه خالصه یمان ایر ایدر تفس اعتقاد سلف صالح ـ اهل سنت و الجماعت ـ
ق قاطع و اعتراف و اقرار کامل به همه آنچه الله و یتصد یعنیمان یشود که ا یم
اند و در ظاهر و باطن..... آن شدن. پس  فرمان داده صلی الله علیه وسلم  امبرشیپ
و اعمال جوارح را در بردارد  یکه اعمال قلب یق قلب و باور قلبیتصد یعنی یمان قلبیا

ق یمان در تصدیگردد. و اعتقاد سلف صالح در اصول ا ین میهمه د ین شامل اجرایو ا
ث یدر حد صلی الله علیه وسلم  شود، چنان که رسول اکرم یگانه خالصه م ارکان شش

د یپرس یمان میل او را از ایجبرئ یبه آن خبر داده است که وقت  لیجبرئ یطوالن
امبرانش و یها و پ نکه به الله و مالئکه و کتابیا»فرمود:  صلی الله علیه وسلم  شانیا

 .1«یمان داشته باشیر و شر او ایو به قدر و خ یمان داشته باشیامت ایروز ق
است که  یتیگانه قرار دارد و مجموعه و کل ن ارکان ششیمان براساس ایپس ا

مان او درست یارکان را کاماًل محقق ننموده ان یبنده ا یباشد، و تا وقت یر نمیپذ بخش
رود و باطل  ین میمان از بیابد ایا تحقق نیاز آن ساقط شود  یست، و اگر رکنین
ست، چون یرفته نیارکان پذ یمانش به باقیشود، و قطعًا بنده مومن نخواهد بود و ا یم

د برپا خواهد مان فقط براساس همه ارکان خویمان است و ایاز ارکان ا یآن فاقد رکن
 خود برپا خواهد بود. یها هیک ساختمان فقط بر همه پایبود، همانطور که 

د همه به یگانه خود که با رد مگر بر همه ارکان ششیپذ مان کامل صورت نمییپس ا
ن یاز ا یکی یکه قرآن و سنت بر آن داللت دارند محقق گردند و هر کس یوه درستیش

از ارکان آن را انجام  یمان کند و بعضیا یهر چند اّدعاست یارکان را انکار کند مؤمن ن
 دهد.

                                           
 .مانیو مسلم کتاب اال یبخار -1
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 یمان به الله متعالیا: رکن اّول
و اقرار کامل و اعتراف تام به وجود الله  یق قطعیتصد یعنیمان به الله متعال یا

ز است، یار همه چیدگار و مدّبر و صاحب اختینکه او آفریبه ا یعنیت او یمتعال و به ربوب
نکه تنها او سزاوار پرستش است و یبه ا یعنیت او یاقرار کامل به الوهق و یو تصد
او را به همه صفات کمال  یعنیها و صفات الله متعال  و اقرار کامل به نام یق قطعیتصد
رد و ینگ یش انبازیها یژگیاز و یزیاو در چ یکو متصف بداند و براین یها و نام یو بزرگ

به  ینان و باوریقلب چنان اطم یعنین اقرار را انجام دهد. یا یدر علم و عمل مقتضا
 یآن در رفتار بنده و التزام او به اوامر الله و دور یها ن داشته باشد که آثار و نشانهیا

 کرده، مشهود باشد. یاز آنچه الله متعال نه یجستن و
اصل آن ن یتر یه و اساسین پایتر و مهم یده اسالمیمان به الله متعال اساس عقیا

 رو آن هستند.یده به آن منسوب و پیاست و همه ارکان عق
او و سزاوار بودنش به پرستش و  یگانکیمان داشتن به یمان به الله متعال شامل ایپس ا
ت او مطلقًا یباشد، اما وجود الله متعال و ربّوب یها و صفاتش م مان داشتن به نامیشامل ا
ست و فطرت ید نیچ عنوان در آن تردیست که به ها یقت است و از مسّلماتین حقیتر بزرگ

 که از آسمان نازل شده بر آن داللت دارند. یعتیو شر یم و حّس انسانیسالم و عقل سل
ها و صفات  ت او و نامیو الوه یگانگیمان داشتن به یمان داشتن به الله، ایو از ا
داشت و بر آن عمل نمود، د اقرار کرد و به آن باور ید به هر سه نوع توحیبا یعنیاوست، 

 د اسماء و صفات.یت و توحید الوهیت و توحید ربوبیسه نوع عبارتند از: توح نیو ا

 :1تید ربوبی. توح1
                                           

شود و الرّب از مصدر رّب  ینسبت داده م« الرّب »ت به اسم الله متعالی: ربوبیعنیت در لغت یربوب -1
ه و رّباه و ربّ یگو ید. چنان که میت کامل رسانیبه وضع یرا از حالت یزیچ یعنیِربُّ  ه، و در یند: ربَّ

 کننده، ....، مُنعم، کامل ید، مدّبر، والی، مالک، سیدارد که عبارتند از: مربّ  یلغت چند معن
ت دارد و یز است و بر همه خلق ربوبیمالک همه چ یعنیز است یپروردگار همه چ یالله متعال

 ندارد، و رب هم ارباب و مالک همه امالک و پادشاهان و مالکان است. یکیشر
شود، مگر در  یر الله اطالق نمیبا الف الم بر غ« الرّب »فاعل است و کلمه  یرّب مصدر و به معن

 «.صاحب اسب»، و رّب الفرس«صاحب خانه»د: ّرالداریگو یو نسبت محدود، چنان که م اضافت
 .339/ص1ن ک لسان العرب ج

 176/ص15و تاج العروس : 
 .179/ص2ج یةالنهاو
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نکه الله متعال یو اقرار کامل و اعتراف تام به ا یاعتقاد قطع یعنیت ید ربوبیتوح
و  یکیو شر دهنده همه است یننده و روزیز است و مالک و آفریتنها پروردگار همه چ

خوابد، و مدّبر جهان  یدار است و نمیرد و پایم یشه زنده است و نمیندارد، هم ییهمتا
د و بر آن توانا است، حکم و فرمان همه از آن اوست، و ینما یاوست و در آن تصرّف م

چ یتواند فرمان او را بازگرداند و ه یچ کس نمیهمه در دست اوست؛ ه ییکویو ن یخوب
شود و هر چه نخواهد  یب کند، هر چه بخواهد میحکم او را تعقتواند  یکس نم

 ۀطرین هست در قبضه او و تحت سلطه و سیها و زم شود، و همه آنچه در آسمان ینم
الله متعال در همه  یمان داشت، و به دادگریا یر الهید به قضا و تقدیاو قرار دارد، و با

 صفاتش اقرار کرد.اش در ذات و  یگانگید و به ینما یآنچه مقّدر م
 ش.یگانه دانستن او در کارهایکتا دانستن الله و ی یعنیاش  و خالصه

ت الله متعال را واجب یمان داشتن به ربوبیوجود داردکه ا یادیز یل شرعیو دال 
کند،  می ت الله متعال داللتیاست که به ربوب یلیم سرشار از دالید، و قرآن عظینما یم

ا به آن یت الله متعال ذکر شده ینکه در آن ربوبیست مگر این یا چ سورهیبًا هیو تقر
گر به ید، اساس انواع دیگر توحید نسبت به انواع دین نوع توحیاشاره شده است و ا

دَُٰٓ﴿د:یفرما یم یرود، الله متعال یشمار م ََِٰٰٓٓٱۡل  م  ََِّٰٰٓٓلِلذ َ ََٰٰٓٓر ب   .[2]الفاتحة:  ﴾٢ٱل ع  ل ِم
 «.ان استیاست که پروردگار جهان یش مخصوص خداوندیستا»

َُٰٓ﴿د: یفرما یو م َٰٓل  ل 
 
ُر َٰٓو ََٰٰٓٓٱۡل  ل قَُٰٓأ م 

ََٰٰٓٓٱل   َُٰٓت ب ار ك  ََٰٰٓٓٱّللذ َ َٰٓر بُّ  .[54]األعراف:  ﴾ٱل ع  ل ِم
گاه باش» رات فراوان یخ یدن و فرمان دادن از آن اوست، بزرگوار و پاک و داراید که آفریآ

 .«ان استیکه پروردگار جهان یاست خداوند
َٰٓ﴿د: یفرما یو م ِيُهو  آَِٰفََٰٰٓٓٱَّلذ َٰٓل ُكمَٰٓمذ ل ق  ۡرِضَٰٓخ 

ِييِعََٰٰٓٗٓٱل    .[29]البقرة:  ﴾اج 
 «.دیتان آفرین وجود دارد برایآنچه در زم یاست که تمام یاو خداوند ذات»
َٰٓ﴿د: یفرما یو م ََٰٰٓٓٱّللذ َٰٓإِنذ زذاُقَُٰٓهو  َُِٰٓذوََٰٰٓٓٱلرذ َََُٰٰٓٓٱل ُقوذة تِ  .[58ات: ی]الذار ﴾٥٨ٱل م 
 «.رومند استیرسان و صاحب قدرت و ن یخداوند روزگمان تنها  یب»
ن ََٰٰٓٓقُل َٰٓ﴿د: یفرما یو م ل ُكوُتََٰٰٓٓبِي ِدهِۦَٰٓم  ء ََُٰٰٓٓك ََِٰٰٓٓم   .[88]المؤمنون:  ﴾َش  
 .«؟در دست اوست یزیوت هر چکه ملکاست  یسکبگو: چه »

آنان  یسو ن گذشته که الله بهیان مختلف و مشرکیروان ادیش و اغلب پیکفار قر
کردند و همه باور داشتند  ید اقرار مین توحیکرده است در ُکّل به ا امبران را مبعوثیپ
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دهنده همه مخلوقات  یننده جهان و آنچه در آن است و روزیکردند که آفر یو اقرار م
ل ئِن﴿د یفرما یاست. چنان الله متعال در مورد آنان م یفقط الله متعال تل  ُهمَٰٓو 

 
أ ن ََٰٰٓٓس  ل ق ََٰٰٓٓمذ َٰٓخ 

م  و  تَِٰٓ ََٰٰٓٓٱلسذ ۡرض 
ُ ََِٰٰٓٓل  ُقولُنذََٰٰٓٓو ٱل   دََُٰٰٓٓقُلََِٰٰٓٓٱّللذ ِ ََٰٰٓٓٱۡل  م  ُُهم ََٰٰٓٓب ل ََّٰٰٓٓلِلذ َث  ك 

 
ََٰٰٓٓأ ل ُمون ََٰٰٓٓل  يِع   .[25]لقمان:  ﴾٢٥ي 

ند: یگو یده است؟ حتمًا مین را آفریها و زم آسمان یکه چه کس یو اگر از آنان بپرس»
 «.دانند یشترشان نمیب یش از آن خداست ولیخداوند، بگو: ستا

َٰٓ﴿د: یفرما یو م ِن  زُقُُكمَٰٓم  نَٰٓي ر  َٰٓم  ا ءَِٰٓقُل  م  ۡرِضَٰٓو ََٰٰٓٓٱلسذ
ََٰٰٓٓٱل   لُِك م  نَٰٓي  مذ

 
ع َٰٓأ م  ب ص  ر َٰٓو ََٰٰٓٓٱلسذ

َٰٓٱل  
نَُُٰٓي رُِجَٰٓ ذَٰٓو م  ََٰٰٓٓٱل ح  ي ِِتَِٰٓمن  رُِجََٰٰٓٓٱل م  ُيخ  ي ِت َٰٓو  ََٰٰٓٓٱل م  ب ُِرََٰٰٓٓٱل ح  َِِٰٓمن  نَٰٓيُد  ر  َٰٓو م  م 

ََٰٰٓٓٱل   ي ُقولُون  ُ َٰٓف س  َٰٓٱّللذ
َٰٓت تذُقون َٰٓ ف ل 

 
َٰٓأ ُقل   .[31ونس: ی] ﴾٣١ف 
مالک گوش و  یا چه کسیدهد؟  یم ین به شما روزیاز آسمان و زم یبگو: چه کس»
رون یمرده را از زنده ب یآورد، و چه کس یرون میزنده را از مرده ب یها است؟ و چه کس چشم

ا ی، پس بگو: آ«خدا»کند؟ خواهند گفت:  یر می( را تدبیامور )هست یآورد؟ و چه کس یم
 «.؟!دیشو ینمزگار ید و پرهیترس ینم

ها در گذشته و  یاست و فقط دهر یفطر یت الله متعال امریچون اقرار به بوب
 چ کس آن را انکار نکرده است.یگر هین بودند و دیها در زمان ما منکر ا ستیکمون

برد و خون و مال او را  ید فرد را به بهشت نمین نوع توحین اقرار کردن به ایبنابرا
ا در آخرت از عذاب جهنم و از جاودانه شدن در آن نجات گرداند و او ر یمصون نم

 بند باشد.یت پاید الوهیتوح یعنید یبخشد، مگر به نوع دوم توح ینم

 :1تید الوهی. توح2

                                           
 یرویکه از آن پ یمعبود یعنیاست « الهه»مشتق شده و جمع آن « اله»ت از کلمه یالوه -1

شود  یاند، و هر آنچه که پرستش م رفتهینوان اله و معبود پذها آن را به ع آنچه دل یعنیشود، و  یم
الله متعال  یعنیهم شامل معبود به حق « اله»کلمه یعنیپرستشگر آن را اله قرار داده است، 

و « اله» یشود، ول یشود اطالق م یر از الله پرستش میشود و هم به معبود ناحق و باطل که غ یم
ن گونه نباشد معبود یز توانا باشد. و آنچه ایدهنده، مدّبر بر همه چ یوزننده، توانا، رید آفریمعبود با
 ده شود.یست، گرچه به ناحق پرستش شود و اله نامیو اله ن
مشتق  یمعبود، و از آن صفت فعل یعنیاز اله مشتق شده است و اصل آن االه است « الله»و کلمه

کند  می داللت یبر ذات یشود و فقط صفت یشود چنان که از خلق و رزق و امثال آن مشتق م ینم
 باشد. یم یکه همان سزاوار بودن الله متعال به پرستش و بندگ
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نکه یداشتن و اقرار کامل و اعتراف تام کردن به ا یاعتقاد قطع یعنیت ید الوهیتوح
ست، و یر از او نیغ یمعبود به حقچ ین است و هیالله متعال تنها معبود به حق و راست

ر از او یباشد و همه معبودان غ یو اطاعت مطلق م یتنها او سزاوار عبادت و فروتن
و در  یو باطن یظاهر یها در همه عبادت یعنید برائت ُجست. یاند و از همه با باطل

فقط و  ین و بندگیم و دیقرار نده یکیم و با او شریکتا بدانیگفتار و کردار الله را 
ر الله انجام نشود، مانند نماز و روزه و یغ یبرا یچ عبادتیاو انجام شود و ه یخالص برا

کردن و توّکل و هراس و  یزکات و حج و دعا و کمک خواستن و پناه بردن و نذر و قربان
د فقط و یها با گر همه انواع عبادتیها و د نید و محّبت و بازگشت و ترس و کرنش ایام

د پرستش شود، و یله انجام شود و الله متعال با محبت و هراس و با ترس و امتنها بر ال
 است. ید بدون هراس، گمراهیا با امید و یعبادت الله با ترس و هراس بدون ام

دهد فقط و  یکه بنده انجام م ییکارها یعنیت ید الوهین است که توحیاش ا خالصه
 شود. یز گفته میت ند عبادیالله انجام دهد و به آن توح یفقط برا

ُبدََُٰٰٓٓإِيذاك َٰٓ﴿دیفرما یچنان که الله متعال م َََُِٰٰٓٓإَويذاك ََٰٰٓٓن يِع  ت يِعِ  .[5]الفاتحة:  ﴾٥ن س 
 .«مییجو یم یاریم و تنها از تو یپرست یتنها تو را م»

َٰٓ﴿د: یفرما یو م ع  ُعَٰٓم  نَٰٓي د  َِٰٓو م  ََُٰٰٓٓٱّللذ َٰٓل  ه  ن  َٰٓبُر  َٰٓل  ر  ابُهََُٰٰٓٓۦبِهََِٰٰٓٓۥإِل  ًهآَٰء اخ  آَِٰحس  ََٰٰٓٓۥف إِنذم  ِعند 
ب ِهَِٰٓ َٰٓر  لُِحََٰٰٓٓۥإِنذهََُٰٰٓٓۦ   َُٰٓيف   .[117]المؤمنون:  ﴾١١٧ٱل ك  فُِرون َٰٓل 
ت آن ندارد. یبر حقان یلیچ دلیه هکرا فرا بخواند  یگریس جز خدا معبود دکو هر »

 .«شوند یافران رستگار نمکگمان  یحساب او با خداست. ب
د: یفرما ید عبادت است، الله متعال میتوحها  ها و جن نش انسانیو هدف از آفر

ُتَٰٓ﴿ ل ق  آَٰخ  نذَٰٓو م  ِ
َٰٓو ََٰٰٓٓٱۡل  نس  ِ

ُبُدونََِٰٰٓٓٱل  َِِٰٓل يِع   .[56ات: ی]الذار ﴾٥٦إِلذ
 «.ام دهیافریکنند ن یآنکه مرا بندگ یو من جن و انس را جز برا»

است  یزین چین و آخرین است، و اولیت اول و آخر و ظاهر و باطن دید الوهیو توح
اند و  امبران مبعوث شدهین پیهم یاند و برا به آن دعوت داده یامبران الهیکه پ
ن یده شده و همیرون کشیام بیرها از نیدان جهاد شمشیها نازل شده، و در م کتاب
کند، و  یان جدا میان را از دوزخیت است که مومنان را از کافران و بهشتید الوهیتوح
ست. و همه یجز الله ن یچ معبود به حّق یه یعنین است، یهم« ال اله اال الله» یمعن
گذشته را در  یها د امتین نوع توحین دعوت داده،اند و انکار همیامبران به همیپ
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َٰٓ﴿د: یفرما یمعرض هالکت قرار داده است، چنان که الله متعال م ب لِك  ل ن آَِٰمنَٰٓق  ر س 
 
ا َٰٓأ و م 

نذهَُٰٓ
 
َٰٓإِِل  هَِٰٓأ َٰٓنُوِِح  َٰٓإِلذ ن آَٰ۠ف َٰٓل  َٰٓإََِٰٰٓٓۥِمنَٰٓرذُسول 

 
َٰٓإِلذ َٰٓأ بُُدونَِٰٓل  ه   .[25اء: ی]األنب ﴾٢٥ٱع 

چ معبود بر یم که هیکرد ینکه به او وحیم مگر ایش از تو نفرستادیرا پ یامبریچ پیو ه»
 «.دیست. پس مرا بپرستیجز من ن یحق

ت الله یبه ربوب یت است، چون هر کسید الوهیت مستلزم توحید ربوبیپس توح
ک او قرار یرا شر یچ کسیفقط و تنها الله را پرستش کند و هد یمتعال اقرار کند با
ن را که فقط الله متعال یکردند و ا یک معبود را پرستش نمین یندهد، چون مشرک

را پرستش  یرفتند و معبودان متعددیپذ یندارد نم یکیسزاوار پرستش است و شر
نکه یکنند، با ا یم کین معبودان آنان را به الله نزدیبردند که ا یکرد و گمان م یم

ن الله یتوانند برسانند، اما با وجود ا ینم یانین معبودان سود و زیکردند که ا یاعتراف م
گران در یک کردن دیده بلکه آنان را به علت شرین را مؤمن ننامیمتعال آن مشرک

دگار و ی، که پروردگار و آفریعبادت او، از شمارکافران قرار داده است پس کس
راننده و متصف به همه صفات کمال است و یو متصرف و زنده کننده و م دهنده یروز

گانه ی ید معبودیز در دست اوست، بایها پاک است و همه چ یها و کاست بیاز همه ع
 رد.یاو انجام گ ینداشته باشد و عبادت فقط و تنها برا یکیباشد و شر
شود و  ین متفاوت مگرایت با دید الوهینجا اعتقاد اهل سنت در مورد توحیو از ا

 یا دهنده یو روز یا نندهیآفر یعنی« ال اله اال الله»ند که یگو یه نمیاهل سنت مانند بق
ابد مگر با تحقق ی یت تحقق نمید الوهیدگاه اهل سنت توحیست؛ بلکه از دیجز الله ن

نکه یا یعنین یست؛ و ایجز الله ن یچ معبود به حقیه یعنی« ال اله اال الله» یافتن معنی
 تنها الله متعال را عبادت کردن. یعنیت ید الوهیتوح

تقّرب جستن به الله متعال  یکه بنده مسلمان برا یاعمال شرع یعنیو عبادت 
و اقرار به زبان و عمل با  یاو را به دست آورد و عبادت باور قلب یانجام دهد تا رضامند

 ابد.ی یقلب و جوارح، تحقق م
ح نخواهد بود مگر با یشود صح یالله متعال انجام م یاکه فقط و تنها بر یو عبادت

 دو شرط که عبارتند از:
الله متعال انجام شود، چنان که  ینکه عبادت خالص و فقط برایا یعنیاخالص . 1

ُبدََُٰٰٓٓٱّللذ ََٰٰٓٓقُلَِٰٓ﴿د: یفرما یم ع 
 
ُۥَُُٰٓم لِٗصآَٰأ  .[14]الزمر:  ﴾١٤دِيِنََٰٰٓٓلذ
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 «.گردانم یاو خالص م یپرستش را براکه یکنم درحال یم یبگو: خدا را بندگ»
پرستش کند  یا نکه الله را به گونهیا یعنی صلی الله علیه وسلم  امبری. اطاعت از پ2

اطاعت کند  صلی الله علیه وسلم  شانیکه او مشروع و مقرر داشته است، و از فرمان ا
و  یو زمان یق کند، و عبادت از لحاظ مکانیشان را در آنچه به آن خبر داده تصدیو ا
صلی الله   شانیباشد، و از آنچه ا صلی الله علیه وسلم  امبریت مطابق فرمان پیفیک

م و یر از او مراجعه کنیغ یبه کس یداور ید برایز کند، و نبایکرده پره ینه علیه وسلم
م، چنان که الله متعال یشو یر از او راضیگر غید ید به حکم و فرمان کسینبا
ا َٰٓ﴿د: یفرما یم ف ا ء ََٰٰٓٓمذ

 
ََُٰٰٓٓأ لََِِٰٰٓٓمن ََٰٰٓٓر ُسوِلِۦََٰٓع   ََٰٰٓٓٱّللذ ه 

 
ى ََٰٰٓٓأ لِلرذُسولََِٰٰٓٓف لِلذهََِٰٰٓٓٱل ُقر  َِّلِيَٰٓو  ب  ََٰٰٓٓو  َٰٓٱل ُقر 

َََِٰٰٓٓو ٱِل  ت  م  َٰٓ بِيلََِٰٰٓٓو ٱب نََِٰٰٓٓو ٱل م س  ِك َََٰٰٓٓك  ََٰٰٓٓٱلسذ َ  ََُٰٰٓٓدول َۢةَٰٓي ُكون ََٰٰٓٓل  نِي ا ءََِٰٰٓٓب  غ 
ا ََِٰٰٓٓمنُكم  ََٰٰٓٓٱل   َٰٓو م 

آَٰف ُخُذوهََُٰٰٓٓٱلرذُسوُلََٰٰٓٓء ات ى ُكمَُٰٓ ى ُكم َٰٓن ََٰٰٓٓو م  ن هََُٰٰٓٓه  ُقوا ََٰٰٓٓف ٱنت ُهوا  ََٰٰٓٓع  ِديدََُٰٰٓٓٱّللذ ََٰٰٓٓإِنذََٰٰٓٓٱّللذ  ََٰٰٓٓو ٱتذ َٰٓش 
اِبَٰٓ  .[7]الحشر:  ﴾٧ٱل يِعِق 
داشت متعّلق به خدا و  یغمبرش ارزانیها به پ ین آبادیا یآنچه خداوند از )اموال( اهال»

ان یتنها درمان و در راه ماندگان است تا ینوایان و بیتمیو  غمبر(یشاوندان )پیغمبر و خویپ
د و از آنچه یریرا بگ غعمبر به شما بدهد آنیثروتمنداِن شما دست به دست نگردد. و آنچه که پ

 «.فر استیگمان خداوند سخت ک ید بید. و از خداوند بترسییدارد باز آ یکه شما را از آن باز م
 یرویکردن و فقط از او پ یاو فروتن یگانه دانستن الله در عبادت و تنها برایپس 

 «.ال اله اال الله است»کردن و تنها او را دوست داشتن، محقق کردن 
 یرفتن امر و نهیشان و پذیو از سنت ا صلی الله علیه وسلم  از رسول اکرم یرویو پ

محمد رسول »دن به یت بخشیواقع صلی الله علیه وسلم  شانیاو و اطاعت مطابق از ا
 و محقق کردن آن است.« الله

و محقق نمودن آن دو رکن بزرگ دارد که « ال اله اال الله»مفهوم  دنیت بخشیواقع
 عبارتند از:

 الله انجام گرفته شود. ینخست: همه انواع عبادت فقط و تنها برا
َٰٓ﴿د: یفرما یچنان که الله متعال م ِ َٰٓر ب  ِ َّٰٓلِلذ اِِت م  م  َٰٓو  ُّم  ي اي  َٰٓو  نُُسِِك َٰٓو  ِِت

ل  َٰٓص  َٰٓإِنذ قُل 
َٰٓ َ ١٦٢ََِٰٰٓٓٱل ع  ل ِم َٰٓش  َٰٓل َُٰٓل  ُلََٰٰٓٓۥ َٰٓيك  وذ

 
ن آَٰ۠أ
 
ِمر ُتَٰٓو أ

ُ
َٰٓأ بِذ  لِك  َ َٰٓو  لِِم  .[163-162]األنعام:  ﴾١٦٣ٱل ُمس 

ان است. او را یخدا، پروردگار جهان یو مرگ من برا یمن و زندگ یبگو: همانا نماز و قربان»
 «.ن مسلمان هستمیام و من اول ن فرمان داده شدهیست، و به این یکیچ شریه
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 رالله انجام نشود.یغ یها برا ن عبادتیاز ا یزیچ چینکه: هیدوم ا
م ن﴿د: یفرما یچنان که م ن ََٰٰٓٓف  ا ء ََٰٰٓٓي ر ُجوا َََٰٰٓٓك  ب ِهِۦَٰٓلِق  م ل ََٰٰٓٓر  ٗلََٰٰٓٓف ل ي يِع  م  ََٰٰٓٓص  لِٗحآَٰع  ل  ِك ََٰٰٓٓو  َٰٓيُۡش 

ةَِٰٓ ب ِهِۦ ََٰٰٓٓبيِِعِب اد  د  آَٰر  ح 
 
 .[111هف: ک]ال ﴾أ

کند و در پرستش سته ید کار شایش است بایدار پروردگار خویپس هرکس که خواهان د»
 .«ک نسازدیرا شر یپروردگارش کس

دگار که بنده یخالق و آفر یها تیاز حقوق و خصوص یزیچ چیبه مخلوق ه یعنی
پرستش نشود و فقط بر الله  یزیر از الله چیغ یعنیآن را ندارد، داده نشود.  ییتوانا

 ینذر و قربان ر از اللهیغ یر او سجده برده نشود، و برایغ ینماز گزارده شود و برا
 یاستعانت نشود، و کس یر از الله از کسیتوکل نشود، و غ ینشود، و به جز الله بر کس

الله متعال است  یها تیکه از خصوص یگر اموریاد خوانده نشود و دیر از الله به فریغ
 ر او انجام نشود.یغ یبرا

پرستش کنند ن است که آنان الله متعال را یوه و راه اهل سنت و الجماعت ایپس ش
جز الله  یچ کسیخواهند و از ه ین رو فقط از الله میسازد، از ا یک او نمیرا شر یزیو چ
هراسند، و با  یجز او نم یچ کسیند و از هینما یطلبند و فقط بر او توکل م ینم یاری

د: یفرما یند. چنان که الله متعال میجو یطاعت و عبادت او و اعمال صالح به او تقّرب م

ُبُدوا َٰٓو َٰٓ﴿ ُِكوا َٰٓبِهََِٰٰٓٓٱّللذ ََٰٰٓٓٱع  َٰٓتُۡش  ل  ََٰٰٓٓۦو  ي   .[36]النساء:  ﴾آَٰ َٰٓٗش 
 «.دیک قرار ندهیرا شر یزید، و با او چیو خدا را عبادت کن»

 د اسماء و صفاتی. توح3
واال دارد، و او  یکو و صفاتین یها نکه الله متعال نامیداشتن به ا یاعتقاد قطع یعنی

ها پاک است و  یبه همه صفات کمال متصف است و از همه صفات نقص و از همه کاست
 کتاست.یگانه و یها و مخلوقات  ین امور از همه هستیدر همه ا

و اهل سنت و الجماعت پروردگارشان را با صفاتش که در قرآن و سنت آمده 
کنند که خود را به آن  یصف مو ییزهایشناسند و پروردگارشان را به همان چ یم

ف یاو را به آن وصف کرده است، و تحر صلی الله علیه وسلم  امبرشیف نموده و پیتوص
رند و آنچه الله یگ یش نمیرا در پ 1راه الحاد یکنند و در اسماء و صفات اوتعال ینم

                                           
 شود. یه را شامل میان کردن و تشبیت بیفیف و کیانحراف از حق که انکار و تحر یعنیالحاد  -1



 45    اصل اول: ایمان و ارکان آن

 

ف یت و بدون انکار و تحریفیان کیه و بیخود اثبات نموده آن را بدون تشب یمتعال برا
 ند. ینما یاثبات م

َٰٓ﴿د: یفرما یاست که م ین مورد فرموده الهیشان در ا و قاعده ِمث لِهِۦَٰٓل ي س  ء  ََٰٰٓٓك  ََٰٓش  
ِميعََُٰٰٓٓو ُهو َٰٓ  .[11]الشوری:  ﴾ٱۡل  ِصيََُٰٰٓٓٱلسذ
 «.ناستیب یست و او شنوایهمانند او ن یزیچ چیه»
َٰٓ﴿د: یفرما ینکه میو ا ِ ّلِلذ ا ءَُٰٓو  م  س 

ن  ََٰٰٓٓٱل   ُس  ُعوهَُٰٓف ََٰٰٓٓٱۡل  ََٰٰٓٓٱد  ذ ُروا  ا َٰٓو  ِين َٰٓبِه  َِٰٓف ََٰٰٓٓٱَّلذ يُل ِحُدون 
ئِهَِٰٓ م   س 

 
َٰٓأ لُون ََٰٰٓٓۦ  م  يِع  نُوا َٰٓي  آََٰك  َٰٓم  ن  و  ز  ُيج   .[181]األعراف:  ﴾١٨٠س 

د ید، و ترک کنیها بخوان ها است، پس او را بدان نام ن نامیکوترین و نیباتریز یو خدا دارا»
کنند،  یآنچه را که م یان سزازنند، آن یف میخدا دست به تحر یها را که در نام یکسان

 .«دیخواهند د
 و اهل سنت و الجماعت:

ت خبر نداده است و یفیکنند چون الله متعال از ک ین نمییت صفات را تعیفیک

َٰٓ﴿د: یفرما یداند، و الله متعال م یاز خود الله متعال او را بهتر نم یچ کسیچون ه قُل 
ِمَٰٓ
 
ل ُمَٰٓأ ع 

 
َٰٓأ نُتم 

 
أ َُٰٓء   .[141]البقرة:  ﴾ٱّللذ

 «.؟ا خداید یبگو: شما داناتر»

َٰٓ﴿د: یفرما یو م ُِبوا ََٰٰٓٓف ل  ََِٰٰٓٓت ۡض  ث ال  ََّٰٰٓٓلِلذ م 
ل مََُٰٰٓٓٱّللذ ََٰٰٓٓإِنذََٰٰٓٓٱل   يِع  نُتم ََٰٰٓٓي 

 
أ ََٰٰٓٓو  ل ُمون ََٰٰٓٓل  ]النحل:  ﴾٧٤ت يِع 

74]. 
 .«دیدان یداند و شما نم یگمان خداوند م یدهد، ب یر قرار میه و نظیخدا شب یپس برا»

امبر که الله متعال یداند، پ یامبرش او را بهتر نمیچ کس از پیمتعال ه و بعد از الله
ا﴿د: یفرما یدرباره او م نََِٰٰٓٓي نِطقََُٰٰٓٓو م  ى ََٰٰٓٓع  و  ََُٰٰٓٓهو ََٰٰٓٓإِن ٣ََٰٰٓٓٱل ه   .[4-3]النجم:  ﴾٤يُوِح  ََٰٰٓٓو ِح  ََٰٰٓٓإِلذ

ان یکه با خود آورده و با شما درم یزید. آن )چیگو یو هوس سخن نم یهو یو از رو»
 «.شو یست که )بر او( فرستاده مین ییوح نهاده است( جز

                                                                                                       
 ییمعنا اش به یظاهر یر داده شود و از معناییتغ یا در معنینکه نص در لفظ یا یعنی: تحریف

ئت و یه یعنیف: ییک احتمال مرجوح؛ پس تکیکند مگر با  یبرده شود که بر آن داللت نم
 ان کردن.یصفات ب یت برایفیک

 که از همه جهت همانند آن باشد. یزیچ یبرا یارائه مثال و مشابه یعنی: تمثیل
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ن است که قبل از یمان دارند که الله متعال اول و نخستیو اهل سنت و الجماعت، ا
ست، و ظاهر است که برتر از او ین یزیاست که بعد از او چ یست و آخرین یزیاو چ

َُٰٓهو َٰٓ﴿د: یفرما یست، چنان که مین یزیسوتر از او چ است که آن یست، و پنهانین یزیچ
ُلَٰٓ وذ
ََِٰٰٓٓو ُهو ََٰٰٓٓو ٱۡل  اِطُن ََٰٰٓٓو ٱلظذ ِهرََُٰٰٓٓو ٱٓأۡلِخرََُٰٰٓٓٱل   ء ََٰٰٓٓبُِكل  لِيمٌَََٰٰٓٓش    .[3د: ی]الحد ﴾٣ع 

 «.ز داناستیاست و او به همه چ« باطن»و « ظاهر»و « آخر»و « اّول»او »
گر یگونه صفات او با د ندارد همان یها شباهت گر ذاتیطور که ذات او با د و همان

ش یها دهیندارد و با آفر یهمتا و همنام و همگون یندارد؛ چون اوتعال یصفات شباهت
خود اثبات نموده اثبات  یشود، پس اهل سنت آنچه را که الله متعال برا یسه نمیمقا
ه داده باشند و بدون آن که صفات را انکار یتشب یزیکنند، بدون آنکه او را به چ یم

خود اثبات  یالله متعال آنچه را خود برا یبرا یدانند، پس وقت یکنند او را منّزه م
را که  یدانند صفات یدهند و هرگاه او را منّزه و پاک م یه نمیند. تشبینما یکرده اثبات م

مان دارند که الله متعال یکنند، پاک است او و ا یاو خود را به آن وصف نموده انکار نم
 یه همه موجودات زنده روزز است و بیننده همه چیز را در احاطه دارد و آفریهمه چ

َٰٓ﴿د: یفرما یز تواناست چنان که میدهد و او بر همه چ یم ل 
 
ل مََُٰٰٓٓأ يِع  ن ََٰٰٓٓي  ل ق ََٰٰٓٓم  َٰٓو ُهو ََٰٰٓٓخ 

 .[14: ک]المل ﴾١٤ٱۡل  بِيََُٰٰٓٓٱللذِطيُفَٰٓ
گاه استیب کیکه او باریداند؟ درحال یده است نمیز را( آفریکه )همه چ یا کسیآ»  «.ن آ

زذاُقََُٰٰٓٓهو ََٰٰٓٓٱّللذ ََٰٰٓٓإِنذَٰٓ﴿د: یفرما یو م ََُِٰٰٓٓذوَٰٓٱلرذ َََُٰٰٓٓٱل ُقوذة تِ  .[58ات: ی]الذار ﴾٥٨ٱل م 
 «.رومند استیرسان و صاحب قدرت و ن یگمان تنها خداوند روز یب»

 و اهل سنت و الجماعت:
طور که به  هفت آسمان است، همان یعرش باال یمان دارند که الله متعال بر باالیا

ز را با یش جداست و همه چیها دهیدارند که او از آفرمان دارند، و باور یاو ا یعلّو و برتر
گاه ن یه ایشتن در احاطه دارد، همانطور که خودش در قرآن و در هفت آیخو یعلم و آ
ست چنان که یمشّخص ن یت بر عرش بودن اوتعالیفیان کرده است. اما کیمطلب را ب

م  نَُٰٓ﴿د: یفرما یالله متعال م ََٰٰٓٓٱلرذح  ر ِشَََٰٰٓٓع   ى ََٰٰٓٓٱل يِع  ت و   .[5]طه:  ﴾٥ٱس 
 .«عرش است یخداوند مهربان بر باال»
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 1د:یفرما یو م

ى ََُٰٰٓٓثمذَٰٓ﴿ ت و  ََٰٰٓٓٱس   .[4د: ی]الحد ﴾ٱل يِع ر ِشََٰٓع  
 «.دیآنگاه بر عرش بلند و مرتفع گرد»

ِمنُتم﴿د: یفرما یو م
 
أ نَٰٓء  ا ءََِِٰٰٓٓفََٰٰٓٓمذ م  نَٰٓٱلسذ

 
ََٰٰٓٓأ ََٰٰٓٓبُِكمََُُٰٰٓٓي  ِسف  ۡرض 

م ١٦ََٰٰٓٓت ُمورََُِٰٰٓٓه ََٰٰٓٓف إِذ آَٰٱل  
 
َٰٓأ

ِمنُتم
 
نَٰٓأ ا ءََِِٰٰٓٓفََٰٰٓٓمذ م  نَٰٓٱلسذ

 
ل ي ُكم ََٰٰٓٓيُر ِسل ََٰٰٓٓأ اِصٗبا ََٰٰٓٓع  ل ُمون ََٰٰٓٓح  ت يِع  ََٰٰٓٓف س  ي ف  : ک]المل ﴾١٧ن ِذيرََِٰٰٓٓك 

16-17]. 
د ید که شما را در زمیدان یکه در آسمان است خود را در امان م ییا از خدایآ» ر  ن فرو ب 
د که طوفان شن بر شما یا من شدهیکه در آسمان است ا ییا از خدایجنبد. آ یکه آن میدرحال

 !«.د دانست که هشدار من چگونه بوده استیبفرستد؟! پس خواه

ُدَٰٓ﴿د: یفرما یو م يِع  ِمَُٰٓإِِل  هَِٰٓي ص  ي ُِبََٰٰٓٓٱل َك  ُلَٰٓو ََٰٰٓٓٱلطذ م  يُِعهََُٰٰٓٓٱلصذ لِحََُٰٰٓٓٱل يِع   .[11]فاطر:  ﴾ي ر ف 
 «.برد یده را باال میرود و کار پسند یاو باال م یسو زه بهیگفتار پاک»

ِنَٰٓف و قِهِم َٰٓ﴿د: یفرما یو م بذُهمَٰٓم  َٰٓر    .[51]النحل:  ﴾ُي  افُون 
 .«ترسند یسرشان است م یاز پروردگارشان که بر باال»

د و حال آن که یدان ین نمیا مرا امیآ»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم و رسول اکرم
 .2«هستم که در آسمان است؟ ین کسیمن ام

 و اهل سنت و الجماعت:
ست و عرش یدر آن ن یحق است و شک یوجود عرش و کرسمان دارد که یا

ن و سقف همه مخلوقات است و مانند گنبد بر جهان است، و اندازه ین و باالتریبزرگتر
کنند و  یاست که مالئکه آن را حمل م ییها هیپا یداند، و دارا یآن را فقط الله متعال م

                                           
سته یم که شایکن یالله اثبات م یدو صفت هستند که ما هر دو را برا یبر عرش و برتر یاستوا -1

باال قرار گرفت و باال رفت و مستقر » یعنینزد سلف  یر کلمه استویشکوه و جالل اوست و تفس
اند و از آن فراتر نرفته و به آن  ر کردهیتفس ین معانیرا به هم« یاستو» ۀسلف کلم« شد
ره یو چشد و مالک قرار گرفت،  یمستول» یرا به معن« استوی»گاه سلف  چیاند، و ه فزودهین

 اند. نکرده یمعن« گشت
اند که الله بر باال  ن کتاب اجماع کردهید: علما بر ایگو یه مین آیر ایه در تفسیامام اسحاق بن راهو
 از کتاب.... یت امام ذهبیداند. روا ین هفتم میر زمیز را در زیعرش است و همه چ

 .و مسلم یبخار -2
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َُٰٓ﴿د: یفرما یالله متعال م ََٰٰٓٓإِل  ه ََٰٰٓٓل  ََٰٰٓٓٱّللذ ََُٰٰٓٓهو ََٰٰٓٓإِلذ ر ِشََٰٰٓٓر بُّ ِظيمََِٰٰٓٓٱل يِع   .[26]النمل:  ﴾٢٦۩ٱل يِع 
 «.وجود ندارد یچ معبود بحقیم است هیه صاحب عرش عظکجز خدا » 

در مقابل عرش  یپروردگار است و کرس یها عرش است و محل قدم یجلو یو کرس
ز است و یار ناچیر بسیافتاده که در مقابل وسعت کو یریاست که در کو یا مانند حلقه

 ن را در برگرفته است.یها و زم همه آسمانعرش 
َُٰٓكر ِسيُُّهَٰٓ﴿د: یفرما یو الله متعال م م  و  تَِٰٓو ِسع  ۡرض  َٰٓو ََٰٰٓٓٱلسذ

ََٰٰٓٓٱل   َٰٓي  ل  ََٰٰٓٓۥوُدهََُٰٰٓٓ َُٰٓو  ا َٰٓو ُهو  ُظُهم  ِحف 
ِلَُّٰٓ ِظيمََُٰٰٓٓٱل يِع   .[255]البقرة:  ﴾ٱل يِع 
ست، و او یاو مشکل ن یآنها برا ین را فرا گرفته است. و نگاهداریاو آسمانها و زم یکرس»

 .«واالتر و بزرگتر است
نکه به یاز است و پاک است از این یب یمان دارند که الله متعال از عرش و کرسیو ا

با قدرت و سلطه او حمل  یداشته باشد، بلکه عرش و کرس یازیره نیعرش و غ
هر دو  ده است ویش آفریمان دارند که الله متعال آدم را با دو دست خویشوند. و ا یم

کند،  یاند و هر گونه که بخواهد انفاق م ش گشودهیها دست او راست هستند و دست

يذَٰٓ﴿د: یفرما یطور که م همان ُتَٰٓبِي د  ل ق  آَٰخ  َٰٓلِم  ُجد  نَٰٓت س 
 
َٰٓأ ن يِع ك  آَٰم   .[75]ص:  ﴾م 

 «.؟یام سجده کن دهیآنچه با دو دست خود آفر ینکه برایتو را بازداشت از ا یزیچه چ»

َِٰٓي ُدََٰٰٓٓٱِل  ُهودَُٰٓو ق ال ِتَٰٓ﴿د: یفرما یو م اهََُٰٰٓٓٱّللذ َٰٓي د  َٰٓب ل  آَٰق الُوا ْۘ ليُِعُِنوا َٰٓبِم  َٰٓو  ي ِديِهم 
 
َٰٓأ لُول ٌة َُٰٓغلذت  غ  م 

ا ءَُٰٓ َٰٓي ش  ي ف  ت اِنَٰٓيُنفُِقَٰٓك  ب ُسوط   .[64]المائدة:  ﴾م 
خودشان بسته باد! و به سبب  یها ند: دست خدا بسته است. دستیگو یان میهودیو »

باد )و از رحمت خدا دور شوند(! بلکه هردو دست خدا باز است و  نشانینچه گفتند نفرآ
 .«بخشد یهرطور که بخواهد م

 و اهل سنت و الجماعت:
الله متعال علم و قدرت و قوت و عزت و سخن و محبت و رحمت و نفس و  یبرا

دن و همراه بودن و قدم و یو خند یو ناپسند دانستن، و رضامند یخشم و ناخوشنود
سته یکه شا ییها گر صفتیو چهره و چشم و د یینایو ب ییو دست و شنواساق داشتن 

صلی الله  امبریاست و خود را در کتابش و بر زبان پ یشکوه و عظمت و کمال اوتعال
ن صفات یا یند و باور دارند که او داراینما یبه آن وصف نموده اثبات م علیه وسلم
م یدان ین صفات را نمیت ایفیو ما ک داند یت آن را فقط الله متعال میفیاست اما ک
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إِنذِنَٰٓ﴿د: یفرما یت خبر نکرده است. چنان که الله متعال میفیما را ازک یچون اوتعال
ى َٰٓ ر 
 
أ ُعَٰٓو  م  س 

 
ا َٰٓأ ُكم  يِع   .[46]طه:  ﴾م 

 .«مینیب یشنوم و م یگمان م یهمانا من با شما هستم ب»

لِيمََُٰٰٓٓو ُهو َٰٓ﴿  .[2م: ی]التحر ﴾ٱۡل  ِكيمََُٰٰٓٓٱل يِع 
 «.فرزانه یخداوند کارساز شما است و اوست داناو »

ذم َٰٓ﴿ َك  ََُٰٰٓٓو  لِيٗمآَُٰموس  ََٰٰٓٓٱّللذ  .[164]النساء:  ﴾ت ك 
 «.سخن گفت یقًا با موسیو خداوند حق»

َُٰٓذوَٰٓ﴿ ب ِك  ُهَٰٓر  َٰٓو ج  ي ب َق   امَِٰٓو ََٰٰٓٓٱۡل  ل  لَِٰٓو  ر  ك  ِ
 .[27]الرحمن:  ﴾٢٧ٱل 

 «.ماند یم یباق یو )تنها( ذات پروردگار شکوهمنِد گرام»

ََُٰٰٓٓرذِض َٰٓ﴿ ن هََُٰٰٓٓٱّللذ ر ُضوا َٰٓع  َٰٓو  ن ُهم   .[119]المائدة:  ﴾ع 
 .«خداوند از آنان خشنود است و آنان از خدا خشنودند)

يُِحبُّون هََُُُٰٰٓٓيِبُُّهم َٰٓ﴿  .[54]المائدة:  ﴾و 
 «.ز( او را دوست دارندیکه آنها را دوست دارد و آنان )ن»

ُفون آَٰ﴿ ا َٰٓء اس  ن اف ل مذ م   .[55]الزخرف:  ﴾ِمن ُهم ََٰٰٓٓٱنت ق 
 «.میکه ما را بر سر خشم آوردند از آنان انتقام گرفتیپس هنگام»

﴿َٰٓ َُٰٓغ ِضب  ل ي ِهم ََٰٰٓٓٱّللذ  .[13]الممتحنة:  ﴾ع 
 «.ن استیخدا بر آنان خشمگ»

ُفََٰٰٓٓي و م َٰٓ﴿ ش  نَٰٓيُك  اق ََٰٰٓٓع  ن ََٰٰٓٓس  و  ع  يُد  ََٰٰٓٓو  ُجودََِٰٰٓٓإِل  ََٰٰٓٓٱلسُّ ت ِطييُِعون ََٰٰٓٓف ل   .[42]القلم:  ﴾٤٢ي س 
 «.توانند ینم یشوند ول یشود و به سجده فراخوانده م یکه ساق آشکار م یروز»

﴿َُٰٓ ََٰٰٓٓٱّللذ َُٰٓهو  َٰٓإِلذ َُّٰٓل  َٰٓإِل  ه  يُّومََُٰٰٓٓٱل ح   .[255]البقرة:  ﴾ٱل ق 
 «.دار استیوجود ندارد، زنده و پا« الله»جز  یمعبود به حق»

 ات صفات.یگر آیو د
 و اهل سنت و الجماعت:

ن است که یرسد، ا یکه به اهل بهشت م ین نعمتیذتریلذن و یمان دارند که برتریا
با  یکنند اوتعال یدار مینند و با او دیب یامت پروردگارشان را با چشمان خود میدر ق
 د:یفرما یزنند، چنان که م ید و آنان با او حرف میگو یها سخن م آن
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ئِذ ََٰٰٓٓوُُجوه َٰٓ﴿ ةٌََٰٰٓٓي و م  آَٰإِل  ٢٢ََٰٰٓٓنذاِِض  ب ِه  ة ََٰٰٓٓر   .[23-22امة: ی]الق ﴾٢٣ن اِظر 
 «.نگرند یتازه )و خرم( هستند. به پروردگار خود م ییها در آن روز چهره»

د همانطور که در شب چهارده ماه را یان پروردگارشان را خواهند دیو بهشت
وسته و تحت فشار باشند، چنان یست که به هم پین یازیدن آن نید ینند، و برایب یم

د همان طور که یشما پروردگارتان را خواه»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم  امبریکه پ
گر یکدید بود و بر یوسته نخواهیدن او به هم پید، و در دینیب یماه شب چهارده را م

 .1«د آوردینخواه یفشار
د، یآ ین میا پائیر شب به آسمان دنیک سوم اخیمان دارند که الله متعال در یو ا

 م.یدان یت آن را نمیفیسته شکوه و عظمت اوست، و کیه شاک ین آمدنیپائ
ک سوم از شب ی یهر شب وقت»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم  امبریچنان که پ

خواند تا  یمرا م ید: چه کسیگو ید و میآ یا میماند پروردگارمان به آسمان دن یم یباق
از من طلب  یبدهم ؟ چه کسخواهد تا به او  یاز من م یش را اجابت کنم؟ چه کسیدعا

 .2«امرزم؟یکند تا او را ب یآمرزش م
 یاند، برا که مالئکه صف گرفته یامت در حالیمان دارند که الله متعال روز قیو ا

 یت آن را کسیفیسته اوست و کیکه شا ید، آمدنیآ ین بندگان میب یصله و داوریف

ذ  َٰٓ﴿د: یفرما یطور که خود را در کتابش وصف نموده و م داند، همان ینم َُٰٓدكذتََِٰٰٓٓإِذ آََٰك 
ۡرُضَٰٓ
آَٰٱل   آَٰد ك ٗ َٰٓو ٢١ََٰٰٓٓد ك ٗ بُّك  ا ء َٰٓر  ل ُكَٰٓو ج  آَٰٱل م  ف ٗ آَٰص  ف ٗ  .[22-21]الفجر:  ﴾٢٢ص 

د و یایهموار شود. و پروردگارت ب یدر پ ین پیکه زم ید(، زمانییگو یست )که مین نیچن»
 «.فرشتگان صف صف حاضر شوند

تِي ُهُمَٰٓ﴿د: یفرما یو م
 
نَٰٓي أ

 
َٰٓإِلذ َٰٓأ َٰٓي نُظُرون  ل  َُٰٓه  ل ََٰٰٓٓٱّللذ

ِن ََِٰٰٓٓفَُٰٓظل  امََِٰٰٓٓم  م  ةَُٰٓو ََٰٰٓٓٱل غ  ل  ئِك  ََٰٰٓٓٱل م  و قُِض 
ُر َٰٓ م 
ََٰٰٓٓٱل   َِِٰٓإَول  ُعََٰٰٓٓٱّللذ ُمورَُٰٓتُر ج 

ُ  .[211]البقرة:  ﴾٢١٠ٱل 
ند و کار یایاز ابر ب ییبانهاین است که خداوند و فرشتگان در سایر از ایا انتظار آنان غیآ»

 .«شوند یخدا بازگردانده م یسو به کسره شود؟ و کارهای)قضاوت( 
ن گونه یمان داشتن به الله متعال ایوه و روش اهل سنت و الجماعت در ایپس ش
 شود: یخالصه م

                                           
 .هیمتفق عل -1
 .هیمتفق عل -2
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صلی الله   امبرشیآنان به آنچه الله متعال در کتابش از آن خبر داده و به آنچه پ
دارند و کاماًل به آن اقرار  یمان قطعیا ش از آن خبر داده،یدر سنت خو علیه وسلم

ش گرفته یه را در پیا تشبیا انکار و یل و یا تأویکنند، بدون آن که راه انحراف و  یم
مان و یدر آن داشته باشند بلکه ا یدین شک و تردیباشند. و بدون آن که کوچکتر

 ـ  هیفق یـ تابع یم و عمل راه آنان است، چنان امام محمد بن سلم زهریتسل
رفتن یفه ما پذید برساند و وظیامبر بایام فرستادن است و پیخدا پ یاز سو»د: یگو یم
 .1«باشد یم

هر آنچه الله متعال خود را به »د: یگو یم نهییان بن عیو همان طور که امام سف
ان یآن ب یبرا یتیفیباشد، نه ک یرش میآن در قرآن وصف نموده، خواندنش تفس

 .2«یمثال شود و نه نمونه و یم
ام و به آنچه از الله متعال  مان آوردهیبه الله ا»د: یگو یم یو چنان که امام شافع

مان دارم و به رسول الله و آنچه از رسول الله یآمده به همان صورت که مراد الله است ا
 .3«مان دارمیکه مقصود اوست ا یآمده به همان صورت

 .گفتند! د!!یزیها بپره از بدعت»د: یگو یم و امام دارالهجره مالک بن انس
الله متعال و  یاند که در مورد اسما یها چه هستند؟ فرمود: اهل بدعت کسان بدعت

ن یند، و در مورد آنچه صحابه و تابعیگو یصفات و کالم و علم و قدرت او سخن م
 .4«کنند یشه نمیاند، سکوت پ سکوت نموده

د که الله یپرس« یالعرش استو یعل الرحمان»ه یدر مورد آ از امام مالک یو فرد
کند  یت آن را عقل درک نمیفیست، و کینامعلوم ن یچگونه بر عرش است؟ گفت: استو

 یدن از آن بدعت است و تو را جز فرد گمراهیمان داشتن به آن واجب و پرسیو ا
 .5رون کنندینم!! و دستور داد او را از مجلس بیب ینم

                                           
 .377/ ص5ج یالنبالء امام ذهبر اعالم یس -1
از امام ابن قدامه مقدس روایت کرده « االعتقاد الهادی ای سبیل الرشاد»... امام اللکانی در  -2

 است.
 .امام ابن قدامه مقدس« ل الرشادیسب یال یلمعة االعتقاد الهاد»ن ک:  -3
 .217/ص1ج ی در شرح السنةامام بغو -4
 ت کرده است.یروا 441/ص3ج اعتقاد اهل السنة والجماعةاصول در شرح  یامام اللکائ -5
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در مورد ذات الله متعال  یزیکس حق ندارد چ چیه»د: یگو یم فهیو امام ابوحن
و فکر  ید، و رأید الله را به آنچه خودش خود را وصف کرده، وصف نماید، بلکه بایبگو

 .1«انید، خجسته است الله متعال پروردگار جهانینگو یزیخود را در مورد او چ
ده یکفر ورزن را که الله متعال در آسمان است انکار کند، یا یهر کس»د: یگو یو م
 .2«است

د بدون یآ ین میپائ»دند او رحمه الله گفت: یدر مورد صفت نزول پرس یو یو وقت
 .3«میت آن را بدانیفیآن که ک
نه و مالک بن انس در ییان بن عیو سف یاز اوزاع»د: یگو یم ید بن مسلم قرشیو ول

د بدون یر دهطور که آمده قرا دم گفتند: آن را همانیت پرسیث صفات و رویمورد احاد
 .4«تیفیان کیب

                                                                                                       
مان داشتن به آن واجب است یداند و ا یجز الله متعال آن را نم یت مجهول است و کسیفیک»...« 

 یت استواء را کسیفیدن در مورد آن بدعت است چون کیل ثابت است و پرسیچون براساس دال
ت استوا یفیدر مورد ک صلی الله علیه وسلم  رمداند و صحابه از رسول اک یجز الله متعال نم

 اند. دهینپرس
 .یالعز حنف یه امام ابیده الطحاویشرح العق -1
 ت کرده است.یآن را روا 427/ص2ج...«  یالعلوللعل»در  یامام ذهب -2
 ی.ث امام صابونیده السلف اصحاب الحدیعق -3
نکه ائمه رحمهم الله یت کرده است: ایدر اصول االعتقاد روا یو اللکائشرح السنة در  یامام بغو -4

اند  نکه گفتهیبر منکران صفات و ا ید سخنشان رّد یطور که آمده قرار ده اند آن را همان گفته
ن است که یدهند و مفهوم سخن آنان ا یه میکه تشب یاست بر کسان یت!( رّد یفیان کی)بدون ب

که  یا الله متعال به گونه یوص قرآن و سنت آمده براطور که در نص ن صفات همانیا یمعان
از  یده نشود چون کسیت پرسیفیدر مورد ک یعنیاو اثبات گردد  یسته الله متعال است برایشا

گاه ن طور است، یطور که آمده قرار داده شود، و در مورد همه صفات هم ندارد، بلکه همان یآن آ
ن یآن دانسته شود اثبات شوند، چون ا ینکه معنیان صفات بدون یست که این نیاش ا یاما معن

اند که  خوانده یرا م یصحابه و رسول الله کالم یعنین یمذهب مفّوضه و معّطله است و ا
 یینایو ب ییاثبات شنوا یعنیاش مفهوم است  یکه معن« هو السميع البصريو»اند، مانند  دهیفهم ینم
از محسوسات قاصر است،  ید چون عقل از درک بعضان شویت آن بیفینکه کیالله اما بدون ا یبرا

 ستند؟ یها قادر به درک آن ن کند که چشم یرا درک م یپس چگونه کس
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الله متعال را به  یهر کس»د: یگو یم یم بن حّماد الخزاعیو امام حافظ نع
آنچه را که او خود را به آن  یده است، و هر کسیه دهد کفر ورزیش تشبیها دهیآفر

اند  امبرش او را وصف کردهیده، و در آنچه او و پیوصف نموده انکار کند کفر ورز
 .1«ستین یهیتشب

م بودن یقدم اسالم جز بر پل تسل»ند: یگو یم یاز ائمه رحمهم الله تعال یو بعض
 .2«واهد بوداستوار نخ

سلف و ائمه خلف همه بر »د: یگو یم یرحمهم الله تعال یو امام ابن قدامه مقدس
ل یامبرش آمده، بدون تأویو سّنت پ یکه در کتاب الله متعال ین اتفاق دارند که صفاتیا

م و راه آنان یم که به آنان اقتدا کنیا افتهیگردد و به آن اقرار شود. و ما فرمان  آن اثبات
 .3«میرا برو

ه یکه تشب یپس اهل سنت و الجماعت از مذاهب منکران صفت و از مذاهب کسان
 زار و به دورند. و الحمدللهیکنند ب یض میا تفویدهند  یم

شان در مورد الله  اقوال ائمهده سلف صالح ـ اهل سنت الجماعت، و ین بود عقیا
  وه رسول اکرمیش گرفته باشد به منهج و شیراه آنان را در پ یمتعال؛ پس هر کس
 ملتزم خواهد بود. رضی الله عنهم  و اصحاب بزرگوارش صلی الله علیه وسلم

 

 مان به مالئکهیا :رکن دّوم
که آنان در  ییکارهاق یها، و تصد باور داشتن به وجود آن یعنیمان به مالئکه، یا

ها را  ب هستند که ما آنیاز عالم غ یدهند. آنان مخلوقات یانجام م یجهان هست
 م.ین و باور داریقیبه وجود آنان  یدیچ تردیم اما قطعًا و بدون هینیب ینم

َٰٓ﴿د: یفرما یچنان که الله متعال م ن  ب ِهََِٰٰٓٓٱلرذُسوُلَٰٓء ام  َِٰٓمنَٰٓرذ َٰٓإِِل  هِ نزِل 
ُ
ا َٰٓأ ِمُنون  َٰٓٱل مَُٰٓو ََٰٰٓٓۦبِم  َٰٓؤ 

َِٰٓ َٰٓب ن  َٰٓء ام  َُِٰٓكٌّ تِهََِٰٰٓٓٱّللذ ل  ئِك  ُكتُبِهََِٰٰٓٓۦو م  رُُسلِهََِٰٰٓٓۦو  د ََٰٰٓٓۦو  ح 
 
َٰٓأ   َ ُِقَٰٓب  ر  َُٰٓنف  ِنَٰٓل   .[285]البقرة:  ﴾رُُّسلِهََِٰٰٓٓم 

                                           
 587/ص4ج ی در شرح اصول اعتقاد اهل السنةامام اللکائ -1
 یت کرده است.روا 171/ ص1ج ی در شرح السّنةامام بغو -2
 ی.ابن قدامه مقدسل الرشاد امام یسب یال یلمعة االعتقاد الهاد -3
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به خدا و  یمان آورد، و مؤمنان همگیامبر به آنچه از جانب پروردگارش بر او نازل شد ایپ»
امبرانش فرق یک از پیچ ین هیآوردند )و گفتند:( بمان یامبرانش ایها و پ فرشتگان و کتاب

 .«میگذار ینم
ده است، چون الله متعال یوجود مالئکه را انکار کند کفر ورز یپس هر کس

َِٰٓ﴿د: یفرما یم َٰٓب ُفر  َِٰٓي ك  تِهََِٰٰٓٓٱّللذ ل  ئِك  ُكُتبِهََِٰٰٓٓۦو م  رُُسلِهََِٰٰٓٓۦو  َٰٓض ََٰٰٓٓٱٓأۡلِخرََِٰٰٓٓٱِل  و مَِٰٓو ََٰٰٓٓۦو  د  ق  ََٰٰٓٓلذَٰٓف  ل  ل   ض 
 .[136]النساء:  ﴾ب يِعِيًدا
که  یراست امت کفر بورزد بهیامبرانش و روز قیهرکس به خدا و فرشتگانش و کتابها و پ»
 .«ار دور شده استیگمراه گشته و از حق بس یبس

 پس اهل سنت و الجماعت:
اند به  که نام برده نشده یمان دارند، آنانیا یلیو تفض یبه مالئکه به صورت اجمال

ن است یدر مورد مالئکه ا یلیمان تفضیها باور دارند و اما ا به وجود آن یصورت اجمال
اند؛ مانند  ها را ذکر کرده اسم آن صلی الله علیه وسلم  امبرشیکه الله متعال و پ

ل که نزول باران به او سپرده شده و یاست، و مکائ یل که موظف به رساندن وحیجبرئ
ها موظف  و ملک الموت که به گرفتن جان دن در صور است،یل که موظف به دمیاسراف

 است و مالک که نگهبان جهنم است.
ها در  مان دارند و باور دارند که آنیو اهل سنت و الجماعت به وجود مالئکه ا

ها  ده است و آنیده الله هستند که آنان را از نور آفریآسمان قرار دارند و بنده و آفر
ده یآفر  باشند و آنان قبل از آدم یپنهان یروهاینکه نیهستند نه ا یقیحق یها ذات
 اند.  شده

 یسه بال و بعض یدو بال هستند و بعض یدارا یبزرگ دارند: بعض ینشیمالئکه آفر
ششصد بال دارد که هر   لیشتر دارند، و ثابت شده که جبرئیب یچهار بال و بعض

 پوشاند. یافق را م یبال
ان الله یاز لشکر یدارند و لشکر یبزرگمان دارند که مالئکه قدرت یو اهل سنت ا

که خداوند اجازه  یباشند. و بر حسب حاالت ین لشکر الله میمتعال هستند، بلکه بزرگتر
اورند به اشکال یزها در بیگر چیتوانند خود را همانند د یآن م یدهد به اقتضا یم

ند. و یآ یمن یروند و پائ یکنند و باال م یخود را شکل دهند و آنان حرکت م یجسمان
داند. چنان  یادند و تعدادشان را فقط الله متعال میمان دارند که مالئکه زیاهل سنت ا

َِٰٓ﴿د: یفرما یکه م َٰٓلِل ب ۡش  ى  ر  َٰٓذِك  َٰٓإِلذ آَِٰه  َُٰٓهو  َٰٓو م 
َٰٓإِلذ ب ِك  َٰٓر  ل ُمَُٰٓجنُود  يِع  آَٰي  و » .[31]المدثر:  ﴾و م 
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مالئکه  «.ستیبشر ن یبرا یاندرزن جز یداند و ا ینم یپروردگارت را جز او کس یلشکرها
ا ماده بودن یتوان آنان را به نر  یهستند، نم یمقّرب به درگاه الله متعال و گرام یبندگان
نوشند  یخورند و نم یند، نمینما ید مثل نمیکنند و تول یف کرد. و آنان ازدواج نمیتوص

صفات  یر و داراا و درستکایبا و با حیشوند، و ز یو از عبادت الله متعال خسته نم
 ده هستند.یپسند

رامون یند و پیگو یرا م یاوتعال یو مالئکه از الله متعال هراس دارند و شب و روز پاک
 کنند. یالمعمور که در آسمان هفتم قرار دارد طواف م تیب

و  یمان دارند که مالئکه با انسان تفاوت دارند، چون بر فرمانبرداریو اهل سنت ا
ش ین خویفرام یعبادت و اجرا یاند، الله متعال آنان را برا سرشته شده یعدم نافرمان

َٰٓ﴿د: یگو یده است. و در مورد آنان میآفر ق الُوا  م  نََُٰٰٓٓٱَّتذ ذ َٰٓو  ََٰٰٓٗٓٱلرذح  ل  َِٰٓعب اد ََٰٰٓٓۥ َٰٓهَُُٰٓسب ح  ن ََٰٰٓٓا َٰٓو  َٰٓب ل 
ُمون َٰٓ ر  ك  بُِقون ه٢٦ََُٰٰٓٓمُّ َٰٓي س  ََِٰٰٓٓۥل  لَِٰٓب و  ََِٰٰٓٓٱل ق  رِه م 

 
لُون ََٰٰٓٓۦو ُهمَٰٓبِأ م  يِع  و گفتند: » .[27-26اء: یب]األن ﴾٢٧ي 

برگرفته است! خداوند پاک و منزه است )فرشتگان فرزندان خدا نبوده( بلکه  یخداوند فرزند
کار  یرند، و آنان به فرمان ویگ ینم یشیهستند. در سخن گفتن از او پ یگرام یبندگان

ها آموخته  دانند جز آنکه الله متعال به آن یب نمیمان دارند که مالئکه غیو ا «.کنند یم
ََُٰٰٓٓسب ح  ن ك ََٰٰٓٓق الُوا َٰٓ﴿است.  ََٰٰٓٓنل  ا ََِٰٰٓٓعل م ََٰٰٓٓل  آَٰإِلذ ت ن ا  ََٰٰٓٓم  لذم  نت ََٰٰٓٓإِنذك ََٰٰٓٓع 

 
لِيمََُٰٰٓٓأ ]البقرة:  ﴾٣٢ٱۡل  ِكيمََُٰٰٓٓٱل يِع 

، همانا تو دانا و یا م جز آنچه به ما آموختهیدان یتو، ما نم یفرشتگان گفتند: منزه» .[32
 «.یمیحک

 یشوند، و کاروان یباشد نم یا سگیا عکس یس یکه در آن تند یا مالئکه وارد خانهو 
 تیشوند، اذ یت میها اذ کنند و از آنچه انسان ینم یکه در آن زنگوله باشد با آن همراه

 شوند. می
ا یکه در آن سگ  یا مالئکه وارد خانه»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم امبریپ
 .1«شوند یر باشد، نمیتصو

بادش همراه  یا ا زنگولهیکه در آن سگ  یمالئکه با گروه»د: یفرما یو م
 .2«شوند ینم

                                           
 .هیمتفق عل -1
 .مسلم -2
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مان دارند که مالئکه را خداوند از نگاه ما پنهان کرده یو اهل سنت و الجماعت ا
از  یها را به بعض م اما آنینیب یاند نم ده شدهیکه بدان آفر یها را در صورت است و ما آن
ل را دو بار یجبرئ صلی الله علیه وسلم  امبرین داده است همان طور که پبندگانش نشا

َٰٓ﴿د: یفرما یده است. الله متعال میده شده، دیکه به آن آفر یئت و صورتیدر ه د  ل ق  و 
ى َٰٓ ر  خ 

ُ
ل ًةَٰٓأ اهَُٰٓن ز  ر ة١٣ََِٰٰٓٓر ء  َِٰٓسد   .[14-13]النجم:  ﴾١٤ٱل ُمنت ه  َِٰٓعند 

 «.یالمنته ةبود. نزد سدرده یگر دید یاو را بار یراست و به»
ا﴿د: یفرما یو م اِحُبُكمَٰٓو م  ُنون ََٰٰٓٓص  ٢٢ََِٰٰٓٓبِم ج  َٰٓب اهُ َٰٓر ء  د  ل ق  فُقَِٰٓو 

ُ َََِٰٰٓٓٱل  ُمبِ
ر: یوک]الت ﴾٢٣ٱل 

22-23]. 
 «.دیآشکار آسمان د ۀ)او( آن )فرشته( را در کران یراست ست. و بهیوانه نیق شما دیو رف»

موظف به  یهستند بعض یادیانواع زمان دارند که مالئکه یو اهل سنت و الجماع ا
 یها و بعض مسئول کوه یو بعض یموظف به رساندن وح یحمل عرش و بعض

موظف به ثبت و ضبط اعمال  یاند. و بعض نگهبانان بهشت یدوزخ و بعض یها داروغه
موظف به  یموظف به گرفتن ارواح مومنان و بعض یباشند و بعض یک بندگان میبد و ن

 یبرا یموظف به سوال از بنده در قبر هستند. و بعض یگرفتن ارواح کافران و بعض
کنند و  یفرستند و به آنان سالم م یها درود م کنند و بر آن یمومنان طلب آمرزش م

خود  یها ها را با بال ن حلقهیابند و ای یذکر حضور م یها در مجالس علم و حلقه یبعض
 پوشانند. یم

همه روزه بندگان را به  یشوند و بعض یاند که از او جدا نم همراه انسان یو بعض
ن یند، و ایگو ین میکند آم یمومن دعا م یوقت یخوانند، و بعض یک فرامیانجام کار ن

 شود. یرفته میگونه دعا بهتر پذ
در  یها هستند و بعض ت از صالحان و حل مشکالت آنیموظف به حما یو بعض

ها را در جهاد با  جنگند و آن می شوند و در کنار مومنان می جنازه صالحان حاضر
به لعنت کردن کفار و فروفرستادن  یدارند. و بعض یدشمنان خدا استوار و ثابت قدم م

 باشند. یها موظف م عذاب بر آن
دهند دّجال وارد  ینه هستند که اجازه نمیت از مکه و مدیموظف به حما یو بعض

 امبریسالم امت را پ یعضیفرستند و  یامبر درود میبر مومنان و بر پ یآن شود و بعض
 رسانند. یم صلی الله علیه وسلم
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 ها مان به کتابیا: رکن سّوم
نازل  ییها امبرانش کتابیدارند که الله متعال بر پ یمان و اعتقاد قطعیاهل سنت ا

ان یخواسته در آن بد او و آنچه از بندگانش یوعده و وع و یکرده که در آن امر و نه
داند که آن را نازل کرده است.  یها را فقط الله متعال م شده است، و تعداد آن کتاب

َٰٓ﴿د: یفرما یچنان که الله متعال م ن  ب ِهََِٰٰٓٓٱلرذُسوُلَٰٓء ام  َِٰٓمنَٰٓرذ َٰٓإِِل  هِ نزِل 
ُ
ا َٰٓأ ِمُنون  َٰٓو ََٰٰٓٓۦبِم  ََٰٰٓٓٱل ُمؤ  ُكٌّ

َِٰٓ َٰٓب ن  َِٰٓء ام  تِهََِٰٰٓٓٱّللذ ل  ئِك  ُكُتبِهََِٰٰٓٓۦو م  رُُسلِهََِٰٰٓٓۦو   .[285]البقرة:  ﴾و 
به خدا و  یمان آورد، و مؤمنان همگیامبر به آنچه از جانب پروردگارش بر او نازل شد ایپ»

 .«مان آوردندیامبرانش ایفرشتگان و کتابها و پ
ها بوده است و الله  ت و نور بوده و شفابخش دلیها سرشار از هدا ن کتابیو همه ا

 د: یفرما یت شوند، چنان که میت هدایازل کرده تا همه بشرامبرانش نیمتعال آن را بر پ

ل ن  هََُٰٰٓٓكِت  ٌبََٰٰٓٓال ر َٰٓ﴿ نز 
 
رِج ََٰٰٓٓإِِل  ك ََٰٰٓٓأ ََٰٰٓٓتِلُخ  لُم  ِتََِٰٰٓٓمن ََٰٰٓٓٱنلذاس  ََٰٰٓٓٱلظُّ ب ِِهم ََٰٰٓٓبِإِذ نََِٰٰٓٓٱنلُّورََِٰٰٓٓإِل  َٰٓإِل  ََٰٰٓٓر 

يِع زِيزََِِٰٰٓٓصر  ِطَٰٓ
 .[1م: ی]إبراه ﴾١ٱۡل  ِميدََِٰٰٓٓٱل 

م تا مردم را به اذن یا است که آن را بر تو فرو فرستاده ین کتابیالف. الم. راء. ا»
 .«روزمند ستودهیراه خداونِد پ یسو ، بهیاوریرون بینور ب یسو ها به یکیپروردگارشان از تار
توان قرآن، تورات، و  یاند م ها که در قرآن و سنت نام برده شده ن کتابیو از جمله ا

ل و ین آن تورات و انجیرا نام برد، و بزرگتر یموسم و یابراه یها فهیل و زبور و صحیانج
م است. و الله متعال ین آن و ناسخ آن قرآن عظین سه تا و برترین ایقرآن است و بزرگتر

م؛ بلکه الله متعال از علما و یها را به عهده نگرفته جز قرآن کر ن کتابیک از ایچ یحفظ ه
سته آن را یاند و به گونه شا ها نکرده کنند اما آن یخداپرستان خواسته که از آن پاسدار

ن رفته یاند، و اصول آن را از ب ل قرار گرفتهیر و تبدییجه مورد تغیحفاظت نکرده، و در نت
 ف شد تورات بود.یکه تحر ین کتابیر داده شده است، و اولییو احکام آن تغ

مجمل  یمانیسابق ا یها مان داشتن به کتابیو اهل سنت و الجماعت معتقدند که ا
د به یمان به قرآن مفّصل است که بایرفت، اما اید آن را پذیاست که با قلب و زبان با

ز آن را داور یکرد و در همه چ یرویقلب و زبان به آن اقرار کرد و از آنچه در آن آمده پ
 قرار داد و قرآن:

است که تالوت آن  یسمان محکم الهیان و کتاب روشنگر و ریکالم پروردگار جهان
ان بخش یامبرش محمدبن عبدالله نازل کرده تا پایبادت است و الله متعال آن را بر پع
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د یاست و قرآن با یامبر الهین پیباشد همانطور که محمد خاتم و آخر یآسمان یها کتاب
آورد و آنان را به  یرون مینور ب یها به سو یکیوه امت باشد و مردم را از تاریراه و ش

 کند. یت میت هداو راه راس ییکوین یسو
نش یاء و صالحان و آفریره انبیندگان و سیو الله متعال در آن اخبار گذشتگان و آ

ن و آنچه در آن است، و حالل و حرام و اصول آداب و اخالق و احکام یها و زم آسمان
بهشت که  ان کرده است و در آنیعبادات و معامالت، و پاداش مومنان و کافران را ب

ف نموده و قرآن را یکافران است را توص یمومنان است و دوزخ که سرا یسرا
مومنان قرار داده است.  یبرا یت و رحمتیز و هدایها و روشنگر همه چ شفابخش دل

نل  ا﴿د: یفرما یچنان که م ن زذ ل ي ك ََٰٰٓٓو  ََٰٰٓٓع  ء ََٰٰٓٓل ُِك ََِٰٰٓٓاتِب ي  نََٰٰٓٗٓٱل ِكت  ب  ر َح  ةََٰٰٓٗٓو ُهٗدىََٰٓش   ََُٰٰٓٓو  ب َٰٓو  ى  ۡش  
لَِٰٓ َ َٰٓلِل ُمس   .[89]النحل:  ﴾ِم
ۀ رحمت و مژده یت و مایۀ هدالیز و وسیانگر همه چیم که بیل کردیو کتاب را بر تو نا»

 .«رسان مسلمانان است
کنند و آن را داور قرار دهند و به احکام آن بازگردند و  یروید از آن پیو همه امت با

 کنند. یرویپ صلی الله علیه وسلم  امبریح پیز از سّنت صحیهمراه آن ن
 یها مبعوث کرد تا آنچه از سو ها و جن انسان یامبرش را به سویچون الله متعال پ

َٰٓ﴿د: یفرما یان کند چنان که میشان فروفرستاده شده را بیالله متعال برا نل  ا َٰٓإِِل  ك  نز 
 
أ و 

ر َٰٓ ِك  ُرون ََٰٰٓٓٱَّل  كذ ت ف  َٰٓي  لذُهم  ل يِع  َٰٓو  َٰٓإِِل  ِهم  ِل  آَٰنُز  َٰٓلِلنذاِسَٰٓم   ِ  َ  .[44]النحل:  ﴾تِلُب 
آنان نفرستاده شده  یرا که برا یزیمردم چ یم تا برایو قرآن را بر تو نازل کرد»

 .«شندیندی، و تا آنان بیاست روشن ساز
هم –الله متعال است  یقیمان دارند که قرآن کالم حقیو اهل سنت و الجماعت ا

ده شده یه شده و آفرگردد، نازل کرد یآن ـ از او سرزده و به او بازم یحروف و هم معان
که  یا شود ـ به گونه یده میکه شن ییبا صدا یقیاست. و الله متعال به صورت حق

ل آن را فراگرفته و از الله یسته شکوه و عظمت اوست ـ به آن سخن گفته و جبرئیشا
ده است و یرسان صلی الله علیه وسلم  ده و سپس آن را به محمدیمتعال آن را شن

فراگرفته و در دلش حفظ کرده و آن را به ده و یاز او شن صلی الله علیه وسلم  محمد
ده است، و با قرآن یرس صلی الله علیه وسلم  شانیها به امت ا اصحاب خود رسانده و از آن

گاه به زبان روشن عربیاند و آن را خداوند حک م داده شدهیها ب امت نازل فرموده،  یم و آ
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ست. چنان که یدر آن ن یچ شکّ یکه ه یا ما نقل شده که به گونهو به صورت متواتر به 
 زنِيُلََِٰٰٓٓإَونذُهۥ﴿د: یفرما یالله متعال م

ََِٰٰٓٓتل  َ ََٰٰٓٓر ب  ل ١٩٢ََٰٰٓٓٱل ع  ل ِم وحََُٰٰٓٓبِهََِٰٰٓٓن ز  َََُٰٰٓٓٱلرُّ مِ
ََٰٓع   ١٩٣ََٰٰٓٓٱل  

ان ١٩٤ََٰٰٓٓٱل ُمنِذرِين ََٰٰٓٓمِن ََٰٰٓٓتِل ُكون ََٰٰٓٓق ل بِك َٰٓ ِب  ََٰٰٓٓبِلِس  ر  َ ََٰٰٓٓع  بِ  .[195-192]الشعراء:  ﴾١٩٥مُّ
 آن را فرود آورده است. ان است.یپروردگار جهان ۀن )قرآن( فرو فرستادیو همانا ا»

 .«روشن یبه زبان عرب .یدهندگان باش میرده است( تا از بک)آن را( بر دل تو )نازل 
کدفعه بر رسول یکجا و یو به صورت مکتوب همانند تورات نازل نشده و تمام آن 

بر حسب رخدادها  یجینازل نشده است، بلکه به صورت تدر صلی الله علیه وسلم  خدا
ست و سه سال نازل یاوضاع در مدت ب یا بر حسب اقتضایا در پاسخ به پرسش و ی

 ده است.یگرد
ده و با یها حفظ گرد نهیم در لوح محفوظ نوشته شده است و در سیو قرآن کر

محکم و روشن  ییها سوره یه شده است و داراشود و در اوراق نوشت یها تالوت م زبان
از آن متشابه  یاز آن محکم و بخش یروشنگر و حروف و کلمات است، بخش یاتیو آ

َٰٓۥإِنذهَُٰٓ﴿د: یفرما یم یدارد، و الله متعال یاست، و ناسخ و منسوخ و خاص و عام و امر و نه
رِيم ََٰٰٓٓل ُقر ء ان َٰٓ ُنون ٧٧ََٰٰٓٓك 

ك  َٰٓمذ َٰٓكِت  ب  ٧٨ََِٰٰٓٓف هَُٰٓلذ م سُّ ََٰٰٓٓۥ َٰٓي  ُرون َٰٓإِلذ هذ ٧٩ََٰٰٓٓٱل ُمط  ِ َٰٓرذب  ِن َٰٓم  ت زنِيل 
َٰٓ َ  .[81-77]الواقعة:  ﴾٨٠ٱل ع  ل ِم

پنهان قرار دارد. جز پاکان به آن دست  یگران قدر است. در کتاب ین )کتاب( قرآنیکه ا»
 «.ان نازل شده استی( پروردگار جهانیرساند. از )سو ینم

ِين ََُٰٰٓٓصُدورََِِٰٰٓٓفََٰٰٓٓب ي ِن  ت ََٰٰٓٓء اي  ُت ََُٰٰٓٓهو ََٰٰٓٓب ل َٰٓ﴿د: یفرما یو م وتُوا ََٰٰٓٓٱَّلذ
ُ
 .[49بوت: ک]العن ﴾ٱل يِعِل م ََٰٰٓٓأ

 .«افتگان استیدانش  یها نهیاست که در س یات روشنیبلکه آن )قرآن( آ)
 و اهل سنت و الجماعت

ات و کلمات و حروف آن اتفاق و اجماع دارند، و هر یقرآن و آ یها بر تعداد سوره
ا از آن ید یفزایا به آن بیاز آن را انکار کند  یا حرفیا کلمه و یه یا آیرا که سوره  یکس

 شمارد. یا خرافات هستند، کافر میتناقض  یدارا یات قرآنیا گمان برد که آیبکاهد 
ده و به یالله متعال نازل گرد یات قرآن از سویدارند که همه آ یمان قطعین ایبنابرا

 ده است.یبه ما رس ستیدر آن ن یدیچ تردیکه ه یق تواتر قطعیطر
 م:یو قرآن کر

 صلی الله علیه وسلم امبر اسالم محمد بن عبداللهیدان پیجاو ۀن معجزیتر بزرگ
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ر آن و وعده و یو اخبار و تاث یگذار است، که اسلوب و نظم و علوم و حکم و قانون
ر ییشود و تغ یاست که منسوخ نم ین کتاب آسمانیاند، و آخر دش همه معجزهیوع
 یادیو ز یر و کمییا تغیف یو الله متعال متکّفل شده که آن را از هر گونه تحر ابدی ینم

امت است، حفاظت کند و یکند که قبل از روز ق می ن بلندیکه آن را از زم یتا روز
نل  آََٰن  نََُٰٰٓٓإِنذا﴿د: یفرما یم ر ََٰٰٓٓن زذ ِك  ُۥَِٰٓإَونذآَٰٱَّل   .[9]الحجر:  ﴾٩ل ح  فُِظون ََٰٰٓٓل 

 .«میم و قطعًا خود نگهبان آن هستیا فرو فرستاده گمان ما قرآن را یب»
 :میو قرآن کر
شان نوشته شده است، چنان که یر نظر ایو ز صلی الله علیه وسلم  امبریدر دوران پ

جدا  صلی الله علیه وسلم  امبریبودند. و از پ یگان صحابه کاتبان وح دهیاز برگز یتعداد
 صلی الله علیه وسلم  امبرینوشتند و پ یرا مشد  یشدند و همه آنچه از قرآن نازل م ینم
داد، سپس قرآن در زمان خالفت  یها نشان م اش به آن را در سوره یا هیهر آ یجا

وه یک حرف و شید و در زمان عثمان بر یگرد یآور ق در مصحف جمعیابوبکر صد
بر آن اشراف  رضی الله عنهم  یسندگان وحیشد که برجستگان صحابه و نو یآور جمع

 داشتند.
 :میو قرآن کر
نه نازل یاش در مد سوره 28اش در مّکه و  سوره 86سوره است که  114مشتمل بر 

شوند و به  یده مینام یاند مکّ  نازل شده یکه قبل از هجرت نبو ییها شده است و سوره
 سوره از آن با 29شود و  یگفته م یکه بعد از هجرت نازل شده است مدن ییها سوره

 شود و اهل سنت و الجماعت یحروف مقّطعات آغاز م
خوب و گوش فرا دادن به  یم قرآن و آموختن و حفظ آن و تالوت آن با صدایبه تعل
وه سلف امت و عمل به احکام آن در همه یر آن بر شیشود و تفس یتالوت م یآن وقت

َٰٓ﴿د: یفرما یوزند چنان که الله متعال م یموارد، اهتمام م َُٰٓمب  ر ك َٰٓكِت  ٌب َٰٓإِِل  ك  ل ن  ُه نز 
 
َٰٓأ

ا َٰٓ بذُرو  ِ دذ لُوا ََٰٰٓٓء اي  تِهِۦَِٰٓل  و 
ُ
َٰٓأ ر  كذ ِِل ت ذ  ل ب  بَِٰٓو 

 .[29]ص:  ﴾٢٩ٱل  
ش یها هیآ ۀم تا درباریا را بر تو فرو فرستاده ر و برکت که آنیاست که پر خ ین( کتابیا)»

 «.رندیشند و خردمندان پند گیاندیب
از  یکنند. چون در مقابل خواندن هر حرف یرا عبادت م و با تالوت قرآن الله متعال

شود. چنان که  یده برابر م یکیرسد و هر ن یپاداش م یکیک نیقرآن به خواننده 
از کتاب الله متعال را  یحرف یهر کس»فرموده است:  صلی الله علیه وسلم  رسول اکرم
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شود و  یه برابر مد یکیرشد و هر ن یپاداش م یکیک نیبخواند در مقابل آن به او 
ک حرف یم یک حرف و میک حرف، و الم یک حرف است، بلکه الف یم: الم یگو ینم
 .1«گرید

 
 و اهل سنت و الجماعت

درباره الله  یعنی ین کاریدانند چون چن یمحض مجاز نم یر قرآن را با رأیتفس
گاه طان است. چنان که الله متعال ین کار شیسخن گفتن و ا یبدون علم و آ

َٰٓد: یفرما یم ا ه  يُّ
 
أ آَِٰفََٰٰٓٓٱنلذاُسَٰٓي   ۡرِضَُُٰٓكُوا َِٰٓممذ

ل  ٗلََٰٰٓٓٱل   ي ِٗبآَٰح  ََٰٰٓٓط  ل  ي ط  ِن ََُٰٰٓٓخُطو  تََِٰٰٓٓت تذبيُِِعوا ََٰٰٓٓو  َٰٓٱلشذ
ُدو  ََٰٰٓٓۥإِنذهَُٰٓ َٰٓع  ٌَََٰٰٓٓل ُكم  بِ ١٦٨ََِٰٰٓٓمُّ َٰٓب ُمرُُكم

 
َٰٓي أ ا و ءَِٰٓإِنذم  ا ءَِٰٓو ََٰٰٓٓٱلسُّ ش  ح  ََٰٰٓٓٱل ف  نَٰٓت ُقولُوا ََٰٓع  

 
أ َِٰٓو  ََٰٰٓٓٱّللذ َٰٓل  ا م 

ل ُمون َٰٓ  .[169-168]البقرة:  ﴾١٦٩ت يِع 
 یرویطان پیش ید و از گامهایزه است بخورین حالل و پاکیمردم! از آنچه در زم یا»
دهد و  یفرمان م یو زشت یطان شما را به بدید همانا او دشمن آشکار شماست. همانا شینکن
 «.دید به خدا نسبت دهیدان ینکه آنچه را که نمیا

کنند و  یان شده عرضه میکنند و مجمل را بر آنچه ب یر میبلکه قرآن را با قرآن تفس
ر یکنند و عام را بر خاص و متشابه را در پرتو محکم تفس ید حمل میمطلق را بر مق

کنند و سپس با اقوال صحابه و  یر میتفس یح نبویکنند و قرآن را با سنت صح یم
ر یآن نازل شده تفسکه قرآن به  ین و بعد از آن در پرتو زبان عربیسپس با اقوال تابع

د یمق یکنند و به ضوابط شرع ین منابع اجتهاد میکنند و بعد از آن در پرتو ا یم
ت و نظر و فکر جمع ین رواین گونه بیروند، و ا یرون نمیباشند و از قواعد آن ب یم
 کنند. یم

 امبرانیمان به پیا: رکن چهارم
 یدارند که الله متعال بندگان یمان دارند و عتقاد قطعیاهل سنت و الجماعت ا

م دهند و مژده یها را ب امبر فرستاده تا آنیبندگانش به عنوان پ یده را به سویبرگز
ها به  یکیها را از تار ت کنند و آنین حق دعوت دهند تا مردم را هدایبرسانند و به د

وامع را از و شرک نجات داده و ج یپرست ها را از بت اورند. و دعوت آنان امتینور ب یسو
را رسانده و امانت را ادا  یام الهیده است، و آنان پیو فساد پاک گردان یبند و بار یب

                                           
 ی.آلبان یح سنن ترمذیصح -1
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سته جهاد یخود را اندرز گفته و در راه الله متعال به گوشنه شا یها  اند و امت کرده
ارائه  یها معصومند و دالئل روشن شان از لغزشیها امیاند و آنان در رساندن پ کرده
 یامبران فرقین پیآنان است. و اهل سنت و الجماعت ب ییاند که نشانگر راستگو کرده
ا به الله متعال و به همه یامبران کفر بورزد گویاز پ یکیبه  یگذارند و هر کس ینم
ِين ََٰٰٓٓإِنذَٰٓ﴿د: یفرما یده است. چنان که الله متعال میامبران کفر ورزیپ ُفُرون ََٰٰٓٓٱَّلذ ََِٰٰٓٓي ك  َٰٓبِٱّللذ
ُيرِيُدون ََٰٰٓٓرُُسلِهِۦو َٰٓ نَٰٓو 

 
ِقُوا ََٰٰٓٓأ ر  َ  ََُٰٰٓٓيف  ََِٰٰٓٓب  رُُسلِهِۦَٰٓٱّللذ ي ُقولُون ََٰٰٓٓو  ِمنََُٰٰٓٓو  ََٰٰٓٓنُؤ  ُفرََُٰٰٓٓبِب يِع ض  ن ك  ََٰٰٓٓو  َٰٓبِب يِع ض 

ُيرِيُدون َٰٓ نَٰٓو 
 
تذِخُذوا ََٰٰٓٓأ َ  ََٰٰٓٓي  بِيًلََٰٰٓٓذ  لِك ََٰٰٓٓب  ل  ئِك ١٥٠ََٰٰٓٓس  و 

ُ
ا ََٰٰٓٓٱل ك  فُِرون ََُٰٰٓٓهمََُٰٰٓٓأ ق ٗ ن آَٰح  ت د  ع 

 
أ َٰٓو 

 فِرِين َٰٓ
اٗبآَٰلِل ك  ذ  ِهيٗنآَٰع  ِين ١٥١ََٰٰٓٓمُّ ُنوا ََٰٰٓٓو ٱَّلذ ََِٰٰٓٓء ام  رُُسلِهِۦَٰٓبِٱّللذ ل م ََٰٰٓٓو  ِقُوا ََٰٰٓٓو  ر  َ  ََُٰٰٓٓيف  د ََٰٰٓٓب  ح 

 
ِن ُهم ََٰٰٓٓأ َٰٓم 

ل  ئِك َٰٓ و 
ُ
ََٰٰٓٓأ و ف  تِيِهم ََٰٰٓٓس  ُجور ُهم  ََٰٰٓٓيُؤ 

ُ
ن ََٰٰٓٓأ َك  ََُٰٰٓٓو  ُفوٗرآَٰٱّللذ  .[152-151]النساء:  ﴾١٥٢رذِحيٗمآَٰغ 

ان خدا و یخواهند م یو مورزند،  یامبرانش کفر میکه به خدا و پ یگمان کسان یب»
م و یورز یکفر م یم و به برخیآور یمان میا یند: به برخیگو ید، و مامبرانش فرق بگذارنیپ
 یآنان عذاب یگمان کافرانند، و برا ینان بیا نند.یبرگز ین )دو(، راهیان ایخواهند م یم

ک از یچ یان هید و ممان آوردنیامبرانش ایکه به خدا و پ یو کسان م.یا اده نمودهخوارکننده آم
 .«پاداش آنها را خواهد داد و خداوند آمرزگار و مهربان است یق نگذاشتند، به زودآنان فر

َٰٓرُُّسٗلَٰٓ﴿کند:  یان مین گونه بیامبران را ایو الله متعال در کتاب خود حکمت بعثت پ
ِين َٰٓ ِ ب ۡش  ََٰٰٓٓو ُمنِذرِين ََٰٰٓٓمُّ ََِٰٰٓٓي ُكون ََِِٰٰٓٓل لذ َٰٓل ََٰٓع   َِٰٓلنذاِس ََٰٰٓٓٱّللذ د  َٰٓب يِع  ُۢة ََٰٰٓٓٱلرُُّسِل َُٰٓحجذ ن  َك  َُٰٓو  زِيًزآََٰٰٓٱّللذ ع 
ِكيمَٰٓٗ  .[165]النساء:  ﴾١٦٥اح 
مردم  یبرا یل و حّجتیامبران دلیکه مژده دهنده و ترساننده بودند، تا بعد از پ یامبرانیپ»

 «.م استیز و حکینماند و خداوند عز یبر خدا باق
دهند  یک اصل دعوت میامبران به یمان دارند که همه پیو اهل سنت و الجماعت ا

گرچه –امبران است ین همه پیاز شرک است، پس اسالم د یو نه یکتا پرستیکه همان 
ازها متفاوت بوده است ـ و الله متعال از یط و نیشرا یامبران بنابر مقتضایعت پیشر

ث ن آَٰ﴿د: یفرما یرد و میپذ یرا نم یگرین دیبندگانش جز از اسالم د َٰٓب يِع  د  ل ق  ة َٰٓو  مذ
ُ
َٰٓأ ِ
َِٰٓفَُٰٓك 

نََِٰٰٓٓرذُسوًلَٰٓ
 
ُبُدوا ََٰٰٓٓأ ت نِبُوا َٰٓو ََٰٰٓٓٱّللذ ََٰٰٓٓٱع   .[36]النحل:  ﴾ٱلطذ ُغوت ََٰٰٓٓٱج 
ند(: خداوند را یم )تا به مردم بگویرا فرستاد یامبریپ یان هر امتین ما به میقیو به »
 .«دیزید و از طاغوت بپرهیبپرست
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َٰٓمِنَٰٓ﴿د: یفرما یو م ب لِك  َٰٓمِنَٰٓق  ل ن ا ر س 
 
َٰٓأ ا  نذهَُٰٓو م 

 
َٰٓأ َٰٓإِِل  هِ َٰٓنُوِِح  َٰٓإِلذ ن آََٰٰ۠ٓۥرذُسول 

 
َٰٓأ َٰٓإِلذ  َٰٓإِل  ه  ل  

ُبُدونَِٰٓف َٰٓ  .[25اء: ی]األنب ﴾٢٥ٱع 
چ معبود بر یم که هیکرد ینکه به او وحیم مگر ایش از تو نفرستادیرا پ یامبریچ پیو ه»
 «.دیست. پس مرا بپرستیجز من ن یحق

صلی   امبریا بر زبان پیرا در کتاب خود  یفرستاده بعض یادیامبران زیو الله متعال پ
ها باخبر نکرده، چنان که  هستند که ما را از آن ینام برده است و بعض الله علیه وسلم

 د: یفرما یم

َٰٓرُُسٗلَٰٓ﴿ ل ن ا ر س 
 
َٰٓأ د  ل ق  ِنَٰٓو  ب لِك ََٰٰٓٓم  نَِٰٓمن ُهمَٰٓق  ن آَٰمذ ص  ل ي ك ََٰٰٓٓق ص  ِمن ُهمَٰٓع  نَٰٓو  ََٰٰٓٓلذم ََٰٰٓٓمذ ُصص  َٰٓن ق 

ل ي ك  َٰٓ آَٰع  َٰٓأَِبَٰٓلِر ُسول ََٰٰٓٓن ََٰٓك ََٰٰٓٓو م  ِِت 
 
نَٰٓي أ
 
َٰٓبِإِذ نَِٰٓأ َٰٓإِلذ  .[78]غافر:  ﴾ي ة 

تو بازگو کرده و  یرا برا یم. سرگذشت بعضیا را فرستاده یغمبرانیش از تو پیگمان پ یو ب»
ان آورد مگر به یدرم یا را نسزد که معجزه یامبریچ پیم. و هیا را بازگو نکرده یسرگذشت برخ

 «.فرمان خدا
 که عبارتند از: ست و پنج تا هستندیشان در قرآن ذکر شده بیها که نام یکسان

عقوب، یل، اسحاق، یم، لوط، اسماعیس، نوح، هود، صالح، ابراهیآدم ابوالبشر، ادر
ونس، یع، یاس، السیمان، الی، هارون، داود، سلیوب، ذوالکفل، موسیب، ایوسف، شعی

 ن.یهم اجمعیصلوات الله و سالمه علامبران. ی، و محمد خاتم پیسی، عییحیا، یزکر
 و اهل سنت و الجماعت

داده  یگر برترید یامبران و رسوالن را بر بعضیاز پ یمان دارند که الله متعال بعضیا
اء باالترند و بعد از آن رسوالن در یاست و همه امت اجماع دارند که رسوالن از انب

باشند و  یوالوالعزم هستند که پنج تا مامبران، این پیاند و برتر گر متفاوتیکدیلت با یفض
 .یسیو ع یم و موسیامبر ما محّمد، و نوح و ابراهیعبارتند از: پ

 1د:یفرما یو الله متعال م

                                           
در  یخبر. رسول و نب یعنیدر لغت از نبأ گرفته شده  یفرستاده شده و نب یعنیرسول در لغت  -1

افته که آن را به مردم برساند، با یشده و فرمان  یکه از آسمان به او وح یهر کس یاصطالح شرع
که قبل از او بوده را برساند، برخالف رسول که  یامبریعت پیشده که شر یوح ین تفاوت که نبیا

م و یشود تا آن را به کافران ابالغ کند. رسول مانند نوح، ابراه یم یوح یدیعت جدیبه او شر
 هم الصلوة و السالم.یو محمد عل یو موس یسیع
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ن آَِٰإَوذ َٰٓ﴿ ذ  خ 
 
ََٰٰٓٓمِن ََٰٰٓٓأ ِ ُهم ََٰٰٓٓن ََٰٰٓٓۧٱنلذبِي  ُموس  ََِٰٰٓٓإَوب ر  هِيم ََٰٰٓٓنُّوح ََٰٰٓٓو ِمنَٰٓو ِمنك ََٰٰٓٓمِيث  ق  ََٰٰٓٓو  َٰٓٱب نََِٰٰٓٓو ِعيس 

ي م  َٰٓ ر  ن آَٰم  ذ  خ 
 
أ ِيث  ًقآَِٰمن ُهمَٰٓو  لِيٗظآَٰم   .[7]األحزاب:  ﴾٧غ 
م و یز( از تو و از نوح و ابراهیم و )نیمان گرفتیامبران پیرا که از پ یادآور( هنگامیو )به »
 «.میمحکم و استوار گرفت یمانیم، و از آنان پیپسر مر یسیو ع یموس

ان یرسول پروردگار جهاناء و یامبر اسالم و خاتم انبیامبران اوالوالعزم، پین پیو برتر
است. چنان که الله متعال  صلی الله علیه وسلم و سرور فرزندان آدم، محمد بن عبدالله

ل  ِكن﴿د: یفرما یم ََِٰٰٓٓرذُسول ََٰٰٓٓو  ََٰٰٓٓٱّللذ ات م  َٰٓو خ  ِ  .[41]األحزاب:  ﴾ن ََٰٰٓٓۧٱنلذبِي 
 «.امبران استیخدا و خاتم پ ۀبلکه فرستاد»

شان ذکر  که نام یمان دارند همه به آنانیها ا و اهل سنت و الجماعت به همه آن
شوا و یامبر ما و پیها پ ن آنیان نشده است و آخریشان ب که نام ییها شده و هم به آن

 است. صلی الله علیه وسلم الگو و مرشد و رهبر ما محمد
است که با اعتقاد و گفتن محقق  یاجمال یمانیامبران ایمان داشتن به پیو ا

است که با اعتقاد و قول  یلیتفض صلی الله علیه وسلم امبرین به پمان داشتیشود و ا یم
پروردگارش آورده از  ین در همه آنچه او از سوید مسلمیبا یعنیابد، ی یو عمل تحقق م

 اطاعت کنند. صلی الله علیه وسلم شانیا

  صلی الله علیه وسلم  محمد رسول
بن  یبن عبد مناف بن قص او ابوالقاسم محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم

بن غالب بن فهر بن مالک بن النضر بن کنانه بن  یکالب بن مّره بن کعب بن لؤ
اس بن نصر بن نزار ابن سعد بن عدنان و عدنان از فرزندان یمه بن مدرکه بن الیخز

 ل است.یم خلیل بن ابراهیاسماع
انس و جن با حق  یاهمه مردم است و بر یامبران و رسول الله به سویشان خاتم پیو ا
ان فرستاده است؛ یجهان یبرا یده و الله متعال او را به عنوان رحمتیت مبعوث گردیو هدا

ا َٰٓ﴿د: یفرما یچنان که م ل ن  ك ََٰٰٓٓو م  ر س 
 
ََٰٰٓٓأ َ ََٰٰٓٓر َح  ةََٰٰٓٗٓإِلذ  .[117اء: ی]األنب ﴾١٠٧ل ِل ع  ل ِم

 «.میان نفرستادیجهان یبرا یو تو را جز رحمت»
است که  یامبریشود و پ یست و پرستش نمیا بنده صلی الله علیه وسلم  شانیو ا
ن فرد نزد الله متعال است یتر ین آنان و گرامین مردم و برتریشود و او بهتر یب نمیتکذ

صلی الله   شانیعت ایتر است و شر کیو مقامش نزد الله از همه باالتر و از همه به او نزد
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 یهر زمان و مکا یباشد و برا یزه میها چ نیاست که بر همه آئ ینیآئ علیه وسلم
امت ماندگار خواهد بود، و الله متعال کتابش را بر او نازل یباشد و تا روز ق یسته میشا

شان را موظف به رساندن یش او را متعهد قرار داده و این خویفرموده و در رساندن آئ
را معصوم و مصون از اشتباه قرار  یو ن خودیش کرده است و در رساندن آئیام خویپ

ا﴿د: یفرما یداده است، چنان که م نََِٰٰٓٓي نِطقََُٰٰٓٓو م  و ى ََٰٰٓٓع  ََُٰٰٓٓهو ََٰٰٓٓإِن ٣ََٰٰٓٓٱل ه   ﴾٤يُوِح  ََٰٰٓٓو ِح  ََٰٰٓٓإِلذ
 .[4-3]النجم: 
ان یکه با خود آورده و با شما درم یزید. آن )چیگو یو هوس سخن نم یهو یو از رو»

 «.شو یفرستاده مست که )بر او( ین یینهاده است( جز وح
اورد و به یمان بیچ کس درست نخواهد بود مگر آن که به رسالت او ایمان هیو ا
 یرود و هر کس یاز او اطاعت کند به بهشت م یشان شهادت دهد و هر کسینبّوت ا
َٰٓ﴿د: یفرما یرود و الله متعال م یاش را کند به دوزخ م ینافرمان ِمُنون  َٰٓيُؤ  َٰٓل  ب ِك  ر  َٰٓو  ف ل 
َّتذ َٰٓ ر جََٰٰٓٗٓح  َٰٓح  نُفِسِهم 

 
َٰٓأ ُِدوا َِٰٓف  ََٰٓي 

َٰٓل  َُٰٓثمذ َٰٓب ي ن ُهم  ر  ج  َٰٓش  ا َٰٓفِيم  ُِموك  آَٰاُُي ك  ِمذ ي ت ََٰٰٓٓم  ل ُِموا ََٰٰٓٓق ض  يُس  َٰٓو 
لِيٗما  .[65]النساء:  ﴾٦٥ت س 
ها و اختالفات  یریآورند تا تو را در درگ یمان نمینه! به پروردگارت سوگند که آنان ااما، »

 .«م باشندیتو در دل خود نداشته و کاماًل تسل یاز داور یمالل خود داور قرار ندهند، و سپس
صلی الله علیه   شده است، اما محمد یقومش مبعوث م یفقط برا یامبریو هر پ

ا َٰٓ﴿د: یفرما یده است، چنان که الله متعال میهمه مردم مبعوث گرد یبرا وسلم و م 
ٓافذةَٰٓٗ َٰٓك  َٰٓإِلذ ل ن  ك  ر س 

 
 .[28]سبأ:  ﴾ن ِذيٗراو ََٰٰٓٓب ِشٗيآَٰل ِلنذاِسََٰٰٓٓأ

 «.یدهنده باش میرسان و ب م تا مژدهیا مردمان فرستاده یجملگ یو ما تو را برا»
 صلی الله علیه وسلم  امبرشیمان دارند که الله متعال پیو اهل سنت و الجماعت ا

 کرده است. یارید و یروشن تائ یها هیرا با معجزات آشکار و ا
م است که ین آن قرآن عظیتر ن آن و روشنیبزرگترو از جمله آن معجزات و بلکه 

ده است که یآن به چالش کش ۀلیها را بوس ن امتیاترین و گویواتریخداوند متعال ش
ک سوره مانند آن ارائه کنند و ی یها نتوانستند حت اورند، اما آنین قرآن را بیهمانند ا
 صلی الله علیه وسلم  امبرین معجزات پیاقتضاء نموده که قرآن از بزرگتر یاله  حکمت

افت ی یان میشان پایبود با تمام سدن عصر ا یم یحّس  یا باشد. چون اگر فقط معجزه
 افته است.یان یامبران گذشته پایهمان طور که معجزات پ



 السلفالوجیز فی عقیدة   66

 

معجزه اسراء و معراج  صلی الله علیه وسلم  شانین معجزات ایو بعد از قرآن بزرگتر
با روح  یداریدر ب صلی الله علیه وسلم  امبریارند که پمان دین اهل سنت ایاست. بنابرا
شان از یک شب ایش در شب اسراء به آسمان برده شده است و در یو جسم خو

د: یگو یبرده شده است چنان که قرآن به صراحت م یمسجدالحرام به مسجداالقص

﴿َٰٓ ِي َُٰٓسب ح  ن  ََِٰٰٓٓٱَّلذ ب ِده َٰٓبيِِع  ى  ۡس  
 
ِن ََِٰٰٓٓل  ٗلََٰٰٓٓۦأ ِجدََِٰٰٓٓم  امََِٰٰٓٓٱل م س  ََٰٰٓٓٱۡل  ر  ِجدَِٰٓإِل  آَٰٱل م س  ق ص 

ِيَٰٓٱل   َٰٓٱَّلذ
َُٰٓ ل  و  ن آَٰح  ك  َٰٓء اي  تِن ا  َٰٓإِنذهََُٰٰٓٓۥلُُِنِي هََُٰٰٓٓۥب  ر  ََٰٰٓٓۥِمن  ِميعَُُٰٓهو   .[1]اإلسراء:  ﴾١ٱۡل  ِصيََُٰٰٓٓٱلسذ

از مسجد الحرام به مسجد  یر شبۀ خود را د( که بندییپاک و منّزه است آن )خدا»
م، یانیخود را بدور بنما یها از نشانه یم، تا برخیا نهادهرامونش برکت یبرد که در پ یاالقص

 .«ناستیب یگمان اوست که شنوا یب
به آسمان برده شده و به آسمان  صلی الله علیه وسلم  شانیا یو از مسجداالقص

 یکه الله متعال خواسته بود تا سدره المنته ییهفتم برده شد و سپس باالتر از آن تا جا
داشت و به  یخواست گرام یکه بهشت آنجاست باال برده شد. و خداوند او را با آنچه م

  شانیش مقرر کرد و ایپنجگانه را برا ینمود و با او سخن گفت و نمازها یشان وحیا
گاه صلی الله علیه وسلم افت و از دوزخ مطّلع شد و مالئکه ی یوارد بهشت شد و از آن آ

د، و یده دیآن که الله متعال او را به آن صورت آفر یقیورت حقل را به صید و جبرئیرا د
د دروغ و ناحق نبود بلکه همه آنچه با ید صلی الله علیه وسلم  آنچه رسول اکرم
داشت و از  یز خداوند او را گرامین چیبود، و با ا یقیو حق ید واقعیچشمان سر خود د

ت یشان در بیاو بر همه بود، سپس ا ین اظهار برتریامبران برتر قرار داد و ایهه پ
ده دم یهم الصاله و السالم شد و سپس قبل از سپیامبران علینماز پ شیالمقدس آمد و پ

مَِٰٓو َٰٓ﴿د: یفرما یبه مّکه بازگشت، چنان که الله متعال م و ى ََٰٰٓٓٱنلذج  َٰٓه  ١ََٰٰٓٓإِذ ا لذ َٰٓض  ا م 
ى َٰٓ و  آَٰغ  َٰٓو م  اِحُبُكم  ِن٢ََٰٰٓٓص  آَٰي نِطُقَٰٓع  ى َٰٓو م  و  ٣ََٰٰٓٓٱل ه  َٰٓيُوِح  َٰٓإِن  َٰٓو ِح   َٰٓإِلذ ه٤ََُُٰٰٓٓهو  لذم  ِديُدََٰٰٓٓۥع  ش 

ة َٰٓف ٥ََٰٰٓٓٱل ُقو ى َٰٓ ى َٰٓذُوَِٰٓمرذ ت و  ٦ََِٰٰٓٓٱس  َٰٓب فُقَِٰٓو ُهو 
ُ َع   ََٰٰٓٓٱل 

لذ ٧ََٰٰٓٓٱل   ت د  ن آَٰف  َٰٓد  ٨ََُٰٰٓٓثمذ ِ  َ َٰٓق و س  َٰٓق اب  ن  ف َك 
د ن  َٰٓ
 
َٰٓأ و 
 
ب ِده٩ََِٰٰٓٓأ َٰٓع  َٰٓإِل   و ِح  

 
و ِح  ََٰٰٓٓۦف أ

 
ا َٰٓأ ١٠ََٰٰٓٓم  ب  ذ  آَٰك  ادَُٰٓم  ى ََٰٰٓٓٱل ُفؤ 

 
أ آَٰر  ُتم  ُرون ه١١ََُٰٰٓٓم  ف 

 
آََٰٰٓۥأ َٰٓم  َع   

ى َٰٓ ى ١٢ََٰٰٓٓي ر  ر  خ 
ُ
َٰٓأ ل ًة َٰٓن ز  اهُ َٰٓر ء  د  ل ق  ١٣ََٰٰٓٓو  ر ةِ َِٰٓسد  ١٤ََٰٰٓٓٱل ُمنت ه  َِٰٓعند  نذُة َٰٓج  ا ه  ى َِٰٓعند  و 

 
أ إِذ ١٥ََٰٰٓٓٱل م 

َٰٓ ر ة َٰٓي غ َش  د  ِ َٰٓي غ َش  ََٰٰٓٓٱلس  ا ١٦ََٰٰٓٓم  َٰٓز اغ  ا َُٰٓم  غ  ََٰٰٓٓٱۡل  ص  َٰٓط  ا ب ِه١٧ََِٰٰٓٓو م  َٰٓر  َٰٓء اي  ِت َِٰٓمن  ى 
 
َٰٓر أ د  ل ق 

ى َٰٓٱل َٰٓ  .[18-1]النجم:  ﴾١٨ُكۡب  
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ق شما نه گمراه گشته و یکند. )که( رف یسوگند به ستاره در آن زمان که دارد غروب م»
که با خود آورده و  یزید. آن )چیگو یو هوس سخن نم یهو یراه رفته است. و از روینه به ب

( بس  ۀ)فرشتشو.  یست که )بر او( فرستاده مین ییان نهاده است( جز وحیبا شما درم
ستاد. و او در یرومند، آنگاه راست و درست ای( نیا را بدو آموخته است. )فرشته رومند آنین

دو کمان  ۀاو به انداز ۀک شد، سپس فرود آمد. تا آنکه فاصلیبلند آسمان بود. آنگاه نزد ۀکنار
امبر( یل )پکرد. د یرساند، وح ید میخود آنچه را که با ۀد. سپس )خدا( به بندیا کمتر گردی

او را  یراست د؟. و بهیکن یزه میده است ستیکه د یزیچ ۀا با او دربارید انکار نکرد. آیآنچه را د
که )درخت(( ینزد آن است. هنگام یالمأو جنة. یالمنته ةنزد سدر»ده بود. یگر دید یبار

نکرد. همانا او  یامبر( منحرف نشد و سرکشیپ یده)یسدره را آنچه پوشانده بود فرو پوشاند. د
 «.بزرگ پروردگارش را مشاهده کرد یها از نشانه یبخش

 است: صلی الله علیه وسلم  شانیز از معجزات ایل نیو موارد ذ
به  یل نبوت ویبود که الله متعال به عنوان دل یبزرگ ۀشکافته شدن ماه، که نشان

 یا ن از او نشانهین معجزه در مکه اتفاق افتاد، آنگاه که مشرکیشان عطا کرد و ایا
 خواستند.

 اتفاق افتاد. صلی الله علیه وسلم  شانیاد شدن خوراک کم، که بارها با دستان ایز
ح ی، و تسبصلی الله علیه وسلم  انگشتانش یدن آن از البالیاد شدن آب و جوشیز

 صلی الله علیه وسلم  شانین بارها از ایشد، و ا یکه خورده م یاو در حال یخوراک برا
 زده است. یسر م

 ی، بدون دارویله ویاز اصحابش بوس یافتن بعضیماران، و شفا یافتن بیبهبود 
 .یماد

 .یو یو منقاد شدن درختان برا صلی الله علیه وسلم  شانیوانات با ایادب ح
 قبل از نبوت. صلی الله علیه وسلم  شانیو سالم گفتن سنگ ها به ا

د ید یخواندند م ینماز م یکه پشت سر و را یکسان صلی الله علیه وسلم  شانیا
 د.ید یخود را م یهمان طور که جلو

م شد تا آن را تناول کند گوشت به سخن در آمد و یبه او تقد یگوشت مسموم یوقت
 گفت که مسموم است.

 ییشان از کارهای، و خبر دادن ایبیاز امور غ صلی الله علیه وسلم  شانیخبر دادن ا
شان از آن یافتاد اما به محض وقوعش ا یشان اتفاق میاز ا یدورار یکه در مسافت بس
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دادنش، که بعدًا به همان  یقبل از رو یبیشان در امور غیداد و خبر دادن ا یخبر م
 افتاد. یشان خبر داده بود اتفاق میکه ا یصورت
 .یش به طور کلیرفته شدن دعایپذ

صلی الله علیه   شانیکه به ا یناز کسا یانتقام گرفتن زود هنگام الله متعال از بعض
 کرده بودند. یا با او دشمنیانت کرده و یخ وسلم

 یا فرمان و نهیا به سخن و ینداشته  یشان را گرامیکه ا یم کسانیسرانجام وخ
 اند. اعتناء بوده یب صلی الله علیه وسلم  شانیا

 و دور نگه داشتن دشمنان از او. صلی الله علیه وسلم  شانیحفاظت الله متعال از ا
اش را  ان شما چهرهیا محمد در میابوجهل گفت: آ»ت است که: یروا  رهیاز ابوهر
م را بر ینم پایاگر او را بب یمالد؟ گفتند: بله! گفت: سوگند به الت و ُعز یبه خاک م
 مالم. یاش را به خاک م گذارم و چهره یگردنش م
مشغول نماز بود  صلی الله علیه وسلم  و رسول اکرم د: ابوجهل آمدیگو یره میابوهر

که  یدند که او در حالیش را بر گردنش بگذارد ـ ناگهان دیخواست پا یاو م ـ 
رفت. به او گفتند: تو را چه  یکرده بود وحشت زده به عقب مش را به جلو یها دست

کنده از آتش است و وحشت و بال ین او خندقین من و بیشده؟ ابوجهل گفت: ب  ییها آ
شد مالئکه  یک میفرمود: اگر او به من نزد صلی الله علیه وسلم  امبرینم. آنگاه پیب یرا م

 .1«کردند یربودند و قطعه قطعه م یاو را م

                                           
 .«االنسان ليطغیان »ن و احکامهم( باب قوله: یمسلم )کتاب صفات المنافق -1

د یشود، پس با یمان بنده جز با آن کامل نمیدارد که ا یطیات و شرایمان مقتضیبرادر مسلمانم ا
بند یپا یو عمل یط را بداند و به آن از لحاظ اعتقادین شرایکه در فکر آخرتش است ا یمسلمان

 ن آن عبارتند از:یتر باشد، و مهم
ان است و مخصوص یهمه جهان یمبر الله متعال به سوای، پصلی الله علیه وسلم  ـ رسول اکرم

 ها فرستاده شده است. ها و جن انسان یست و برایها ن عرب
 یو رسالت ستین یامبریپ یامبر است و بعد از وین پیآخر صلی الله علیه وسلم  شانینکه ایـ ا

 وجود ندارد.
نکه به یدرست نخواهد بود مگر ا صلی الله علیه وسلم  شانیچ کس بعد از بعثت ایمان و اسالم هیـ ا

کند، چون رسالت او  یرویشان پیعت و حکم ایاورد و از شریمان بیا صلی الله علیه وسلم  شانیا
 ن است.یشیپ یها عتیعت او ناسخ شریها و شر ان بخش رسالتیپا
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 رکن پنجم
است که الله متعال بعد  یمان دارند و آن روزیاهل سنت و الجماعت به روز آخرت ا

ها را  د و سپس آنینما یخته میشان برانگیکند و از قبرها یها را زنده م هاز مرگشان مرد
 امت.یق کامل به روز قیو تصد یاعتقاد قطع یعنیکند.  یبراساس اعمالشان محاسبه م

 یدادهایامبرش در مورد رویمان داشتن به همه آنچه الله متعال در کتابش و پیو ا
اند، و رخدادها و اوضاع و  خبر دادهل عذاب قبر و نعمت آن یپس از مرگ از قب

دن در صور و زنده یان کرده است. و دمیامبر بیامت که خدا در قرآن و پیق یها نشانه
زان و حوض و یها و حساب و م فهیشدن پس از مرگ و حشر و نشر و گشوده شدن صح

ان وارد دوزخ یروند و دوزخ یان به بهشت مینکه بهشتیصراط و شفاعت و جزاء؛ تا ا
 شوند. یم

                                                                                                       
و امت را ادا نموده   ده و امامتیرسالت خود را آشکار و واضح رسان صلی الله علیه وسلم  شانیـ ا

قرار داده که شب آن چون روز روشن  یکه آنان را بر شاهراه روشن ییحت کرده تا جایخود را نص
 شود. یکه هالک شده منحرف نم یاست و از آن جز فرد

 ش از ارتکاب گناه و لغزش معصوم است.یغ رسالت خویدر تبل صلی الله علیه وسلم  شانیـ ا
د نه افراط و نه یباشد، پس با یامبرش میبنده الله متعال و پشان یشان غلو کرد و اید در حق ایـ نبا
 ط کرد.یتفر
 شان بر محبت جان و فرزند و همه مردم مقدم باشد.ید محبت ایـ با
شان چنگ زد، یارزشمند ا یکرد و به رهنمودها یالگو بردار صلی الله علیه وسلم  شانید از ایـ با

و  صلی الله علیه وسلم  شانید، و اطاعت از اوامر ابند بود و برآن محافظت کریو به سنت او پا
 فرموده است. یز کردن از آنچه از آن نهیدر آنچه خبر داده، و پره یق ویتصد
بر حذر بود و خداوند را فقط براساس آنچه  صلی الله علیه وسلم  امبریپ ید مطلقًا از نافرمانیـ با

 مشروع و مقرر کرده عبادت کرد.
که با  ین عبادت کنندگان است، پس هر عبادتیبه اتفاق همه برتر له علیه وسلمصلی ال  شانیـ و ا

است و  یشان آن را مشروع و مقرر نکرده بدعت و گمراهیا ایوه او مخالف باشد و یعبادت و ش
 سازد. یشتر از الله متعال دور میکند بلکه او را ب یک نمیاش را به الله متعال نزد انجام دهنده
صلی الله علیه   و بهشت خداوند راه رسول اکرم یدن به الله متعال و به رضامندیرسـ تنها راه 

 است. وسلم
اد کردن و درود و یشان را یمقامش نزد پروردگارش و به کثرت ا یگاه واال و برتریان کردن جایـ ب

و  شانیه پاکش و دانستن حق همسران پاک ایکردن به خاندان و ذر یکیسالم فرستادن بر او و ن
 اران بزرگوارش.ی
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مان یامت سخن گفته است و ایاز ق یادیز یخداوند متعال در کتاب خود در جاهها
مان داشتن به الله متعال مرتبط قرار داده است، چنان یامت را مرتبط با ایداشتن به ق

ِين َٰٓ﴿دیفرما یکه م ِمنُون ََٰٰٓٓو ٱَّلذ ا ََٰٰٓٓيُؤ  نزِل ََٰٰٓٓبِم 
ُ
ا ََٰٰٓٓإِِل  ك ََٰٰٓٓأ نزِل ََٰٰٓٓو م 

ُ
ب لِك ََِٰٰٓٓمنَٰٓأ ََِٰٰٓٓق  بِٱٓأۡلِخر ة َُٰٓهم ََٰٰٓٓو 

 .[4]البقرة:  ﴾٤يُوقُِنون َٰٓ
ش از تو فرو فرستاده یاست و به آنچه پ که به آنچه برتو فرو فرستاده شده یو آن کسان»
 «.ن دارندیقیامت یاست باور داشته و به روز ق شده

امت را فقط الله متعال یدن قیمان دارند که زمان فرارسیاهل سنت و الجماعت ا
َٰٓ﴿د: یفرما یداند. چنان که م یچ کس جز او آن را نمیداند و ه یم هََُٰٰٓٓٱّللذ َٰٓإِنذ ِعل ُمََٰٰٓٓۥِعند 

ةَِٰٓ اع   .[34]لقمان:  ﴾ٱلسذ
 «.رسد یامت فرا میق یداند که چه زمان یفقط خداوند م یبه راست»

 یامت را از بندگانش پنهان داشته، اما الله متعال برایخداوند متعال وقت وقوع ق
ند و به همه ینما یک بودن آن داللت میقرار داده که بر نزد یمیآن نشانه و عال

ها در  ن نشانهیمان دارند، چون باور داشتن به ایامت ایکوچک و بزرگ ق یها نشانه
 امت داخل است.یمان داشتن به روز قیا

 امتیکوچک ق یها نشانه
 یامت رویزمان متفاوت قبل از ق یاست که در ط ییها کوچک، نشانه یها نشانه

د یبزرگ پد یها از آن همراه نشانه یشوند و بعض یمحسوب م یدهد و از امور عاد یم
از آن را که صحت دارند  یادند ما بعضیار زیامت بسیکوچک ق یها ند. و عالمتیآ یم
 ل را نام برد:یتوان امور ذ یم از جمله میکن یان میب
 شان، و مرگ یرسالت با اافتن نبوت و یان یو پا صلی الله علیه وسلم  امبریبعثت پ

 .صلی الله علیه وسلم  شانیا
 یها امت یها از سنت یروین، و پیها از مشرق زم ت المقدس، و ظهور فتنهیفتح ب 

 ان نبوت.یها و مدع هود و نصارا، و ظهور دّجالی یعنین یشیپ
 و  صلی الله علیه وسلم  امبرین و نسبت دادن آن به پیث دروغیساختن احاد

ق نکردن در نقل اخبار، و از ی، و تحقییاد شدن دروغگویشان، و زیا رفتن سنتینپذ
ن رفتن علم و جستجو کردن آن نزد افراد کم دانش و کوچک و ظهور جهل و یب

گر، و یکدیره اسالم از یزنج یها ن رفتن صالحان، و جدا شدن حلقهیفساد، و از ب
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و سپس غربت اسالم  صلی الله علیه وسلم  ه امتیگر را علیکدیها  فراخواندن ملت
 ن.یو مسلم

  کثرت قتل و کشتار، و آرزو کردن مرگ و غبطه خوردن به اهل قبور، و آرزو کردن
اد شدن یاد است، و زیبت زیبود از بس که بال و مص یمرده م یفرد که کاش به جا

اد مردان، ها، و کم شدن تعد ها و زلزله یماری، و مردن به سبب بیناگهان یمرگ ها
ها، و  وع زنا در راهیمه برهنه، و شیها به صورت ن رون آمدن آنیو کثرت زنان، و ب

شم و حالل شمردن آن، ی، و استفاده از ابری، و شراب و زنا و رباخواریقیظهور موس
 ن و سنگباران شدن.یفرو رفتن در زم

 ه و برتر قرار یمردمان فروما یع کردن امانت، و سپردن کار به نااهالن، و رهبریضا
د آمدن یش را، و پدیز کدبانویا آوردن کنیدگان، و به دنیگان بر برگزیگرفتن فروما

زنند، و  یکه مردم را شالق م یکنند، ستمگران یم یکه با ستمگران همکار یافراد
 ک.یو تار یشب ظلمان یها چون بخش ییها د آمدن فتنهیپد
 ن مساجد، و کثرت تجارت و به هم یتزئها، و افتخار مردم به افتخار در ساختن خانه

ن یاز ب یاد نزد مردم اما شکرگزاریک شدن بازارها و فراهم آمدن اموال زینزد
ن و پنهان کردن شهادت حق، و یرود، و کثرت بخل، و کثرت شهادت دروغ یم

وند یو قطع رابطه و قطه پ یورز نهیو ک یو دشمن ییظهور فحش و ناسزاگو
و  یند، و سستیآرا یرمردان خود را همانند جوانان مینکه پی، و ایشاوندیخو
 ق کرده است.یکه اسالم به آن تشو ییها به سنت ییاعتنا یب
 د، و باران یآ ید میشود و شرک در امت پد یها پرستش م که بت ییر زمانه، تا جاییتغ

ک یاهان اندک خواهد بود و زمان کوتاه و به هم نزدیش گیبارد اما رو یاد میز
گردد و درندگان و  یها بزرگ م شود، و هالل ی، و برکت در اوقات کم مشود یم

 ند، و خواب مومن راست خواهد بود.یگو یجمادات با انسان سخن م
 صلی الله علیه   امبرینه پیشود، و مد یان میاز طال نما یخشکد و کوه یآب فرات م

 یزگاران و صالحان باقیراند و در آن فقط پره یرون میافراد ناپاک را از خود ب وسلم
از قحطان  یشود و مرد یل میها و رودبارها تبد به باغ یره عربیخواهند ماند، و جز

 کنند. ید که مردم از او اطاعت میآ یرون میب
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 جنگند تا  یان با مسلمانان میهودین، و یدنشان با مسلمیها و جنگ یکثرت روم
ا او را به قتل یاست، ب یودهین یمسلمان ا یا»ند: یگو یم  که درخت و سنگ ییجا

 .1«برسان
 کوچک  یها گر عالمتینه فتح شد، و دیطور که قسطنط شود همان یروم فتح م

 امبر ذکر شده است.یح پیث صحیامت که در احادیق

 امتیبزرگ ق یها نشانه
 یشود، و رو یدار میامت پدیک قیاست که نزد یامت امور بزرگیبزرگ ق یها عالمت

گر به ید یها دار شود عالمتین عالمت پدینخواهد بود و چون نخست یدادن ان عاد
ن یها در رشته نخ، و چون ا دنبال آن خواهند امد، مانند پشت سر هم بودن مهره

 یامت رویامت خواهند بود و به دنبال آن قیدن قیعالمت آشکار شود نشانه فرارس
ها در قرآن و سنت آمده  ن عالمتیمان دارند که ایدهد، و اهل سنت و الجماعت ا یم

 از ان عبارت است از: یاست و به آن باور دارند و برخ
 است،  صلی الله علیه وسلم  امبریت پی، او محمد بن عبدالله از اهل بیظهور مهد

نبوت  ۀویشود و بر ش یعت مید و در کنار کعبه با او بیآ یاز سمت مشرق م
کنده از یاو هفت سال خواهد بود و زم ییکند و دوران فرمانروا یم یحکمران ن را آ
دهد و  یحساب م یکند بعد از آن که مملو از ظلم و ستم است، اموال را ب یعدالت م

ن یچگاه نبوده است، زمیخواهد بود که ه یدر دوران او امت در چنان ناز و نعمت
 بارد. یاد میشود و آسمان، باران ز یسرسبز م

 غگو که از سمت مشرق از منطقه خراسان به درو 2ک چشمیدجال  حیمس خروج
ش نوشته شده کافر، و یها ان چشمید و در میآ یم یهودیهمراه هفتاد هزار 

نه یشوند، به همه شهرها جز مکه و مد ین شام و عراق متوجه او مین در بیمسلم
ها  تواند وارد شود چون مالئکه از آن ین دو شهر نمیشود و فقط به ا یوارد م
ک سال است یک روز به اندازه یماند  ین میزم یکنند، او چهل روز رو یم یپاسدار

                                           
 ی.ت بخاریروا -1
هاست، به خاطر  و فتنه یهاست چون دجال سرچشمه کفر و گمراه ن فتنهیفتنه دجال از برگتر -2

در آخر هر  صلی الله علیه وسلم  اند، و رسول اکرم امبران اقوام خود را از او برحذر داشتهین پیهم
 ود را از او برحذر داشته است.برد و امت خ یاز آن به الله متعال پناه م ینماز
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ش مانند یه روزهایک هفته و بقیک روز به اندازه یک ماه و یبه اندازه  یو روز
 خواهد بود. یعاد یروزها

 ان گروه یضا در شرق شام، و او در میدر مناره ب  میح پسر مریمس یسینزول ع
کند و به  یدن با دّجال گرد آمده نزول میجنگ یراجنگد و ب یرستگار که بر حق م
خواند و  یـ نماز م یر آن گروه ـ مهدید و پشت سر امیآ ین میهنگام اقامه نماز پائ

رساند. و  یالمقدس به قتل م تیاش در کنار دروازه شرق ُلّد در ب زهیاو دجال را با ن
شکند و خوک را  یب را میکند، صل یعت اسالم حکم مین براساس شریروی زم

ت و یرد، و امنیپذ یرا نم یزیچ چیکند و جز اسالم ه یه قبول نمیکشد و جز یم
رود،  ین میو حسادت از ب یو دشمن یورز نهیان امت کیشود و از م یر میرفاه فراگ

اد است یگردد. و از بس که مال ز یها فراوان م یشود و خوب یر میو برکت فراگ
رد یگ ین را فرامیره کردن آن ندارد و صلح تمام زمیعالقه به اندوختن و ذخ یکس

 رسد. یان میها به پا و جنگ
  را نابود  یند، نسل و کشاورزیآ یدر م ییها از هر جا اجوج و مأجوج، آنیخروج

اندازند، آنگاه خداوند، کرم  یبه راه م یو فساد بزرگ ین تباهکاریکنند و در زم یم
رند و تمام یم یشود و همه م یوارد مغزشان مکند که  یها مسلط م را بر آن یکوچک

ها  فرستد که آن یرا م یگاه خداوند پرندگان شود آن یها متعفن م بد آن ین از بویزم
خواهد و سپس الله متعال باران  یاندازند که خدا م یم ییکنند و به جا یرا حمل م

 گردد. یها شستشو م باراند که آثار آن یم
 ن را یاز زم یادیز یدهد که جاهها یم ین( بزرگ رویسه خسف )فرو رفتن در زم

 ک یرد، یگ یفرام
ک خسف در یک خسف در مغرب و ین( در مشرق و یک خسف )فرو رفتن در زمی

 دهد. یم یرو یره عربیجز
 پوشاند و مشرق تا مغرب را  ین را مین آسمان و زمیکه ب یظیدار شدن دود غلیو پد

خواهد  یمومنان همچون سرماخوردگ یبرا رد ویگ یا را فرامیرد و همه دنیگ یم
کنند تا  یرود و به سبب آن ورم م یو چشم منافقان فرو م ینیبود و در گوش و ب

 د.یآ یرون میها ب نکه از هر سوراخ آنیا
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 یآورد، ول یمان مینکه ایند مگر ایب یآن را نم یچ کسید از مغرب؛ هیطلوع خورش 
ندارد و بعد از آن  یش سودین آوردن برامایگر ایاورده، دیمان نیکه قباًل ا یکس

 شود. یرفته نمیتوبه گناهکاران پذ
 نش و کار آن یبزرگ است که آفر یوانیش، که حیاز جا ینیوان زمیرون آمدن حیب

وان با مردم سخن ین حیده است، ایاست که بشر تاکنون د یواناتیبرخالف ح
مومن را براق و روشن  ۀدهد، و چهر یص مید و مومن را از کافر تشخیگو یم
زند که عالمت  یکافر م ینیبر ب یا باشد، و حلقه یمانش میکند که عالمت ا یم

 کفرش خواهد بود.
 موت که مردم را از پشت سر احاطه  یایاز قعر عدن و از در یخروج آتش حضر 

 راند. ین شام میسرزم یعنین محشر یسرزم یها را به سو کند و از هر طرف آن یم
 

 : ت و الجماعتو اهل سن
افتند  یامبر خبر داده که قبل از مرگ و پس از مرگ اتفاق میکه پ یبیبه همه امور غ

 یل سکرات مرگ و حضور مالئکه و شادمان شدن مومن به لقایمان دارند از قبیا
مان به هنگام مرگ، و یرفته نشدن ایطان به هنگام مرگ، و پذیپروردگار و حضور ش

روح و جسد و سوال  ینعمت قبر و عذاب آن، و عذاب قبر برامان به جهان برزخ، و یا
نکه ارواح یخورند، و ا یم یاند و نزد پروردگارشان روز نکه شهدا زندهیدو فرشته، و ا

 سعادتمندان در ناز و نعمت قرار دارد و ارواح شقاوتمندان گرفتار عذاب است.
 :و اهل سنت و الجماعت

کند و بندگان را از  یها را زنده م ن مردهامت که الله متعال در آیبه روز ق 
دن صور و یمان دارند. به دمیکند ا یزد و سپس آنان را محاسبه میانگ یشان برمیقبرها
مان یدن است ایشاخ صور را به دهان گرفته و منتظر فرمان دم  لینکه اسرائیبه ا

ده یسه بار دماند  شود و گفته یده مین است که دوبار در صور دمیح ایدارند، قول صح
 شود: یم

شوند و  یهوش میمردم ب یشود و با دوم یاست که باعث وحشت م یدنی: دمیاول
 یشود و کسان یز نابود میشود و در آن همه چ یابد و نظام آن مختل می یر مییجهان تغ

دن بار سوم مردم زنده یگردند و با دم یها را مقدر نموده نابود م آن یکه خداوند نابود
 ستند.یا یو نزد پروردگار مشوند  یم
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ها را از  مان دارند، و باور دارند که خداوند متعال مردهیبه زنده شدن پس از مرگ ا
شگاه پروردگار یان و پا برهنه و ختنه نشده به پیکند و مردم عر یخته میقبرها برانگ

 کنند یشود و به اندازه اعمالشان عرق م یک میها نزد د به آنیستند، و خورشیا یم
رون یشود و ب یکه قبرش شکافته م ین کسیرد، و اولیگ یها را عرق تا دهان م یبعض
از  یه و سلم است، و در آن روز بزرگ مردم طوریالله عل یامبر ما محمد صلید پیآ یم

 یمناد یسو اند و شتابان به پخش شده هستند که ییها ا ملخیند گویآ یرون میقبرها ب
شود و  یوحشتناک حکمفرما م یستند و سکوتیا یها باز م روند و همه حرکت یم

گردد و الله متعال بدون واسطه  یها آشکار م یشوند و پنهان یاعمال گشوده م یها نامه
 شود. یبا نام و نام پدرش فراخوانده م ید و هر فردیگو یبا بندگانش سخن م

 مان یود اش یله آن اعمال بندگان وزن میاعمال که دو کفه دارد و بوس یو به ترازو
 دارند.

 از مردم نامه اعمالشان را با  یمان دارند که بعضیاعمال ا یها و به گشود شدن نامه
با دست چپ و اعمال نامه از پشت سر داده  یرند و بعضیگ یدست راست م

 شود. یم
 است که  یکتر است و پلیتر و از مو بار ر برندهیمان دارند که صراط از شمشیو ا

لغزند و  یکنند و فاسقان بر آن م یکان از آن عبور میو ن شود یجهنم زده م یرو
 .1افتند یم
 اند و هم اکنون وجود دارند و هرگز فنا و  ده شدهیمان دارند که بهشت و جهنم آفریا

 نابود نخواهند شد.

                                           
آن عبور کرده و به بهشت بروند و  یشود تا مردم از رو یدوزخ زده م یاست که رو یصراط پل -1

گذرند و  یک چشم بهم زدن از آن میدر  یکنند، بعض  می مردم بر حسب اعمال خود از آن عبور
همانند  یگذرند و بعض یبه سرعت باد از آن م یکنند و بعض یبه سرعت برق از آن عبور م یبعض

دوان دوان از آن  یشوند و بعض یچون شترسوار از آن رد م یگذرند و بعض یزرو از آن میاسب ت
شوند و در  یربوده می خزند و بعض یم یگذرند و بعض یدر حال راه رفتن م یکنند و بعض یعبور م
از  یشود و هر کس یاز گناهان خود پاک منکه یبر حسب اعمالش تا ا یافتند هر کس یدوزخ م

 یپل یگذرند رو یورود به بهشت آماده است و چون از پل صراط م یم عبور کند برایصراط مستق
شود و آنگاه که پاک  یگر قصاص میکدیستند و آنگاه حقوق از یا ین بهشت و دوزخ میپهن ب

 شود تا وارد بهشت شوند. یها اجازه داده م گردند به آن
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 یاست که الله متعال آن را برا یدانیجاو  پاداش است و نعمت یو بهشت سرا
کان آماده ین و صالحان و نیمجاهد یزگار و برایمسلمانان و مومنان موحد پره

 کرده است.
ن و یمجرمان و کافران و مشرک یمجازات است که الله متعال آن را برا یو دوزخ سرا

پرستان و گناهکاران و بدکاران آماده کرده  هود و نصارا و منافقان و ملحدان و بتی
 است. 

 شود امت  یو کتاب آن انجام م امت حسابیکه روز ق ین امتیمان دارند که اولیو ا
شود و آنان  یاست که وارد بهشت م ین امتیاست و اول صلی الله علیه وسلم  محمد

ها بدون حساب و کتاب  دهند و هفتاد هزار از آن یل میدو سوم اهل بهشت را تشک
 گردند. یوارد بهشت م

 دارند، و بعد از مان یامت این قیادیدر م صلی الله علیه وسلم  امبریو به حوض پ
  شانیروند حوض ا یآن م یکه مردم به سو یزین چیخته شدن از قبرها اولیبرانگ

 یتر است و بو نیریدتر و از عسل شیر سفیاست که آبش از ش صلی الله علیه وسلم
 یش به تعداد ستارگان آسمان است، درازایها وانیتر از مشک است، و ل آن خوش

 ین مقدار است و هر کسیز به همیست و عرض آن نک ماه ایآن به اندازه مسافت 
از  صلی الله علیه وسلم  امبریاز امت پ یشود، و افراد یاز آن بنوشد هرگز تشنه نم

اند، چنان که در  ل کردهیر داده و تبدیین را تغیشوند که د یشان رانده میحوض ا
طول »فرمود:  صلی الله علیه وسلم  ت شده که رسوال اکرمیح روایث صحیحد

ش از مشک یدتر و بویر سفیک ماه است، آبش از شیحوض من به اندازه مسافت 
ز آن بنوشد ا یتر است و ظروف آن به تعداد ستارگان آسمان است، هر کس خوش

 .1«هرگز تشنه نخواهد شد
از کنار من بگذرد از آن  یمن قبل از شما بر حوض خواهم بود، هر کس»و فرمود: 

ند که یآ یبر حوض نزد من م یبنوشد هرگز تشنه نخواهد شد. اقوام یکسنوشد و هر  یم
و  2«.ردیگ یقرار م یلیها حا ان من و آنیشناسند سپس م یشناسم و مرا م یها را م آن

شود:  یم: آنان از من هستند. گفته میگو یآنگاه م»گر آمده است: ید یتیدر روا

                                           
 ی.خارب -1
 ی.بخار -2
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 یم: هالک باد هالک باد کسانیگو یاند. آنگاه م کرده ییکه بعد از تو چه کارها یدان ینم
 .1«ر دادندییکه بعد از من تغ

 :اهل سنت و الجماعت و
امت، اثبات یدر روز ق صلی الله علیه وسلم  امبریپ یشفاعت و مقام محمود را برا

 ند:ینما یم
 مردم که در محشر منتظرند تا در  یبرا صلی الله علیه وسلم شانیشفاعت ا

 گاه محمود است.ین جایصله شود و این فانشایم
 امبریاهل بهشت تا وارد آن شوند و پ یبرا صلی الله علیه وسلم  شانیشفاعت ا  

 شود. یاست که وارد آن م ین کسیاول صلی الله علیه وسلم
 ش ابوطالب تا از عذابش کاسته شود.یعمو یشان برایشفاعت ا 

گر از ید یاست و کس صلی الله علیه وسلم  ن سه شفاعت مختص رسول اکرمیو ا
از  یرفع درجات بعض یبرا صلی الله علیه وسلم  شانیندارد و شفاعت ا یا آن بهره

کند تا مقامشان باالتر برود و شفاعت  یشان شفاعت میشوند. ا  یامتش که وارد بهشت م
 از امت که بدون حساب وارد بهشت یگروه یبرا صلی الله علیه وسلم  شانیا
شان برابر است، رسول یها یو بد یکیکه ن یشان در مورد اقوامیگردند. و شفاعت ا یم

 یها کند تا به بهشت بروند و در مورد گروه یشفاعت م صلی الله علیه وسلم  اکرم
ها وارد آن  کند تا آن یکه فرمان داده شده به دوزخ برده شوند شفاعت م یگرید

 نگردند.
 گردند. یکند آنگاه وارد بهشت م یاند شفاعت م که به دوزخ رفته یمّوحدان یو برا

با  2قان و صالحان و مومنانیامبران و شهدا و صدین شفاعت مالئکه و پیو در ا
را بدون  یمشارکت دارند، سپس الله متعال اقوام صلی الله علیه وسلم  رسول اکرم

 کند. یمرون یش از دوزخ بیشفاعت و فقط با لطف و کرم و رحمت خو

                                           
 ی.بخار -1

نَٰٓذ آَٰ﴿د: یفرما ین شفاعت دو شرط دارد: اول: اجازه الله متعال به شفاعت کننده چنان که میا -2 م 
ِيٱ هَََُّٰٰٓٓلذ ُعَِٰٓعند  ف  َٰٓبِإِذ نِهََِٰٰٓٓۥ َٰٓي ش  کند مگر با اجازه او  ینزد او شفاعت م ی. چه کس[255]البقرة:  ﴾إِلذ

َٰٓ﴿د: یفرما یشود چون م یش شفاعت میکه برا یبودن خداوند از کس یدوم راض َٰٓإِلذ يُِعون  ف  َٰٓي ش  ل  و 
َٰٓ ِن ت ض  َٰٓٱلِم  که بپسندد و خداوند متعال  یکس یکنند مگر برا ی. و شفاعت نم[28اء: ی]األنب ﴾ر 
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کند، چنان که  یکه آن را انجام داده شفاعت م یکس یامت برایو عمل صالح روز ق
بنده  یامت برایروزه و قرآن روز ق»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم  رسول اکرم
 .1«کنند یشفاعت م
د: یفرما ینخواهد بود، چنان که الله متعال م ین شفاعتیکافران و مشرک یاما برا

﴿َٰٓ َٰٓي و م  نِذر ُهم 
 
أ ََٰٰٓٓٱٓأۡلزِف ةَِٰٓو  ىََٰٰٓٓٱل ُقلُوُبَٰٓإِذِ  ن اِجرَِٰٓل  

ِيم ََٰٰٓٓٱۡل  ََٰٓح  َِٰٓمن   َ َٰٓلِلظذ لِِم ا َ  َٰٓم  ََٰٰٓٓك  ِظِم ل  َٰٓو 
فِيع َٰٓ اعََُٰٰٓٓش   .[18]غافر:  ﴾١٨ُيط 
که یرسند درحال یها م ها به حلقوم گاه که دل امت( بترسان، آنیک )قیرا از روز نزد و آنان»

 یدلسوزند و نه دارا یدوست یند. ستمگران نه دارایوگ یساکت هستند و سخن نم
 «.رفته گرددیاو پذ یانجیکه م یگر یانجیم

ُةَٰٓ﴿د: یفرما یو م ف  يِع  َٰٓش  يُِعُهم  آَٰت نف  م  َ َٰٓف   .[48]المدثر:  ﴾٤٨ٱلشذ فيِِعِ
 «.بخشد یبه آنان نم یکنندگان سود پس شفاعت شفاعت»

امت یخبر داده است مرگ روز ق صلی الله علیه وسلم  و همان طور که رسول اکرم
بر اهل بهشت و از  یاله یها ن نعمتیگردد. و از بزرگتر یشود و ذبح م یآورده م
 آخرت است. یافتن زندگیان نیو پا یان، جاودانگیدوزخ یزها براین چیتر سخت

ن یکند و ب یو محّسم م یآن وقت خداوند آن را مرئ یاست ول ینامرئ یمرگ امر
آنگاه »د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم  امبریشود، چنان که پ یمبهشت و دوزخ ذبح 

ن بهشت یگردند، مرگ را ب یان وارد دوزخ میروند و دوزخ یکه اهل بهشت به بهشت م
اهل بهشت!  یدهد ا یندا م یشود، و سپس مناد یآورند و سپس ذبح م یو جهنم م

گردد و  یشتر میان بیبهشت یست، و آنگاه شادمانین یاهل دوزخ! مرگ یست وایمرگ ن
 .2«شود یشتر میان بیاندوه دوزخ

 ریمان به تقدیا: رکن ششم

                                                                                                       

ل ك َٰٓ﴿ه جمع کرده است: ین آیط شفاعت را در ایهمه شرا َٰٓمذ ِن َٰٓم  م ك  م  و  تَِٰٓٱَِٰٓفََٰٰٓٓو  ِنََٰٰٓٓلسذ َُٰٓتغ  ل 
َٰٓ ي  َٰٓش  ُتُهم  ف  يِع  ََٰٰٓٓ ًَٰٓش  ذ ن 

 
نَٰٓي أ
 
ِدَٰٓأ َٰٓب يِع  َِٰٓمن  َُٰٓٱآَٰإِلذ ي ر ض  ََّٰٰٓٓللذ ا ُءَٰٓو  نَٰٓي ش   .[26]النجم:  ﴾٢٦لِم 

 .3882ش یر آلبانیح الجامع الصغیصح -1
 .مسلم -2
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 یکه در جهان هست یر و شّر یدارند که هر خ یاهل سنت و الجماعت باور قطع
ز تواناست و هر یاست، و الله متعال بر همه چ یر الهیدهد همه براساس تقد یم یرو

ز جز با خواست و یدهد، پس همه چ ید انجام مشود و او آنچه بخواه یچه او بخواهد م
 رد.یگ یاو انجام نم ییر و توانایتدب

و خداوند متعال آنچه را که اتفاق افتاد و آنچه را که اتفاق خواهد افتاد را قبل از اتفاق 
 یا وهیکه او مشخص کرده و به ش یدانسته است که اوقات یدانسته است و م یافتادن م
 رد.یپذ یر الله متعال انجام میدهد، پس همه امور بر حسب تقد یم ین کرده رویکه او مع

گاه ش امور را مقّدر نموده است، یحکمت خو یو اقتضا یو خداوند براساس علم و آ
گاه بوده و روزیافرینکه بندگانش را بیاو قبل از ا و اجل و  یند به احوال آنان آ

 ن امور را نوشته است.یاست و همه ادانسته  یها را م ابد آنیک یشان و سرانجام نیکارها
دهد بر آمده از علم و قدرت و اراده الله متعال است و خالصه  یم یپس هر آنچه رو

دانسته و قلم بر آن رفته  یش الله متعال آن را میدهد از پ یم ینکه همه آنچه که رویا
ر از امور یدم الله متعال شد، چون تقیر کاماًل مطلقًا تسلیه تقدید در قضیاست، پس با

َٰٓ﴿د: یفرما یرفت چنان که الله متعال مید پذیرا با یبیاست و مسائل غ یبیغ ََٰٓع   ن  آََٰك  مذ
ج ََٰٰٓٓٱنلذِب َِٰٓ ر  َٰٓح  آَِٰمن  ََٰٰٓٓفِيم  ََُٰٰٓٓف ر ض  ََُٰٰٓٓٱّللذ ََٰٰٓٓۥ َٰٓل  َُِٰٓسنذة  ِين َِٰٓفََٰٰٓٓٱّللذ ُرََٰٰٓٓٱَّلذ م 

 
َٰٓأ ن  َك  ب ُل َٰٓو  ا َِٰٓمنَٰٓق  ل و  َِٰٓخ  رََٰٰٓٗٓٱّللذ َٰٓاق د 

ُدوًرا ق   .[38]األحزاب:  ﴾٣٨مذ
ن سنت یست، این یریچ گناه و تقصیاو مقدر نموده ه یامبر در آنچه خداوند برایبر پ»
 «.ار خداوند به اندازه و مقرر استبوده و ک یز جارین نیشیغمبران پیدر مورد پ یاله

ل ق َٰٓ﴿د: یفرما یو م ء ََُٰٰٓٓكذََٰٰٓٓو خ  ر هُۥََٰٓش   دذ ق  ِديٗرآَٰف   .[2]الفرقان:  ﴾ت ق 
 «.رده استکده و آنها را به اندازه مقّرر یرا آفر زیو همه چ»
ء ََُٰٰٓٓكذََٰٰٓٓإِنذا﴿د: یفرما یو م ن  هَََُٰٰٓٓش   ل ق  ر ََٰٰٓٓخ  د 

 .[49]القمر:  ﴾٤٩بِق 
 «.میا دهیمقّرر آفر ۀرا به انداز یزیگمان ما هرچ یب»

مگر  یا چ بندهیشود ه یمؤمن نم»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم  و رسول اکرم
الله  یر و شّر آن از سویمان داشته باشد( که خیمان داشته باشد )ایر اینکه به تقدیا
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ده قرار یده قرار نبوده که از او بگذرد و آنچه به او نرسیاست، و بداند که آنچه به او رس
 .1«نبوده که به او برسد

شود مگر با چهار  یر کامل نمیمان به تقدیو اهل سنت و الجماعت معتقدند که ا
 یز در آمد درست براین چهار چیشوند و ا یده میر نامیو ارکان تقد ز که مراقبیچ

گردد مگر با محقق کردن  یر کامل نمیمان به تقدیباشند و ا یر میدن مسئله تقدیفهم
گر و مرتبط به یکدیز مکّمل ین چهار چیهمه ارکان آن و به صورت درست؛ چون ا

 یشود و اگر کس یر کامل میتقد مان او بهیبه همه اقرار کند ا یگر است و هر کسیکدی
ر ناقص خواهد بود، مرتبه اول: علم: یمان او به تقدیا منکرش شود اید یرا نقض نما یکی
گاه و داناست؛ پس علم او به آنچه ینکه الله متعال به همه چیمان داشتن به ایا یعنی ز آ

دارد، و  اگر بشود چگونه خواهد شد. احاطه یشده و آنچه خواهد شد و آنچه نشده ول
گاهیها و زم در آسمان یا به اندازه ذره رون نخواهد بود، و خداوند یاو ب ین از علم و آ

آنان و  یخواهند کرد، و روز ییدانسته که چه کارها یند. میافریقبل از آن که خلق را ب
دانسته است که  یدانسته است، م یها را م زمان مرگشان و اعمال و حرکات و سکنات آن

ها را براساس  نیک بدبخت خواهد بود، و همه ایوشبخت خواهد بود و کدام ک خیکدام 
گاه  داند. یخود م یشگیهم یعلم و آ

ء ََٰٰٓٓبُِكل ََِٰٰٓٓٱّللذ ََٰٰٓٓإِنذَٰٓ﴿د: یفرما یچنان که الله متعال م لِيمٌَََٰٰٓٓش    .[115]التوبة:  ﴾ع 
گاه است یزیند از هر چگمان خداو یب»  .«آ

گاهیا مان داشتن بهیا یعنیمرتبه دوم: کتابت   ینکه خداوند متعال براساس علم و آ
امت، در لوح محفوظ نوشته است و آن یق را تا روز قیخال یرهایش داشته، تقدیکه از پ
ست، پس همه آنچه اتفاق افتاده و اتفاق ین یچ نقص و کمبودیاست که در آن ه یکتاب
الکتاب نوشته  در ام امت اتفاق خواهد افتاد، همه نزد الله متعالیافتد و آنچه تا روز ق یم

 شود. یده مین نامیشده است، که ذکر و امام و کتاب مب

ُكذَٰٓ﴿د: یفرما یچنان که خداوند متعال م ء ََٰٰٓٓو  ي ن  هَََُٰٰٓٓش   ص  ح 
 
ام ََِٰٰٓٓف ََٰٰٓٓأ َ ََٰٰٓٓإِم  بِ  .[12س: ی] ﴾مُّ

 «.میا روشنگر برشمرده یز را در کتابیو همه چ»

                                           
 ی.آلبان یح سنن ترمذیصح -1
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د یکه الله متعال آفر یزین چیاول»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم  و رسول اکرم
س، آنچه یر را بنویسم؟ گفت: تقدیس، قلم گفت: چه بنویقلم بود آنگاه به آن گفت: بنو

 .1«سیشده و آنچه تا ابد خواهد شد را بنو
دهد براساس  یم ین جهان رویهمه آنچه در ا یعنیمرتبه سوم: اراده و خواست، 

 دهد. یم یزند، رو یم ن رحمت و حکمت دوریکه ب یاراده و خواست اله
کند و هر کس را که  یت میش هدایهر کس را که بخواهد براساس رحمت خو

ده یدهد پرس یسازد، او از آنچه انجام م یبخواهد براساس حکمت خود گمراه م
کنند بازخواست  یشود چون حکمت و قدرت او کامل است، و مردم از آنچه م ینم
علم سابق اوست که در لوح محفوظ نوشته شده  افتد مطابق یشوند و آنچه اتفاق م یم

شود و  یر است آنچه او بخواهد میاست و قدرت او فراگ یجار یاست، پس خواست اله
ست چنان که یرون نیاز اراده و خواست او ب یزیچ چیشود پس ه یآنچه او نخواهد نم

 د: یفرما یم

ا ء َٰٓ﴿ نَٰٓي ش 
 
َٰٓإِلذ َٰٓأ ا ُءون  آَٰت ش  َُٰٓو م  ََٰٰٓٓٱّللذ َ َٰٓر بُّ  .[29ر: یوک]الت ﴾٢٩ٱل ع  ل ِم

 «.ان بخواهدیکه خدا، پروردگار جهان  د مگر آنید بخواهیتوان یکه نمیدرحال»
ان یفرزندان آدم همه در م یها دل»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم و رسول اکرم

 ک دل است، و هریا یکه گو یا دو انگشت از انگشتان خداوند مهربان قرار دارد، به گونه
 .1«کند یگونه که بخواهد در آن تصرف م

ز یننده همه چینکه الله متعال آفریمان داشتن به ایا یعنیدن یمرتبه چهارم: آفر 
جز او وجود ندارد، و همه موجودات  یست و پروردگاریر از او نیغ یا نندهیاست و آفر

اند به وجود  دهاند، و بعد از آن که نبو جاد شدهیر از الله مخلوق هستند که از عدم ایغ
ننده هر انجام دهنده و کارش است و خالق هر یاند، پس خداوند متعال آفر آمده

نکه یدهد مگر ا نمی یرو یزیچ چین جهان هیباشد پس در ا یو حرکتش م یمتحرک
ل ق َٰٓ﴿د: یفرما یننده آن است، چنان که میخداوند متعال آفر ء ََُٰٰٓٓكذََٰٰٓٓو خ  ر هُۥََٰٓش   دذ ق  َٰٓف 

ِديٗرا  .[2]الفرقان:  ﴾ت ق 
 .«رده استکده و آنها را به اندازه مقّرر یز را آفریو همه چ»

                                           
 ی.آلبان یح ترمذیصح -1
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کتاست و او همه یگانه و یجاد کردن یدن و ایکتاست که به آفریننده یو خداوند آفر
َُٰٓ﴿د: یفرما یزها را بدون استثنا خلق کرده است، چنان که میچ ء  ََٰٰٓٓٱّللذ ََٰٓش   ِ

َٰٓو ُهو ََٰٰٓٓخ  لُِقَُٰٓك 
ء ََُٰٰٓٓك َََِٰٰٓٓع   َٰٓ كِيل َََٰٰٓٓش    .[62]الزمر:  ﴾٦٢و 
 «.ز نگهبان استیز است و او بر همه چیهمه چ ۀنندیخداوند آفر»

ََُٰٰٓٓذ  لُِكمَُٰٓ﴿د: یفرما یو م بُُّكم ََٰٰٓٓٱّللذ ء ََُٰٰٓٓك ََِٰٰٓٓخ  لِقََُٰٰٓٓر   .[62]غافر:  ﴾َش  
 «.یزیهر چ ۀنندین است خداوند پروردگارتان آفریا»

َٰٓ﴿د: یفرما یو م ُ ي  َٰٓغ  َٰٓخ  لِق  َِٰٓمن 
ل  َِٰٓه  زُقُُكمَٰٓٱّللذ  .[3]فاطر:  ﴾ي ر 

 «.؟بدهد یجز خداوند وجود دارد که به شما روز یدگاریا آفریآ»
که اتفاق  یر و شّر یشان است، و هر خیننده بندگان و کارهایآفر یپس او تعال

ر الله متعال یبراساس خواست و تقد یتیو هر طاعت و معص یمانیافتد و هر کفر و ا یم
 د:یفرما یده است، چنان که میآفراست و خداوند آن را 

َٰٓبِإِذ ِنَٰٓ﴿ َٰٓإِلذ مِن  نَٰٓتُؤ 
 
َٰٓأ س  َٰٓنِل ف  ن  آََٰك  َِٰٓو م   .[111ونس: ی] ﴾ٱّللذ

 «.ه خدا اجازه دهدکاورد مگر آنیمان بیتواند ا یس نمکچ یو ه»
ََٰٰٓٓيُِصيب ن ا ََٰٰٓٓلذنَٰٓقُل﴿د: یفرما یو م آَٰإِلذ ََٰٰٓٓم  ت ب  ََُٰٰٓٓك   .[51]التوبة:  ﴾نل  آَٰٱّللذ
 «.ما مقرر نموده است یرسد جز آنچه خداوند برا ینم یزیبه ما چبگو: هرگز »
َُٰٓو َٰٓ﴿د: یفرما یو م لُون ََٰٰٓٓٱّللذ م  آَٰت يِع  َٰٓو م  ُكم  ل ق   .[96]الصافات:  ﴾٩٦خ 
 «.ده استید آفریده یحال آنکه خداوند شما و آنچه را که انجام م»

دارد و به آن  یمان دارند که الله متعال طاعت را دوست میو اهل سنت و الجماعت ا
کند و  یم یپسندد و از آن نه یدهد و گناه را نم یدهد و در برابر آن پاداش م یفرمان م

کند و  یت میدهد و هر کس را که بخواهد به لطف و فضل خود هدا یبه خاطر آن سزا م
 د: یفرما یسازد، چنان که م یهر کس را که بخواهد طبق عدل و حکمت خود گمراه م

﴿َٰٓ ُفُروا َٰٓف إِنذ َٰٓليِِعِب ادِهََِٰٰٓٓٱّللذ َٰٓإِنَٰٓت ك  َٰٓي ر ض   ل  نُكم  َٰٓو  َٰٓع  ِنٌّ ر  َٰٓغ  ُهََٰٰٓٓٱل ُكف  ُكُروا َٰٓي ر ض  ِإَونَٰٓت ش 
ازِر ة َٰٓ َٰٓت زُِرَٰٓو  ل  ر ََٰٰٓٓل ُكم  َٰٓو  ى ََٰٰٓٓوِز  ر  خ 

ُ
 .[7]الزمر:  ﴾أ

 یکفر را برا یاز است ولین یگمان خداوند از شما ب ید که( بید )بدانیاگر کافر گرد»
کس بار گناهان  چیپسندد. و ه یتان میرا برا د آنیپسندد. و اگر سپاس بگزار یبندگان خود نم

 «.کشد یرا بر دوش نم یگرید
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ل ُمو ا َٰٓو َٰٓ﴿د: یفرما یو م ََٰٰٓٓٱع  َٰٓر ُسول  َٰٓفِيُكم  نذ
 
ِ َٰٓأ ثِي ََٰٰٓٓٱّللذ

َِٰٓفَٰٓك  َٰٓيُِطييُِعُكم  ِن ََٰٰٓٓل و  رََِٰٰٓٓم  م 
ََٰٰٓٓٱل   نِتُّم  ل يِع 

َٰٓ ل  ِكنذ َٰٓإََِٰٰٓٓٱّللذ َٰٓو  بذب  يم  ن َِٰٓل  ُكُمَٰٓح  ِ
يذن هََُٰٰٓٓٱل  ز  ه َٰٓإِِل  ُكُمََٰٰٓٓۥو  رذ ك  َٰٓو  ر َِٰٓفَٰٓقُلُوبُِكم  َٰٓٱل ُفُسوق َٰٓو ََٰٰٓٓٱل ُكف 

ي ان  َٰٓو َٰٓ َٰٓهََُٰٰٓٓٱل يِعِص  ل  ئِك  و 
ُ
 .[7]الحجرات:  ﴾٧ٱلرذ ِشُدون ََٰٰٓٓمَُٰٓأ

از کارها از شما اطاعت کند به  یاریانتان است، اگر در بسیغمبر خدا درمید که پیو بدان»
تان یها را در دل مان را در نظرتان محبوب گرداند. و آنیخداوند ا یافتاد، ولد یمشّقت خواه

ناند که راه یرا در نظرتان زشت و ناپسند جلوه داد. ا یآراست و کفر و فسق و نافرمان
 «.اند افتهی

نخواهد داشت چون الله متعال  یلیرا که خداوند گمراه کرده بهانه و دل یو کس
ل نماند، و کار بنده را به خودش نسبت داده یحجت و دل یکس یبرا امبران را فرستاده تایپ

 د:یفرما یاش است مکلف نکرده است و م ییو کسب او قرار داده و او را جز به آنچه در توانا

ى ََٰٰٓٓٱِل  و م َٰٓ﴿ آَٰن ف ِۢسَُٰٓكََُُّٰٰٓٓت ز  ب ت  ََٰٰٓٓبِم  س  ََٰٰٓٓك   .[17]غافر:  ﴾ٱِل  و م ََُٰٰٓٓظل م ََٰٰٓٓل 
گونه  چیشود، امروز ه یکه کرده است جزا و سزا داده م یامروز هرکس در برابر کار»
 «.وجود ندارد یستم

ي ن  هََُٰٰٓٓإِنذا﴿د: یفرما یو م د  بِيل ََٰٰٓٓه  آَٰٱلسذ اكِٗرآَٰإِمذ آَٰش  ُفوًرآَِٰإَومذ  .[3]اإلنسان:  ﴾٣ك 
 «.گزار باشد، خواه ناسپاس م خواه سپاسیهمانا ما بدو راه را نمود»

َٰٓ﴿د: یفرما یو م ََٰٰٓٓلِلنذاِسََٰٰٓٓي ُكون ََِِٰٰٓٓل لذ َََِٰٰٓٓع   ََٰٰٓٓٱّللذ د  ُۢةَٰٓب يِع   .[165]النساء:  ﴾ٱلرُُّسلَُِٰٓحجذ
 «.نماند یمردم بر خدا باق یبرا یل و حّجتیامبران دلیتا بعد از پ»

ل ُِفَٰٓ﴿د: یفرما یو م َٰٓيُك  َُٰٓل  آَٰٱّللذ ه  يِع  َٰٓوُس  ًسآَٰإِلذ  .[286]البقرة:  ﴾ن ف 
 «.کند یکس را جز به اندازه توانش مکلف نم چیه خداوند»

ُفر َٰٓ﴿د: یفرما یو م ا ء َٰٓف ل ي ك  نَٰٓش  ِمنَٰٓو م  ا ء َٰٓف ل يُؤ  م نَٰٓش   .[29هف: ک]ال ﴾ف 
 «.خواهد، کافر شود یاورد و هرکس که میمان بیخواهد، ا یپس هرکس که م»

چ وجه به خداوند متعال نسبت یمان دارند که شّر به هیو اهل سنت و الجماعت ا
ش، چون یها و نه در صفاتش و نه در کارها نامشود نه در ذات او و نه در  یداده نم

صفات او در کمال قرار دارد و رحمت و عدالت او کامل است، چون خداوند متعال به 
کرده است،  یو گناه نه یر فرمان داده و از شّر و کفر و گمراهیو خ یکوکاریت و نیهدا

دهد و در مخلوقاتش قرار دارد،  یم یحکمت او و اراده نافذ او رو یو فقط شّر به اقتضا
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ا َٰٓ﴿د: یفرما یچنان که م اب ك ََٰٰٓٓمذ ص 
 
ن ة ََِٰٰٓٓمن ََٰٰٓٓأ س  ِ ََٰٰٓٓف ِمن ََٰٰٓٓح  ا ََٰٰٓٓٱّللذ اب ك ََٰٰٓٓو م  ص 

 
ي ِئ ة ََِٰٰٓٓمنَٰٓأ َٰٓف ِمنَٰٓس 

ِسك َٰٓ  .[79]النساء:  ﴾نذف 
به تو برسد از جانب خودت  ییو بال یبه تو برسد از جانب خدا است و اگر بد یو اگر خوب»

 «.باشد یم
باشد، پس به  یخداوند متعال از ظلم پاک و منّزه است و به عدل مطلق متصف مو 

 ش عدل و رحمت است.یکند و همه کارها یستم نم یچ کسیبر ه یا اندازه ذره
ا َٰٓ﴿د: یفرما یخداوند متعال م ََٰٰ۠ٓٓو م  ن ا

 
لذ م ََٰٰٓٓأ بِيدََِٰٰٓٓبِظ   .[29]ق:  ﴾ل ِل يِع 

 «.ستمیو من نسبت به بندگان ستمگر ن»
َٰٓ﴿د: یفرما یو م ل  لِمََُٰٰٓٓو  ظ  بُّك ََٰٰٓٓي  ٗدآَٰر  ح 

 
 .[49هف: ک]ال ﴾أ

 .«کند یکس ستم نم چیو پروردگارت به ه»
ََٰٰٓٓٱّللذ ََٰٰٓٓإِنذَٰٓ﴿د: یفرما یو م لِمََُٰٰٓٓل  ظ  ال ََٰٰٓٓي  ة ََِٰٰٓٓمث ق   .[41]النساء:  ﴾ذ رذ
 .«کند یستم نم یا ذره ۀبدون شک خداوند به انداز»

َٰٓ﴿د: یفرما یرا میشود ز یده نمیدهد پرس یچون خداوند متعال از آنچه انجام م ل 
َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓيُس  َٰٓيُس  ُلَٰٓو ُهم  يِع  ف  آَٰي  مذ  .[23اء: ی]األنب ﴾٢٣لُون ََٰٰٓٓ  َُٰٓلَٰٓع 
 «.گردند یشود و آنها بازخواست م یدهد باز خواست نم یخداوند( در برابر آنچه انجام م)»

ده یش را آفریو اهل سنت و الجماعت معتقدند که خداوند متعال انسان و کارها
ده تا ین امور را به او بخشیار و خواست قرار داده و ایاراده و قدرت و اختش یاست و برا

و سپس به انسان عقل  یاز او سر بزند نه به صورت مجاز یقیش به صورت حقیکارها
دهد، و هرگز از او بازخواست نخواهد کرد  یص میر و شّر را تشخیله آن خیداده که بوس

شود، پس انسان مجبور  یارش انجام میاختش که به محض اراده و یمگر بنابر کارها
د خود را خود انتخاب یار است پس او کارها و عقایخواست و اخت یست بلکه داراین
شود  یکند اما خواست او تابع خواست خداوند متعال است و هر آنچه خدا بخواهد م یم

بندگان است، و بندگان  یننده کارهایشود پس الله متعال آفر یو هر آنچه نخواهد نم
د و یر و شّر را خداوند آفریدهند، پس خ یر و شّر را انجام میخ یقیخود به صورت حق

کند. خداوند متعال  یدهد و کسب م یجاد کرده و مقدر نموده و بنده آن را انجام میا
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ت قِيم َٰٓ﴿د: یفرما یم َٰٓي س  ن
 
َٰٓأ َٰٓمِنُكم  ا ء  َٰٓش  ن ن٢٨َٰٓلِم 

 
َٰٓأ َٰٓإِلذ  ا ُءون  َٰٓت ش  ا ََٰٰٓٓو م  ا ء  َُٰٓي ش  ََٰٰٓٓٱّللذ ر بُّ

َٰٓ َ  .[29-28ر: یوک]الت ﴾٢٩ٱل ع  ل ِم
  د مگر آنید بخواهیتوان یکه نمیاز شما که بخواهد راست کردار شود. درحال یکس یبرا»

 «.ان بخواهدیکه خدا، پروردگار جهان

َٰٓل ُهُمَٰٓ﴿د: یفرما یو م ن  آََٰك  ت اُر َٰٓم  ي خ  ا ُءَٰٓو  آَٰي ش  َُٰٓي  لُُقَٰٓم  بُّك  ر  ِي  ةُ َٰٓو  ََٰٰٓٓٱۡل  َُِٰٓسب ح  ن  ََٰٰٓٓٱّللذ ت ع  ل   و 
ُِكون َٰٓ آَٰيُۡش  مذ  .[68]القصص:  ﴾٦٨ع 

ند، و آنان یگز یس را بخواهد( بر مکند، و )هر یآفر یو پروردگار تو هر آنچه را بخواهد م»
 .«دهند یقرار م یکش شریه براکتر و باالتر از آن است  منزه یندارند. خداوند بس یاریاخت

نکه یست مگر ایچ کس از شما نیه»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم  امبریو پ
ر خود یا بر تقدیرسول خدا آ یگفتند: ا« ا بهشت نوشته شده استیگاهش در دوزخ یجا

بر  ید هر کسیعمل کن»م؟ فرمود: یم و عمل را رها نکنیکه نوشته شده خود را نسپار
که از سعادتمندان باشند  یه، اما کساندیده شده آسان و آماده گردیآن آفر یآنچه که برا

عمل اهل  یکه از اهل شقاوت باشد برا ید، و هر کسیآ یعمل اهل سعادت فراهم م یبرا

َٰٓو َٰٓ﴿ه را خواند: ین آیسپس ا« دیآ یشقاوت فراهم م ى  ط  ع 
 
َٰٓأ ن  َٰٓم  ا مذ

 
٥ََٰٰٓٓٱتذَق  َٰٓف أ ق  دذ و ص 

َِٰٓ ن  َٰٓب ُس   .[6-5ل: ی]الل ﴾٦ٱۡل 
 «.ق کردیک را تصدین( نییکرد. و )آ یزگارید و پرهیکه بخش یپس اما کس»

ي ُقوُلَٰٓ﴿ها را رد کرد و فرمود:  آن یخداوند متعال ادعا ِين َٰٓس  ََٰٰٓٓٱَّلذ ا ء  َٰٓش  ُكوا َٰٓل و  ش  
 
َُٰٓأ َٰٓٱّللذ

ء  َٰٓ ن آَِٰمنََٰٓش   م  رذ َٰٓح  ل  َٰٓء اب ا ُؤن آَٰو  ل   ن آَٰو  ك  ش  
 
ا َٰٓأ ذ  لِك ََٰٰٓٓم  َٰٓك ََٰٰٓٓك  ب  ِين َٰٓذذ َٰٓذ ََٰٰٓٓٱَّلذ َّتذ  َٰٓح  ب لِِهم  اقُوا َِٰٓمنَٰٓق 
ن ا س 
 
 .[148]األنعام:  ﴾ب أ

را  یزیم، و چیدیورز یخواست ما و پدرانمان شرک نم یمشرکان خواهند گفت: اگر خدا م»
ب کردند، تا یامبرانشان را( تکذیش از آنها بودند )پیکه پ یگونه کسان نیم، همیکرد یحرام نم

 . «دندینکه عذاب ما را چشیا
ُكمَٰٓه ل ََٰٰٓٓقُل َٰٓ﴿ها را رد کرده و فرمود:  گونه خداوند متعال دروغ آن نیو ا ِن ََِٰٰٓٓعند  َٰٓم 
رُِجوهََُِٰٰٓٓعل م َٰٓ تُخ  ََٰٰٓٓت تذبيُِِعون ََٰٰٓٓإِنَٰٓنل  ا  ََٰٰٓٓف  نذََٰٰٓٓإِلذ نُتم ََِٰٰٓٓإَون ََٰٰٓٓٱلظذ

 
ََٰٰٓٓأ  .[148]األنعام:  ﴾َّت  ُرُصون ََٰٰٓٓإِلذ

 یرویاز گمان پ د؟ شما جزیاوریرون بیما ب یهست که آن را برا یا نزد شما دانشیبگو: آ»
 .«دیکن  ین کار میگمان و تخم ینکرده و فقط از رو
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 و اهل سنت و الجماعت:
چ یچ فرشته مقرب و هیش است و هیها دهیدر آفر یر سّر الهیمعتقدند که تقد

گاه یا دهیچ آفریندارد و ه یاز آن خبر یامبریپ  یندارد مگر بعد از آن که رو یاز آن آ
است، چون خداوند متعال  یاد در مورد آن گمراهیو فکر کردن ز ینگر دهد و ژرف یم

نموده است و  یآن نه یش پنهان کرده و آنان را از جستجویها دهیر را از آفریعلم تقد
َٰٓ﴿د: یفرما یم ََٰٰٓٓل  آَُٰلََٰٰٓٓ  َٰٓيُس  مذ ُلََٰٰٓٓع  يِع  ف  ََٰٰٓٓو ُهم ََٰٰٓٓي   .[23اء: ی]األنب ﴾٢٣لُون ََٰٰٓٓ  َٰٓيُس 

 «.گردند یشود و آنها بازخواست م یخواست نم دهد باز یخداوند( در برابر آنچه انجام م)»
َُٰٓك  ََٰٰٓٓقُل َٰٓ﴿د: یفرما یهستند که م یم فرموده الهیو اهل سنت و الجماعت کاماًل تسل

ِن َٰٓ ِ ََِٰٰٓٓعندََِٰٰٓٓم  الََِٰٰٓٓٱّللذ م  و مََُِٰٰٓٓؤل  ءَِٰٓه  ََٰٰٓٓف  ََٰٰٓٓٱل ق  اُدون ََٰٰٓٓل  ُهون ََٰٰٓٓي ك  ق  ف  ِديٗثآَٰي   .[78]النساء:  ﴾ح 
 .«فهمند یمردم را چه شده که سخن نمن یبگو: همه از جانب خدا است. ا»
 یمانیکنند و هرگاه بنده ا یمخالفان عرضه م یل برایه را به عنوان دلین آیو ا

پروردگارش  یگر واقع ر داشته باشد، آن وقت است که بنده پرستشیدرست به تقد
 ها قان و شهداء و صالحان آنان که خداوند به آنیامبران و صدیجه با پیشود و در نت یم

هستند و خوشا به سعادت  یخوب یها نیانعام کرده خواهد بود و چه همراهان و همنش
 ها خواهند بود. که با آن یکسان

 مانیا
مان ین است که ایا یکیسلف صالح، اهل سنت و الجماعت  یو از اصول اعتقاد

باور  یبه معن»مان: یا یعنیشود،  یعبارت است از گفتار و کردار و افزوده و کاسته م
شود و با  یکردن با قلب و گفتن با زبان و عمل با جوارح است، و با اطاعت افزوده م

 .1«شود یگناه از آن کاسته م
                                           

و  یباطن یها عت به همه طاعتیو اعتراف و در شر یق و ابراز فروتنیتصد یعنیمان در لغت یا -1
بدن از  یمانند کارها یمانند اعمال قلب، و ظاهر یباطن یها شود، طاعت یمان گفته میا یظاهر
رد و عمل فرد آن را یگ یآنچه در دل جا یعنیاش  ل انجام واجبات و مستحبات و خالصهیقب

خود را نشان  یاز گناه و انجام اوامر الله متعال زیق کند و ثمرات آن در اعضاء و جوارح با پرهیتصد
 یبرا یق بدون عمل سودیندارد و اگر تصد یا دهیق بدون عمل باشد فایدهد پس هرگاه تصد

 یکیاست و شر یکیدانست که خداوند  یداشت او م یم یطان سودیش یداشت برا یم یکس
 یبرا»آمد که:  یفرمان اله یاست اما وقت یالله متعال یسو دانست که بازگشت او به یندارد و م

نکه یبا ا« د و از کافران بودیرفت و تکبر ورزیس که نپذید همه سجده بردند جز ابلیآدم سجده ببر
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 :یعنیمان یا ای
باشد. گفتن قلب  یگفتن قلب، و گفتن زبان است و عمل قلب و عمل جوارح م

به آن اقرار  ق کند وینکه انسان در قلب به آن باور داشته باشد و آن را تصدیا یعنی
ن و اقرار به لوازم آن و یبه زبان آوردن شهادت یعنین کند و گفتن زبان یقید و ینما

م یو تسل ید و فروتنین و امیقیو اخالص و  یرفتن قلبیو پذ یت قلبین یعنیعمل قلب 
و  یانجام دادن دستورات اله یعنیو عمل جوارح  یو محبت و اراده قلب یشدن قلب

اعتقاد و قول و عمل؛ با طاعت  یعنیمان یکرده است پس ا یترک گفتن آنچه از آن نه
ن موارد را محقق کرد یهمه ا یابد، پس هر کسی یشود و با گناه کاهش م یافزوده م

مان او یرا انجام نداد ا یدو مورد را انجام داد و سوم یمان او کامل است و هر کسیا
مان و در مفهوم و مصداق یاز ا یل سنت اعمال بخشدگاه اهیست چون از دیدرست ن

کند و تمام ائمه  یت نمیست و کفایمان بدون عمل درست نیباشند و ا یآن داخل م
 اند: اند چنان که گفته ن اجماع کردهیاهل سنت و سلف بر ا

ت اعتبار ندارد و قول و یست و قول و عمل بدون نیمان بدون عمل درست نیا»
 .1«ندارد مگر آن که مطابق سنت باشد یت اعتباریعمل و ن

مان آورده و به یده که اینام ین را کسانیو خداوند متعال در قرآن مومنان راست
ن و ظاهر و باطن آن عمل یمان خود عمل نموده و به اصول و فروع دیا یمقتضا
ان یها نما آن یو باطن ید و اقوال و اعمال ظاهریمان در عقاین ایاند و آثار ا کرده

آَٰ﴿د: یفرما یده است چنان که میردگ ِمُنون َٰٓإِنذم  ِين ََٰٰٓٓٱل ُمؤ  ََٰٰٓٓٱَّلذ َُٰٓإِذ آَُٰذكِر  ََٰٰٓٓٱّللذ َٰٓقُلُوُبُهم  و ِجل ت 
َٰٓء اي  ُتهَُٰٓ ل ي ِهم  َٰٓع  َٰٓتُلِي ت  َٰٓإِيم  نََٰٰٓٗٓۥِإَوذ ا ت ُهم  ب ِِهم ََٰٰٓٓو َع   ََٰٰٓٓاز اد  ُون ََٰٰٓٓر  َكذ ت و  ِين ٢ََٰٰٓٓي  ََٰٰٓٓٱَّلذ ل و ة َٰٓيُقِيُمون  َٰٓٱلصذ

                                                                                                       
د عبادت را که خلق یش نداشت چون توحیبرا یدانست اما سود یت الله را میربوب در یگانگیاو 
دارد و  یون عمل نزد خداوند متعال ارزشق بدیده شده است محقق نکرد پس تصدیآن آفر یبرا

مان در قرآن و سنت بدون عمل یاند و بدان که ا دهیگونه فهم نیمان را ایقت ایسلف صالح حق
ن از نوع یث عمل صالح به آن عطف شده است و ایات و احادیاز آ یاریامده است بلکه در بسین

 باشد. یل صالح مد بر اعمایتاک یبر کل و برا یا عطف بعضیعطف خاص بر عام 
ان یو سف یهمچون امام اوزاع یاست که از ائمه سلف صالح نقل شده، از امامان ین قاعده معروفیا -1

ت یها روا ن قاعده را از آنیره ایبطه و غ ابن یره، چنان که امام اللکائیو غ یدیو ُحم یثور
 .اند کرده
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َٰٓيُنفُِقون َٰٓ ز ق ن  ُهم  َٰٓر  ا ِممذ ٣ََٰٰٓٓو  َُٰٓهُم ل  ئِك  و 
ُ
ِمُنون َٰٓأ ة ََٰٰٓٓٱل ُمؤ  فِر  غ  َٰٓو م  ب ِِهم  َٰٓر  َِٰٓعند  ج  ٌت َٰٓد ر  ذُهم  ا َٰٓل ق ٗ ح 

رِيم َٰٓ َٰٓك  ق  رِز   [4-2]األنفال:  ﴾٤و 
که  یگردد، و وقت یشان هراسان میاد شود دلهایاند که هرگاه خدا  یمؤمنان تنها کسان»

 یکنند. کسان یشود بر پروردگارشان توکل م یمانشان افزوده مینده شود اات خدا بر آنان خوایآ
شان واقعًا مؤمن یا بخشند. یم، میا داده یشان روزیدارند، و از آنچه به ا یبرپا مکه نماز را 

 .«باشند یفراوان مپاک و  ی، و آمرزش، و روزیعال یدرجات یهستند، و نزد پروردگارشان دارا
مان را همراه عمل صالح ذکر کرده یم ایات قرآن کریاز آ یاریبسو خداوند متعال در 

َٰٓ﴿د: یفرما یاست چنان که م ِين َٰٓإِنذ ََٰٰٓٓٱَّلذ ِملُوا  َٰٓو ع  ُنوا  نذ ُتََٰٰٓٓٱلصذ لِح  ِتَٰٓء ام  َٰٓج  َٰٓل ُهم  ن ت  َك 
د و ِسَٰٓ  .[117هف: ک]ال ﴾١٠٧نُُزًلََٰٰٓٓٱل فِر 

گاه یفردوس جا یدادند باغهاسته انجام یشا یمان آوردند و کارهایکه ا یگمان کسان یب»
 .«شان استیاز ا ییرایپذ

َٰٓ﴿د: یفرما یو م ِين َٰٓإِنذ ََٰٰٓٓٱَّلذ بُّن ا َٰٓر  َُٰٓق الُوا  ََٰٰٓٓٱّللذ ت ق  ُموا َُٰٓثمذ ََٰٰٓٓٱس  ل ي ِهُم َٰٓع  ُل ذ ةَُٰٓت ت زن  ل  ئِك  ََٰٰٓٓٱل م  لذ
 
أ

نُوا َٰٓ َٰٓت  ز  ل   .[31]فصلت:  ﴾َّت  افُوا َٰٓو 
است. سپس پا برجا و استوار ماندند فرشتگان که گفتند: پروردگار ما الله  یگمان کسان یب»

 «.دین نباشید و اندوهگیدهند( که نترس یند )و به آنان مژده میا یشان میبه نزد ا
تِل ك َٰٓ﴿د: یفرما یو م آَٰٱلذَِّت ََٰٰٓٓٱۡل  نذةََُٰٰٓٓو  ورِث ُتُموه 

ُ
آَٰأ لُون ََُٰٰٓٓكنُتم ََٰٰٓٓبِم  م   .[72]الزخرف:  ﴾٧٢ت يِع 

 «.د به شما به ارث داده شده استیکرد یکه م ییاست که به سبب کارها یو آن بهشت» 
َِٰٓ﴿د: یفرما یو م نس  ن ََٰٰٓٓإِنذ١ََٰٰٓٓو ٱل يِع ص  ِ

٢ََُٰٰٓٓخس  ََٰٰٓٓل ِفََٰٰٓٓٱل  ِين ََٰٰٓٓإِلذ ُنوا ََٰٰٓٓٱَّلذ ِملُوا ََٰٰٓٓء ام  َٰٓو ع 
ا ََٰٰٓٓٱلصذ لِح  ِتَٰٓ و  ت و اص  ا ََٰٰٓٓبِٱۡل  ق ََِٰٰٓٓو  و  ت و اص  ََِٰٰٓٓو  ۡب   .[3-1]العصر:  ﴾٣بِٱلصذ

 یمان آورده و کارهایاست. مگر آنان که ا یانکاریسوگند به زمان. که انسان در ز»
 «.اند ه نمودهیتوص ییبایگر را به شکیگر را به حق سفارش و همدیتسه کرده و همدیشا

ام، سپس  مان آوردهیبگو به الله ا»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم  و رسول اکرم
 .1«استقامت کن

ن آن ین آن ال اله اال الله و کمتریرترشعبه است، ب یمان هفتاد و اندیا»د: یفرما یو م

                                           
 .مسلم -1
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 .1«مان استیاز ا یا بخشیاز سر راه است و ح یز موذیدور کردن چ
شود و عمل  یجدا نم یگریک از دیچ یگرند و هیکدیمان و عمل الزم و ملزوم یپس ا
 باشد. یاز مفهوم آن م یمیات آن و نیمان و جوهر آن است و از لوازم و مقتضیصورت ا

 :و الجماعتو اهل سنت 
است؛ با طاعت  ییها درجات و بخش یقول و عمل، و دارا یعنیمان یمعتقدند که ا

 ییابد تا جای یگردد و به سبب گناه کاهش م یکه همانند کوه م ییشود تا جا یافزوده م
 یگر برتریکدیماند و مومنان برحسب علم و عمل خود بر  ینم یاز آن باق یزیکه چ

 یادیل زین مورد دالیباشند و در ا یتر م مان کاملیا یگر داراید یاز بعض یدارند و بعض
 ث وجود دارد.یاز قرآن و حد

ا ََِٰٰٓٓإَوذ ا﴿د: یفرما یخداوند متعال م ََٰٰٓٓم  نزِل ت 
ُ
نَٰٓف ِمن ُهمَُٰٓسور ة ََٰٰٓٓأ ُقوُلََٰٰٓٓمذ يُُّكم ََٰٰٓٓي 

 
ت هََُٰٰٓٓأ َٰٓز اد 

آَٰإِيم  ٗنا ََٰٰٓٓه  ِذهِۦ َٰٓ مذ
 
ِين ََٰٰٓٓف أ ُنوا ََٰٰٓٓٱَّلذ ت ُهم ََٰٰٓٓء ام  اد  ون ََٰٰٓٓو ُهم ََٰٰٓٓاإِيم  نََٰٰٓٗٓف ز  ت ب ِۡشُ  .[124]التوبة:  ﴾١٢٤ي س 

ک یمان کدام ین سوره ایند: ایگو یاز آنان م یشود کسان ینازل م یا که سوره یو هنگام»
د و آنان شادمان یافزا یمان مؤمنان را میاز شما را افزوده است؟ اما )نازل شدن آن سوره( ا

 .«گردند یم
َٰٓ﴿د: یفرما یو خداوند متعال م ي ز د اد  ِين َٰٓو  ُنو ا َٰٓإِيم  نََٰٰٓٗٓٱَّلذ  .[31]المدثر:  ﴾اء ام 

 «.شتر شودیمان مؤمنان بیو تا ا»
ا﴿د: یفرما یو م ِمُنون ََٰٰٓٓإِنذم  ِين ََٰٰٓٓٱل ُمؤ  ََُُٰٰٓٓذكِر ََٰٰٓٓإِذ آَٰٱَّلذ ََٰٰٓٓٱّللذ ََِٰٰٓٓإَوذ آَٰقُلُوُبُهم ََٰٰٓٓو ِجل ت  ل ي ِهم ََٰٰٓٓتُلِي ت  َٰٓع 
ب ِهِم ََٰٰٓٓو َع   ََٰٰٓٓإِيم  ٗنآَٰز اد ت ُهم ََٰٰٓٓء اي  ُتُهۥ ُون ََٰٰٓٓر  َكذ ت و   .[2]األنفال:  ﴾٢ي 
که  یگردد، و وقت یشان هراسان میاد شود دلهایاند که هرگاه خدا  یمؤمنان تنها کسان»

 «.کنند یشود بر پروردگارشان توکل م یمانشان افزوده میات خدا بر آنان خوانده شود ایآ

َٰٓ﴿د: یفرما یو م ِي َُٰٓهو  ََٰٰٓٓٱَّلذ ل  نز 
 
ِكين ة َٰٓأ َٰٓقََُٰٰٓٓٱلسذ َِٰٓف َ َٰٓلُوِب ِ مِن َٰٓإِيم  نََٰٰٓٗٓٱل ُمؤ  اُدو ا  ع ََٰٰٓٓالَِي  د  َٰٓمذ

 .[4]الفتح:  ﴾إِيم  نِِهم َٰٓ
 «.ندیفزایمان خود بیبر ا یمانیکه در دل مؤمنان آرامش نازل کرد تا ا ییاوست خدا»

ِين َٰٓ﴿د: یفرما یو م َٰٓل ُهُمََٰٰٓٓٱَّلذ ََٰٰٓٓٱنلذاُسَٰٓق ال  َٰٓإِنذ َٰٓف ََٰٰٓٓٱنلذاس  َٰٓج  يُِعوا َٰٓل ُكم  و ُهم َٰٓق د  ش  ََٰٰٓٓٱخ  اد ُهم  ف ز 
ق الُوا ََٰٰٓٓاإِيم  نَٰٓٗ بُن آَٰو  س  ََُٰٰٓٓح  ََٰٰٓٓٱّللذ م  نيِِع  كِيُلَٰٓو   .[173]آل عمران:  ﴾١٧٣ٱل و 

                                           
 ی.بخار -1
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 ید، ولیاند، پس، از آنها بترس : مردم بر ضد شما جمع شدهکه مردم به آنان گفتند یکسان»
 .«ن سرپرست استیاست و او بهتر یمانشان را افزود و گفتند: خدا ما را کافین امر( ای)ا

الله دوست بدارد و  یبرا یهر کس»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم و رسول اکرم
 .1«مان را کامل کرده استیبورزد ا یاو دشمن یبرا

د آن ید یاز شما منکر یهر کس»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم شانین ایو همچن
اگر نتوانست با قلب ر دهد و ییر دهد، اگر نتوانست با زبان آن را تغییرا با دست خود تغ

 .2«تر است فیمانش ضعین این کار را بکند و ایخود ا
 صلی الله علیه وسلم  از رسول اکرم رضی الله عنهم گونه صحابه کرام  ن یو ا

اعتقاد و قول و عمل که با اعمال قلب و جوارح و با نطق زبان  یعنیمان یآموختند که ا
و با اعمال قلب و جوارح و با زبان همچون گردد  یها و عبادات افزوده م همانند طاعت

 یمانیابد. و مومنان در رتبه ای یحرام و گناهان و منکرات کاهش م یانجام دادن کارها
بر خود ستم  یرو و بعض انهیم یشگام هستند و بعضیر پیدر امور خ یاند بعض متفاوت
مسلمانند و همه نزد خداوند  یمومن و بعض یکوکارند و بعضین یدارند. بعض یروا م

 داده است. یگر برترید یرا بر بعض یستند بلکه خداوند بعضیمتعال برابر ن
گاه یمان همانند جایگاه صبر در ایجا»د: یگو یم  طالب یاب بن ین علیرالمومنیام

 .3«مان نداردینداشته باشد ا ییبایصبر و شک یسر در بدن است هر کس
ن و فقه ما را یقیمان و یا ایبار خدا»د: یگو یم  مسعود بن بزرگوار عبدالله یو صحاب

 .4«افزوده بگردان
مان اضافه و کم یا»ند: یگو یم  ره و ابودرداءیعباس و ابوهر بن و عبدالله

 .5«شود یم
 .6«قول و عمل یعنیمان یند ایگو یاهل سنت م»د: یگو یم  جراح بن عیو امام رک

                                           
 ی.داود آلبان یح سنن ابیصح -1
 .مسلم -2
شرح اصول اعتقاد و اهل »خود در کتاب ارزشمند  یها را اللکائ تین روای. همه ا38.37 .36.35. 3
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شود، و با عمل  یمان اضافه و کم میا»د: یگو یم حنبل و امام اهل سنت احمدبن
 .1«ابدی یوشد و با ترک عمل کاهش م یافزوده م

شود و  یمان عبارت است از قول و عمل، اضافه میا»د: یگو یم  یو امام شافع
ه را ین آیابد، سپس ای یشود و با گناه کاهش م یابد، با طاعت افزوده می یکاهش م

 .2»«تالوت کرد: 
مان یست بلکه ایمان به آراستن و آرزو کردن نیا»د: یگو یم  یبصر و امام حسن

 .3«ق کنندیرد و اعمال آن را تصدیگ یآنچه در دل جا یعنی
مان عبارت است از قول و عمل و یا»د: یگو یم یدیو امام حافظ عبدالله الحم

ت یبدون ن یچ قولیندارد و ه یبدون عمل سود یچ قولیشود و ه یاد میکم و ز
 یا دهیبدون مطابقت با سنت فا یتیچ قول و عمل و نینخواهد داشت و ه یا دهیفا

 .4«ندارد
اند که  ن اجماع کردهیهمه فقهاء و محدث»د: یگو یم عبدالبر و حافظ ابوعمربن

دگاه آنان یمان از دیندارد و ا یت اعتباریبدون ن یچ عملیقول و عمل و ه یعنیمان یا
مان به شمار یها ا ابد و همه طاعات نزد آنی یه کاهش مشود با گنا یبا طاعت افزوده م

 .5«ندیآ یم
روان ین و پین و فقهاء و ائمه دیشان از محدث روانین و پیو همه صحابه کرام و تابع

ها مخالفت نکرده،  چ کس از سلف و خلف با آنیاند و ه ن باور و اعتقاد بودهیها بر هم آن
 اند. منحرف شدهن مورد از حق یکه در ا یمگر کسان

دگاه اهل سنت و الجماعت عبارت است از: آنچه در قلب یمان از دیو خالصه مفهوم ا
ق کند و ثمرات آن در جوارح فرد با انجام دادن یرد و زبان و عمل آن را تصدیبگ یجا
 یان شود، چون هر کسیکرده، به وضوح نما یکردن از آنچه نه ین خداوند و دوریفرام

ق کند و به یخداوند آورده تصد یاز سو صلی الله علیه وسلم  ل اکرمهمه آنچه را رسو
ستند و یمان برابر نیشود و بندگان در ا ید و به آن عمل کند، مومن گفته میآن اقرار نما
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ق کند و با زبانش اقرار یبا قلب تصد ین هر کسیباشند بنابرا یهرگز در آن همگون نم
که خداوند به آن فرمان داده عمل  یطاعات و واجباتد و با اعضاء و جوارح خود به ینما

د و یبا زبانش اقرار کند و با جوارح عمل نما یست و هر کسیمان نینکند مستحق اسم ا
باشد و هر کس عمل را از  یمان نمیز مستحق اسم ایدر قلب به آن باور نداشته باشد ن

 گذار و گمراه است. و بدعت یمان جدا بداند او مرجئیا
را ترک کند  یا واجبیگردد  یباشد که موجب کفر نم یفرد مرتکب کار حرام و اگر

کنند و او را  یمان را از او سلب نمیشود اهل سنت صفت ا یکه ترک آن موجب کفر نم
مان است یشود که از نواقص ا یند مگر آن که مرتکب کارینما یمان خارج نمیره ایاز دا

شود و  یمان خارج نمیره ایشود از دا یا رهیباز اهل قبله که مرتکب گناه ک یو هر کس
مان دارد و به علت گناه یمان است، مومن است چون ایاال ناقص یا مومنیاو در دن

د و در آخرت او تحت اراده خداوند است که اگر بخواهد یآ یاش فاسق به شمار م رهیکب
مت خود او بخشد و اگر بخواهد براساس عدل و حک یش میلطف و کرم خو یاو را از رو
ه یدگاه اهل سنت به لحاظ عمل و انجام واجبات تجزیمان از دیکند، چون ا یرا عذاب م

را که  یلطف و کرم و رحمت خود کسان یمان از رویاز ا یر است و خداوند با اندکیپذ
 .1کند یرون میاند از آن ب به جهنم رفته

                                           
دگاه اهل سنت یرفتن آن ـ از دیخداوند آمده و پذ یق آنچه از سویاما از لحاظ اعتقاد و باور و تصد -1

ست، و یر نیه پذین لحاظ تجزیباشد و مفهوم آن از ا یبا ارکان خود م یقت کلیک حقیمان یـ ا
طور که خداوند فرمان داده  مان داشت، همانید ایل آن قرار دارد که به همه آن بایذ یادیفروع ز

ه یدن به بقیکفر ورز یل آن به معنیاز مسا یا ا انکار مسئلهیاز آن و  یاست و انکار هر بخش
وجود ط یکه شرا یمان به منجالب کفر، اما وقتیره ایخروج از دا یعنیل آن است یها و مسا بخش

َٰٓبِب يِع َٰٓ﴿د: یفرما یباشند خداوند متعال م یداشته باشد و موانع منتف ِمُنون  ُتؤ  ف 
 
َٰٓل ِكت  بَِٰٓٱَِٰٓضَٰٓأ

َٰٓبِب يِع ض  َٰٓ ُفُرون  ت ك  آَٰو  م  ا ءََُٰٰٓٓف  ز  نَٰٓج  ُلََٰٰٓٓم  يِع  ف  ََِٰٰٓٓمنُكم ََٰٰٓٓذ  لِك ََٰٰٓٓي  ي ََٰٰٓٓإِلذ ةَِٰٓٱَِٰٓفََِٰٰٓٓخز  ن ي ا َٰٓٱَٰٓۡل  ي و  ََٰٰٓٓلُّ ي و م  ةَِٰٓٱو  َٰٓل قِي  م 
َٰٓ ِ د  ش 
 
َٰٓأ َٰٓإِل   ون  دُّ اِب َٰٓٱيُر  ذ  آََٰٰٓل يِع  َُٰٓٱو م  لُون ََّٰٰٓٓللذ م  آَٰت يِع  مذ َٰٓع   فِل 

 .[85]البقرة:  ﴾بِغ 
مان در عناصر و یو بدون نقص باشد و ا ید کلیالله آمده با یمان و التزام به آنچه از سویچون ا

مان یمان، ایک عنصر از عناصر ایکند و با شکسته شدن  یه را قبول نمیارکان و مفهوم خود تجز
ا گناه را حالل بداند و یرد و یمان خرده بگیل ایاز مسا یا ک مسئلهیدر  یهر کسشکند. پس  یم
که  یمان اعتراض کرده است اما وقتیا به تمام ایاسالم اعتراض کند گو یها نیاز آئ ینیه به آئی
یمان ط فراهم باشد پس ایباشند و شرا یل باشد و موانع منتفیبدون شبهه و تاو یریگ ن خردهیا

م یاز ارکان و عناصر آن را قبول کن یم به دلخواه خود بعضیست که بتوانین یا راکندهپ یها بخش
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 یکه به اندازه دانه خردل یهر کس»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم و رسول اکرم
 .1«داشته باشد به دوزخ نخواهد رفت مانیدر قلب خود ا

که مرتکب  یچ کس از اهل قبله را هر گناهی، اهل سنت هین رهگذر شرعیو از ا
ن یمان از بیانجام دهد که به سبب آن اصل ا ینکه گناهیشمارند، مگر ا یشود کافر نم

َٰٓإَِٰٓ﴿د: یفرما یرود، خداوند متعال م یم َٰٓبِهََِٰٰٓٓٱّللذ َٰٓنذ نَٰٓيُۡش  ك 
 
فُِرَٰٓأ غ  َٰٓي  ََٰٰٓٓۦل  َٰٓذ  لِك  آَُٰدون  فُِرَٰٓم  ي غ  و 

ا ءَُٰٓ نَٰٓي ش   .[48]النساء:  ﴾لِم 
هرکس که  یتر از آن را برا نییبخشد و گناهان پا یگمان خداوند شرک به خود را نم یب»

 «.بخشد یبخواهد، م
نزد من آمد و مرا   لیجبرئ»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم  و رسول اکرم

ده است وارد بهشت یرد که شرک نورزیبم یاز امت تو در حال یمژده داد که هر کس
اگر زنا  یکرده باشد؟ گفت: حت یخواهد شد، گفتم: گرچه زنا کرده باشد؟ و گرچه دزد

 .2«کرده باشد یو دزد
زنا کند  ین هر کسیمان پاک است، بنابرایا»د: یگو یم  رهیو صحابه بزرگوار ابوهر

مان به او یشود اگر بعدًا خود را مالمت کرد و برگشت، ا یمان از او جدا میا
 .3«گردد یبازم

آن  یراهن شماست که گاهیمان همانند پیا»د: یگو یم بزرگوار ابودرداء یو صحاب
مان خود یکه بر ا یا د، و سوگند به خدا هر بندهیپوش یم ید و گاهیآور یرون میرا ب
 .4«افتیمن باشد از او سلب خواهد شد و نبود آن را خواهد یا

                                                                                                       
ا ید یبگو یسخن یم. پس هر کسیمان بمانیره ایم و باز هم در دایم را ترک گوئیخواه یو آنچه نم

 یها ا از بخشیمان یاز عناصر ا یزیمعتقد باشد که دال بر انکار چ یزیا به چیانجام دهد  یکار
ره اسالم خارج شده است، و او مرتّد به شمار یده و از دایمان او نقص گردیا از ارکان آن باشد، ایآن 
است  یمان زمانیره ایمان را انجام دهد اما حکم خروج او از دایا یاز اجزا ید هر چند بعضیآ یم

دانه اگر توبه نکند در دوزخ جاو ین فردیباشند و چن یط فراهم باشند و موانع منتفیکه شرا
 خواهد بود. 

 .مسلم -1
 .و مسلم یبخار -2
 ی.، اللکائشرح اصول اعتقاد اهل سنة -3
 ی.، اللکائشرح اصول اعتقاد اهل سنة -4
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زد و به  یک صدا می کیش را یت است که او غالم هایروا عباس بن و از عبدالله
نکه خداوند یکند مگر ا یزنا نم یا چ بندهید هیا به تو زن ندهم؟ بدانیآ»گفت:  یها م آن

 .1«کند یمان را از او سلب مینور ا
 نطور ـیا»شود؟ گفت:  یمان از او گرفته و سلب مید چگونه ایاز او پرس و عکرمه

گر قرار داد و سپس از هم جدا کرد ـ اگر توبه کند یکدیو انگشتان دستش را در 
 .3«2گر قرار دادیکدیگردد، و انگشتانش را در  یگونه به او بازم نیا

 و اهل سنت و الجماعت:
ست ین مستحب است و واجب نیز است و ایجا مانین باورند که استثناء در ایبر ا

ا همان استثناء یشاءالله گفتن  ان« شاءالله من مؤمنم هستم ان»د: یبگو یاگر کس یعنی
مان یر ایهراسند و به تقد یها از بس که از خداوند م بهتر از نگفتن آن است، چون آن

نکه در یارند نه اند ین قطعیقیمان خود یکنند به ا یه نمیو تزک یپاک یدارند و ادعا
نکه مبادا یداشته باشند، بلکه از ترس ا یمان داشته باشند شکید به آن ایآنچه که با

نکه واجبات و کماالت ید ایآن باشند و به ام یمان را انجام نداده و فقط مّدعیق ایحقا
ها و ترک همه آنچه که  مان مطلق انجام دادن همه طاعتیاورند چون ایمان را به جا بیا
مان باشد آن را یشک در ا یشود و اگر استثناء از رو یشده را شامل م یآن نه از

شود بلکه مقصود  یمان خود شک کند کافر میدانند، چون اگر بنده در ا یممنوع م
گر ید ییکنند و از سو یمان خود نفیشک را در ا یین است که از سویها از استثناء ا آن

غه را مکروه ین صیمان با ایدن از اینداشته باشند و پرس ین قطعیقیبه کمال آن 
 دانند. می دانسته و آن را بدعت

                                           
 .2/59ج یالبار فتح -1
 ی.بخار -2
نه و کوه و بصره و بغداد و یحجاز و مکه و مد یش از هزار تن از علماید: بیگو یم یاما بخار -3

د: و فقط به ذکر یگو یبرد و سپس م یش از پنجاه عالم را نام میام و او  شام را بارها مالقات نموده
ام که در  دهیها را ند نیک از ایچ ینشود، ه یم تا مختصر باشد و طوالنیا ها بسنده کرده نیا یاسام

د: یفرما یقول و عمل، چون خداوند متعال م یعنین ینکه: دیداشته باشند در ا یامور اختالف نیا
 اصول اعتقاد اهل السنة والجماعةکند. ن ک شرح  یان میها را ب ه اعتقاد آنی)...( سپس بق »«

 .یاللکائ
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ائمه  یها ز شمردن استثناء در قرآن و سنت و آثار سلف و گفتهیها در جا ل آنیو دال
َٰٓ﴿د: یفرما یاد است. خداوند متعال میار زیو علما بس ل  ء ََٰٰٓٓت ُقول نذََٰٰٓٓو  ا ي  ََٰٰٓٓلِش  ََِٰٰٓٓف اِعل ََٰٰٓٓإِن ِ َٰٓك َٰٓذ  ل

ًدا نَٰٓإِلذ ٢٣ََٰٰٓٓغ 
 
ا ء ََٰٰٓٓأ ََُٰٰٓٓي ش   .[24-23هف: ک]ال ﴾ٱّللذ

:( اگر خدا یینکه بگوی)مگر ا .دهم یمگو که من فردا آن را انجام م یزیچ چیۀ هو دربار»
 .«دهم( یبخواهد )آن را انجام م

َٰٓ﴿د: یفرما یو م و ا ََٰٰٓٓف ل  كُّ ُكم  ََٰٰٓٓتُز  نُفس 
 
ِنََُٰٰٓٓهو ََٰٰٓٓأ ل ُمَٰٓبِم  ع 

 
 .[32]النجم:  ﴾ٱتذَق  َٰٓأ

 «.زگاران داناتر استید. او به پرهییپس، از پاک بودن خود سخن مگو»
مّالسال»فرمود:  یشد م یوارد قبرستان م یوقت صلی الله علیه وسلم  و رسول اکرم

اهللّبکمّالحقونّاسالّاهللّّشاءّّان اّانـمسلمني،ّوالؤمننيّوـمعليکمّاهلّادليارّمنّال
 .1«ةنلاّولکمّالعافي

 یخود گواه یبرا یهر کس»د: یگو یم  مسعود بن بزرگوار عبدالله یو صحاب
 «.دهد یبودن خود هم گواه یبهشت ید برایدهد که او مومن است، پس با یم

قعقاع، و  بن ث، و عمارهیره و اعمش و لی... و من بن از منصور»د: یگو یم ریو جر
که  یو ابن مبارک، و هر کس یان ثوریاد و سفیز یاب دبنیزیب و یس بن ابن شبرمه و عالء

 ام که: دهیام شن افتهیدر
که استثناء  یگفتند( و کس یشاءالله م ان یعنیکردند ) یمان استثناء میدر ا

 .2«گرفتند یب میکرد او را ع ینم
دند او گفت: عبارت است از قول و عمل یمان پرسیحنبل را در مورد ا و امام احمدبن

ن بدعت است به ی؟ گفت: ایا تو مؤمن هستید که آیپرس یت، به او گفتند: اگر کسیو ن
 .3شاءالله د من مومن هستم انیید چه گفت؟ گفت: بگویاو گفتند: در پاسخ او با

                                           
 .مسلم -1
 .ت کرده استیدر شرح اصول اعتقاد و اهل السنة روا یامام اللکائ -2
 .ت کرده استیروا در شرح اصول اعتقاد و اهل السنة یامام اللکائ -3



 

 
 

 

 

 

 :اصل سّوم
 ریدر خصوص مساله تکف موضع اهل سنت و الجماعت

چ فرد ین است که آنان هید سلف صالح، اهل سنت و الجماعت ایاز اصول و عقا یکی
شمارند مگر بعد از  یکه موجب کفر شود کافر نم یرا به خاطر ارتکاب گناه یمشخص

ط یشود و شرا یاش به سبب آن کافر م بر او اقامه شود که ترک کننده یآن که حجت
ل کنند رفع شده ید، و شبهه جاهل و تاوباش یکافر قرار دادن فراهم و موانع آن منتف

 یح و روشنگریاز به توضیاست که ن ین در مورد امور پنهانیباشد و پرواضح است که ا
 ب رسول اکرمیا تکذیدارد برخالف امور ظاهر و آشکار، مانند انکار وجود الله متعال و 

امبران یشان خاتم پینکه ایشان، و انکار ایت رسالت ایو انکار عموم صلی الله علیه و سلم
اکراه  یکه از رو ین هستند. و کسیات دیات و ضروریهیکه از بد یگر اموریاست، و د

را به  یچ مسلمانیدهند بلکه ه یمان داشته باشد را کافر قرار نمیقلبًا ا یکفر بورزد وقت
شمارند، و  یر از شرک، کافر نمیره باشد غیهر چند از گناهان کب یخاطر ارتکاب گناه

که گناه خود را حالل نداند و هرگاه بنده بر  یدانند تا وقت یرا فاسق م ین کسیچن
رد و آن را حالل ندانسته باشد کار او با خداست اگر بخواهد یر از شرک ـ بمیـ غ یگناه
که مرتکب  یگمراه یها دهد. برخالف فرقه یآمرزد و اگر بخواهد او را عذاب م یاو را م
مان و کفر یان ایدر م یعنین یالمنزلت نیا به منزله بیارند و شم یره را کافر میگناه کب

َٰٓ﴿د: یفرما یشمارند، خداوند متعال م یم َٰٓبِهََِٰٰٓٓٱّللذ َٰٓإِنذ نَٰٓيُۡش  ك 
 
َٰٓأ فُِر غ  َٰٓي  ََٰٰٓٓۦل  َُٰٓدون  ا َٰٓم  فُِر ي غ  و 

َِٰٓ َٰٓب ِك  نَٰٓيُۡش  ا ُء َٰٓو م  نَٰٓي ش  َٰٓلِم  َِٰٓذ  لِك  ِدََٰٰٓٓٱّللذ ق  َت  ى َٰٓف  ِظيًمآَٰٱف   .[48]النساء:  ﴾٤٨إِث ًمآَٰع 
هرکس که  یتر از آن را برا نییبخشد و گناهان پا یگمان خداوند شرک به خود را نم یب»

 «.را مرتکب شده است یبخشد و هرکس به خدا شرک ورزد گناه بزرگ یبخواهد، م
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ِين ََٰٰٓٓي  يِعِب ادِي ََٰٰٓٓقُل َٰٓ﴿د: یفرما یو م فُوا ََٰٰٓٓٱَّلذ ۡس  
 
نُفِسِهم َََٰٰٓٓع   ََٰٰٓٓأ

 
ََٰٰٓٓأ ن ُطوا ََٰٰٓٓل  ِ ََٰٰٓٓرذَح  ةََِٰٰٓٓمِنَٰٓت ق  َٰٓإِنذََٰٰٓٓٱّللذ

فِرََُٰٰٓٓٱّللذ َٰٓ غ  نُوب ََٰٰٓٓي  ِييًِعا ََٰٰٓٓٱَّلُّ ُفورََُُٰٰٓٓهو ََٰٰٓٓإِنذُهۥَٰٓج   .[53]الزمر:  ﴾٥٣ٱلرذِحيمََُٰٰٓٓٱل غ 
که  ید، به راستید نشوید! از رحمت خدا ناامیا بندگانم که بر خود اسراف کرده یبگو: ا»

 «.مهربان است ار آمرزگار و بسیآمرزد، چرا که او بس یگناهان را م ۀخداوند هم
ل کافر بداند یگر را بدون دلید ی، فردینکه فردیاز ا صلی الله علیه و سلم امبریو پ

از آن دو  یکیکافر!  ید: ایبه برادرش بگو یهر کس»د: یفرما یبرحذر داشته است، و م
به آن مبتال شده، اگر سخن او درست باشد که همان است و گرنه کفر به خود او 

 .1«گردد یبازم
که او  د: دشمن خدا! و حال آنیا بگویرا کافر بخواند  یفرد یهر کس»د: یفرما یمو 
 .2«گردد ین سخنش به خودش بازمین نباشد، ایچن

نکه به یکند مگر ا یا کفر متهم نمیرا به فسق و  یچ کس فردیه»د: یفرما یو م
 .3«ن نباشدیگردد اگر آن فرد چن یخودش برم

 .4«ا او را به قتل رسانده استیرا به کفر متهم کند گو یهر کس مومن»د: یفرما یو م
از آن دو به آن مبتال شده  یکیکافر!  ید ایهرگاه فرد به برادرش بگو»د: یفرما یو م
 .5«است

ن حکم بر ین حکم مطلق بر اهل بدعت و گناه و کفر و بیو اهل سنت و الجماعت ب
گذارند و  یسرزده، فرق م یتن ثابت است و از او بدعیقیکه اسالمش به  یفرد مشخص

ا کافر است مگر آن که حق یا فاسق یکنند که او گناهکار  یبر فرد مشخص حکم نم
است نه در  ین در امور پنهانیان کرده شود ـ و ایاو با اقامه حجت و از اله شبهه ب یبرا

ط در او یدهند مگر آن که شرا ین را کافر قرار نمیمورد امور ظاهر و آشکار ـ و فرد مع
 شود.  یابد و موانع منتفیتحقق 

 صلی الله علیه و سلم د از رسول اکرمیگو یت است که میروا  رهیچنان که از ابوهر
 یکیگر دوست و برادر بودند، یل با همدیاسرائ یدو مرد در بن»گفت:  یدم که میشن

                                           
 .مسلم -1
 .مسلم -2
 ی.بخار -3
 ی.بخار -4
 ی.بخار -5
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ت گزار همواره دوس د، فرد عبادتیکوش یدر عبادت م یگریشد و د یمرتکب گناه م
د که یاو را د یا، روزیگفت: از گناه باز ب ید و به او مید می گناه خود را در ارتکاب

ا مگر یا. او گفت: مرا با پروردگارم بگذار آیگاه به او گفت: باز ب دهد آن یانجام م یگناه
ا گفت: یآمرزد ـ  ی؟ او گفت: سوگند به خدا که خداوند تو را نمیتو نگهبان من هست

گاه  برد ـ و هر دو مردند و نزد الله متعال گرد آمدند، آن یبه بهشت نمخداوند تو را 
گاه بودیکه در عبادت کوشا بود گفت: تو مگر از کارها یخداوند به آن فرد ا بر ی یم آ

؟ و به گناهکار گفت: برو و به لطف و رحمت من وارد یدار ییار دارم توانایآنچه در اخت
 «.دیه دوزخ ببرگفت: او را ب یگریبهشت شو و به د

ا یگفت که دن یکه جانم در دست اوست! او سخن ید: سوگند به کسیگو یره میابوهر
 .1دیو آخرتش را تباه گردان

کنند چون کافر قرار  یز میش از همه پرهیر بیو اهل سنت و الجماعت در باب تکف
بدون  دین نبایدارد، بنابرا یبزرگ یامدهایاست و پ یار امر خطرناکیدادن مسلمان بس

که ظاهرا! درستکار است  یدر مورد مسلمان یل روشن وارد آن شد و چون قاعده کلیدل
ن یاز ب یل شرعیدل یاست مگر آن که به اقتضا ین است که اسالم و عدالت او باقیا

د از یباشد با ین راهیتر که کوچک یین رو تا جایرفتن اسالم و عدالت او ثابت شود از ا
خطرناک و  یا هیه کافر شمردن مسلمان قضیز گردد و قضیکافر شمردن مسلمان پره

گردد و در  یم یگاه نباشد دچار لغزش و گمراه آن یدهایبه با یبزرگ است و هر کس
جه سقوط کرده و یاند و نوآموزان وارد آن شده و در نت ه ائمه بزرگ توقف کردهین قضیا

 اند. گمراه شده
مان در مورد مردم براساس ظاهرشان یپس اهل سنت و الجماعت در مسائل کفر و ا

شود که آنان در ظاهر و باطن  یکنند حکم م یکنند اگر اظهار اسالم م یحکم م
شان در ظاهر و  یباطن یها شهیو اند یاند و اگر اظهار کفر کنند بدون بررس مسلمان

 شود. یشان حکم م باطن به کافر بودن
ها در کافر شمردن  ر، اما آنیاهل سنت در مورد تکف یزکارین پرهیو با وجود چن

دهند چون  یبه خود راه نم یدیاند ترد که الله و رسول آن را کافر شمرده یکسان
شود  یا سخنیکه مرتکب عمل  یکنند که کافر قرار دادن کس یداللت م ینصوص شرع

                                           
 ی.داود آلبان یح سنن ابیصح -1
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 یز است، بلکه کافر شمردن فرد کافر از اصول اعتقادید جاینما یکه انسان را کافر م
دگاه یا در کفرش شک کند از دیرا کافر نداند  یفرد کافر یاهل سنت است و هر کس

 .1اهل سنت کافر است

                                           
رود(. همه ائمه اهل سنت و  ین نمین ثابت شود با شک اسالم او از بیقیاسالم او با  ی)هر کس -1

 ین قاعده کلیاند و ا اتفاق نظر دارند و براساس آن حرکت کرده یگر ین قاعده سلفیالجماعت بر ا
زگارترند، چون یر پرهیش از همه مردم در باب تکفیز کرده است و آنان بیگران متمایآنان را از د

صلی کافر شمردن فردی از احکام توقیفی شرعی است که باید به آن مقید بود و حق الله و رسول الله 
چ کس بدون یشود، و اطالق آن بر ه یل قرآن و سنت ثابت میکه با دال است الله علیه و سلم

ا یو  یعقل یاسیا قیا جهالت ی یست و فقط به محض هواپرستیز نیواضح و ثابت جا یل شرعیدل
با ما مخالف باشد و ما را کافر  یاکر کس یحکم کرد، و حت یتوان به کافر بودن کس ینم یظن

م، چون اسالم یا ظن به کفر او حکم کنیا جهالت یاس یا قی یهواپرستد فقط براساس یبداند ما نبا
کرده است، و به شدت از آن برحذر  یل واضح و روشن به شدت نهیر مسلمان بدون دلیاز تکف

ند: هر یگو ین میند بنابرایگو یر مطلق سخن میداشته است، اهل سنت و الجماعت در مورد تکف
برسد که آن سخن را  یه به فرد مشخصیقض یر است، وقتن کند کافیا چنید و ین بگویکس چن
نده آن سخن و انجام دهند آن کافر یکار را کرده است به صورت مطلق به گو  ا آنیگفته 

که  یگردد در آن وقت است که حجت یط در او جمع شود و موانع منتفینکه شرایند مگر ایگو ینم
ل خود بر یست که طبق مین یر حق کسیکفر الزم است بر او اقامه شده است چون تیتکف یبرا

د در مورد آن به ضوابط یاست که با یشرع یر حکمیکه بخواهد حکم کند بلکه تکف یهر کس
اند و حجت بر او اقامه  امبرش کافر شمردهیرا که الله متعال و پ یمراجعه کرد و هر کس یشرع
ا سخن فرد کفر باشد و به یممکن است کار »د: یگو یم  هیمیت خ االسالم ابنیده کافر است. شیگرد

ن سخن یکه ا ید کافر است اما فرد مشخصین سخن را بگویا یشود هر کس یطور مطلق گفته م
بر او اقامه گردد که  ینکه حجتیشود مگر ا یا آن کار را انجام دهد به کفرش حکم نمید یرا بگو

 «.شود یتارک آن کافر شمرده م
چ فرد ین رو بر هین است و از ایهم ید قاعده کلیدر مورد همه نصوص وعدگاه اهل سنت یو از د
شود که از اهل دوزخ است، چون ممکن است به خاطر  یداده نم یاز اهل قبله گواه یمشخص

 (135ص 35ج یرد.)مجموع الفتاویفرد مصداق آن قرار نگ یا نبود مانعی ینبود شرط
ا یاگر اشتباه  ین را کافر بشمارد، حتیاز مسلم یچ کس حق ندارد فردیه»د: یگو ین میو همچن

« ن گرددییاو تب یل برایمرتکب شده باشد مگر آن که حجت بر او اقامه شود و دل ییخطا
 (446ص12ج ی)مجموع الفتاو
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 عت دو نوع هستند:یو کفار در شر
اند و آنان عبارتند از:  که اصاًل مسلمان نشده یکسان یعنی، یکافران اصل .1
د و نصارا؛ که هوی یعنیها، و اهل کتاب  پرست ن، مجوس، بتیها، فالسفه، مشرک یدهر

مانند و ورود  یشان جاودانه در جهنم میها نان به داللت قرآن و سنت کافرند و مردهیا
و روشن است، چنان که الله  یهین بدیها در د ه آنیها حرام است و قض به بهشت بر آن

ِين َٰٓق  تِلُوا َٰٓ﴿د: یفرما یمتعال م ََِٰٰٓٓٱَّلذ َٰٓب ِمُنون  َٰٓيُؤ 
َِٰٓل  ََِٰٰٓٓٱّللذ َٰٓب

ل  رذم ََٰٰٓٓٱٓأۡلِخرََِٰٰٓٓٱِل  و مَِٰٓو  آَٰح  َٰٓم  ُِمون  َُُٰٓي ر  ل  و 
َُٰٓ ر ُسوُلََُٰٰٓٓٱّللذ ََٰٰٓٓۥو  َٰٓدِين  َٰٓي ِديُنون  ل  ََٰٰٓٓٱۡل  ق َِٰٓو  ِين َِٰٓمن  وتُوا ََٰٰٓٓٱَّلذ

ُ
َٰٓأ ُطوا ََٰٰٓٓٱل ِكت  ب  َُٰٓييِع  َّتذ  ي ة َٰٓح  ز  ِ

نَٰٓي د ََٰٰٓٓٱۡل  َٰٓع 
 .[29]التوبة:  ﴾٢٩ص  غُِرون ََٰٰٓٓو ُهم َٰٓ
آورند، و آنچه را که  یمان نمیامت اید که به خدا و روز قیکار کنیاز اهل کتاب پ یبا کسان»

رند، تا با کمال یپذ ین حق را نمیشمارند، و د یامبرش حرام نموده است حرام نمیخدا و پ
 .«ه بپردازندیش جزیبه دست خو یحقارت و خوار

ها سر  ا سخنی از آنیا کار یاعتقاد  ی: که به اسالم منتسب هستند، ولنیمرتد. 2
شوند گرچه  یکند و به خاطر آن کافر شمرده م ینقض مها را  زند که اسالم آن یم

ها و  یانیو قاد یان غالیها و رافض یاسالم را انجام دهند، مانند باطن یها نیاز آئ یبعض
 شان. امثال

عت دو نوع کفر است، چون کفر در یمان است، اما کفر در زبان شریو کفر ضد ا
ن یره دیاست که فرد را از دا یکفر یشود و مقصود از آن گاه یاز نصوص ذکر م یبعض

                                                                                                       
که کفر  یزیست که هر چینطور نین فرق گذاشت، چون این نوع و عیر بیپس الزم است در تکف

ن کفر یکه ا ین حکم در مورد سخنید بین رو بایشود، از ابه سبب آن کافر  یاست فرد مشخص
 اش که کافر است فرق گذاشت.  ندهین حکم در مورد گویاست و ب

ا جاهل و معذور است حکمش با یکند و  یل میکه تاو یفرد»د: یگو یم  هیمیت االسالم ابن خیش
«. مقرر کرده است یز مقداریهر چ یکند بلکه خداوند برا یحکم در مورد معاند فاسق فرق م

 (288/ ص3ج ی)مجموع الفتاو
ن یاز ا ید که کافر قرار دادن فرد مشخصید، پس بدانین را دانستیا یوقت»د: یگو ین میو همچن

نکه یست مگر ایز نیکه حکم شود که او از زمره کفار است ـ جا یا جاهالن و امثالشان ـ به گونه
ان شود که آنان مخالف یها ب آن یله آن برایها اقامه شود که بوس بر آن یا امبرانهیحجت پ

ر همه افراد ینباشد، و حکم در مورد تکف یدیشان ترد امبران هستند گرچه در کفر بودن سخنیپ
 (511/ص12ج ی)مجموع الفتاو«. ن استیمشخص هم
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کند چون  ین خارج نمیره دیاست که فرد را از دا یمقصود کفر یکند و گاه می خارج
مان یطور که ا ست و همانیها شعبه یمان که دارایاست همانند ا ییها شعبه یکفر دارا

کفر مرکب از قول و عمل است، و گناهان همه از  یمرکب از قول و عمل است همچنن
 مان باشند.یا یها طور که طاعات همه از شعبه کفر است همان یها شعبه
مان ین است که ممکن است که فرد ایاز اصول اهل سنت و الجماعت ا یکیو 

قت آن یمان و حقیا نفاق که با اصل ایکفر و  یها از شعبه یداشته باشد اما بعض
 افت شود.یندارد  یمنافات

گردد  ین میموجب خروج از د یاست بعض یفاوتمت یها اصول و شعبه یو کفر دارا
و با عمل و با سخن و با  یاز آن قرار دارد و کفر با اعتقاد قلب یتر در سطح کم یو بعض

 شود و کفر نزد اهل سنت و الجماعت به دو نوع است: یشک و با ترک انجام م
مان یاست که با ا یکند، و آن امور یره اسالم خارج می: کفر اکبر که فرد را از دااول

ن یگردد و ا یشه ماندن در دوزخ میکند و موجب هم یمتضاد است و اسالم را باطل م
شود و کفر اکبر به  ی، و استکبار انجام میگردان یکفر با اعتقاد و فعل شک و ترک و رو

 از آن عبارتند از: یچند نوع است که برخ
 ب:ی. کفر انکار و تکذ1

ند و یگو یامبران دروغ مینکه پیانند اعتقاد داشتن به اکه در ظاهر و باطن باشد، م
صلی الله علیه و  امبرینکه آنچه پیا اّدعا کردن به ایت است و یاند خالف واقع آنچه گفته

ا حالل کرده، اما یرا حرام  یزیادعا کند که خداوند چ یا کسیست، و یآورده حق ن سلم
د: یفرما یخداوند متعال است، خداوند متعال م یاو خالف امر و نه یبداند که ادعا

﴿َٰٓ ِن َِٰٓممذ ل ُم ظ 
 
َٰٓأ ن  َت  ى َٰٓو م  ََٰٰٓٓٱف  ََِٰٓع   ََِٰٰٓٓٱّللذ َٰٓب ب  ذذ

َٰٓك  و 
 
َٰٓأ ِذبًا ا ء هََُٰٰٓٓٱۡل  ق َِٰٓك  َٰٓج  ا ََٰٰٓٓۥ  َٰٓل مذ نذم  ه  َٰٓج  َِٰٓف ل ي س 

 
أ

ث وَٰٓٗ  .[68بوت: ک]العن ﴾٦٨ل ِل ك  فِرِين ََٰٰٓٓىم 
ه خود بر آن کرا  یو باطل یگمراهه بر خدا دروغ ببندد و ک یسکست ستمگرتر از کیو »

 «.ست؟!یافران نک یبرا یگاهیا در جهنم جایهست به خدا نسبت دهد؟! آ
 ق:ی. کفر انکار و استکبار همراه تصد2

نکه فرد یبا ا صلی الله علیه و سلم رفتن رسول خدایم نشدن و نپذیتسل یعنیو آن 
صلی الله   آنچه رسول اکرمن صورت که اقرار کند یداند، به ا یدر درون خود او را م

و تکبر و  ینیب خودبزرگ یپروردگارش آورده حق است، اما از رو یاز سو علیه وسلم
 صلی الله علیه و سلم از رسول اکرم یرویر شمردن حق و اهل حق حاضر به پیحق
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رفت و تکبر یس چنان که او فرمان خدا را انکار نکرد اما آن را نپذینشود، مانند کفر ابل
َٰٓو َٰٓ﴿د: یفرما ید، چنان که خداوند متعال میورز َٰٓل ك  ِمُن نُؤ 

 
َٰٓأ ر ذ لُون ََٰٰٓٓٱتذب يِع ك َٰٓق الُو ا 

 ﴾١١١ٱل  
 .[111]الشعراء: 

 «.اند؟! ردهک یرویگان از تو پیه فروماکم حال آنیاوریمان بیا به تو ایگفتند: آ»
 :یگردان ی. کفر اعراض و رو3
آورده اعراض کند نه  علیه و سلم صلی الله با گوش و دل از آنچه رسول اکرم یعنی

ورزد و به آن  یکند و نه دشمن ید و نه با آن دوستیب نمایق کند و نه تکذیآن را تصد
که  ییاموزد و به آن عمل نکند و از جاههایگوش هم ندهد و حق را ترک گفته و آن را ن

 یگردان یکافر است و کفر او اعراض و رو ین فردیشود فرار کند، چن یحق ذکر م

ِين َٰٓ﴿د: یفرما یاست. چنان که خداوند م ُروا ََٰٰٓٓو ٱَّلذ ف  ا ََٰٰٓٓك  مذ نِذُروا ََٰٰٓٓع 
ُ
رُِضون ََٰٰٓٓأ ]األحقاف:  ﴾ُميِع 

3]. 
 «.گردانند یاند رو م داده شدهیو کافران از آنچه از آن ب»
 . کفر شّک:4
ن یقیا دروغگو بودنش یو  صلی الله علیه و سلم امبریپ یینکه به راستگویا یعنی

از او متردد باشد،  یرویشان شک داشته باشد و درباره پیبلکه در مورد انداشته باشد، 
پروردگارش آورده  یاز سو صلی الله علیه و سلم د به آنچه رسول اکرمیچون مسلمان با

در  یست، پس هر کسیدر آن ن ین کامل داشته باشد و بداند که حق است و شکیقی
ا احتمال بدهد یشک داشته باشد و  صلی الله علیه و سلم کردن از رسول اکرم یرویپ

که سبب آن شک است چنان که  یده، کفریتواند خالف آن باشد کفر ورز یکه حق م

َٰٓ﴿د: یفرما یالله متعال م َٰٓن ب ُؤا  تُِكم 
 
َٰٓي أ ل م 

 
ِين َٰٓأ َٰٓنُوح ََٰٰٓٓٱَّلذ َٰٓق و ِم ب لُِكم  َٰٓق  د ََِٰٰٓٓمن ث ُمود ََٰٰٓٓو َع  َٰٓو 

ِين َٰٓ ََٰٰٓٓو ٱَّلذ َٰٓإِلذ ل ُمُهم  يِع  َٰٓي  َٰٓل  ِدهِم  َٰٓب يِع  ُ ََِٰٰٓٓمن  ََِٰٰٓٓٱّللذ َٰٓب َٰٓرُُسلُُهم ا ء ت ُهم  َِٰٓف ََٰٰٓٓٱۡل  ي ِن  ِتَٰٓج  ُهم  ي ِدي 
 
َٰٓأ ا  و  دُّ ف ر 

ر ِسل ُتمَٰٓبِهَِٰٓ
ُ
ا َٰٓأ َٰٓبِم  ن ا ر  ف  َٰٓو ق الُو ا َٰٓإِنذآَٰك  ف و  هِِهم 

 
ك  ََٰٰٓٓۦأ َٰٓل ِفَٰٓش  ََِِٰٰٓٓإَونذا َُٰٓمرِيب َٰٓم   هِ

ُعون ن ا َٰٓإِِل  َٰٓت د  ا  ﴾٩مذ
 .[9م: ی]إبراه
که  یگریبودند )مانند( قوم نوح، عاد، ثمود، و کسان دش از شما یکه پ یا خبر کسانیآ»

ده است؟ یاز آنان خبر ندارد، به شما نرس یشان آمدند )و( به جز خدا کسیپس از ا
شان نهادند یها امبرانشان با معجزات )فراوان( به نزد آنان آمدند آنگاه دستانشان را در دهانیپ

د یخوان یم و از آنچه ما را بدان فرا مید باور نداریا افتهیت یو گفتند: ما به آنچه شما بدان مأمور
 .«میسخت در شک هست
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 . کفر نفاق:5

باطن فرد با ظاهر او  یعنیر، و پنهان کردن کفر و شّر؛ یاظهار اسالم و خ یعنیو آن 
انجام دهد که برخالف اعتقاد  یا در ظاهر کارید و یبگو یزیمخالف باشد و با زبان چ

اوست. سخن منافق برخالف عمل اوست و ظاهرش مخالف باطن و درونش  یقلب
مان یشود و در ا یگر خارج مید یگردد و از در یک در وارد اسالم میباشد و او از  یم

خداوند متعال  1ن نفاق اکبر است.یشود. ا یم یرویشود و باطنًا از آن پ یظاهر داخل م

َٰٓ﴿د: یفرما یم ََِٰٰٓٓٱنلذاِسَٰٓو ِمن  َٰٓب نذا َٰٓء ام  ُقوُل َٰٓي  ن َِٰٓم  ََِٰٰٓٓٱّللذ ب َ ََٰٰٓٓٱٓأۡلِخرََِٰٰٓٓٱِل  و مَِٰٓو  ِ مِن َٰٓبُِمؤ  َُٰٓهم ا  ﴾٨و م 
 .[8]البقرة: 
م اما یا مان آوردهیامت ایند: ما به خدا و روز قیگو یکه م یان مردم هستند کسانیو از م»

 «.ستندیآنها مومن ن
 . کفر ناسزا گفتن و تمسخر:6

که  یزین است، چیاز د یزیا ناسزا گفتن به چیو  یجوئ بیا عیو آن تمسخر کردن 
ن یبا کفار ا یا به خاطر رودرواسین کند یچن ین است، خواه فرد به شوخیات دیهیاز بد

ن کند، یا در حالت خشم و امثال آن چنیا به هنگام مناقشه و مشاجره و یکار را بکند 
د: یفرما ید متعال مکند اتفاق دارند. خداون ین میکه چن یهمه ائمه به کافر بودن کس

                                           
 شود: نفاق اکبر و نفاق اصغر. یم میعت به دو نوع تقسینفاق در شر -1

کند و عبارت است از پنهان کردن کفر در دل و اظهار  ین خارج مید رهی: فرد را از دانفاق اکبر
شه در جهنم خواهد ماند، اما یهم یمان است و برایفاقد ا ین فردیمان با زبان و جوارح؛ چنیا

 نکه فردین قسمت جهنم قرار دارد مثل ایتر نیعذاب منافق از کافر سخت تر است چون او در پائ
نه یامبر کیا نسبت به پید و یب نمایاز آن را تکذ یا بعضیب کند یتکذآنچه الله متعال آورده را 

ا از شکست یرا دوست نداشته باشد و  صلی الله علیه و سلم ن رسول اللهیاز دی رویا پیورزد و 
 ز را انجام دهد.یگر اعمال کفر آمیا دین خوشحال شود و ید

ظاهر و  یعنیشود  یگفته م ینفاق عملکند و به آن  ین خارج نمیره دی: فرد را از دانفاق اصغر
از  یمان در قلبش بخشیاصل ا یفرد با وجود بقا یعنیباطن فرد در انجام واجبات متفاوت باشد، 

ر یشود و مانند سا ین خارج نمیره دیاز دا ین فردیدهد، اما چن یمنافقان را انجام م یکارها
نکه فرد یشه در دوزخ بماند. مثل ایگناهکاران در معرض عذاب قرار دارد اما بدون آن که هم

کند، و  یانت کند، به هنگام دعوا گناه کند، عهدشکنید، وعده خالف کند، در امامن خیدروغ بگو
کند و خدمت او را انجام دهد اما در باطن  یاظهار مودت و دوست یا در ظاهر نسبت فردی

 ح ذکر شده است.یث صحیکه در احاد یگر اعمالیبرعکس آن باشد، و د
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ل ئِن﴿ تل  ُهم ََٰٰٓٓو 
 
أ آَِٰل  ُقولُنذََٰٰٓٓس  ُوُضََُٰٰٓٓكنذآَٰإِنذم  ُب َََٰٰٓٓن  ن ل يِع  ََِٰٰٓٓقُل ََٰٰٓٓو  بِٱّللذ

 
ر ُسوِلِۦَٰٓو ء اي  تِهِۦَٰٓأ َُٰٓكنتُم ََٰٰٓٓو 

زُِءون َٰٓ ت ه  ٦٥ََٰٰٓٓت س  ت ِذُروا ََٰٰٓٓل  تُمَٰٓق د ََٰٰٓٓت يِع  ر  ف  د ََٰٰٓٓك  ُفََٰٰٓٓإِنَٰٓإِيم  نُِكم  ََٰٰٓٓب يِع  نَٰٓنذيِع  ة ََٰٰٓٓع  ا ئِف  ِنُكم ََٰٰٓٓط  َٰٓم 
َٰٓ ِب  ذ  َۢةَُٰٓنيِع  ا ئِف  نذُهم ََٰٰٓٓط 

 
نُوا ََٰٰٓٓبِأ َ َََٰٰٓٓك   .[66-65]التوبة:  ﴾٦٦ُُم رِِم

ات او و یا به خدا و آیم بگو: آیکرد یم یو شوخ یند: بازیگو ی، میو اگر از آنان بپرس»
د، اگر یا مانتان کافر شدهیشما پس از ا یراست به د،یاوریعذر ن د.یکرد یامبرش مسخره میپ

 .«میده یگر را به سبب آنکه گناهکار بودند عذاب مید یم گروهیاز شما را عفو کن یبرخ
 . کفر بغض و نفرت:7

ا از ین یاز احکام د یزیا نفرت داشتن از چین اسالم ینفرت داشتن از د یعنیو آن 
ا نفرت داشتن از یا نفرت داشتن از آنچه خداوند نازل کرده و یعت الله متعال، و یشر
کند که  می نکه فرد آرزویا اید، و یگو یعت میا از آنچه شریو  صلی الله علیه و سلم امبریپ
ن یاند که از د که همه علماء به آن اجماع کرده یزیا فرد از چیبود و  ین نمیکاش ا یا

َٰٓ﴿د: یفرما یاست متنفر باشد. خداوند متعال م ل  نز 
 
ا َٰٓأ رُِهوا َٰٓم  َٰٓك  نذُهم 

 
َٰٓبِأ َُٰٓذ  لِك  ح ََٰٰٓٓٱّللذ

 
َٰٓف أ ب ط 

م  ل ُهم َٰٓ ع 
 
 .[9]محمد:  ﴾٩أ

جه ین بدان خاطر است که آنان آنچه را که خدا نازل کرده است ناخوش داشتند در نتیا»
 «.خداوند اعمالشان را تباه کرد

شه ماندن در جهنم و همه اعمال را حبط و نابود یره موجب همین انواع کفر و غیو ا
 »«د: یفرما یا برود خداوند متعال مین حالت از دنیگرداند اما اگر فرد در هم یم

َٰٓ﴿د: یفرما یو م َِٰٓإَول  َٰٓإِِل  ك  وِِح 
ُ
َٰٓأ د  ل ق  ِين َٰٓو  ََٰٰٓٓٱَّلذ لُك  م  َٰٓع  نذ ب ط  َِٰٓل  ح  ت  ك  ش  

 
َٰٓأ َٰٓل ئِن  ب لِك  مِنَٰٓق 

َٰٓ َِٰٓمن  تل  ُكون نذ  .[65]الزمر:  ﴾٦٥ٱل خ  ِسِين َٰٓو 
کردارت  یورز شد که اگر شرک یش از تو بودند وحیکه پیکه به تو و به کسان یراست و به»
 «.بود یانکاران خواهیشود و از ز ینابود م

ن نوع کفر یکند، و ا ین خارج نمیره دی: کفر اصغر است که فرد را از دانوع دوم کفر
گرداند،  یف میمان را ناقص و ضعیکند بلکه ا یبرد و نقض نم ین نمیمان را از بیاصل ا

اگر توبه نکند در معرض عذاب قرار دارد و شارع  است، اما یو فرد همچنان مسلمان باق
ده است، چون از عادات و ید و هشدار کفر نامیوع یاز گناهان را از رو یبعض
ن نوع است از یرسند و آنچه از ا یباشند اما به حّد کفر اکبر نم یکفر م یها یژگیو

رد اما یگ یمد و عذاب قرار یآن فرد مستحق وع یباشند که به اقتضا یره میگناهان کب
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شوند از  یم ین کفریکه مرتکب چن یبماند و کسان یشه در جهنم باقینکه همینه ا
 رسد. یها م کنندگان به آن اند که شفاعت، شفاعت یکسان

دن با ی، و جنگییکویدر برابر ن یهمسر و ناسپاس ی: کفر نعمت، و ناسپاسمثال
ت، و یم یبرا ییسرا و نوحه ر الله، و طعنه زدن در نسب،یمسلمان، و قسم خوردن به غ

ت اِنَٰٓ﴿د: یفرما یکافر!. خداوند متعال م یگفتن مؤمن به برادر مؤمن خود: ا ا ئِف  ِإَونَٰٓط 
َٰٓ َ َِٰٓمن  ِ مِن ت ت لُوا ََٰٰٓٓٱل ُمؤ  آَٰٱق  لُِحوا َٰٓب ي ن ُهم  ص 

 
 .[9]الحجرات:  ﴾ف أ

برقرار  ین آن دو گروه آشتیگر پرداختند بی کیهرگاه دو گروه از مؤمنان به جنگ با »
 «.دیکن

ناسزا گفتن به مسلمان فسق و »د: یفرما یم صلی الله علیه و سلم و رسول اکرم
 .1«دن با او کفر استیجنگ

 .2«دیگر را بزنیکدی یها د که گردنیبعد از من کافر نشو»د: یفرما یو م
 .3«تده اسیر از الله سوگند بخورد شرک و کفر ورزیبه غ یهر کس»د: یفرما یو م
باشند، طعنه زدن در نسب، و  یان مردم هست که کفر میدو کار در م»د: یفرما یو م

 .4«ها  مرده ینوحه کردن برا
.

                                           
 .هیمتفق عل -1
 .هیمتفق عل -2
 ی.آلبان یح سنن ترمذیصح -3
 .مسلم -4



 

 
 

 

 

 

 :اصل چهارم 
 دیمان به نصوص وعده و وعیا

مان داشتن به نصوص یسلف صالح)اهل سنت و الجماعت( اده یاز اصول عق یکی
 .1د استیوعده و وع

رند یپذ یخدا آمده آن را م یطور که از سو دارند و همان یو آنان به آن باور قطع
ََٰٰٓٓٱّللذ ََٰٰٓٓإِنذَٰٓ﴿د: یفرما یند چنان که خداوند میل نمایکه آن را تأو بدون آن فِرََُٰٰٓٓل  غ  نَٰٓي 

 
َٰٓيُۡش  ك ََٰٰٓٓأ

فِرََُٰٰٓٓبِهِۦ ي غ  آَٰو  ا ُء ََٰٰٓٓلِم نَٰٓذ  لِك ََُٰٰٓٓدون ََٰٰٓٓم  نَٰٓي ش  ِك ََٰٰٓٓو م  ََِٰٰٓٓيُۡش  دََِٰٰٓٓبِٱّللذ ق  َت  ى ََٰٰٓٓف  ِظيًمآَٰإِث ًمآَٰٱف   ﴾٤٨ع 
 .[48]النساء: 
هرکس که  یتر از آن را برا نییبخشد و گناهان پا یگمان خداوند شرک به خود را نم یب»

 «.را مرتکب شده است یبخشد و هرکس به خدا شرک ورزد گناه بزرگ یبخواهد، م
اش  داند که خاتمه یچ کس نمیست، هیو اعتقاد دارند که سرانجام بندگان معلوم ن

برد  یکه گمان نم ییست که او را از جایمن نیچگونه خواهد بود و مومن از مکرالله ا

                                           
و پاداش، که از فضل و لطف و رحمت خداوند متعال است، و  یخبر دادن از خوب یعنیوعده  -1

که فرمانبردار او هستند وعده پاداش  یوارد شده که در آن خداوند متعال به کسان ینصوص شرع
رممکن است که خالف یابد و غی یقطعًا تحقق م ین وعده الهیو ا دار داده استیک و نعمت پاین

 شود و حق بندگان بر خداوند است چون خداوند متعال بر خود واجب کرده که پاداش بدهد.
 یاز عدالت خداوند و خشم اوست و نصوص شرع یخبر دادن از شر و عذاب که ناش یعنید یوع

 یدها براین وعیاست و ا عذاب و شکنجه وعده دادهان را به آمده که در آن خداوند گناهکار
ا ی یره را به لحاظ اعتقادیا گناهان کبیاند  زده یا عملی یاست که دست به کفر اعتقاد یکسان
د یاست، و وع یو معنو یا آخرت خواهد بود و حّس یا یدر دن یاند و عذاب اله ی انجام دادهعمل
گرفتار  یشود و زمان ینکه حتمًا گرفتار آن میدهد که فرد مستحق سزاست نه ا یخبر م یاله
 شود. یط عذاب فراهم و موانع منتفیشود که شرا یم
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مان یدر قول و عمل به ا یا به سبب گناهانش او را عذاب کند اما مومن تا وقتیبکشاند 
 شود. ید نمیناام یهرگز از رحمت الهد باشد ید و سنت مقیو توح

َِٰٓ﴿د: یفرما یخداوند متعال م ِ ب ۡش  ِين ََٰٰٓٓو  ُنوا ََٰٰٓٓٱَّلذ ِملُوا ََٰٰٓٓء ام  نذََٰٰٓٓٱلصذ لِح  ِتََٰٰٓٓو ع 
 
نذ ت ََٰٰٓٓل ُهم ََٰٰٓٓأ َٰٓج 

 رِي
آَِٰمنَٰٓت  ن ه  ُر ََٰٰٓٓت  تِه 

آَٰٱل   آَُٰرزِقُوا ََُُٰٰٓٓكذم  ة ََِٰٰٓٓمنَِٰٓمن ه  ر  ِز ٗقآَٰث م  آَٰق الُوا ََٰٰٓٓر  ِيَٰٓه  ذ  ن آَٰٱَّلذ ب ُل ََِٰٰٓٓمنَُٰٓرزِق  َٰٓق 
تُوا َٰٓ
ُ
أ ل ُهم ََُٰٰٓٓمت ش  بِٗها ََٰٰٓٓبِهِۦَٰٓو  ا ََٰٰٓٓو  و  ج ََٰٰٓٓفِيه  ز 

 
ة  ََٰٰٓٓأ ر  هذ ط  آَٰو ُهم ََٰٰٓٓمُّ ون ََٰٰٓٓفِيه   .[25]البقرة:  ﴾٢٥خ  ِِلُ

 ییها آنها باغ یکو انجام دادند که برایمان آوردند و اعمال نیرا که ا یو مژده بده کسان»
ن همان است که یند: ایداده شود، گو یا  وهیروانند، هرگاه به آنها م ییر آن رودهایاست که از ز

زه یپاک یآنها در بهشت زنان یآنها آورده شود، و برا یتر به ما داده شد، و همانند آن برا شیپ
 «.شه خواهند ماندیهم یاست و آنها در آن برا
اهل  یکارهادر نگاه مردم فرد »د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم  و رسول اکرم
د مردم یاز د یفرد یاست و گاه یدهد اما حال آن که او جهنم یبهشت را انجام م

 .1«ت استکه از اهل بهش دهد و حال آن یعمل اهل دوزخ را انجام م
نکه یاهل بهشت را انجام دهد تا ا یاز شما کارها یممکن است فرد»د: یفرما یو م

رد و یگ یم یشیر بر او پیاست آنگاه تقد م متر( فاصلهیک ذراع)نین او و بهشت فقط یب
از شما  یشود، و ممکن است فرد یدهد و وارد آن م یاهل دوزخ را انجام م یاو کارها

م متر( فاصله است اما یم ذراع)نین او و دوزخ ینکه بیعمل اهل جهنم را انجام دهد، تا ا
 .2«رود یدهد و به بهشت م یاهل بهشت را انجام م یگاه کارها آن

خداوند  یدن به رضامندیازیدگاه اهل سنت و الجماعت راه نجات و دست یاز د پس
 د است.یان هراس و امیو م یدیمن بودن و ناامین ایمتعال ب

َِٰٓفَٰٓ﴿د: یگو یف مومنان صادق میخداوند متعال در توص نُوا َٰٓيُس  رُِعون  ََٰٓك  َٰٓٱۡل  ي ر  تَِٰٓإِنذُهم 
بَٰٓٗ ُعون ن آَٰر غ  ي د  ٗبا ََٰٰٓٓاو  ر ه  نُوا ََٰٰٓٓو  َك  َ ََٰٰٓٓنل  آَٰو   .[91اء: ی]األنب ﴾خ  ِشيِعِ

خواندند  یاد میم ما را به فرید و بیشتافتند و با ام یم یکوکاریگمان آنان در )انجام( ن یب»
 «.ما فروتن بودند یو برا

رد براساس ظاهر اسالمش به یبم یکتاپرستید و یکه بر اسالم و توح یکس یاما برا
طور که خداوند  شاءالله، همان دهند که او از اهل بهشت است ان یشهادت م یطور کل

                                           
 .و مسلم یبخار -1
 .و مسلم یبخار -2
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ِين َٰٓ﴿د: یفرما ین وعده داده است و مید به مسلمیدر قرآن مج ُنوا ََٰٰٓٓو ٱَّلذ ِملُوا ََٰٰٓٓء ام  َٰٓو ع 
ِخلُُهم ََٰٰٓٓٱلصذ لِح  ِتَٰٓ ُند  نذ ت ََٰٰٓٓس   رِيَٰٓج 

آَِٰمنَٰٓت  ن ه  رََُٰٰٓٓت  تِه 
ا ََٰٰٓٓخ  ِِلِين ََٰٰٓٓٱل   ب ٗدا ََٰٰٓٓفِيه 

 
د ََٰٰٓٓأ ََِٰٰٓٓو ع  ا ََٰٰٓٓٱّللذ ق ٗ َٰٓح 

ن َٰٓ ُقََٰٰٓٓو م  د  ص 
 
ََِٰٰٓٓمِن ََٰٰٓٓأ  .[122]النساء:  ﴾١٢٢قِيٗلََٰٰٓٓٱّللذ
ر یکه رودها از ز ییسته انجام دادند، آنها را در باغهایمان آوردند، و کار شایکه ا یو کسان»

خداست، و چه  یقیحق ۀن وعدیمانند. ا یشه در آن میهم یم، و برایآور یآن روان است درم
 «.است؟!از خدا راستگوتر  یکس

َٰٓ﴿د: یفرما یو م َ َٰٓإِنذ نذ ت ََٰٰٓٓٱل ُمتذقِ َٰٓج  ر ََِٰٰٓٓف ه 
ن  ٥٤ََٰٰٓٓو  لِيك  َٰٓم  َِٰٓعند  ق  َِٰٓصد  ِد يِع  ق  َٰٓم  ِف

ت ِدر َٰٓ
ق   .[55-54]القمر:  ﴾٥٥مُّ

 یباران خواهند بود. در مقام و منزلتیها و )در جوار( جو زگاران در باغیگمان پره یب»
 «.توانا یین در نزد فرمانروایراست

داند که  یکه م یدر حال یهر کس»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم و رسول اکرم
 .1«رود یرد به بهشت میست،بمیجز الله ن یچ معبود به حقیه

کند به  یرا انبار خداوند نم یزیچ چیکه ه یرد در حالیبم یهر کس»د: یفرما یو م
 .2«رود یبهشت م

ان، و یشان از دوزخ همراهانن و ین و منافقیدهند که کفار و مشرک می یو گواه
اند، هرگز از آن  شه در دوزخ جاودانهیهم یاند برا دهیر از اسالم برگزیغ ینیکه د یکسان

اند خداوند متعال  بزرگ شده یابند، چون در حق خداوند مرتکب گناهی ینجات نم
ِين َٰٓو َٰٓ﴿د: یفرما یم َٰٓأَِبَٰٓٱَّلذ بُوا  ذذ ك  َٰٓو  ُروا  ف  َٰٓك  ح  ُب ص 

 
َٰٓأ ل  ئِك  و 

ُ
َٰٓأ آََٰٰٓٱنلذارِ َٰٓي  تِن ا  َٰٓفِيه  ُهم 

ون َٰٓ  .[39]البقرة:  ﴾٣٩خ  ِِلُ
 ینها اهل دوزخند و آنها برایب کردند ایات ما را تکذیدند و آیکه کفر ورز یو کسان»
 .«شه در آن خواهند بودیهم

َٰٓ﴿د: یفرما یو م َٰٓمِنُكم  ت ِدد  َٰٓي ر  ن َٰٓدِينِهَِٰٓو م  ن فِر ََٰٰٓٓۦع  ََٰٓك  َٰٓو ُهو  ي ُمت  ل  ئِك ََٰٰٓٓف  و 
ُ
ََٰٰٓٓف أ ت  بِط  َٰٓح 

م  لُُهم َٰٓ ع 
 
ي آَِٰفََٰٰٓٓأ ن  ح  ُبََٰٰٓٓٱٓأۡلِخر ةِ َٰٓو ََٰٰٓٓٱلُّ ص 

 
َٰٓأ ل  ئِك  و 

ُ
أ ون ََٰٰٓٓٱنلذارِ َٰٓو  آَٰخ  ِِلُ َٰٓفِيه   .[217]البقرة:  ﴾ُهم 

                                           
 .مسلم -1
 .مسلم -2
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ا و یرد، پس اعمالشان در دنینش برگردد و در حال کفر بمیو هرکس از شما که از د»
 .«شه خواهند ماندیهم یاند و در آن برا شان اهل دوزخیآخرت تباه شده و ا

 »«د: یفرما یو م
ا﴿د: یفرما یو م ه  يُّ

 
أ ِين ََٰٰٓٓي   ُنوا ََٰٰٓٓٱَّلذ ََٰٰٓٓء ام  و  ن ُكم ََٰٰٓٓء اب ا ء ُكم ََٰٰٓٓت تذِخُذو ا ََٰٰٓٓل  ِِل ا ء ََِٰٰٓٓإَوخ  و 

 
َٰٓإِنََِٰٰٓٓأ

بُّوا َٰٓ ت ح  ر ََٰٰٓٓٱس  ََٰٰٓٓٱل ُكف  يم  ِن َََٰٰٓٓع   ِ
نَٰٓٱل  ذُهمَٰٓو م  ل ت و  ِنُكم ََٰٰٓٓي  ل  ئِك ََٰٰٓٓم  و 

ُ
]التوبة:  ﴾٢٣ٱلظذ لُِمون ََُٰٰٓٓهمََُٰٰٓٓف أ

23]. 
 یح دادند آنان را به دوستیمان ترجیمؤمنان! اگر پدران و برادرانتان کفر را بر ا یا»
 «.شان ستمگرانندیرد پس ایبگ ید. هرکس از شما آنان را به دوستیرینگ

ا یبه دوزخ خواهد رفت، و   رد قطعایبم یوز بر شرک یدهند که هر کس یم یو گواه
بودن او حکم  یا عمل اظهار کفر اکبر کند به دوزخیا قول یکه در اعتقاد  یهر کس

شه در دوزخ یشود و در آخرت هم یا با او به سان کافران معامله میشود و در دن یم
َٰٓ﴿د: یفرما یماند، چنان که خداوند متعال م یم نََٰٰٓٓٱّللذ َٰٓإِنذ

 
فُِرَٰٓأ غ  َٰٓي  َٰٓبِهَِٰٓل  آََٰٰٓۦيُۡش  ك  فُِرَٰٓم  ي غ  و 

َِٰٓ َٰٓب ِك  نَٰٓيُۡش  ا ُء َٰٓو م  َٰٓلِم نَٰٓي ش  َٰٓذ  لِك  َُِٰٓدون  ِدََٰٰٓٓٱّللذ ق  َت  ى َٰٓف  ِظيًمآَٰٱف   .[48]النساء:  ﴾٤٨إِث ًمآَٰع 
هرکس که  یتر از آن را برا نییبخشد و گناهان پا یگمان خداوند شرک به خود را نم یب»

 «.را مرتکب شده است یگناه بزرگبخشد و هرکس به خدا شرک ورزد  یبخواهد، م
َٰٓ﴿د: یفرما یو م ِين َٰٓإِنذ ََِٰٰٓٓٱَّلذ َٰٓب ُفُرون  َِٰٓي ك  رُُسلِهََِٰٰٓٓٱّللذ ََٰٰٓٓۦو    َ َٰٓب  ِقُوا  ر  َُٰٓيف  ن

 
َٰٓأ ُيرِيُدون  َِٰٓو  َٰٓٱّللذ

رُُسلِهَِٰٓ ََٰٰٓٓۦو  َٰٓبِب يِع ض  ِمُن َٰٓنُؤ  ي ُقولُون  ُفرََُٰٰٓٓو  ن ك  ََٰٰٓٓو  ُيرِيُدون ََٰٰٓٓبِب يِع ض  نَٰٓو 
 
تذِخُذوا ََٰٰٓٓأ َ  ََٰٰٓٓي  َٰٓذ  لِك ََٰٰٓٓب 

بِيًلَٰٓ َُٰٓهُم١٥٠ََٰٰٓٓس  ل  ئِك  و 
ُ
ِهيٗنآَٰٱل ك  فُِرون َٰٓأ اٗبآَٰمُّ ذ  َٰٓع  ن آَٰلِل ك  فِرِين  ت د  ع 

 
أ ا َٰٓو  ق ٗ -151]النساء:  ﴾١٥١ح 

151]. 
ان خدا و یخواهند م یورزند، و م یامبرانش کفر میکه به خدا و پ یگمان کسان یب»

م و یورز یکفر م یم و به برخیآور یمان میا یند: به برخیگو ید، و مامبرانش فرق بگذارنیپ
 یآنان عذاب یگمان کافرانند، و برا ینان بیا نند.یبرگز ین )دو(، راهیان ایخواهند م یم

 .«میا اده نمودهخوارکننده آم

َٰٓ﴿د: یفرما یو م ي   َٰٓغ  َٰٓي ب ت ِغ ن ل  مَِٰٓو م  ِس 
ب ل ََٰٰٓٓف ل نَٰٓادِينََٰٰٓٗٓٱل  ةََِِٰٰٓٓفََٰٰٓٓو ُهو ََِٰٰٓٓمن هََُُٰٰٓٓيق  ََٰٰٓٓٱٓأۡلِخر  مِن 

 .[85]آل عمران:  ﴾٨٥ٱل خ  ِسِين َٰٓ
انکاران یشود و او در آخرت از ز یرفته نمیاو پذ د، ازیز از اسالم را بجویغ ینیو هرکس د»
 .«است
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که به خدا  یرد در حالیبم یهر کس»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم و رسول اکرم
 .1«رود یورزد به دوزخ م یشرک م

ند که یگو ین نمیقیله به یچ کس از اهل قبیو اهل سنت و الجماعت در مورد ه
صلی  که رسول اکرم یخواهد باشد مگر کسان ی، هر کس که میا بهشتیاست  یجهنم

ان کرده است و بلکه اهل یها را ب بودن آن یا بهشتیبودن  یجهنم الله علیه وسلم
د پاداش و در مورد گناهکاران یکوکار امین یگذارند و برا یسنت کارشان را به خدا وام

 .2رندیکه در معرض عذاب قرار گترسند  یم
داده که  یگواه صلی الله علیه وسلم  که رسول خدا یکسان ین رو آنان برایاز ا
 .یا جهنمیهستند  یدهند که بهشت یم یاند گواه یا جهنمی یبهشت

 ید داده، گواهیها را به بهشت نو که رسول خدا آن یده نفر یو اهل سنت برا
ابوبکر در »د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم  هستند، رسول اکرم یدهد که بهشت می

در بهشت است، و  یبهشت است، عمر در بهشت است، عثمان در بهشت است، و عل
عوف در بهشت است، و  بن و عبدالرحمان ر در بهشت است،یطلحه در بهشت است، و زب

جراح در  بن دهیابوعبد در بهشت است، و یز دبنیوقاص در بهشت است، و سع یاب سعدبن
 .3«بهشت است

بن  اند مانند عکاشه به بهشت مژده داده شده رضی الله عنهم از صحابه  یاریو بس
ثابت،   عمروبنطالب،  یاب بن اح، جعفریر یبن اب اسر، باللی بن سالم، ال محصن، عبدالله

من، و یا عماره، ام اماسد،  بنت بکر، فاطمه یبنت اب رواحه، اسماء  بن حارثه، عبدالله دبنیز
ه، و یشه و صفیلد، و عایخو بنت جهیو خد صلی الله علیه وسلم فاطمه دختر سرول الله

از صحابه هستند که به  یادیها تعداد ز نیامبر و عالوه از ایحفصه، و همه همسران آن پ
 ن.یالله عنهم اجمع یاند. رض بهشت مژده داده شده

                                           
 .مسلم -1
ت ید است، چون نیشود که او شه یا مرده حکم نمیچ کس که کشته شده ین رو در مورد هیاز ا -2

م و یخواه یاو شهادت م ین است که گفته شود ما از خدا برایدرست اداند و  یهر کس را خدا م
ن کلمات را یم ـ و ایکن یه نمیچ مس را تزکیخدا ه یم ـ و برایبر ید گمان میشاءالله او را شه ان

گفتن، سخن گفتن در مورد خدا بدون  یچون سخن قطع یغه قطعید نه با صیبه صورت دعا بگو
گاه  است. یعلم و آ

 ی.نن ابوداود آلبانح سیصح -3
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 یاهل جهنم هستند، اهل سنت به جهنمکه نصوص وارد شده که  یو اما کسان
عبدالمطلب، و همسرش  بن یدهند. از آن جمله ابولهب عبدالعز یم یها گواه بودن آن

بن  یاب خلف، و عبدالله بن یبن خلف، و اب هیحرب، و ابوجهل و ام بنت یل ارویجم ام
 ها ثابت است و اهل سنت و الجماعت ن امر در مورد آنیکه ا یگر کسانیسلول و د

ست گرچه عمل و یچ کس ـ هر کس که باشد ـ واجب نیه یمعتقدند که بهشت برا
نکه لطف و احسان خدا شامل او شود و آنگاه او به لطف و یکو باشد مگر ایکردارش ن

 شود. یاحسان خداوند وارد بهشت م
ُلَٰٓ﴿د: یفرما یخداوند متعال م َٰٓف ض  ل  ل و  َِٰٓو  ر َح  ُتهََُٰٰٓٓٱّللذ َٰٓو  ل ي ُكم  ََٰٰٓٓۥع  ِن  َِٰٓمنُكمَٰٓم  آَٰز َك   م 

ب دَٰٓٗ
 
َٰٓأ د  ح 

 
ل  ِكنذََٰٰٓٓاأ ا ُء َٰٓو ََٰٰٓٓٱّللذ ََٰٰٓٓو  نَٰٓي ش  َٰٓم  ِ

َك  َُٰٓيُز  لِيم ََٰٰٓٓٱّللذ ِميٌعَٰٓع   .[21]النور:  ﴾س 
 ید، ولیگرد ینم کاز شما پا یشد هرگز فرد یشامل نم یو اگر فضل و رحمت اله»

گاه است یگرداند، و خدا شنوا یم که بخواهد پاکس را کخداوند هر   .«آ
چ کس را عمل او وارد بهشت یه»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم  و رسول اکرم

نکه پروردگارم مرا یو نه من، مگر ا»رسول الله! فرمود:  یگفتند: و نه شما؟ ا« کند ینم
 .1«با رحمت بپوشاند

 د متوجه او شده واجبیکه وع یهر مسلمان یو اهل سنت و الجماعت: عذاب را برا
که گناهش را حالل نداشته ـ  یا کسیکفر است،  یر از آنچه مقتضیدر غدانند ـ  نمی

ا یها  ا به سبب شفاعتیکه انجام داده  یکین یممکن است خداوند او را به خاطر کارها
که کفاره گناهان  ییها یماریا به خاطر بیکه گرفتارش شده و  یا به سبب مصائبیتوبه 

 امرزد.یهستند، ب
َٰٓ﴿د: یفرما یخداوند متعال م َٰٓي  يِعِب ادِي  ِين َٰٓقُل  َٰٓمِنََٰٰٓٓٱَّلذ ن ُطوا  َٰٓت ق  َٰٓل  نُفِسِهم 

 
َٰٓأ فُوا ََٰٓع    ۡس  

 
أ

ِ َٰٓرذَح  ةَِٰٓ ََٰٰٓٓٱّللذ فُِرََٰٰٓٓٱّللذ َٰٓإِنذ غ  َٰٓي  نُوب  ِييًِعا َٰٓإِنذهََُٰٰٓٓٱَّلُّ ََٰٰٓٓۥج  ُفورَُُٰٓهو   .[53]الزمر:  ﴾٥٣ٱلرذِحيمََُٰٰٓٓٱل غ 
آَِٰفَٰٓ﴿د: یفرما یو م َِٰٓم  ّلِلذ م  و  تَِٰٓو  آَِٰفََٰٰٓٓٱلسذ ۡرِض َٰٓو م 

ا ُء ََٰٰٓٓٱل   نَٰٓي ش  ُبَٰٓم  ِ ذ  ُييِع  ا ُءَٰٓو  فُِرَٰٓلِم نَٰٓي ش  غ  ي 
َُٰٓو َٰٓ ُفور ََٰٰٓٓٱّللذ  .[129]آل عمران:  ﴾١٢٩رذِحيم ََٰٰٓٓغ 

کند و  ین است از آن خداست، هرکس را که بخواهد عفو میها و زم آنچه در آسمان»
 «.دهد و خداوند آمرزگار و مهربان است یهرکس را که بخواهد عذاب م

                                           
 .مسلم -1



 السلفالوجیز فی عقیدة   112

 

َٰٓ﴿د: یفرما یو م ار ََِٰٰٓٓإَون ِ فذ ََٰٰٓٓل ِم نَٰٓل غ  ن ََٰٰٓٓت اب  ِمل ََٰٰٓٓو ء ام  ى ََُٰٰٓٓثمذََٰٰٓٓص  لِٗحآَٰو ع  ت د   .[82]طه:  ﴾٨٢ٱه 
د و کار شایکه توبه کند و ا یکس یار آمرزنده هستم برایمن بس یو به راست» ر  سته یمان آو 

 .«ابدیانجام دهد، آنگاه راه 
رفت، شاخه  یم یدر راه یمرد»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم و رسول اکرم

د و او را یرا سر راه بود آن را از سر راه دور کرد، خداوند عمل او را پسند یخار
 .1«دیبخش

کنند که او از اهل  ین حکم نمیاز مسلم ینیو اهل سنت و الجماعت بر فرد مع
دهند چون  ینم یشه ماندن او در دوزخ گواهیجهنم است و اگر بر او حکم کنند به هم

گاه  د حکم کنند، آنیر بایاش خوب باشد، و اگر ناگز ل دارد او توبه کند و خاتمهاحتما
مان برود یکنند چون خاتمه فرد اعتبار دارد اگر با ا ید به مردن بر کفر میحکم را مق

سته انجام داده باشد و اگر یناشا یشاءالله ـ هر چند قبل از آن اعمال است ـ ان یبهشت
 یماند هر چند قباًل اعمال یشه در آن میاست و هم یاو دوزخخاتمه او با کفر باشد 
 صالح انجام داده باشد.

مانش یو هر کس مشخص شد که کفر از او سرزده و قبل مرگش آنچه نشانه توبه و ا
ن یشود و ا یشه در جهنم ماندن حکم میباشد از او سر نزده باشد بر او به کفر و هم

 یبرا یشود اما کافران اصل یق داده میکه کفر و ارتداد او ثابت شده تطب یقاعده بر کس
 مانند. می شه در دوزخیهم

جل یو اهل سنت و الجماعت معتقدند که هر مخلوق رد یم یچ کس نمیدارد و ه یا 
ک یشان فرارسد  ش مقرر شده است، و هرگاه اجلیمگر با فرمان خدا و اجل او از پ

رد. یم یا کشته شود چون اجلش تمام شده میرد یو اگر بم شود یش نمیلحظه پس و پ
َٰٓ﴿د: یفرما یچنان که خداوند متعال م َٰٓبِإِذ ِن َٰٓإِلذ َٰٓت ُموت  ن

 
َٰٓأ س  َٰٓنِل ف  ن  ََٰٓك  ا َِٰٓو م  َٰٓاكِت  بََٰٰٓٗٓٱّللذ

ٗلَٰٓ ؤ جذ  .[145]آل عمران:  ﴾مُّ
کرده و رد مگر به فرمان خدا و خداوند زمان مرگ او را ثبت یکس را نسزد که بم چیه و»

 «.نوشته است
زگار به بهشت یو اهل سنت و الجماعت معتقدند که وعده الله متعال به مومنان پره

 دهد حق است. یها را عذاب م د او به گناهکاران که آنیحق است و وع

                                           
 ی.بخار -1
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مانند  یشه در دوزخ میکند و هم می نکه کافران و منافقان را عذابید او به ایو وع
ِين َٰٓو َٰٓ﴿د: یفرما یکند، چنان که م یاش را خالف نم دهحق است، و خداوند متعال وع َٰٓٱَّلذ

ِملُوا َٰٓ ُنوا َٰٓو ع  نذ ت ََٰٰٓٓٱلصذ لِح  ِتَٰٓء ام  َٰٓج  ِخلُُهم  نُد   رِيَٰٓس 
آَٰمِنَٰٓت  ن ه  رََُٰٰٓٓت  تِه 

ب دََٰٰٓٗٓٱل  
 
ا َٰٓأ َٰٓفِيه  َٰٓا َٰٓخ  ِِلِين 

د َٰٓ ََِٰٰٓٓو ع  ق ََٰٰٓٗٓٱّللذ ن ََٰٰٓٓا َٰٓح  ُقََٰٰٓٓو م  د  ص 
 
ََِٰٰٓٓمِن ََٰٰٓٓأ  .[122]النساء:  ﴾١٢٢قِيٗلََٰٰٓٓٱّللذ

ر یکه رودها از ز ییها سته انجام دادند، آنها را در باغیمان آوردند، و کار شایکه ا یو کسان»
خداست، و چه  یقیحق ۀن وعدیمانند. ا یشه در آن میهم یم، و برایآور یآن روان است درم

 «.از خدا راستگوتر است؟! یکس
خداوند متعال وعده داده که گناهکاران موّحد را به لطف و کرم و رحمت  یول
از آنان در دوزخ جاودانه نباشد، اما  یچ کسیامرزد و هیکنندگان ب ش و با شفاعتیخو

َٰٓ﴿د: یفرما یقرار داده، چنان که م یگران منتفین آمرزش را در مورد دیا فُِرََٰٰٓٓٱّللذ َٰٓإِنذ غ  َٰٓي  ل 
َٰٓبِهَِٰٓ َٰٓيُۡش  ك  ن

 
َِٰٓو ََٰٰٓٓۦأ َٰٓب ِك  َٰٓيُۡش  ن َٰٓو م  ا ُء  َٰٓي ش  ن َٰٓلِم  َٰٓذ  لِك  َُٰٓدون  ا َٰٓم  فُِر َِٰٓي غ  ََٰٰٓٓٱّللذ ِد ق  َت  ى َٰٓف  إِث ًمآََٰٰٓٱف 

ِظيًما  .[48]النساء:  ﴾٤٨ع 
هرکس که  یتر از آن را برا نییبخشد و گناهان پا یگمان خداوند شرک به خود را نم یب»

 «.را مرتکب شده است یبخشد و هرکس به خدا شرک ورزد گناه بزرگ یبخواهد، م



 

 
 

 

 

 

 :اصل پنجم
 ده اهل سنت و الجماعتیدن در عقیورز 1یکردن و دشمن یدوست

خدا، و  یده سلف صالح، اهل سنت و الجماعت دوست داشتن برایاز اصول عق یکی
مومنان به  یکردن برا یاریو  یمحبت و دوست یعنیخداست.  یکردن برا یدشمن

 ن به طور عام باشد.یهمه مسلم یطور خاص و برا
ن آنان یها و از قوان شان و برائت از آن ن و کفار و هم دستانیو بغض و تنفر از مشرک

ِمُنون َٰٓو َٰٓ﴿د: یفرما یچنان که خداوند متعال م ِمن  ُتَٰٓو ََٰٰٓٓٱل ُمؤ  َٰٓب يِع ض  ََٰٰٓٓٱل ُمؤ  ِِل ا ُء و 
 
َٰٓأ ُضُهم  َٰٓب يِع 

ُمُرون َٰٓ
 
ُروِفََٰٰٓٓي أ يِع  ِنََٰٰٓٓبِٱل م  َٰٓع  ن  و  ي ن ه  رَِٰٓو 

ََٰٰٓٓٱل ُمنك  يُقِيُمون  ة َٰٓو  ل و  ََٰٰٓٓٱلصذ تُون  ُيؤ  ة َٰٓو  و  ك  ََٰٰٓٓٱلزذ ُيِطييُِعون  َٰٓٱّللذ َٰٓو 
َُٰٓ ر ُسول  ُُهُمََٰٰٓٓۥ  َٰٓو  ي  َح  َٰٓس  ل  ئِك  و 

ُ
ُ َٰٓأ ََٰٰٓٓٱّللذ ِكيم َٰٓٱّللذ َٰٓإِنذ زِيٌزَٰٓح   .[71]التوبة:  ﴾٧١َٰٓع 

 یکنند و از منکر نه یگرند، به معروف امر میکدیاوران یو مردان و زنان مؤمن دوستان و »
 یغمبرش فرمانبرداریپردازند و از خدا و پ یات را مدارند، و زک یم یند و نماز را برپاینما یم
گمان  یگرداند، ب یهستند که خداوند آنان را مشمول رحمت خود م یشان کسانیکنند. ا یم

 .«م استیخداوند توانا و حک
َٰٓ﴿د: یفرما یو م تذِخِذ َٰٓي  ِمُنون َٰٓلذ  فِرِين ََٰٰٓٓٱل ُمؤ 

ََٰٰٓٓٱل ك  َِٰٓمنَُٰٓدوِن ِِل ا ء  و 
 
َ  َٰٓأ ِ مِن ََٰٰٓٓٱل ُمؤ  يِع ل  ف  نَٰٓي  و م 

َٰٓ َِٰٓمن  َٰٓف ل ي س  َِٰٓذ  لِك  ء ََٰٰٓٓٱّللذ  .[28]آل عمران:  ﴾ِفََٰٓش  

                                           
داشت و احترام و جهاد  یو محبت و انس و گرام یکردن، همکار یاری یعنیعت یدر شر یو دوست -1

کردن  ینفرت و دور یعنین است یضد ا یت و دشمنیک شدن با قول و فعل و نیو هجرت و نزد
 جستن. یزاریدن و بیورز یو دشمن

بورزند  یند و با کفار کاماٌل دشمنینما یکرده که با مومنان کاماًل دوستو خداوند بر مومنان واجب 
 ابد.ی ین و کفار تحقق نمیبا مومنان جز با برائت از مشرک یو دوست
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چ ین کند، در هیهرکس چنرند، و یبگ یمؤمنان به دوست ید مؤمنان کافران را به جاینبا»
 .«( از )رحمت( خدا نداردیا ز )بهرهیچ

 و اهل سنت و الجماعت:
ده یاز ارکان عق یکین و یاز اصول مهم در د یو دشمن یده دوستیمعتقدند که عق

 گردد: یل روشن میعت دارد که با جهات ذیدر شر یگاه بزرگیاست، و جا
آن برائت  یاست، چون معن« اللهال اله اال »د یاز شهادت توح ینکه بخشی: ااول

د: یفرما یشوند، چنان که خداوند م یر از الله پرستش میکه غ ییزهایجستن از همه چ

ِنَٰٓ﴿
 
بُُدوا َٰٓأ ت نُِبوا َٰٓو ََٰٰٓٓٱّللذ ََٰٰٓٓٱع   .[36]النحل:  ﴾ٱلطذ ُغوت ََٰٰٓٓٱج 

 .«دیزید و از طاغوت بپرهیخداوند را بپرست»
 امبریباشد، پ یشرط صحت آن م مان است ویا یها ن حلقهیتر نکه از مهمی: ا دوم

کردن  یمان، دوستیره ایزنج یها ن حلقهیتر محکم»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم
خدا و نفرت  یکردن در راه خدا است و دوست داشتن برا یدر راه خدا و دشمن

 .1«خداست یداشتن برا
  اکرمشود. رسول  ین میقیمان و لذت یطعم ا ینیریدن شینکه سبب چشی:ا سوم

 »«د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم
و  که خدا یافت: هر کسیمان را خواهد یا ینیریزند که در هر کس باشند شیسه چ

را فقط به خاطر الله  یا که بنده یشتر دوست بدارد، و هر کسیرسول او را از همه ب
شدن در که بازگشت به کفر را چنان ناگوار بداند که انداخته  یدوست بدارد، و هر کس

 .2داند یآتش را ناگوار م
صلی الله علیه   شود، رسول اکرم یمان کامل میده این عقی: با محقق کردن اچهارم

به خاطر خدا محبت کند و به خاطر خدا بدهد و به خاطر  یهر کس»د: یفرما یم وسلم
 .3«مان را کامل کرده استیخدا دست نگاه دارد، ا

ن او، را دوست بدارد به خداوند کفر یاهل دن خدا و یر از دیغ ی: چون کسپنجم
َٰٓ﴿د: یفرما یده است، چنان که خداوند متعال میورز ي   غ 

 
َٰٓأ َِٰٓقُل  ِِل ََٰٰٓٗٓٱّللذ َٰٓو  ُِذ َّتذ

 
ف اِطرََِٰٰٓٓاأ
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م  و  تَِٰٓ ۡرِضَٰٓو ََٰٰٓٓٱلسذ
ََٰٰٓٓٱل   ل  ل م  َٰٓو  س 

 
َٰٓأ ن  َٰٓم  ل  وذ

 
َٰٓأ ُكون 

 
َٰٓأ ن 
 
َٰٓأ مِر ُت

ُ
َٰٓأ َٰٓإِن ِ  ُم َٰٓقُل  يِع  َُٰٓيط  ل  َٰٓو  يِعُِم َُٰٓيط  و ُهو 

َٰٓ َِٰٓمن  َ َٰٓت ُكون نذ ِ ِك  .[14]األنعام:  ﴾١٤ٱل ُمۡش 
ن یها و زم آسمان ۀنندیکه او آفر یرم، در صورتیبگ یر از خدا را به سرپرستیا غیبگو: آ»

ن یستام که نخ شود؟ بگو: من فرمان داده شده یداده نم یدهد و روز یم یاست و او روز
 .«باشم که اسالم آورده است، و هرگز از مشرکان مباش یکس

است که براساس آن جامعه  یوندیدن پیورز یدن و دشمنینکه محبت ورزی: اششم
صلی الله  گردد، چنان که رسول الله یشود و ساختار آن کامل م یبرپا م یرّبان یاسالم

خود  یآنچه برا نکهیشود مگر ا یاز شما مؤمن نم یچ کسیه»د: یفرما یم علیه وسلم
 .1«برادرش بپسندد یپسندد برا یم

دن از لحاظ یورز یکردن و دشمن یو اهل سنت و الجماعت معتقدند که دوست
ط آن یاز شرا یو شرط« ال اله اال الله»عت واجب است بلکه از لوازم شهادت یشر
کند و ت ید آن را رعایمان است که مسلمان بایده و ایاز اصول بزرگ عق یکیباشد، و  یم

که  ین اصل آمده است، از آن جمله فرموده الهید بر ایتاک یبرا یادینصوص ز

َٰٓ﴿د: یفرما یم ا ه  يُّ
 
أ ِين َٰٓي   َٰٓإِِل  ِهمََٰٰٓٓٱَّلذ َٰٓتُل ُقون  ِِل ا ء  و 

 
َٰٓأ ُدوذُكم  َٰٓو ع  ِي ُدو  َٰٓع  َٰٓت تذِخُذوا  َٰٓل  ُنوا  ء ام 

َِٰٓ ةَِٰٓب و دذ ََٰٰٓٓٱل م  ِن  ا ء ُكمَٰٓم  آَٰج  ُروا َٰٓبِم  ف  َٰٓك   .[1]الممتحنة:  ﴾ٱۡل  ق َِٰٓو ق د 
شان ید. شما نسبت بدیرینگ یش را به دوستیمؤمنان! دشمنان من و دشمنان خو یا»

 «.شما آمده است یمان ندارند که برایا یقیکه آنان به حّق و حقید درحالیکن یمحّبت م
و  ُجكَُٰٓ﴿د: یفرما یو م ز 

 
أ َٰٓو  و  نُُكم  َِٰٓإَوخ  ن ا ؤُُكم  ب 

 
َٰٓو أ اب ا ؤُُكم  َٰٓء  ن  ََٰٓك  َٰٓإِن َٰٓقُل  م 

َٰٓ و  ٌل م 
 
أ َٰٓو  تُُكم  ِشي  او ع  ُتُموه  َت  ف  ة ََٰٰٓٓٱق  تِج  ر  ن ََٰٰٓٓو  و  آََّٰت  ش  اد ه  س  س  ِكنََُٰٰٓٓك  ا ََٰٰٓٓو م  ن ه  و  ََٰٰٓٓت ر ض  بذ ح 

 
َٰٓأ

ِن ََٰٰٓٓإِِل  ُكم ََِٰٰٓٓم  ر ُسوِلََِٰٰٓٓٱّللذ اد ََٰٰٓٓۦو  بِيلِهِۦَِٰٓفََٰٰٓٓو ِجه  بذُصوا ََٰٰٓٓس  ََٰٰٓٓف َت   ِِت 
 
َٰٓي أ َّتذ  َُٰٓح  ََِٰٰٓٓٱّللذ رِه م 

 
َٰٓبِأ َُٰٓو ََٰٰٓٓۦ  ََٰٰٓٓٱّللذ ل 

ِديَٰٓ ه  و م َٰٓي  َ ََٰٰٓٓٱل ق   .[24]التوبة:  ﴾٢٤ٱل ف  ِسقِ
که آن را با  ییشما، و مالها ۀلیبگو: اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قب»

د، و یدیترس یآن م یبازار یو ب یرونق یکه از ب ید، و تجارتیا کوشش )فراوان( به دست آورده
تر است،  امبرش و جهاد کردن در راه او محبوبیپد، نزد شما از خدا و یپسند یکه آن را م ییها خانه

 .«دینما یت نمیکند، و خداوند نافرمانان را هدا ید که خداوند کار خود را میپس در انتظار باش

                                           
 ی.بخار -1
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م یبه سه دسته تقس یو دشمن یده دوستیو اهل سنت و الجماعت مردم را در پرتو عق
 کنند: یم

خالص هستند که به  یکه مستحق محبت مطلق هستند، آنان مومنان یاول کسان
ن را در ید یها نیمان دارند و آئیامبر ایالله به عنوان پروردگار و به رسول او به عنوان پ

دهند،  یخدا انجام م ین و عبادت را فقط برایدارند و د یعلم و عمل و اعتقاد برپا م
آَٰ﴿د: یفرما یچنان که خداوند م ِِلُُّكُمَٰٓإِنذم  َُٰٓو  ر ُسوُلََُٰٰٓٓٱّللذ ِين َٰٓو ََٰٰٓٓۥو  ُنوا ََٰٰٓٓٱَّلذ ِين َٰٓء ام  ََٰٰٓٓٱَّلذ يُقِيُمون 

ة َٰٓ ل و  ََٰٰٓٓٱلصذ تُون  يُؤ  ة َٰٓو  و  ك  َٰٓر  كيُِِعون ََٰٰٓٓٱلزذ ٥٥ََٰٰٓٓو ُهم  لذ ت و  َٰٓي  ن ََُٰٰٓٓٱّللذ َٰٓو م  ر ُسول  ِين َٰٓو ََٰٰٓٓۥو  ََٰٰٓٓٱَّلذ َٰٓف إِنذ ُنوا  ء ام 
َٰٓ َِِٰٓحز ب   .[56-55]المائدة:  ﴾٥٦ٱل غ  لُِبون َُٰٓهُمََٰٰٓٓٱّللذ
دارند  یکه نماز را خاشعانه برپا م یاور شما هستند، کسانیامبر او، و مؤمنان یتنها خدا و پ»

گمان حزب  یرد، بیگب یامبرش و مؤمنان را به دوستیو هرکس خدا و پ پردازند. یو زکات را م
 .«روز استیو گروه خدا پ
سزاوار برائت  ییمستحق دوست و محبت هستند و از سو یکه از جهت یدوم کسان

ها هم محبت و هم عداوت  باشند، آنان مومنان گناهکارند که در مورد آن یم یو دشمن
هاست مورد محبت قرار  که در آن یزگاریو پره یمان و فرمانبرداریشود، به خاطر ا یم
که کمتر از کفر و شرک است مورد نفرت واقع  یرند و به خاطر گناه و فسقیگ یم
که در  یدهد و کس یکه عمل صالح و ناصالح با هم انجام م یمانشوند همانند مسل یم

شود که در حد کفر  یاز امور حرام م یورزد و مرتکب بعض یم یانجام واجبات کوتاه
شود  ید محبت میا یها برم که از آن ییکویو ن یبه مقدار خوب ین افرادیستند با چنین

ها  حت کردن آنیرند و نصیگ یقرار م یشان مورد نفرت و دشمن یو به اندازه شّر و بد
د به معروف امر شوند یشان سکوت اختبار کرد بلکه با د در برابر گناهیواجب است و نبا

ها اقامه شود تا از گناهان خود دست  رات بر آنیگردند و حدود و تعز یو از منکر نه
ه بود و ملقب که اسمش عبدالل یبا فرد صلی الله علیه وسلم  بکشند، چنان که رسول خدا

صلی الله علیه   امبریاو شراب خورده بود و او را به نزد پ ین کرد، وقتیبه حمار بود چن
صلی الله علیه   امبرین کردند، پیاو را نفر رضی الله عنهم  از صحابه یآوردند و بعض وسلم
ن است که او خدا و رسول را دوست یدانم ا ید، آنچه میاو را لعنت نکن»فرمود:  وسلم

 را به او داد. ین وجود مجازات شرابخوریاما با ا .1«دارد یم

                                           
 ی.بخار -1
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 یها کافران خالص مطلق و نفرت مطلق هستند: آن یکه مستحق دشمن یسوم کسان
ن و ین و ملحدیهود و نصارا و مشرکیل یها آشکار است از قب هستند که کفر و شرک آن

، و یستیو احزاب سکوالرن یشان از منحرف روانیها و منافقان و پ یپرستان و مجوس بت
دهند که  یانجام م ییکه منسوب به اسالم هستند و کارها ینیز بر مرتدین حکم نیا

همچون ارتکاب  ییابد. کارهای یکند، انطباق م یمان خارج میره ایمسلمان را از دا
از  یا انجام عبادتیدر عبادت خدا، و  یک کردن مخلوقیا شریاز نواقض اسالم  یناقض

ر از خدا، و یغ یو نذر برا یها همچون دعا و کمک خواستن و توکل و قربان انواع عبادت
ا جدا کردن یا ترک نماز فرض بدون عذر، و ینش و یا دیامبر یا ناسزا گفتن به خدا و پی
ن یاز ا ییگر کارهایست، و دین عصر نین مناسب این اعتقاد که دیبا ا ین از زندگید
ن و یکند، سپس مسلم ین خارج میره دید از اقامه حجت بر او از دال که فرد را بعیقب

شان ببندند و اجازه یها را به رو ن جهاد کنند و راهین نوع از مرتدید با ایها با حکام آن

آَٰ﴿د: یفرما یکنند، خداوند متعال م ین فساد و تباهکاریزم یندهند که رو ه  يُّ
 
أ َٰٓٱنلذِبَُّٰٓي  

َٰٓ ار َٰٓج  ِهِد َ َٰٓٱو ََٰٰٓٓٱل ُكفذ َٰٓو ََٰٰٓٓل ُمن  فِقِ لُظ  ََٰٰٓٓٱغ  بِئ س  َٰٓو  نذُم  ه  َٰٓج  ى ُهم  و 
 
أ َٰٓو م  ل ي ِهم   ]التوبة:  ﴾٧٣ٱل م ِصيَُٰٓع 

73]. 
گاهشان جهنم است یر، و جایبا کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگ امبر!یپ یا»

 «.است! یگاهیو چه بد جا
ُِدَٰٓق و مَٰٓٗ﴿د: یفرما یو م

َٰٓت  ِمُنون ََٰٰٓٓالذ ََِٰٰٓٓيُؤ  ََٰٰٓٓٱٓأۡلِخرََِٰٰٓٓٱِل  و مَِٰٓو ََٰٰٓٓبِٱّللذ ا دذ َٰٓح  ن  َٰٓم  ا دُّون  ََُٰٰٓٓٱّللذ َٰٓيُو  ر ُسول  َٰٓۥو 
َِٰٓفَٰٓقُلُوبِِهمَُٰٓ ت ب  َٰٓك  ل  ئِك  و 

ُ
ت ُهم  َٰٓأ ِشي  َٰٓع  و 

 
َٰٓأ و  ن ُهم  َٰٓإِخ  و 

 
َٰٓأ ن ا ء ُهم  ب 

 
َٰٓأ و 
 
َٰٓأ نُو ا َٰٓء اب ا ء ُهم  ََٰٓك  ل و  يم  ن ََٰٰٓٓو  ِ

َٰٓٱل 
يذَٰٓ
 
أ ُهمو  ِن هََُٰٰٓٓبُِروح ََٰٰٓٓد   .[22]المجادلة:  ﴾م 

که با خدا و  یافت با کسی یآورند نخواه یمان میامت ایرا که به خداوند و روز ق یگروه»
ا یا برادرانشان یا فرزندانشان یکنند هرچند پدرانشان  یده است دوستیغمبرش مخالفت ورزیپ

را به  آنان مان را نگاشته است ویشان ایها نانند که )خداوند( در دلیشاوندانشان باشند. ایخو
 «.است خود توان داده یاز سو یضیف

 و اهل سنت و الجماعت:
د مسلمان آن یدارد که با یات و حقوقیالله، مقتض ینمودن برا یمعتقدند که دوست

ن یابد و ایمانش کامل شود و از افتادن در دام کفرنجات یاورد تا اسالم و ایرا بجا ب
 ات و حقوق عبارتند از:یمقتض
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ن و فرد مستضعف و ناتوان مستثنا ین مسلمین کفر به سرزمیهجرت از سرزم -1
 است.

کردن با آنان  یها و همکار ن و جدا نشدن از آنیوستن به جماعت مسلمیپ -2
 از منکر. ی، و امر به معروف و نهیو تقو یکوکاریبراساس ن

 ینیمومنان پسند نکند و به محبت و همنش یبرا یپسند یخود نم یآنچه برا -3
 ها بکوشد. نو مشاوره به آ

آنان را به دشمن نرساند، و  ینکند، و اخبار و رازها ین جاسوسیه مسلمیعل -4
 ن نرساند.یبه مسلم یت و ازاریچ نوع اذیه

ت آنان در یچ وجه از حمایکند و به ه یاریشان  ن را در برابر دشمنانیمسلم -5
دهد  یاریها را  دست بر ندارد و با مال و جان و زبان آن یط و هر زمانیهر شرا

 ک آنان شود.یشان شریها ها و غم یو در شاد
با آن ها، دعا و  یع جنازه، مهربانییض، تشیادت مریل عین از قبیحقوق مسلم -6

با مستمندان آنان،  یها، مهربان ها، سالم کردن به آن آن یطلب آمرزش برا
شان به ناحق، اقدام نکردن به  ها در معامله، نخوردن اموال ب ندادن آنیفر
نکردن  یا فروخته، خواستگاریده یخر یکه قباًل مسلمان یزیا فروش چید یخر
نکردن، را  ینیچ بت نکردن، سخنیبه آن اقدام کرده، غ یقباًل مسلمان یوقت
 ت کند.یرعا

 و اهل سنت و الجماعت
د یمسلمان با یطلبد که در زندگ یرا م یکردن در راه خدا امور یمعتقدند دشمن

با کفار در اما  ید باشد از وقوع در کفر و هم آهنگیآن مقت شود و مسلمان به یرعا
 ن امور عبارتند از:یبماند، و ا
نفرت داشتن از همه انواع کفر و شرک و اهل آن و مذاهب آنف و داشتن  -1

ها و از معبودان شان و از کفر و  ها در دل و اعالم برائت از آن آن یدشمن
ا و از همه آنچه که عالوه از خدا ه ن آنیشان، و از همه اعتقادات و قوان شرک

 نبودن به همه آن. یپرستند، و راض یم
ه کردن بر یو تک ید به همراهیگرفت و نبا یاریو  ید کفار را به دوستینبا  -2

ها را دوست داشت و  د آنیدا کرد، و نبایل پیها و اعتماد به آنان تما آن
ها روبرو شد،  با آن ییرو د با خوشیداشت و نبا ید آنان را گرامین نبایهمچن
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 شاوندان و خواص باشند.یاگر خو یم حتیها جدا شو د کاماًل از آنیبلکه با
 یاهیشتر نکردن سین کفار و سکونت نکردن در آن و بیترک گفتن سرزم -3

باشد و انسان  یمگر آن که ضرورت  شانیها، و سفر نکردن به شهرها لشکر آن
 آن دعوت دهد و به آن افتخار کند.  ید و به سوین را اظهار نمایبتواند شعائر د

ار شود، و از یها مشابهت اخت د با آنیآنان نبا یویو دن ینید یها تیدر خصوص -4
شان و یها شان و از ترجمه کتاب عبادت یها وهیها و ش آن ینیتشّبه به شعائر د

گاه یفراهم کردن آن برا ها بدون  و از فراهم آوردن همه علوم آن یاطالع و آ
 یو آموزش یتیو ترب یین قضایقوان ی، و از اجرایبدون ضوابط شرعش و یپاال
 ز شود.ید پرهیها و ملزم کردن مردم به آن با آن

ها  مخصوص به آن یها از تشّبه به آنان در اخالق و آداب و عادت یویو در امور دن
ز کرد، و از گذاشتن نام ید پرهیدن بایدن و طرز لباس پوشیوه خوردن و نوشیمانند ش

ست ین شناخته شده نیان مسلمیکه در م یشان و عاداتیها از سنت یرویها و پ آن یاه
 د اجتناب کرد.یبا

 یاریل آنان و یها و نشر فضا د آنیش و تمجیکرد، و از ستا یارید یکفار را نبا -5
ن و نقل اسرار یه مسلمیها بر کفرشان و همراه آنان توطئه کردن عل کردن آن

ها مگر در صورت  ها و کمک گرفتن از آن به آن لیها و تما ن به آنیمسلم
ز کرد، بلکه ید به شدت پرهیهمچون خودشان، با یه کافرانیضرورت آن هم عل

ها محرم اسرار  د آنیها را ترک گفت و نبا با آن ینیو همنش ید همراهیبا
ها انجام  ن را آنیمسلم ین کارهایتر ابند که مهمیا فرصت ین باشند و یمسلم
 دهند.

ا به مناسبت آن به یشان مشارکت کرد و  ینید یها اد و سنتید با کفار در اعینبا -6
م کرد، مانند خطاب کردن یها را تعظ د با قول و عمل آنیک گفت، و نبایها تبر آن
 ل گردانده است.یها با آقا و سرور، و امثال آن چون که خداوند آنان را خوار و ذل آن

ن کار به یآنان طلب آمرزش کرد چون ا یبراا یها رحمت فرستاد  د بر آنینبا -7
ها بر آن  است که آن یح فساد و باطلیباشد و تصح یها م مفهوم محبت با آن

 هستند.
 ین با کفار سازش کرد و مدارا نمود و در برابر منکر و باطلید به حساب دینبا -8

 که بر آن هستند سکوت کرد.
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م قرار داد  د آنینبا -9 ک  از قضاوت و  یا به بخشیها  م آنا به حکیها را دارو و ح 
ها  از آن یرویکرد چون پ یرویها پ ال آنید از امیبود و نبا یشان راض یداور

 .صلی الله علیه وسلم  ترک حکم خدا و رسول یعنی
 کرد. یروید پیها نبا شنهادات آنین و از دستورات و پیاز کفار و مشرک -11
آن ها به  یاسالم است را برا ییآمد گو که خوش« کمیالسالم عل»د کلمه ینبا -11

 کار برد.



 

 
 

 

 

 

 :اصل ششم
اء و فراست و خواب و سحر و حسد و یرامات اولکق یتصد

 زخم و جن چشم

اء یق کرامات اولیتصد ده سلف صالح، اهل سنت و الجماعتیاز اصول عق یکی
مومن،  یایاز اول یالعاده است که خداوند بر دست بعض خارق یزیو کرامت چ .1است

                                           
نبوت است  یبرا یست و نه مقدمه اینبوت ن یالعاده است و همراه با ادعا خارق ی.کرامت امر 1

عت ملتزم هستند یاز بندگان صالح خود که به احکام شر یکرامت، را خداوند متعال به دست بعض
ح و عمل صالح همراه نباشد یمان صحیدارد، و اگر با ا یم  یها را گرام گونه آن نیکند و ا یاظهار م

ده است، چنان که در سوره کهف و یگذشته واقع گرد یها خواهد بود و کرامات در امتاستدراج 
داده است، چنان که  ین روین اسالم به دست صحابه و تابعیآغاز یها ره آمده است، و در دورهیغ

ث یاحاد یها ، و در کتابیگریاد دیار زیو موارد بس« ریرا بگ ه کوهیسار یا»خطاب گفت:  عمربن
ش را که به قرآن ینقل شده که خداوند با آن بندگان صالح خو یادیز یها ات کرامتیرواح و یصح

 داشته است. یاند گرام و سنت عامل بوده
اند.  گر افراد مورد اعتماد نقل کرده و مشاهده نمودهیکه هزاران هزار از علماء و د ییها و کرامت

 یروین کرامت فقط به برکت پیت، چون اامبران اسیقت معجزه پیاء در حقیاول یوقوع کرامات برا
ت یز است، و در واقعیجا یدادن آن از لحاظ شرع یاست که رو یامبر واقع شده و از اموریاز پ
علم را به  یها گونه است که خداوند درب نیکرامت ا یرد. گاهیپذ یز رخ داده و عقل آن را میامر ن
ا یم یشنو یم یاست که گاه یالعاده ماد د، که بدتر از همه امور خارقیگشا یاش م بنده یرو
اند استقامت بر کتاب و سنت است و  ح کردهیکه سلف ما تصر ییها م و از جمله کرامتیخوان یم

افتن در علم و عمل است چون کرامت یق یبودن به حکم و قضاوت آن و توف یاطاعت از آن و راض
دند یند یاز صحابه کرامات یارین رو بسیمان بنده است، از ایت ایدارد که از آن جمله تقو یاسباب
ن از اسباب آن اقامه حجت بر دشمن است یشان کامل بود، و همچن نیقیو  یها قو مان آنیچون ا

 د آن است.یق یندارد بلکه ضوابط شرع ید و شرطیق یه عقلیو کرامت از ناح
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 یها را گرام کند تا آن یامبر هستند اجرا میرو رهنمود و سنت پیو صالح که پ یمتق
ن است، یانگر همید چنان که قران و سنت و اجماع بیبدارد و فضل آنان اظهار نما

َٰٓ﴿د: یفرما یمخداوند متعال  ِِل ا ء  و 
 
َٰٓأ ل  َٰٓإِنذ

 
َِٰٓأ نُون ََٰٰٓٓٱّللذ َُٰٓي  ز  َُٰٓهم  ل  َٰٓو  ل ي ِهم  و ٌفَٰٓع  َٰٓخ  ِين ٦٢ََٰٰٓٓل  َٰٓٱَّلذ

تذُقون َٰٓ نُوا َٰٓي  َك  ُنوا َٰٓو  ى َٰٓل ُهُم٦٣ََٰٰٓٓء ام  َِِٰٓفََٰٰٓٓٱل بُۡش   ي آَٰٱۡل  ي و ة ن  ِِفََٰٰٓٓٱلُّ ِ َٰٓو  ة ِم  ِتََٰٰٓٓٱٓأۡلِخر  َٰٓلَِك  َٰٓت ب ِديل  ِ َٰٓل  َٰٓٱّللذ
َٰٓ َُٰٓهو  زَُٰٓذ  لِك  و  ِظيمََُٰٰٓٓٱل ف   .[64-62ونس: ی] ﴾٦٤ٱل يِع 

                                                                                                       
 عبارتند از: یدارد که برخ ییها و کرامت شرط

نکه کرامت از فرد یتناقض نداشته باشد، و ا ینید یا ا قاعدهیو  یشرع ینکه کرامت با حکمیا
آن نباشد و  یبرا یازیط و نین شرایاز ا یکیآن باشد، و اگر فاقد  یبرا یاریسر بزند، و ن یا زنده

چ یطان است و هیش یا القایا توهم و یال یست بلکه خیط باشد کرامت نین شرایاز ا یکیاگر فاقد 
با  یاز احکام شرع یچ حکمین هیشود و همچن یق کرامت ثابت نمیاز طر یاز احکام شرع یحکم

اند که عبارتند از: کتاب خدا و سنت  مشخص یگردد چون منابع احکام شرع ینم یکرامت منتف
 امبر و اجماع.یپ

سته است خداوند را به خاطر نعمت و یاجرا کرد، شا یکرامت یو اگر خداوند به دست مسلمان
د و یجاد نکند و آن را پنهان نمایا یا د، و از خداوند استقامت طلب کند، و فتنهیه سپاس بگویهد

ن امر انسان را یش مردم قرار ندهد چون ایدن پیافتخار کردن و به خود بال یبرا یا لهیآن را وس
 کشاند. یبه هالکت م

شان تباه شده  خرتا و آیق کشانده، دنیها را از طر آن یطان وقتیاند که ش بوده یار افرادیو چه بس
 یاریدراند که خداوند در بس یاء خدا صفاتیها و بدان که اول شده بر آن ین اعمال وبالیاست، و ا

ث ذکر کرده است. به عنوان مثال یاز احاد یاریدر بس صلی الله علیه وسلم  ات و رسول اکرمیاز آ
 ن صفات عبارتند از:یاز ا یبرخ
خوف  یعنیر و شرآن، و تقوا یر خیامت و تقدیش و روز قیها کتابمان داشتن به الله و مالئکه، و یا

 یامت و محبت در راه خدا و دشمنیروز ق یکردن برا یامبرش و آمادگیاز خدا و عمل به سنت پ
 یرو یافتد، و آنان با آرام یاد خدا میشوند انسان به  یده مید یان وقتیکردن در راه خدا و متق

ها را  کنند و شب یدهند سالم م یها را مورد خطاب قرار م اهالن آنج یروند، و وقت ین راه میزم
کنند نه  یانفاق م یند پروردگارا عذاب دوزخ را از ما دور بدار، و وقتیگو یگذرانند و م یبا عبادت م
خوانند و به ناحق  یاد نمیگر را به فرید یورزند، و همراه خدا معبود یکنند و نه بخل م یاسراف م

اوره یاز کنار لغو و  یدهند و به خوب ین نمیکنند و شهادت دروغ یکشند و زنا نم یرا نم یکس
شان یافتند و دعا یات پروردگارشان تذکر داده شوند کر و کور بر آن نمیکنند و چون به آ یعبور م

 یشوایما بگردان، و ما را پ ین است: پروردگارا همسران و فرزندان ما را موجب شادمانیا
  که در قرآن و سنت ذکر شده است.  یگر صفاتیقرار بده. و دزگاران یپره
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که  یکسان شوند. ین نمیست و آنها اندوهگیبر آنان ن یمیگمان دوستان خدا ب یهان! ب»
ا و آخرت بشارت است، یدن یآنان در زندگان یبرا اند. شه کردهیپ یزگاریمان آورده و پرهیا

 .«بزرگ است ین همان رستگاریرد، ایپذ ینم یچ دگرگونیخداوند ه یها وعده
 یهر کس»د: یفرما یخداوند متعال م»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم و رسول اکرم

 .1«کنم یورزد با او اعالم جنگ م یاز دوستانم دشمن یبا دوست
دارند و هر امر  یشرع یق کرامات ضوابطیاما اهل سنت و الجماعت در تصد

و  یباز ا شعبدهیباشد،  یجست، بلکه ممکن است استدرایکرامت ن یا العاده خارق
ا اجنه باشد و فرق کرامت و ین و یاطیا کار شیباشد،  یکار و دغل ی، جادوگریتردست
و اطاعت  یاله یخداوند است و سبب آن تقوا یواضح است؛ کرامت از سو یباز شعبده
 یایو عمل صالح است. و کرامت مختص اول یامبر و سنت ویاز رهنمود پ یرویخدا و پ

ن ید و سنت و اهل اتّباع و استقامت و دیمان و توحیخداوند است که اهل ا زگاریپره

ۥ ََٰٰٓٓإِن َٰٓد: یفرما یهستند. خداوند متعال م ِِل ا ُؤهُ و 
 
ََٰٰٓٓأ بلکه تنها » .[34]األنفال:  ﴾ٱل ُمتذُقون ََٰٰٓٓإِلذ

و  یطانیاست ش یکار یباز و شعبده .«زگار باشندیتر هستند که پره یبه آن اول یکسان
نفس و  یاز هوا یرویز و گناهان و فساد و پیآم ز و شرکیسبب آن اعمال کفرآم

طان از اهل کفر و شرک و یگمراه ش یایمختص اول یهواپرستان است و شعبده باز
َِٰٓإَونذَٰٓ﴿د: یفرما یو نفاق است، چنان که خداوند متعال م یو بدعت و هواپرست یگمراه

َٰٓ َ ي  ِط ََٰٰٓٓٱلشذ
 
َٰٓأ َٰٓإِل   ُوُحون  ُِكون َِٰٓل  َٰٓل ُمۡش  َٰٓإِنذُكم  ُتُموُهم  يِع  ط 

 
َٰٓأ َِِٰٓلُج  ِدلُوُكم  َِٰٓإَون  ِِل ا ئِِهم  ]األنعام:  ﴾و 

121]. 
کنند تا با شما به مجادله بپردازند، و اگر از  ین به دوستان خود القا میاطیگمان ش یو ب»

 «.د بودید همانا شما مشرک خواهیآنان اطاعت کن
دهند بلکه  یاء برتر قرار نمیاء را از انبیعنوان اولچ یو اهل سنت و الجماعت به ه

اء و صالحان برتر و بهتر است. و در مورد یدگاه اهل سنت ـ از همه اولیامبر ـ از دیک پی
ا یگران سود یتوانند به د می ها کنند و باور ندارند که آن یاء غلو نمیچ کس از اولیه
دانند چنان که  می ها را مشّرع ند و نه آنها معصوم برسانند و نه باور دارند که آن یانیز

َُٰٓ﴿د: یفرما یخداوند متعال م ََٰٰٓٓٱّللذ ِفَِٰٓمن  ط  ةَِٰٓي ص  ل  ئِك   .[75]الحج:  ﴾ٱنلذاِسََٰٰٓٓو ِمن ََٰٰٓٓرُُسٗلََٰٰٓٓٱل م 
 .«زیان مردم نیند، و از مک یرا انتخاب م یان فرشتگان رسوالنیخداوند از م»

                                           
 ی.بخار -1
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 که:ن است یده اهل سنت و الجماعت ایو از اصول عق
 یکنند. فراست نور یق میان مومن موحد را تصدیصالحان و متق یفراست راست

گر یکدیله آن حق و باطل را از یاندازد که بوس یاست که خداوند در قلب بنده م
مانش یا یگو فرق بگذارد، پس هر کس ن راستگو و دروغیتواند ب یدهد و م یص میتشخ
 تر خواهد داشت. یتر باشد فراست قو یقو

از  یاز چهل و شش بخش نبوت است و بشارت یکو، خواب بخشیق خواب نیتصد
ا و آخرت است و چون یاو در دن یر برایخ یبنده مومن است و راهگشا یخدا برا یسو
 د: یفرما یشود. خداوند متعال م یاندک خواب مؤمن دروغ م یلیک شود خیامت نزدیق

﴿َٰٓ َٰٓإِن ِ ب ِت
 
أ َٰٓي   بِيهِ

 
َِٰٓل َٰٓيُوُسُف َٰٓق ال  بَٰٓٗإِذ  ك  و  َٰٓك  َٰٓع ۡش   د  ح 

 
َٰٓأ ي ُت

 
ََٰٰٓٓآَٰر أ م س  ر َٰٓو ََٰٰٓٓو ٱلشذ م  َٰٓٱل ق 

َٰٓس  ِجِدين َٰٓ َِٰٓل ُتُهم  ي 
 
٤ََٰٰٓٓر أ َٰٓل ك  ي ِكيُدوا  َٰٓف  تِك  و  َٰٓإِخ  ََٰٓع    ي اك  َٰٓرُء  ُصص  َٰٓت ق  َٰٓل  ذ َٰٓي  ُبن  ق ال 

َٰٓ َٰٓإِنذ ي ًدا  ي ط  ن َٰٓك  َ ََٰٰٓٓٱلشذ بِ َٰٓمُّ ُدو   َٰٓع  نس  ِن ِ
َٰٓمِن٥ََٰٰٓٓلِۡل  ل ُِمك  ُييِع  َٰٓو  بُّك  َٰٓر  ََٰٓي  ت بِيك  ذ  لِك  ك  و 

َٰٓ وِيِل
 
ادِيِثَٰٓت أ ح 

ت هََُٰٰٓٓٱل   م  َٰٓنيِِع  يُتِمُّ ََٰٰٓٓۥو  ي ك  ب و 
 
َٰٓأ آََٰع    ه  ت مذ

 
ا َٰٓأ م  َٰٓك  ُقوب  يِع  َٰٓي  َٰٓء اِل َٰٓو َع    ل ي ك  ع 

لِي َٰٓع  بذك  َٰٓر  ح  ق  َٰٓإِنذ َِٰٓإَوس  ب ُلَٰٓإِب ر  هِيم  ِكيم َِٰٓمنَٰٓق   .[6-4وسف: ی] ﴾٦ٌمَٰٓح 
د و یازده ستاره و خورشیز(م، همانا من یپدر )عز یوسف به پدرش گفت: ایآنگاه که »

برادرانت  یگفت: فرزندم! خوابت را برا برند!. یم سجده میدم که برایماه را در خواب د
 طان دشمن آشکار انسان است.یگمان ش یکنند، ب یم یشیتو بداند یان مکن که برایب

آموزد و نعمت خود  یر خوابها را به تو میند و تعبیگز ینسان پروردگارت تو را بر میو بد
م و ین بر پدرانت ابراهیش از ایکند همانطور که پ یعقوب کامل میرا بر تو و خاندان 

 .«م استیگمان پروردگارت دانا و حک یاسحاق کامل نمود. ب
َِٰٓفَٰٓ﴿د: یفرما یو م ى  ر 

 
َٰٓأ َٰٓإِن ِ  ذ َٰٓي  بُن  ن امَِٰٓق ال  َٰٓف ََٰٰٓٓٱل م  ُك  ذ ِب 

 
َٰٓأ ن ِ 
 
ب ِتََٰٰٓٓٱنُظر َٰٓأ

 
أ َٰٓي   َٰٓق ال  ى   اذ آَٰت ر  م 

يِع ل َٰٓ ََٰٰٓٓٱف  ا ء  َٰٓإِنَٰٓش  ت ِجُدِن  ُر َٰٓس  م  آَٰتُؤ  َُٰٓم  ََٰٰٓٓٱّللذ گفت: فرزندم! من » .[112]الصافات:  ﴾ٱلصذ ِۡبِين َٰٓمِن 
پدر!  یست؟ گفت: ایبرم، پس بنگر که نظرت چ یام که من )دارم( سر تو را م دهیدر خواب د

 «.افتی یان خواهیبایانجام بده ـ اگر خدا بخواهد مرا ـ از شک یابی یآنچه را فرمان م
ها. باقی  جز مژده رسان یامبریاز پ»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم و رسول اکرم

 .1«کویست؟ فرمود: خواب نیها چ نمانده گفتند: مژده رسان
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ل ُهُمَٰٓ﴿ه که ین آیدر مورد ا صلی الله علیه وسلم  از رسول اکرم  رداءو ابود
ى َٰٓ ي آَٰٱۡل  ي و ةَِِٰٓفََٰٰٓٓٱل بُۡش   ن  ِِفََٰٰٓٓٱلُّ ةَِٰٓو  ا و آخرت یدن یآنان در زندگان یبرا» .[64ونس: ی] ﴾ٱٓأۡلِخر 

ه ین آیکه ا یاز وقت»فرمود:  صلی الله علیه وسلم  د، رسول اکرمیپرس .«بشارت است
است  ییکویده است، آن خواب نیر از تو مرا در مورد آن نپرسیغ یچ کسیهنازل شده 

 .1«شود یده میاو د یا برایند و یب یکه مسلمان م
 یهستند و بخش یا جادو و جادوگرانیو اهل سنت و الجماعت باور دارند که در دن

ه یاز آن فقط  یگذارد، و بعض یر میواقعًا تاث یاله یریو تقد ینیاز آن به فرمان تکو
 .2ل و توهم استیتخ

ار یها داده و انسان آن را در اخت که خداوند به آن ییها یین جّن، با توانایاطیو ش
 یانیچ کس زیها به ه کنند، اما آن یم یبانیت و پشتیدارد از جادو و جادوگران حما

شتر یر او باشد، و هر چند جادوگر کفرش بینکه خواست خدا و تقدیرسانند مگر ا ینم
ب يُِعوا َٰٓو َٰٓ﴿د: یفرما یشتر از او اطاعت خواهند کرد. خداوند متعال مین بیاطیباشد ش آََٰٰٓٱتذ م 
َٰٓ ََُٰٓت ت لُوا  ي  ِط ََٰٰٓٓٱلشذ ل  ِكنذ َٰٓو  َُٰٓسل ي م  ُن ر  ف  َٰٓك  ا َٰٓو م  َُٰٓسل ي م  ن   َُٰٓمل ِك َ ََٰٓع    ي  ِط ُروا ََٰٰٓٓٱلشذ ف  ك 

َٰٓ ل ُِمون  َُٰٓييِع  ر ََٰٰٓٓٱنلذاس  ح  ِ ََٰٰٓٓٱلس  ََٰٓع   نزِل 
ُ
ا َٰٓأ َِٰٓٱل َٰٓو م   َ ل ك  ََٰٰٓٓم  اِنَٰٓمِن  ل ِم  َُٰٓييِع  ا م  ُروت  َٰٓو م  َٰٓو  َٰٓه  ُروت  بِب ابِل 

                                           
 ی.آلبان یح سنن ترمذیصح -1
است که جادوگر به  یه و کالمیاست، و رق ییها جادو گره»د: یگو یم ی امام ابن قدامه مقدس -2

 ریعقل فرد جادو شده تاثا یا قلب یکند که در بدن  ی میا کاریسد و ینو یا آن را میآورد  یزبان م
از جادو فرد را به قتل  یقت دارد. بعضیداشته باشد، و حق یگذارد بدون آن که با آن مباشرت می
دارد و  یبا همسرش بازم یاز جادو فرد را از همخواب یکنند و بعض یمار میب یرسانند و بعض یم

ا دو نفر را دوست ید، ینما یگر میکدیها را منفور  کند و آن یزن و مرد را از هم جدا م یبعض
ن ثابت شد پس آموختن و آموزش دادن یا ید وقتیگو یاست. و م ین قول شافعیگرداند، و ا یم

ند: و فرد یگو یندارند، و اصحاب ما م یاختالفگر یکدین مورد علما با یجادو حرام است و در ا
ز نداند، کافر یا آن را جایجادوگر با آموختن جادو و انجام دادن آن خواه به حرمت آن معتقد باشد 

قت نداشت خداوند به پناه ید: اگر جادو حقیگو یقت جادو میشود. سپس در مورد حق یم

ل ُِمون َٰٓ﴿: دیفرما یداد، خداوند متعال م یخواستن از آن فرمان نم ََُٰٰٓٓييِع  ر َٰٓٱلس ََِٰٰٓٓٱنلذاس  ا ََٰٰٓٓح  نزِل ََٰٰٓٓو م 
ُ
ََٰٰٓٓأ ََٰٓع  

َِٰٓ  َ ل ك  م  ُروت  ََٰٰٓٓه  ُروت ََٰٰٓٓبِب ابِل ََٰٰٓٓٱل م  آَٰو  انََِٰٰٓٓو م  ل ِم  د ََِٰٰٓٓمن ََُٰٰٓٓييِع  ح 
 
َّتذ ََٰٰٓٓأ ُقول  ََٰٰٓٓح  آَٰي  ََٰٰٓٓفِت ن ة َََٰٰٓٓن  نََُٰٰٓٓإِنذم  ُفر  ََٰٰٓٓف ل  َٰٓت ك 

لذُمون َٰٓ ي ت يِع  آَٰف  آَِٰمن ُهم  ِقُون ََٰٰٓٓم  ر  َ  ََٰٰٓٓبِهِۦَُٰٓيف  ر ءََِٰٰٓٓب  و ِجهََِٰٰٓٓٱل م  ز   ی)و ن ک المغن. [112]البقرة: َٰٓ﴾و 
 .(151ـ8/151ج
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ح َٰٓ
 
آََٰن  ُنَٰٓفِت ن ة ََٰٰٓٓد َٰٓأ ُقول  َٰٓإِنذم  َٰٓي  َّتذ  ََٰٰٓٓح  ُفر  ََٰٰٓٓف ل  لذُمون ََٰٰٓٓت ك  ي ت يِع  آَٰف  آَِٰمن ُهم  ِقُون ََٰٰٓٓم  ر  ََٰٰٓٓبِهِۦَُٰٓيف    َ ر ءَِٰٓب  َٰٓٱل م 

و ِجهَِٰٓ ز  َٰٓو  َٰٓبِهََِٰٰٓٓۦ  ِين  ا ر  آَُٰهمَٰٓبِض  َٰٓإََِٰٰٓٓۦو م  د  ح 
 
َٰٓأ َٰٓبِإِذ ِنَِٰٓمن  ِ َٰٓلذ يُِعهََُٰٰٓٓٱّللذ َٰٓي نف  ل  َٰٓو  آَٰي ُۡضُُّهم  َٰٓم  لذُمون  ي ت يِع  َٰٓم  َٰٓو 

َٰٓ ِن لُِموا َٰٓل م  َٰٓع  د  ل ق  ى هَُٰٓو  َت   ََُٰٰٓٓٱش  آَٰل   ق  ََٰٰٓٓٱٓأۡلِخر ةَِِٰٓفََٰٰٓٓۥم 
ل  َٰٓخ  ََِٰٰٓٓمن  ِئ س  ۡل  آَٰو  ا ََٰٰٓٓم  و  ََٰٰٓٓبِهِۦ ََٰٰٓٓش   َٰٓل و  ُهم   نُفس 

 
أ

ل ُمون َٰٓ يِع  نُوا َٰٓي   .[112]البقرة:  ﴾١٠٢َك 
مان ساخته و پرداخته یسل ییفرمانروا ی ن دربارهیاطیکردند از آنچه ش یرویو پ»

دند که به ین کفر ورزیاطیاموخت( بلکه شید، )و سحر و جادو نیمان کفر نورزیکردند، و سل یم
ز از( آنچه بر آن دو فرشته، هاروت و ماروت در بابل نازل شده یآموختند و )ن یمردم جادو م

گفتند: ما  یآموختند مگر آنکه م ینم یزیرا چ یچ کسین دو هیکردند. و ا یم یرویبود پ
ن یآموختند که با آن ب یم یزیم، پس کافر نشو. و مردم از آنان چیش شما هستیآزما ۀلیوس

رساندند مگر به اذن خداوند و  ینم یانیز یافکندند و آنان به کس یم ییمرد و همسرش جدا
 ید. و به خوبیبخش ینم یرساند و به آنها سود یان میآموختند که به آنها ز یرا م یزیچ
را به جان  یزیندارد، و بد چ یا  دار آن باشد در آخرت بهرهیدانستند که هرکس خر یم

 «.دانستند یاند اگر م دهیخر
ِظيم َٰٓ﴿د: یفرما یو م َٰٓع  ر  ُءوَٰٓبِِسح 

ا   [116]األعراف:  ﴾و ج 
 .«ارائه دادند یبزرگ یو جادو»
ا ء َٰٓ﴿د: یفرما یو م آَٰج  ةَُٰٓف ل مذ ر  ح   .[81ونس: ی] ﴾ٱلسذ

 .«که جادوگران آمدند یو هنگام»
رسول خدا  یگفتند: ا« دیز کنیز مهلک پرهیاز هفت چ»د: یفرما یم جو رسول اکرم

 .1«دن به خدا، و سحر و...یشرک ورز»ها چه هستند؟ فرمود:  آن
به  یانیتواند سود و ز می یو هر کس معتقد باشد که جادو بدون فرمان و حکم اله

 ده است.یبرساند، کفر ورز یکس
ن بر ید کشته شود، چون همه مسلمیز بودن جادو معتقد باشد بایبه جا یو هر کس

ز باشد به توبه یکفرآم یش کارهایکه در جادو یها جادو اجماع دارند. و جادوگر حرمت
 شود اگر توبه کرد که خوب است وگرنه کشته شود. یفراخوانده م

ثابت از قرآن و  یشرع یها هیمان دارند که با دعاها و رقیاهل سنت و الجماعت او 
د: یفرما یابد، چنان که خداوند متعال می یانسان از جادو شفا م یسنت به اذن اله

                                           
 .و مسلم یبخار -1
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ُِلَٰٓ﴿ ُنزن   آَٰٱل ُقر ء انََِِٰٰٓٓمن ََٰٰٓٓو  ا ء ََُٰٰٓٓهو ََٰٰٓٓم  ر َح  ة ََِٰٰٓٓشف  َ ََٰٰٓٓو  ِمنِ ََٰٰٓٓل ِل ُمؤ  ل  َ ََٰٰٓٓي زِيدََُٰٰٓٓو  ََٰٰٓٓٱلظذ لِِم اٗرآَٰإِلذ س   ﴾٨٢خ 
 یم، ولیفرست یو رحمت مؤمنان است فرو م یۀ بهبودیو از قرآن آنچه را که ما» .[82]اإلسراء: 

 .«دیافزا یان و خسارت نمیبر ستمگران جز ز
قت دارند، و اگر یزخم و حسادت حق مان دارند که چشمیو اهل سنت و الجماعت ا

که  یفرد یرد، بلکه گاهیگ یقرار مخواست خداوند باشد انسان مورد اصابت چشم بد 
تر است  زخم عام رد. و حسادت از چشمیم یا چشم خورده میمورد حسادت واقع شده و 

زننده  زند حسود است و اما هر حسادت کننده چشم یکه چشم زخم م یچون هر کس
 ست.ین

و  یو دشمن یورز نهید و منشاء آن کیآ یتوز برم نهیسرشت فرد ک یو حسادت از زشت
صالح  یباشد، اما ممکن است فرد یم یگریاز دست رفتن نعمت از د یتنفر و آرزو

زخم بزند و علت آن  ن ممکن است فرد خودش و اموالش را چشمیزخم بزند، همچن چشم
اند و باعث  ر هر دو مورد مشترکیپسند و دوست داشتن و بزرگ شمردن است، اما در تاث

ن یشوند و همچن یخورده م واقع شده و فرد چشم ان وارد کردن به فرد مورد حسادتیز
د به الله یبا یزخم با دعاها و اذکار شرع اهل سنت معتقدند که از شّر حسادت و چشم

د َٰٓ﴿د: یفرما یمتعال پناه برد، چنان که الله متعال م س  َٰٓإِذ آَٰح  اِسد  َِٰٓح   .[5]الفلق:  ﴾٥و مِنَٰٓش  
 «.ورزد یگاه که حسد م و از شر حسود بدان»
َٰٓ﴿د: یفرما یمو  اُد َٰٓي ك  ِين َِٰٓإَون ََٰٰٓٓٱَّلذ ِميُِعوا  َٰٓس  ا َٰٓل مذ ب ص  رِهِم 

 
َٰٓبِأ لُِقون ك  َٰٓل َُي  ُروا  ف  ر َٰٓك  ِك  َٰٓٱَّل 

َٰٓإِنذهَُٰٓ ي ُقولُون  ُنون ََٰٰٓٓۥو   .[51]القلم:  ﴾٥١ل م ج 
خود بلغزانند و  یها دند تو را با چشمیک بود کافران چون قرآن را شنین نزدیقیو به »

 «.استوانه یند: او دیگو یم
َٰٓ﴿د: یفرما یو م َُٰٓي  ُسُدون  م 

 
َٰٓأ ا َٰٓء ات ى ُهُمََٰٰٓٓٱنلذاس  َٰٓم  ََُٰٓع    لِهََِٰٰٓٓٱّللذ  .[54]النساء:  ﴾مِنَٰٓف ض 

 «.است؟ ش به مردم دادهیند که خداوند از فضل خوورز یحسد م یزیا آنان به چیآ»
قت دارد، و اگر یزخم حق چشم»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم  و رسول اکرم

رد، و هرگاه از شما یگ یرد، چشم از آن سبقت میبگ یشیر پیبتواند که از تقد یزیچ
د پس یخورده( دست و صورت و بدن خود را بشوئ خواسته شد که )جهت بهبود چشم
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 .1«دیبشوئ
 .2«شوند یمان و حسادت جمع نمیا یا چ بندهیدر درون ه»و فرمود: 

نش انسان جن را یقبل از آفر و اهل سنت و الجماعت باور دارند که خداوند عزوجل
ند، و ینما ید مثل میکنند و تول یخورند و ازدواج م یها م ده است، و جنیاز آتش آفر
توانند  می م، وینیب یها را نم نند و ما آنیب یهستند و ما را م ییها ف و گروهیآنان طوا

دارند و  یادیز ییها توانا ت باشند و آنیاورند که قابل رویدر ب ییها خود را به صورت
دارند و مکلف هستند و مورد بازخواست قرار خواهند گرفت، و  یقو یمهارت صنعت

ها  آن یرا به سو صلی الله علیه وسلم  کافرند و خداوند محمد یمسلمان و بعض یبعض
ها که از  از آن یرود و هر کس یاز او اطاعت کند به بهشت م یفرستاده است، هر کس

ش جهنم خواهد بود. و ید سزاینما یاطاعت نکند و سرکش سلمصلی الله علیه و  شانیا
مان دارند که خداوند یاند، و اهل سنت ا شوند چون از نگاه مردم پنهان یده میجن نام

ها را  ها هستند آن ن آنیکنند و در کم یها را وسوسه م ده که انسانین جّن را آفریاطیش
َ ََِٰٰٓٓإَونذَٰٓ﴿د: یفرما یال مسازند، چنان که خداوند متع یسرگردان و گمراه م ي  ِط َٰٓٱلشذ

ُِكون َٰٓ َٰٓل ُمۡش  َٰٓإِنذُكم  ُتُموُهم  يِع  ط 
 
َٰٓأ َِِٰٓلُج  ِدلُوُكم  َِٰٓإَون  ِِل ا ئِِهم  و 

 
َٰٓأ َٰٓإِل   ُوُحون   .[121]األنعام:  ﴾ِل 

کنند تا با شما به مجادله بپردازند، و اگر از  ین به دوستان خود القا میاطیگمان ش یو ب»
 «.د بودیهمانا شما مشرک خواهد یآنان اطاعت کن

ها را مسلط  از بندگانش که بخواهد بنابر حکمت خود آن یو خداوند بر هر کس

زِز َٰٓو َٰٓ﴿د: یفرما یکند، چنان که م یم ت ف  ََٰٰٓٓٱس  ِن يِع ت َٰٓم  ت ط  ل ي هِمََٰٰٓٓٱس  َٰٓع  لِب  ج 
 
أ َٰٓو  تِك  و  ِمن ُهمَٰٓبِص 

َٰٓ َِٰٓف ُهم  ارِك  َٰٓو ش  ر ِجلِك  َٰٓو  و  لَِِِٰٓب ي لِك  م 
َٰٓو ََٰٰٓٓٱل  

ل  دَِٰٓٱل   ََٰٰٓٓو  َٰٓي يِعُِدُهُم ا َٰٓو م  ُهم   ي ط  نَُٰٓو ِعد  ََٰٰٓٓٱلشذ إِلذ
 .[64]اإلسراء:  ﴾٦٤ُغُروًرا
اده را بر یک کن و لشکر سواره و پیش تحریخو یبا آوا یتوان یو هرکس از آنان را که م»

طان به یۀ شک شو و آنان را وعده بده، و وعدیسرشتان بتازان و در اموال و فرزندان با آنان شر
 .«ستیب نیرنگ و قریجز نمردم 

                                           
 .مسلم -1
 ح شمرده است.یح الجامع آن را صحیدر صح یو آلبان 2/72مستدرک حاکم ج -2
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ن یاطیزگار خود را از شر شیش بندگان صالح و پرهیو خداوند بنابر خواست خو
ََُٰٰٓٓۥإِنذهَُٰٓ﴿د: یفرما یدارد، چنان که م یمحفوظ م َٰٓل  ََٰٰٓٓۥل ي س  ِين َُٰٓسل ط  ٌنََٰٓع   ََٰٰٓٓٱَّلذ ُنوا َٰٓو َع    ء ام 

ُون َٰٓ َكذ ت و  َٰٓي  ب ِِهم  آَُٰسل ط  نُه٩٩ََُٰٰٓٓر  ََٰٰٓٓۥإِنذم  ِين ََٰٓع   ن هََُٰٰٓٓٱَّلذ لذو  ت و  ِين َٰٓو ََٰٰٓٓۥي  ُِكون ََٰٰٓٓۦُهمَٰٓبِهََِٰٰٓٓٱَّلذ ]النحل:  ﴾١٠٠ُمۡش 
99-111]. 

چگونه یند هینما یمان دارند و بر پروردگارشان توکل میکه ا یطان بر کسانیگمان ش یب»
 یرند، و بر کسانیگ یم یاست که او را به دوست یۀ او فقط بر کسانک سلطی ندارد. یتسلط

 .«ورزند یاو )=خداوند( شرک ماست که آنها به 



 

 
 

 

 

 

 :اصل هفتم
 دگاه اهل سنت و الجماعتیو استدالل از د یریوه فراگیش

و  یریفراگوه یده سلف صالح، اهل سنت و الجماعت در شیاز اصول عق یکی
 یرویپ صلی الله علیه وسلم امبریح پین است که از قرآن و سنت صحیاستدالل ا

آن عمل  یم آن هستند و به مقتضایرند و تسلیپذ یکنند و حکم قران و سنت را م یم
مِن َٰٓ﴿د: یفرما یکنند، و خداوند متعال م یم

َٰٓلُِمؤ  ن  ََٰٓك  ا ََٰٰٓٓو م  ل  ِمن ة ََٰٰٓٓو  ََٰٰٓٓإِذ آَُٰمؤ  ََُٰٰٓٓق ض  َٰٓٱّللذ
ر سَُٰٓ ََٰٰٓٓۥ َٰٓوُلَُٰٓو  َٰٓل ُهُم َٰٓي ُكون  ن

 
َٰٓأ ًرا م 

 
ِي  ةَُٰٓأ ََٰٰٓٓٱۡل  َٰٓي يِع ِص ن َٰٓو م  رِهِم   م 

 
َٰٓأ ر ُسول ََُٰٰٓٓٱّللذ َٰٓمِن  ََٰٰٓٓۥو  لذ َٰٓض  د  ق  ف 

ل  ٗلَٰٓ بِيٗنآَٰض   .[36]األحزاب:  ﴾٣٦مُّ
کرده باشند  یغمبرش )در آن( داوریکه خدا و پ یدر کار یچ مرد و زن مؤمنیو ه»
 یآشکار یکند در گمراه یامبرش نافرمانیکه از خدا و پ یاز خود ندارند و کس یاریاخت

 «.گرفتار آمده است
ام، که  ان شما گذاشتهیز در میدو چ»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم  و رسول اکرم

د شد )و آن دو عبارتند از:( ید هرگز گمراه نخواهیبه آن دو چنگ زده باش یتا وقت
 .1«امبرشیکتاب خدا و سنت پ
امبرش، یند که نخست کتاب خدا و بعد سنت پیگو یو الجماعت نم و اهل سنت

ل یاز دال یاریگوبند کتاب و سنت هر دو با هم، چون خداوند متعال در بس یبلکه م
ش و اطاعت یامبرش در کنار کتاب خود ذکر کرده است، و اطاعت خویسنت پ

 صلی الله علیه وسلم  امبر اکرمیامبرش را بر بندگان خود واجب کرده است و سنت پیپ
ح یکند و توض یان میباشد را ب یش میکه مقصود خداوند در کتا ییمفهوم و معنا
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ث یکه باشد ـ با سنت و حد یتواند و حق ندارد ـ هر کس ینم یچ کسیدهد، و ه یم
بعد از آن که به او برسد مخالفت کند، چنان که خداوند  صلی الله علیه وسلم  امبریپ

َٰٓ﴿: دیفرما یمتعال م نل  ا َٰٓإِِل  ك  نز 
 
أ ر َٰٓو  ِك  ُرون ََٰٰٓٓٱَّل  كذ ت ف  َٰٓي  لذُهم  ل يِع  َٰٓو  َٰٓإِِل  ِهم  ِل  آَٰنُز  َٰٓلِلنذاِسَٰٓم   ِ  َ  ﴾تِلُب 

 .[44]النحل: 
آنان نفرستاده شده است  یرا که برا یزیمردم چ یم تا برایو قرآن را بر تو نازل کرد»

 .«شندیندی، و تا آنان بیروشن ساز
د از سنت و ین باورند که در هر امر کوچک و بزرگ بایبر او اهل سنت و الجماعت 

امبر یث پیکرد و اطاعت از سنت و حد یرویپ صلی الله علیه وسلم امبر اکرمیرهنمود پ
خداوند عزوجل است، چنان که  یدن به رضامندیراه رحمت و نجات و راه رس

ء  َٰٓ﴿د: یفرما یم ََٰٓش   َُٰٓكذ ر َح  َِّتَٰٓو ِسيِع ت  ُتُبه ََٰٰٓٓو  ك 
 
أ ِين ََٰٰٓٓاف س  تذُقون ََٰٰٓٓلَِّلذ تُون ََٰٰٓٓي  يُؤ  ة ََٰٰٓٓو  و  ك  ِين َٰٓو ََٰٰٓٓٱلزذ َٰٓٱَّلذ

َٰٓأَِب ِمُنون ََٰٰٓٓي  تِن اُهم ِين ١٥٦ََٰٰٓٓيُؤ  ََٰٰٓٓٱَّلذ ذََٰٰٓٓٱنلذِبذََٰٰٓٓٱلرذُسول َٰٓي تذبيُِِعون  م ِ
ُ ِيَٰٓٱل  ُِدون هََُٰٰٓٓٱَّلذ ُتوبًآََٰٰٓۥَي  ك  م 

ُهم َٰٓ  .[157-156]األعراف:  ﴾ِعند 
دارد که  یمقرر م یکسان یرا دربر گرفته است، و آن را برا یزیو رحمت من هر چ»
امبر یکه از پ یو کسان آورند. یمان میات ما ایپردازند و به آ یکنند و زکات را م یم یزگاریپره
 .«ابندی یل نوشته میکه او را نزد خود در تورات و انج یامبریکنند، پ یم یرویپ یامّ 

از راه و  صلی الله علیه وسلم  امبرشانیو اهل سنت و الجماعت بعد از سنت پ
ن خود را یکنند، آنان که د یم یرویاند پ بر آن بوده رضی الله عنهم  که صحابه یروش

فراگرفتند و علم و عمل را از  صلی الله علیه وسلم  با صدق و اخالص از رسول اکرم
 یفان و انصار و بخصوص خلیآموختند، همه مهاجر صلی الله علیه وسلم  شانیا

ن یراشد یبخصوص از خلفا یرویبه پ صلی الله علیه وسلم  ن، چون رسول اکرمیراشد
ت ین هدایراشد یبه سنت من و سنت خلفا»د: یفرما یه نموده است، چنان که میتوص
د که هر ید، و بدانیز کنیها به شدت پره ید و از بدعت و نوآوریافته محکم چنگ بزنی
 .1«است یگمراه یبدعتن بدعت است و یدر د یز تازه ایچ

 یرویاند پ ستهیز یبرتر م یها ها که در قرن ن آنیو سپس بعد از صحابه از تابع
کنند،  یاند اطاعت م کرده یرویاز آنان پ یکیکه به ن یها از کسان ند و بعد زا آنینما یم

شما را در مورد »د: یفرما یدر مورد آنان م صلی الله علیه وسلم آنان که رسول اکرم

                                           
 ی.داود آلبان یاب ح سننیصح -1



 133    اصل هفتم: شیوه فراگیری و استدالل از دیدگاه اهل سنت والجماعت

 

که بعد  یند، و سپس کسانیآ یها م که بعد از آن یکنم، سپس کسان یه میام توص بهصحا
 .1«ندیآ یها م از آن

فرمود:  صلی الله علیه وسلم  ت است که رسول اکرمیروا عمر بن و از عبدالله
« ک گروهیروند جز  یم خواهد شد، همه به دوزخ میامت من به هفتاد و سه گروه تقس»

ام بر  باشند که و صحابه یآنان که بر راه»رسول خدا؟ فرمود:  یاست اگفتند: آن کدام 
 .2«میا آن بوده
دگاه اهل سنت، کتاب خدا و یاز د یمرجع دادرس ین رهگذر، در هر اختالفیو از ا
آَٰ﴿د: یفرما یباشد، چنان که خداوند م یم صلی الله علیه وسلم  امبرشیسنت پ ه  يُّ

 
أ ي  

ِين َٰٓ ََٰٰٓٓٱَّلذ ِطييُِعوا 
 
َٰٓأ ُنو ا  ََٰٰٓٓٱّللذ َٰٓء ام  ِطييُِعوا 

 
أ ََٰٰٓٓٱلرذُسول َٰٓو  ِّل و 

ُ
أ رَِٰٓو  م 

ء ََٰٰٓٓٱل   ََٰٓش   َِٰٓف ُتم  َٰٓت ن  ز ع  َٰٓف إِن َٰٓمِنُكم  
ََٰٰٓٓف ُردُّوهَُٰٓ ََِٰٰٓٓإِل  ََِٰٰٓٓٱلرذُسولَِٰٓو ََٰٰٓٓٱّللذ َٰٓب ِمُنون  َٰٓتُؤ  َُٰٓكنُتم  َِٰٓإِن ي  ََٰٰٓٓٱٓأۡلِخرِ ََٰٰٓٓٱِل  و مَِٰٓو ََٰٰٓٓٱّللذ َٰٓخ  نََُٰٰٓٓذ  لِك  س  ح 

 
أ َٰٓو 

وِيًلَٰٓ
 
 .[59اء: ]النس ﴾٥٩ت أ

د و اگر یاالمر مسلمان اطاعت کن یامبر و از اولید! از خدا و پیا مان آوردهیکه ا یکسان یا»
د یمان داریامت اید، اگر به خدا و روز قیامبر برگردانید آن را به خدا و پیاختالف کرد یزیدر چ

 «.تر است شما بهتر و خوش فرجام ین برایا
باشند، چون آنان  یاهل سنت و الجماعت مو در فهم قران و سنت صحابه مرجع 

چ یاند و در اصول ه ستهیز صلی الله علیه وسلم  شاهد نزول قران بوده و با رسول اکرم
دانند و خداوند  یاند، پس آنان از همه مقصود خدا و رسول را بهتر م نداشته یاختالف
. چنان که خداوند قرار داده است یو بدبخت یها را راه عذاب و گمراه از آن یرویعدم پ

َٰٓ﴿د: یفرما یمتعال م اقِِق نَٰٓيُش  ََٰٰٓٓٱلرذُسول َٰٓو م  ُ َٰٓل  َذ  َٰٓت ب  ا َٰٓم  ِد َٰٓب يِع  ى َِٰٓمن  بِيِلََٰٰٓٓٱل ُهد  َٰٓس  ي   َٰٓغ  ي تذبِع  و 
َٰٓ َ ِمنِ ََِٰٰٓٓٱل ُمؤ  ِ ل  لِهََِٰٰٓٓۦنُو  نُص  َٰٓو  ّلذ  آَٰت و  ِصًيآَٰۦم  َٰٓم  ا ء ت  نذم  َٰٓو س  ه   .[115]النساء:  ﴾١١٥ج 

 یاو روشن شده است، و راه یت براینکه هدایکند پس از ا امبر مخالفتیو هرکس با پ»
خود را بدان کرده است رها  یکه رو یان جهترد، او را به همیش گیر از راه مؤمنان را درپیغ
 «.است! یگاهیم و چه بد جایسوزان یم، و او را در آن میکن یم، و او را وارد جهنم میکن یم
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چ یچ وجه هیشوند و به ه یحرف نمح منیاهل سنت و الجماعت هرگز از نص صح
اس و یا قی یعقل یگاه به خاطر امر چیدارند و ه یامبرش مقدم نمیرا بر خدا و پ یزیچ
ت، با قرآن و سنت یدگاه اکثریا دیا سخن امام و یخ و یا قول شیا کشف و یا ذوق و ی

ل یتکم صلی الله علیه وسلم  امبریات پین در دوران حیورزند، چون د یمخالفت نم
َٰٓ﴿د: یفرما یشده است، چنان که خداوند م ل ي ُكم  ُتَٰٓع  م  ت م 

 
أ َٰٓو  َٰٓدِين ُكم  ل ُتَٰٓل ُكم  م  ك 

 
أ

ر ِضيُتَٰٓل ُكُمَٰٓ َِّتَٰٓو  م  ل  م َٰٓنيِِع  ِس 
 .[3]المائدة:  ﴾ادِينََٰٰٓٗٓٱل 

ن ییل نمودم، و اسالم را به عنوان آیتان کامل، و نعمت خود را بر شما تکمیامروز برا»
 .«دمیتان پسندیبرا

که باشد مقدم  یامبرش، هر کسیچ کس را بر سخن خدا و پیآنان سخن هپس 
َٰٓ﴿د: یفرما یدارند. چنان که خداوند متعال م ینم ا ه  يُّ

 
أ ِين َٰٓي   ََٰٰٓٓٱَّلذ   َ َٰٓب  ُموا  ِ د  َُٰٓتق  َٰٓل  ُنوا  ء ام 

ِيَٰٓ َِٰٓي د  ر ُسوِلََِٰٰٓٓٱّللذ َٰٓو  ََٰٰٓٓٱّللذ  ََٰٰٓٓٱتذُقوا َٰٓو ََٰٰٓٓۦ  لِيم ََٰٰٓٓٱّللذ َٰٓإِنذ ِميٌعَٰٓع   .[1]الحجرات:  ﴾١س 
د، و از خدا پروا یمکن یش دستید! در برابر خدا و رسولش پیا مان آوردهیکه ا یکسان یا»
 «.داناست یگمان خداوند شنوا ید، بیبدار

ده گرفتن کالم خدا و رسول و تقدم بر آن یو اهل سنت و الجماعت معتقدند که ناد
نفس و سخن گفتن بدون علم  یاز هوا یرویپ یعنین کار یاست چون ا یسبب گمراه

گونه از راه  نیدهد تا ا یبا جلوه مین کار را زیطان ایقت شیدر مورد خداوند، و در حق

ِنَٰٓ﴿د: یفرما یخدا بازدارد، خداوند متعال م َٰٓم  ف ر ء ي ت 
 
هََُٰٰٓٓٱَّتذ ذ َٰٓأ لذُهََٰٰٓٓۥإِل  ه  ض 

 
أ ى ُهَٰٓو  و  َُٰٓه  ََٰٰٓٓٱّللذ َع   

ت م ََِٰٰٓٓعل م َٰٓ يِعِهِۦََٰٓع   ََٰٰٓٓو خ  م  ق ل بِهََِٰٰٓٓس  ََِٰٰٓٓۦو  ِه َٰٓب ص  ََٰٓع    يِع ل  م نَِٰٓغش  و ةََٰٰٓٗٓۦو ج  ِديهََِٰٰٓٓف  ه  دََِِٰٰٓٓمن ََٰٰٓٓي  ِ ََٰٰٓٓب يِع  ََٰٰٓٓٱّللذ ف ل 
 
أ

ُرون َٰٓ كذ  .[23ة: ی]الجاث ﴾٢٣ت ذ 
گاه یش گرفته، و از رویخو یو هوس خود را خدا یرا که هو یکس یا دهیا دیآ» خدا  یآ

است؟ پس چه  اش پرده قرار داده دهیاو را گمراه ساخته، و بر گوش و دل او مهر نهاده، و بر د
 «.د؟!یریگ یا پند نمیکند؟ آ ییتواند او را راهنما یجز خدا م یکس

ح است و اگر یح موافق با نقل صحیند که عقل صریگو یو اهل سنت و الجماعت م
 یقت اصاًل اشکالیدارند و در حق ید نقل را مقدم میایش بینه پین زمیدر ا یاشکال

م محال باشد و بلکه یعقل سل یرفتن آن براید که پذیگو ینم یزیست، چون نقل چین
ق یح را تصدیم، نقل صحیماند و عقل سل یدهد که عقل در آن م یارائه م ییزهایچ
ستند و ین گونه نیا یات عقلیکند، چون نقل و نّص از جانب خداوند است و فرض یم
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ها عقل شرط  دگاه آنید رند، چون ازیگ یده نمیگاه عقل و ارزش آن را نادیاهل سنت جا
دن در جهان یشینان و تفکر و اندیت خاطر و حصول اطمیف است و نقش رضایتکل
ست ـ و یعت مقدم نیچ عنوان بر شریند که به هیگو یعت را دارد اما میو در شر یهست

عت عمل یره شرینداشتند ـ و بلکه عقل در دا یازیامبران نیبود مردم به پ ین میاگر چن
د، چون که خداوند متعال ادراک عقل را محدود قرار داده که از آن فراتر کن یو حکم م

که کامل است حکم کند، چنان  یزیناقص بر چ یزیست که چیرود، پس درست ن ینم
َٰٓف َٰٓ﴿د: یفرما یکه خداوند متعال م ت ِجيُبوا َٰٓل ك  َٰٓي س  ل م َٰٓف إِنَٰٓلذم  ََٰٰٓٓٱع  ن  ا ء ُهم  َٰٓو م  و  ه 

 
َٰٓأ آَٰي تذبيُِِعون  نذم 

 
أ

لَُّٰٓ ض 
 
ََٰٰٓٓأ ِن َُٰٓهدََٰٰٓٗٓٱتذب ع َِٰٓممذ ِ َٰٓبِغ ي  ى ُه و  ِن ََٰٰٓٓىه  ِ ََٰٰٓٓم  ََٰٰٓٓٱّللذ ََٰٰٓٓٱّللذ َٰٓإِنذ ِدي َٰٓي ه  و م َٰٓل  َ ََٰٰٓٓٱل ق   ﴾٥٠ٱلظذ لِِم

 .[51]القصص: 
نند، و ک یم یرویخود پ یها ه تنها از خواستهکرفتند، بدان یپس اگر سخن تو را نپذ»
 یرویو هوس خود پ یاز هو( خداوند یاز )سو ییه بدون راهنماک یسکتر از  ست گمراهکی
 .«ندک یت نمیاران را هداکگمان خداوند گروه ستم یند؟! بک یم

صلی الله   ز از رسول اکرمیمطلق در همه چ یرویو اهل سنت به خاطر تمسک و پ
از جماعت  یرویشان و به خاطر پیو عمل در ظاهر و باطن به رهنمود ا علیه وسلم

َٰٓ﴿د: یفرما یاند، خداوند متعال م شدهده ین، اهل سنت و الجماعت نامیمسلم ن  ََٰٓك  ا إِنذم 
َٰٓ ل  َ َٰٓق و  ِ مِن ََٰٰٓٓٱل ُمؤ  َٰٓإِل  َُٰٓدُعو ا  َِٰٓإِذ ا ر ُسوِلََِٰٰٓٓٱّللذ ن ا ََٰٰٓٓۦو  يِع  ط 

 
أ َٰٓو  ن ا ِميِع  َٰٓس  ُقولُوا  َٰٓي  ن

 
َٰٓأ َٰٓب ي ن ُهم  ُكم  ِِل ح 

َٰٓ َُٰٓهُم ل  ئِك  و 
ُ
أ لُِحون َٰٓو  ٥١ََٰٰٓٓٱل ُمف  َٰٓيُِطِع ن ََُٰٰٓٓٱّللذ َٰٓو م  ر ُسول  ََٰٰٓٓۥو  ش  ي خ  َُٰٓهُمََٰٰٓٓٱّللذ َٰٓو  ل  ئِك  و 

ُ
َٰٓف أ هِ ي تذق  و 

ا ئُِزون َٰٓ  .[52-51]النور:  ﴾٥٢ٱل ف 
ند ک یان آنان داوریامبرش فرا خوانده شوند. تا میخدا و پ یسو ه بهک یمؤمنان هنگام»

و هر  ه رستگارند.کنانند یم و ایم و فرمان بردیدیشن ند:یگو یه مکن است یسخنشان تنها ا
 .«ابندیامکه کنانند یند، و از خدا بترسد و از او پروا بدارد، اک یرویامبرش پیس از خدا و پک

درستکار  ین و علمایو اهل سنت و الجماعت بعد از قرآن و سنت به آنچه ائمه د
لت یکه به امامت و فض یا ند، ائمه برجستهیجو یاند تمسک م اسالم بر آن اجماع کرده

 یها دور اند و از بدعت آن امام بودهث و سنت بوده و در یرو حدیها پ نکه آنیو به ا
اند اهل سنت به  ن اتفاق کردهیشان در دیگاه واالیها و جا اند و امت بر امامت آن دهیگز

د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم  کنند، چون رسول اکرم یها استناد م اجماع آن
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و هر  کند، و دست خدا بر جماعت است، یجمع نم یخداوند همه امت مرا بر گمراه»
 .1«رود یجدا شود به دوزخ م یکس

، مصون و معصوم ین امت خجسته از اتفاق و گردآمدن بر باطل و گمراهیپس ا
چ یاست و امکان ندارد که تمام امت بر ترک حق اتفاق کند، و اهل سنت و الجماعت ه

که باشد و  یدانند هر کس یرا معصوم نم صلی الله علیه وسلم  ر از رسول خدایغ یکس
دانند،  ین و علم داشته باشد، و با وجود نّص ،اجتهاد را معتبر نمیکه در د یگاهیجا هر
ست به یکه روشن ن یکه محل اجتهاد هستند و در مسائل یاجتهاد در مورد احکام یول

تعصب  یچ کسیه هیو نظر یرأ ین برایدانند اما با وجود ا یز میاز اجتهاد را جایاندازه ن
ل شناخت ناسخ و یاجتهاد از قب یها یستگیکه در او شا یمجتهدورزند و معتقدند  ینم

ل قرآن و سنت و اجماع و یاز دال ید و اطالع کافیمنسوخ و خاص و عام و مطلق و مق
ن یفراهم باشد، و سپس در چهارچوب ا یاس و اقوال صحابه، و شناخت زبان عربیق

مکن است اجتهادش اجتهاد کند ممکن است اجتهاد او درست باشد و م یضوابط شرع
پاداش به صواب و  یکیپاداش اجتهاد و  یکیخطا باشد اگر درست باشد دو پاداش دارد 

رسد. خداون  یدن، و اگر به خطا رفته باشد فقط پاداش اجتهاد به او میرس یدرست

ر َٰٓ﴿د: یفرما یمتعال م م 
 
َٰٓأ ا ء ُهم  َٰٓج  ِن ََِٰٰٓٓإَوذ ا نََِٰٰٓٓم  م 

ََٰٰٓٓٱل   وِ
 
َٰٓبِهََِٰٰٓٓٱۡل  و ِفَٰٓأ ذ اُعوا 

 
َٰٓأ ََٰٰٓٓۦ  َٰٓإِل  َٰٓر دُّوهُ ل و  و 

ِّلََٰٰٓٓٱلرذُسولَِٰٓ و 
ُ
َٰٓأ رَِِٰٓإَول   م 

ُهََٰٰٓٓٱل   لِم  َٰٓل يِع  ِين َِٰٓمن ُهم  ت ۢنبُِطون هََُٰٰٓٓٱَّلذ ُلََٰٰٓٓۥي س  َٰٓف ض  ل  ل و  َِِٰٓمن ُهم  َٰٓو  ََٰٰٓٓٱّللذ ل ي ُكم  ع 
ر َح  ُتهَُٰٓ ََٰٰٓٓۥو  ب يِع َٰٓل  ي ط  ن َُٰٓتُمَٰٓتذ َٰٓق لِيٗلََٰٰٓٓٱلشذ  .[83]النساء:  ﴾٨٣إِلذ
کنند، و اگر  یا ترس به آنها برسد آن را پخش میت ی( از امنی)حاک یکه خبر یو هنگام»

شان وجود داشتند که یان ایدرم یدادند قطعًا کسان یاالمر خود ارجاع م یامبر و اولیپ آن را به
ابند. و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود جز یا غلط بودن( آن را دریتوانستند درست  ی)م

 .«دیکرد یم یرویطان پیاز ش یتعداد اندک
 و قطع  یورز نهیو ک یرا سبب دشمن یو اهل سنت اختالف در مسائل اجتهاد

 خوانند  یگر نماز میکدیدارند و پشت سر  یگر را دوست میکدیکنند، بلکه  یرابطه نم
 د: یفرما یاختالف نظر دارند. خداوند متعال م یل فرعیاز مسا ینکه در بعضیبا ا

﴿َٰٓ ِطييُِعوا 
 
أ ر ُسول ََُٰٰٓٓٱّللذ َٰٓو  َٰٓرِيُحُكم  َٰٓو ََٰٰٓٓۥو  ه ب  ت ذ  َٰٓو  لُوا  ش  ت ف  َٰٓف  َٰٓت ن  ز ُعوا  ل  ا  َٰٓو  و  ِۡبُ ََٰٰٓٓٱص  ََٰٰٓٓٱّللذ َٰٓإِنذ ع  م 

 .[46]األنفال:  ﴾٤٦ٱلصذ ِۡبِين َٰٓ
                                           

 ی.داود آلبان یح سنن ابیصح -1
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د، که در آن صورت در مانده یگر اختالف نورزید، و با همدیامبرش اطاعت کنیو پ و از خدا»
د که خداوند با یکن ییبایرود. و شک یان میمبت شما از ید، و شکوه و هیشو یو ناتوان م

 .«ان استیبایشک
َٰٓ﴿د: یفرما یو م ِين َٰٓإِنذ نُوا َِٰٓشي يِعََٰٰٓٗٓٱَّلذ َك  َٰٓو  ََٰٰٓٓاف رذقُوا َٰٓدِين ُهم  ت  ء  ََِٰٰٓٓفََِٰٰٓٓمن ُهم ََٰٰٓٓلذس  ا َََٰٰٓٓش   ُرُهم ََٰٰٓٓإِنذم  م 

 
ََٰٰٓٓأ َٰٓإِل 

َِٰٓ يِع لُون ََٰٰٓٓٱّللذ ف  نُوا َٰٓي  آََٰك  َٰٓيُن ب ُِئُهمَٰٓبِم   .[159]األنعام:  ﴾١٥٩ُثمذ
چ وجه از یه شدند، تو به هن خود را پراکنده ساختند و دسته دستییکه آ یگمان کسان یب»
کردند  یکه کار آنها با خداست، سپس )خداوند( آنان را به آنچه م یراست ، و بهیستیآنان ن
گاه م   .«سازد یآ

 یمشخص ید بودن به مذهب فقهیرا به مق یچ مسلمانیو اهل سنت و الجماعت ه
 ید از مذهبیتقل ینه از رو یرویدر چهارچوب اتّباع و پ یاگر کس یکنند ول یملزم نم

 .1دانند یز مین را جایکند ا یرویپ

                                           
ست ملتزم و یکه قول او حجت ن یبه مذهب کس یشرع ینکه فرد مکلف در حکمیا یعنید یتقل -1

ا مراجعه به قول و یل آن. و یرفتن سخن گوبنده بدون شناخت دلیپذ یعنید یا تقلیبند باشد و  یپا
 د دو نوع است: یآن ندارد، و تقل یل برایدل یا ندهیکه گو یسخن

 ییداند و توانا یرا نم یاست که طرق احکام شرع ی: که در مورد فرد عامتقلید مباح و جایز
از  یست که عامین مانع آن نیست، اما ایش مقدور نیل آن برایدن دالیشناخت آن را ندارد و فهم

ن یتد یروکه از  یل بخواهد، چون حق دارد که در مورد کاریدهد دل می که به او فتوا یکس
 کند. یدهد محکم کار یانجام م

از علما در همه اقوالش  یک فرد مشخصید از ید عبارت است از تقلین تقلی: اتقلید ممنوع و مذموم
 یل او را بداند و حتینکه دلین است، و بدون این فکر کند که حق فقط همیا افعالش، و مقلد چنی

کند باز هم  ید میاست که او از آن کس تقل یش ثابت شو که حق برخالف سخن کسیاگر برا
 ل او.یبدون شناخت دل یاز قول شخص یرویپ یعنید ممنوع یسخن او را ترک نکند، پس تقل

ست یز نیشود و جا یست و مقلد عالم گفته نمید علم نیو همه اهل علم اتفاق نظر دارند که تقل
گاهیط مفتیاز شرا یکیفتوا بدهد چون   عت است.یشر داشتن از ی، علم و آ

و خداوند متعال تقلید کورکورانه و تعصب را نکوهش و مذمت کرده است و در بسیاری از آیات قرآن از 

َٰٓ﴿فرماید:  آن نهی کرده است. چنان که می ل  نز 
 
َٰٓأ ا  َٰٓم  ا َٰٓإِل   ال و  َٰٓت يِع  َٰٓل ُهم  َٰٓقِيل  َُٰٓٱِإَوذ ا ََّٰٰٓٓللذ ق الُوا ََٰٰٓٓلرذُسولَِٰٓٱِإَول 

ل َٰٓ ن آَٰع  د  آَٰو ج  بُن آَٰم  س  َٰٓح  ي  َٰٓش  ل ُمون  يِع  َٰٓي  َٰٓل  َٰٓء اب ا ؤُُهم  ن  ََٰٓك  ل و  و 
 
ََٰٰٓٓآَٰ َٰٓٗي هَِٰٓء اب ا ء ن ا  َٰٓأ ل  ت ُدون ََٰٰٓٓو  ه   .[114]المائدة:  ﴾١٠٤ي 

از  یکید ین نوع تقلیاند، چون ا کرده ید کورکورانه نهیسلف و ائمه مجتهد همه از تقل یو علما
و مراجعه به هنگام  یرویو پ ر در وحدت و اتباعین است، و خین مسلمیاسباب ضعف و اختالف ب
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صلی الله علیه   از سنت و رسول اکرم یرویکه با پ ینیو مسلمان صادق و راست
ح از یل و ترجید براساس قّوت دلید، بایجو یخداوند را م یو خشنود یرضامند وسلم

کند. و طالب  یرویتر بود از آن پ یکه قو یل هر مذهبیاستفاده کند، و دلهمه مذاهب 
ل ائمه یله آن دالیتواند بوس یو اسباب علم است و م یستگیشا یکه دارا یعلم

ل عمل کند و در هر ید به دلیقرار دهد، با ین معتبر را بشناسد و مورد بررسیمجتهد
ز یآورد و جا یتر است رو راجح تر و قولش یلش قویکه دل یبه هر مذهب یا مسئله

شود، و  ین کار مقلد شمرده میکند چون با ا یرویپ یل از قول کسیست بدون دلین
ابد و یکند، تابتواند راجح را در یل آن را بررسید به اندازه توان خود اختالف و دالیبا

 د از اهل علم بپرسد.یرا دارد و با یح دهد او حکم فرد عامیتواند ترج یاگر نم
ندارد و بلکه  یقرار دهد مذهب یل را مورد بررسیتواند دل یکه نم یو فرد عام

بپرسد که به  یاست که به او فتوا دهد، و بر اوست که از کس یمذهب او مذهب کس
، یرّبان ید از علمایاو اعتماد داشته باشد و مسائل را با یدار ن و امانتیعلم و د

 »«د: یفرما ین و سنت بپرسد، خداوند متعال مزگار، صالح، و عالم و عامل به قرآیپره

                                                                                                       
اند، و  کرده ید نمیک فرد تقلیل از ین رو صحابه در همه مسایامبر است، از ایاختالف به قران و پ

آمد  یث رسول خدا میحد یخود تعصب نداشتند و وقت یها هیآرا و نظر ین ائمه اربعه برایهمچن
شان را بدانند  لید خود بدون آن که دلیگران را از تقلیکردند و د یخود را رها م یها هیو نظر یآرا
 کردند. یم ینه

چ ید: هیگو یح باشد مذهب من همان است و میث صحید: هرگاه حدیگو یم فهیامام ابوحن
 م.یا نکه بداند که آن را از کجا گرفتهید مگر ایحق ندارد به قول ما تمسک بجو یکس

م، در یگو یدرست م یروم و گاه یبه خطا م ید: من انسان هستم گاهیگو یم و امام مالک
د و هر آنچه با قرآن و یرید هر آنچه موافق قرآن و سنت بود آن را بگیمن نگاه کن یه و رأینظر

 د.یسنت موافق نبود آن را ترک کن
باشد و من خالف آن را  یحیث صحیکه در مورد آن حد یا د: هر مسئلهیگو یم ی و امام شافع

 ام. خود و بعد از مرگ از آن رجوع کردهات ید در حیگفته بودم، بدان
د از یرید نکن بلکه بگیتقل یو ثور یو اوزراع ید: از من و مالک و شافعیگو یم  و امام احمد

 اند. ها گرفته همان جا که آن
را  یگفته اله یاند و واقعًا معن ن بودهیدارند، چون آنان ائمه د یادین مورد ائمه سخنان زیو در ا

َُٰٓدونِهََِٰٰٓٓتذبيُِِعوا َٰٓٱ﴿د: یفرما یکه م اند دهیفهم یم َِٰٓمن َٰٓت تذبيُِِعوا  ل  َٰٓو  ب ُِكم  ِنَٰٓرذ َٰٓم  َٰٓإِِل  ُكم نزِل 
ُ
َٰٓأ ا  ِِل ا ء  ََٰٰٓٓۦ َٰٓم  و 

 
أ

آَٰق لِيٗلَٰٓ ُرون ََٰٰٓٓمذ كذ  .[3]األعراف:  ﴾٣ت ذ 
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د از یو تقل یل شرعیها رفتن را بدون دل و اهل سنت و الجماعت به دنبال رخصت
کنند چون  یم یدن به حق نهیق بدون قصد رسیدانند و از تلف یز نمیجا یعالم معتبر

 یشرعف یدر انجام تکال یبند و بار یمنجربه ب یها و آسان رفتن به دنبال رخصت
ل، بخصوص اگر فرد در مسائل ینفس بدون دل یعمل به هوا یعنین یشود، و ا یم

 را دنبال کند. یا وهین شیچن یاختالف
شود مگر با  ین کامل و درست نمیو اهل سنت و الجماعت معتقدند که فقه در د

ا به رهنمود یآموخت و به آن عمل نکرد و  یعلم فراوان یعلم و عمل، پس هر کس
ست چون نصوص یه نیشان عمل نکرد، فقیو به سنت ا صلی الله علیه وسلم  امبریپ

 قرآن و سنت 
 ن علم و عمل برحذر یب ییاند و از جدا د کردهیوند علم با عمل تاکیبر وجوب پ

َٰٓ﴿د: یفرما یدارند. چنان که خداوند متعال م یم ا ه  يُّ
 
ِين َٰٓي  أ ََٰٰٓٓٱَّلذ َٰٓل  ا َٰٓم  َٰٓت ُقولُون  َٰٓلِم  ُنوا  ء ام 

لُون َٰٓ يِع   .[2]الصف:  ﴾٢ت ف 
 «.د؟یده ید که انجام نمیگوئ یرا م یزید! چرا چیا مان آوردهیکه ا یکسان یا»

َٰٓ﴿د: یفرما یو م ُمُرون 
 
ت أ
 
َٰٓأ ََِٰٰٓٓٱنلذاس  َِٰٓب ِۡب 

ََٰٰٓٓٱل  َٰٓت ت لُون  نُتم 
 
أ َٰٓو  ُكم  نُفس 

 
َٰٓأ ن  و  ت نس  ََٰٰٓٓٱل ِكت  ب  َٰٓو  ف ل 

 
أ

قِلُون َٰٓ  .[44]البقرة:  ﴾٤٤ت يِع 
د حال آنکه شما کتاب را یکن یامر کرده و خودتان را فراموش م یکوکاریا مردم را به نیآ»

 «.د؟!یشیاند یا نمید؟! آیخوان یم
د به اندازه توان خود به دنبال یبا یو اهل سنت و الجماعت معتقدند که هر مسلمان

امبر ین او و پین راستید له آن پروردگارش ویکه انسان بوس ید برود علمیعلم مف
او  یداند که چگونه پروردگارش را عبادت کند و رضامند یشناسد و م یش را میراستگو

و خشم پروردگار و  یفهمد که چگونه از ناخشنود یاورد و میو بهشت را به دست ب
عمل صادق است و عمل درست  یشواید پیکند، چون علم مف یعذاب دردناکش دور

َٰٓ﴿د: یفرما یح، و خداوند متعال میم صحشود مگر با عل ینم ت وِي َٰٓي س  ل  َٰٓه  ِين َٰٓقُل  َٰٓٱَّلذ
َٰٓو َٰٓ ل ُمون  يِع  ِين َٰٓي  لُوا ََٰٰٓٓٱَّلذ و 

ُ
ُرَٰٓأ كذ ت ذ  آَٰي  ل ُمون  َٰٓإِنذم  يِع  َٰٓي  ل ب  بَِٰٓل 

 .[9]الزمر:  ﴾ٱل  
 .«رندیپذ یدانند برابرند؟ تنها خردمندان پند م یدانند و آنان که نم یا آنان که میبگو: آ»

ل مشروع و یاموزد و آن را با همه وساید را بید علم مفیدارد با یستگیکه شا یو کس
از  یزیچ چیاموزد و پنهان کردن هیدانند ب یکه آن را نم یز نشر کند و به کسانیجا
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َٰٓ﴿د: یفرما یده شود. خداوند متعال میاز آن پرس یست بخصوص وقتیح نیعلم صح إِنذ
ِين َٰٓ ََٰٰٓٓٱَّلذ َٰٓمِن  نل  ا نز 

 
َٰٓأ ا  َٰٓم  ُتُمون  ى َٰٓو ََٰٰٓٓٱۡل  ي ِن  ِتَٰٓي ك  ََٰٰٓٓٱل ُهد  َِٰٓف َٰٓلِلنذاِس َٰٓب يذنذ ُه ا َٰٓم  ِد َٰٓب يِع  َٰٓٱل ِكت  بَِٰٓمِن 

َٰٓ ُنُهُم َٰٓي ل يِع  ل  ئِك  و 
ُ
َُٰٓأ ََٰٰٓٓٱّللذ ُنُهُم ي ل يِع  ١٥٩ََٰٰٓٓٱللذ يِعُِنون َٰٓو  ِين َٰٓإِلذ ََٰٰٓٓٱَّلذ ل  ئِك  و 

ُ
َٰٓف أ ب يذُنوا  َٰٓو  ل ُحوا  ص 

 
أ َٰٓو  ت ابُوا 

تُوُبَٰٓع َٰٓ
 
ن آَٰأ

 
أ َٰٓو   .[161-159]البقرة:  ﴾١٦٠ٱلرذِحيمََُٰٰٓٓٱتلذوذاُبَٰٓل ي ِهم 

کنند، بعد  یپنهان م میا را که ما فرو فرستاده یتیل روشن، و هدایکه دال یگمان کسان یب»
ن یشان را نفرین کنندگان ایم، خداوند و نفریا ان نمودهیمردم ب یرا در کتاب برا از آن که آن

ان کنند، یقت را( بیقشتن( بپردازند و )حیکه توبه کنند و به اصالح )خو یمگر کسان کنند. یم
 .«ر و مهربان هستمیپذ ار توبهیرم و من بسیپذ یشان را میا ۀپس توب



 

 
 

 

 

 

 :اصل هشتم
 کوین یدر کارها اطاعت از حکاموجوب 

د حاکم و ین است که معتقدند که بایاهل سنت و الجماعت ا یاز اصول اعتقاد یکی
ن را برپا دارد و حدود ین شود تا از اسالم دفاع کند و دیین تعیمسلم یبرا ییفرمانروا

آنچه رد و براساس ین را سامان دهد و حقوق را کامل بگیرا اجرا کند و امور مسلم یاله
 ید و به سوینما یکند، و به معروف امر و از منکر نه یخداوند نازل کرده حکمران

ن یمسلم یکه خداوند او را فرمانروا یخداوند دعوت دهد، اهل سنت اطاعت از کس
 یفرمان دهد، که اگر حاکم به گناه ینکه به گناهیدانند مگر ا می قرار داده را واجب

ک و خوب اطاعت از حاکم واجب یست و فقط در امور نیز نیفرمان دهد اطاعت از او جا
َٰٓ﴿د: یفرما یاست، چنان که خداوند متعال م ا ه  يُّ

 
أ ِين َٰٓي   ََٰٰٓٓٱَّلذ ِطييُِعوا 

 
َٰٓأ ُنو ا  ِطييُِعوا ََٰٰٓٓٱّللذ َٰٓء ام 

 
أ و 

ََٰٰٓٓٱلرذُسول َٰٓ ِّل و 
ُ
أ رَِٰٓو  م 

ء ََٰٰٓٓٱل   ََٰٓش   َِٰٓف ُتم  َٰٓت ن  ز ع  َٰٓف إِن ََٰٰٓٓف ُردُّوهََُِٰٰٓٓمنُكم   ََِٰٰٓٓإِل  ََٰٰٓٓولَِٰٓٱلرذسَُٰٓو ََٰٰٓٓٱّللذ َُٰٓكنُتم  إِن
َِٰٓ َٰٓب ِمُنون  َِٰٓتُؤ  ي  ََٰٰٓٓٱٓأۡلِخرِ ََٰٰٓٓٱِل  و مَِٰٓو ََٰٰٓٓٱّللذ َٰٓخ  نََُٰٰٓٓذ  لِك  س  ح 

 
أ وِيًلََٰٰٓٓو 

 
  .[59]النساء:  ﴾٥٩ت أ

د آن یاختالف کرد یزید و اگر در چیاالمر مسلمان اطاعت کن یامبر و از اولیاز خدا و پ»
شما بهتر و خوش  ین براید ایدار مانیامت اید، اگر به خدا و روز قیامبر برگردانیرا به خدا و پ

 «.تر است فرجام
از من اطاعت کند از  یهر کس»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم  و چون رسول اکرم

کند از فرمان خدا  یچیاز فرمان من سرپ یخداوند اطاعت کرده است، و هر کس
از  یر اطاعت کند از من اطاعت کرده و هر کسیاز ام یکرده است و هر کس یچیسرپ
 .1«مرا کرده است یکند، نافرمان یر نافرمانیام

                                           
 .هیمتفق عل -1
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اگر  ید، حتید و اطاعت کنیبشنو»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم و رسول اکرم
سرش چون  یکه موها یا شما مقرر شد، برده یبه عنوان فرمانروا یحبش یا برده

 .1«ماند یکشمش م
کن، و اگر بر ُپشت خود ر باش و از او اطاعت یگوش به فرمان ام»د: یفرما یو م

 .2«مالت گرفته شد، باز هم اطاعت کنو  یکتک خورد
د صبر کند، چون یپسند یر خود را نمیام یاز کارها یزیچ یاگر کس»د: یفرما یو م

نکه به مرگ یرد مگر ایرون برود و بمیب یست که از اطاعت پادشاه وجبین یچ کسیه
 .3«ت مرده استیجاهل

از حکام از  یمعتقدند که اطاعت در معروف و خوبپس اهل سنت و الجماعت 
از اصول بزرگ  یکین یت و ملت است، و ایف رعین وظایتر ن عبادات و از بزرگیبزرگتر

اند و  د قرار دادهیه را ائمه سلف در جمله عقاین قضین رو ایمان است، از ایده و ایعق
ن یح ایشرح و توضنکه به یست مگر ایائمه سلف ن یدتیعق یها از کتاب یچ کتابیه

است،  یهر مسلمان یفه شرعیامر وظ یه پرداخته است، و اطاعت از حاکم و ولیقض
وجود  یبرا یاست اساس یحکم و از قواعد نظام آن است، و امر یها هیاز پا یکیچون 

دهد تا اهداف خود را اجرا کند و اهداف  یم ییکه به آن توانا یانضباط در دولت اسالم
د. و اهل سنت و الجماعت معتقدند که حکام چه فاسق یخود را محقق نما یشرع

ز است و امر به معروف و یها جا د پشت سر آنیکوکار نماز و نماز جمعه و عیباشند چه ن
ها دعا را  صالح و استقامت آن یندارد و برا یاز منکر و جهاد همراه آنان اشکال ینه
حق فراخواند و  یحت کرده و به سویها را نص آنو لطف  ید با نرمیدانند و با یز میجا

ن را یاز قواعد اسالم و اصول د یزینکه چیق نمود، مگر ایمردم را به اطاعت از آنان تشو
ر یر از کفر شوند اهل سنت و الجماعت شمشیغ یر دهند و اگر حکام مرتکب خالفییتغ
که  یشه کنند تا وقتیپخواهند صبر  می دانند و از مردم یها را حرام م ه آنیدن علیکش

فرمان  صلی الله علیه وسلم  سر نزده است، چون رسول اکرم یاز حکام کفر آشکار
ن یکه ب یا ر از گناه از حکام اطاعت شود، و فرمان داده که در فتنهیداده که در غ

                                           
 ی.بخار -1
 .مسلم -2
 .مسلم -3
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د. و اهل سنت و الجماعت اجماع و اتفاق نظر یدهد وارد جنگ نشو می ین رویمسلم
 د.یکند جنگ یخواهد امت را از هم جدا و متالش می که یبا کسد یدارند که با

ند که ین حاکمان شما کسانیبهتر»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم  رسول اکرم
د و یکن یها دعا م آن ید و آنان شما را دوست دارند و شما برایها را دوست دار شما آن
ها را دوست  ان هستند که آنن حاکمان شما آنیکنند، و بدتر می شما دعا یآنان برا

ن ید و آنان شما را نفریکن ین میها را نفر ها شما را دوست ندارند و شما آن د و آنیندار
 «.کنند یم

در  ینه، تا وقت»م؟ فرمود: یفتیها درن ر با آنیا با شمشیرسول خدا آ یگفته شد: ا
د، عمل او را یدید ینددارند و هرگاه از حاکمان خود امر ناپس یان شما نماز را برپا میم

 .1«دید و دست از اطاعت او نکشیناپسند بدان
د یها خواه از آن یخوب و بد یزهایشوند چ یبر شما گمارده م یحاکمان»و فرمود: 

به  یوا یانکار کرد سالم مانده، ول یاست، و هر کس یناپسند دانست بر ید، هر کسید
م؟ فرمود: یها نجنگ ا با آنیرسول خدا! آ یگفتند: ا« کند یرویباشد و پ یکه راض یکس
 .3«2خوانند ینماز م ینه تا وقت»

                                           
 .مسلم -1
 .مسلم -2
ر یا به زور شمشیشدند،  یت او اتفاق کرده و راضیحاکمد و مردم بر یکه به خالفت رس یهر کس -3

ه او حرام است. یزمام حکومت را به دست گرفت، اطاعت از او واجب است و شورش و خروج عل
ر حکومت را به دست گرفت یره شد و به زور شمشیبر حکام چ ید: هر کسیگو یم  امام احمد

ست که او را یز نیمان دارد جایامت ایکه به خدا و روز ق یده شد، هر کسین نامیرالمومنیو ام
 (23ص/ یعلی یاب یةا فاسق.)االحکام السلطانیکوکار باشد یحاکم نداند، خواه آن حاکم ن
که به زور به حکومت  ید: فقها بر وجوب اطاعت از حاکمیگو یم یو حافظ بن حجر در فتح البار

د همراه او جهاد کرد و اطاعت از او بهتر از یکه بااند  اند و اجماع نموده ده اجماع کردهیرس
 (9/ص13شود.)ج یانت مین گونه از خون مردم صیه اوست، چون ایشورش عل

که از کار او بر  یام کند شریق یه حاکمیعل ید: هر کسیگو یم  هیمیخ االسالم ابن تیو ش
 (241/ص2ر آن کمتر است.)منهاج السند جید از خیآ یم

ر از آن حکم کند، یر دهد و به غییا آن را تغیرا کنار بگذارد  یعت الهیکه شر یاما هر حاکم
اند و چون حاکم  ع کردهیامانت را ضا ین حکامیست، چون چنیها واجب ن اطاعت از او بر مسلمان

که بعد از دعوت به  ید و با کسانینما ین پاسداریرا حاکم کند و از د یعت الهید شریمسلمان با
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از  یست چون در سنت نبویز نیمطلقًا جا یاما اطاعت از حکام در گناه و نافرمان
خداوند را کرد و بلکه امت  ید با اطاعت از مخلوق نافرمانیرا نبایشده است، ز ین نهیا
ها را به حق  ل مشروع بکوشد تا آنیبپردازد و با تمام وساها  حت و ارشاد آنید به نصیبا

ندهد وگرنه  یها رو بزرگتر از مصلحت درست کردن آن یکه فساد یبازگرداند، به شرط
 صلی الله علیه وسلم  د، و رسول اکرمیصله نمایشه کنند تا خداوند فیت صبر پید رعیبا
نکه به یندارد اطاعت کند مگر ا د در آنچه دوست دارد و دوستیمسلمان با»د: یفرما یم

 .1«د اطاعت کندیامر شد نبا یامر شود، پس هرگاه به انجام گناه یگناه
د اطاعت کرد، بلکه اطاعت فقط یخدا است نبا یکه نافرمان یدر امر»د: یفرما یو م

 .2«خوب است یدر کارها
ن و یسنگ یا فهیو اهل سنت و الجماعت معتقدند که حاکم و امام وظ

د یبه دوش دارد که خداوند بر او نهاده است، پس با یبزرگ و متعدد یها تیمسئول
 باشند: یل میش به شرح ذیها تیاز مسئول یها را انجام دهد و برخ آن

که خداوند  یا به همان گونه یدر تمام جوانب زندگ یعت اسالمیشر یاجرا -
 ر است.یه ناپذیعت تجزیخواسته است چون شر

                                                                                                       
کند و با دشمنان  ین دوستیورزند جهاد کند، و با مسلم یم یرفته و با آن دشمنینپذ اسالم آن را

ن نپرداخت چون امامت ینکرد و به امور مسلم ین پاسداریورزد، پس اگر حاکم از د ین دشمنید
کند ـ او را خلع کنند  یدا مید امت ـ که در اهل حل و عقد نماد پیرود و با ین میو مقاصد آن از ب

د ـ اگر مسلمان ینما یاقدام م یتحقق مقاصد امامت شرع ین کنند که براییگر را تعید یو فرد
ام و ین کار را بکنند و فساد بزرگتر به دنبال نداشته باشد ـ پس اهل سنت و الجماعت قیتواستند ا
خواهند که  یم یها حاکم دانند و آن یز نمیشان را جا ه حکام فقط به خاطر ظلم و ستمیخروج عل
ست و در زمان سلف ین نیع دییتض یحکم کند و فسق و ستم حکام به معن یعت الهیطبق شر

ن را یها حکومت همان است که د دگاه آنیعت حکم نکند و از دینبود که طبق شر یصالح حکومت
د ید: مردم بایگو یم ین علیرالمومنیکوکار. امیا نیا فاسد است یبرپا دارد و بعد از آن حکومت 

ست؟! گفت: یم فاسد چیدان یکو را میکو داشته باشند. گفتند: نیخواه فاسد خواه ن یحکومت
مت یکند و غن ید و با دشمن جهاد مینما یکند و حدود را اجرا م می ها را امن همان است که راه

 .(146/ص1ه جیمین تیکند.)منهاج السند ا یم میرا تقس
 ی.بخار -1
 .هیمتفق عل -2
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ها، و دفع شبهات و  ن و نشر علم و معرفت با همه راهیدعوت به نشر اسالم راست 
 ل و مبارزه با آن.یاباط

 ـ جهاد در راه خدا تا کلمه خدا برتر باشد.
ن و ین در دی، تا مسلمیدفاع یرویمانع و ن یانت از مرزها با ساز و برگ هایـ ص

 ت باشند.یشان در امن یجان و مال و آبرو
ع و یهتک نشود و حقوق بندگان ضا یاحکام، تا محارم اله یحدود و اجراـ اقامه 
 تلف نگردد.

 یدهایو براساس با یح شرعیم و اموال زکات طبق دستورات صریـ صرف غنا
 .یاجتهاد
شه کند یرا پ یاله یت و مردم تقواید در تعامل با رعی؛ حاکم بایاله یت تقوایـ رعا

ها نباشد، و  وب آنیرخواه آنان باشد و به دنبال عیخ د ویرفتار نما یو با آنان به نرم
کند و خدمت  یر کرده تا از امت پاسداریاست که خداوند او را اج یبداند که او کارگر

 را بر عام و خاص اجرا کند. یعت را انجام دهد و حدود الهین و شرید
خدا از مالمت باشد و در راه  ید قویت باشد، و بایرع ین الگو براید بهتریـ حاکم با

ت و ین و خون و اموال و آبرو و منافع و امنیباک نکند، و بر د یا چ مالمت کنندهیه
 ن باشد.ین، امیسلوک مسلم

 خداوند باشد. ید برایرد و بلکه خشم او بایانتقام بگ ید به خاطر خود از کسیـ نبا

ِين َٰٓ﴿د: یفرما یخداوند متعال م َِٰٓفََٰٰٓٓٱَّلذ نذ ُهم  كذ ۡرِضَٰٓإِنَٰٓمذ
ق اُموا ََٰٰٓٓٱل  

 
ة َٰٓأ ل و  ات ُوا ََٰٰٓٓٱلصذ ة َٰٓو ء  و  ك  َٰٓٱلزذ

َِٰٓ َٰٓب
ُروا  م 

 
أ ُروِفَٰٓو  يِع  ِنََٰٰٓٓٱل م  ا َٰٓع  و  ن ه  رِ َٰٓو  ُمنك 

َِٰٓع  قِب ُةََٰٰٓٓٱل  ّلِلذ ُمورَِٰٓو 
ُ  .[41]الحج:  ﴾٤١ٱل 

ات )اموال( را کدارند و ز یم یم نماز را برپاین آنها را قدرت ببخشیه اگر در زمک یسانک»
ارها به خدا کدارند، و سر انجام  یار زشت باز مکدهند و از  یار خوب فرمان مک پردازند و به یم

 .«گردد یباز م
اوَُٰٓ﴿د: یفرما یو م ةََٰٰٓٗٓۥدَُٰٓي  د  لِيف  َٰٓخ  ل ن  ك  يِع  َٰٓج  ۡرِضََِٰٰٓٓفََٰٰٓٓإِنذا

ُكمف ََٰٰٓٓٱل   ََٰٰٓٓٱح    َ ََِٰٰٓٓٱنلذاِسَٰٓب  َٰٓٱۡل  ق َِٰٓب
َٰٓ َٰٓت تذبِِع ل  و ى َٰٓو  بِيِلََٰٰٓٓٱل ه  َٰٓع نَٰٓس  ُيِضلذك  ِ َٰٓف  ََٰٰٓٓٱّللذ ِين َٰٓإِنذ بِيِلََٰٰٓٓٱَّلذ َٰٓع نَٰٓس  َِٰٓي ِضلُّون  اب ََٰٰٓٓٱّللذ ذ  َٰٓع  َٰٓل ُهم 
ِديُد َٰٓ آَٰش  ابََِٰٰٓٓي و م ََٰٰٓٓن ُسوا ََٰٰٓٓبِم  ِس   .[26]ص:  ﴾٢٦ٱۡل 
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ان مردم حکم کن، و از یم، پس به حق درمیا ن ساختهین جانشیداود! ما تو را در زم یا»
که از راه خدا منحرف  آنانگمان  یمکن که تو را از راه خدا منحرف سازد، ب یروینفس پ یهوا
 «.سخت دارند یفری( آنکه روز حساب را فراموش کردند کیشوند به )سزا یم

َٰٓ﴿د: یفرما یو م ِين َٰٓليُِعِن  اوََُٰٰٓٓٱَّلذ َٰٓد  اِن َٰٓلِس  ََٰٓع    ر  ءِيل  َٰٓإِس  َٰٓب ِن  َِٰٓمن  ُروا  ف  ََٰٰٓٓۥد َٰٓك  َٰٓٱب نَِٰٓو ِعيس 
ت ُدون َٰٓ يِع  نُوا َٰٓي  َك  وا َٰٓوذ آَٰع ص  َٰٓبِم  َٰٓذ  لِك  ي م   ر  آََٰك ٧٨ََٰٰٓٓم  َٰٓم  ِئ س  لُوهُ َٰٓۡل  يِع  َٰٓف  ر 

نك  نَٰٓمُّ َٰٓع  ن  و  َٰٓي ت ن اه  نُوا َٰٓل 
لُون َٰٓ يِع  ف  نُوا َٰٓي   .[79-78]المائدة:  ﴾٧٩َك 

ن ین شدند، ایم نفریپسر مر یسیدند، بر زبان داود و عیل که کفر ورزییاسرا یاز بن یکسان»
که  یرا از منکرگر یکدیآنان  گذشتند. یکردند و از حد م یم یبود که آنان سرکش بدان خاطر

 «.کردند!؟ یم یداشتند، چه کار زشت یدادند باز نم یانجام م
ست که خداوند او را ین یا چ بندهیه»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم  و رسول اکرم

انت کرده، مگر یت خود خیرد که به رعیم یم یدهد و او در حال یقرار م یتیحاکم رع
 .1«کرده استند بهشت را بر و حرام نکه خداویا

                                           
 .مسلم -1



 

 
 

 

 

 

 :اصل نهم
 تیب ده اهل سنت و الجماعت در مورد صحابه و خالفت و اهلیعق

اصحاب  یسلف صالح، اهل سنت و الجماعت محبت قلب یاز اصول اعتقاد یکی
 یها با زبان و دعا و طلب آمرزش برا ل از آنیو تجل صلی الله علیه وسلم  رسول اکرم

به دل داشت و با زبان  یا نهید کیآنان است و اهل سنت معتقدند که در مورد آنان نبا
اهل سنت و الجماعت سرشار از محبت آنان  یها ن دلید به آنان تعّرض کرد، بنابراینبا

 کنند. یاد میآنان از  یاست و همواره با زبان به خوب
ا در حق یورزند و  یم ینه و دشمنیکه نسبت به صحابه ک یو اهل سنت با کسان

اند و از  نه و تنفر دارند، مخالفیاز آنان ک یا نسبت به فردیکنند و  یم یآنان زبان دراز
ت کرده و آنان را به یمتنفرند، چون خداوند متعال از صحابه اعالم رضا ین کسانیچن
را آنان یش و به بهشت مژده داده است زیخو یشان و به مغفرت و رضامند توبهرش یپذ

مان یا صلی الله علیه وسلم  امبرشیهستند که به خداوند بزرگ و به پ ین کسانینخست
ت کرده است، و آنان ید خالص هداین حق و توحید یاند و خداوند آنان را به سو آورده

ز خود را به خاطر یاند و مخلصانه همه چ اگرفتهسار نبوت فر د را از چشمهین و توحید
مان یرفته و به آن این آن را پذید ییآنان در زمان غربت و تنها یاند؛ آر ن فدا کردهید

الله متعال دعوت  یجهاد کردند و با حکمت و موعظه به سو یآوردند به هنگام سخت
 اند. با و صبور بودهیگانه شکیش و بیخو یها یدادند و در برابر دشمن

ق و یتر و بهتر بوده است و در تصد ها از همه مردم کامل مان و اسالم آنیا
اند و در  و اخالص و علم و عمل و اطاعت و جهاد از همه مردم فراتر بوده یفرمانبردار
گاه  هیاند، پس آنان برجستگان امت و تک گران ربودهیسبقت را از د یگو یهر خوب

اند، آنان  ها بوده مطلقًا آن ین نسل امت اسالمیو بهترباشند،  یعت در علم و عمل میشر
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شان و رساندن آن به یحمل رسالت ا یامبرش انتخاب و برایپ یهمراه یرا خداوند برا
گونه که  ن را به همانیها د ن راستا آنان را موفق نموده و آنیده است و در ایمردم برگز

ش کردند و خداوند یاریده و یبخشنازل شده بود به مردم رساندند و به آن استحکام 
ها در راه خدا به گونه  دار ساخت، آن شهین را محکم و رید یها هیها پا له آنیبوس
مختلف نشر نمودند و  یها نیان مردم و در سرزمیسته جهاد کردند و اسالم را در میشا

من یها را فتح و به دست آوردند و عادالنه حکومت کردند و به  قبل از فتح شهرها دل
است که از  یدند، پس خوشبخت کسیادت رسیو س یخود به رهبر یعدالت و دادگر
ها گام بردارد و به اجماع آنان استناد ورزد و علم  کند و در راه آن یرویرهنمود آنان پ

از و یشان را بشناسد و آنان به امت گاهیاموزد و به آن عمل کند و قدر و جایها را ب آن
رسد هر چند مقام و  یها به آن نم بعد از آن یچ کسیاند که ه دهیازیدست  یافتخار بزرگ

و  صلی الله علیه وسلم  امبریت پیاز و افتخار رویامت یداشته باشد، آر ییگاه باالیجا
شان و فراگرفتن یدن سخن ایو شن صلی الله علیه وسلم  شانیبا ا یو زندگ یهمراه

 یگران، افتخاریو رساندن آن به همان صورت به د صلی الله علیه وسلم  شانین از اید
ها  ن عمل کند به آنین دیبه ا یباشد و هر کس یها م بس بزرگ است که منحصر به آن

 رسد بدون آن که از پاداش او کم شود. یپاداش م
  امبرشیهمه عادل و ثقه هستند چون خداوند و پ رضی الله عنهم  اصحاب کرام

چ کس یاند و ه اند و ستوده ا را درستکار و ثقه دانستهه آن صلی الله علیه وسلم
امبر یپ یهمراه یتر باشد که خداوند آنان را برا تر و درستکار عادل یتواند از کسان ینم

 یدیچ تائیده است و هیبرگز صلی الله علیه وسلم  شانیعت از ایشر یریخود و فراگ
ن یهستند و بهتر یدگان الهیو برگز یاین وجود ندارد و آنان اولیتر از ا بهتر و کامل
ن ین افراد ایبرتر صلی الله علیه وسلم  امبریها مطلقًا بعد از پ باشند و آن یبندگان او م
 باشد، هستند. ین امت میامت که بهتر
و علو  یلت و عدالت و درستکاریو فض یکوکاریمان و نیدادن به ا یپس گواه

ها  ن رو محبت آنان و دفاع از آنین است، از ایات دیهیو از بد یقطع یدرجات آنان، اصل
ها و  دن با آنینه ورزیو ک یمان و دشمنین و اید یعنیاز آنان  یرویها و پ و اقتدا به آن

 کفر و نفاق. یعنیت نکردن حقشان یها و رعا نسبت به آن یزبان دراز

د َٰٓ﴿د: یفرما یچنان که خداوند متعال م ِ ََٰٰٓٓرذُسوُلََُّٰٰٓٓمُّ مذ ِين َٰٓو ََٰٰٓٓٱّللذ هََُٰٰٓٓٱَّلذ يِع  ََٰٰٓٓۥ َٰٓم  ََٰٓع   ا ُء ِشدذ
 
أ

ارَِٰٓ ُكفذ
يِعََٰٰٓٗٓٱل  َُٰٓركذ ى ُهم  َٰٓت ر  َٰٓب ي ن ُهم   ٗدآَٰارَُح  ا ُء ٗلََٰٰٓٓي ب ت ُغون ََُٰٰٓٓسجذ ِن ََٰٰٓٓف ض  ََِٰٰٓٓم  و  نََٰٰٓٗٓٱّللذ رِض  اُهم ََٰٰٓٓا َٰٓو  َِٰٓفََِٰٰٓٓسيم 
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ِن ََٰٰٓٓوُُجوهِِهم ث رََِٰٰٓٓم 
 
ُجودِ ََٰٰٓٓأ ََٰٰٓٓٱلسُّ َِٰٓف ث لُُهم  َٰٓم  َٰٓٱذ  لِك  َِٰٓف ث لُُهم  َٰٓو م  ى ةِ  ر  يِجِنيلَِٰٓٱتلذو  ِ

ََٰٰٓٓل  ج  ر  خ 
 
َٰٓأ ع  ر  ز  ك 

َٰٓ ط  ََٰٰٓٓۥهََُٰٰٓٓ  َٰٓش  هََُٰٰٓٓ  َٰٓف  ر  َٰٓف ََٰٰٓٓۥاز  ل ظ  ت غ  ى َٰٓف ََٰٰٓٓٱس  ت و  َُٰٓسوقِهََِٰٰٓٓٱس  ِجُبََٰٰٓٓۦَع    اع َُٰٓييِع  رذ َٰٓبِِهُمََٰٰٓٓٱلزُّ ار  َِِٰٓل غِيظ  ََٰٰٓٓٱل ُكفذ د  و ع 
َُٰٓ ِين ََٰٰٓٓٱّللذ ِملُوا ََٰٰٓٓٱَّلذ ُنوا َٰٓو ع  فََِٰٰٓٓٱلصذ لِح  ِتَٰٓء ام  غ  ةَِٰٓٗمن ُهمَٰٓمذ ِظيم  آَٰر  ًرآَٰع  ج 

 
أ  .[29]الفتح:  ﴾٢٩و 

ان خود یر و درمیگ که با او هستند بر کافران سخت یخداست، و کسان ی محّمد فرستاده»
را  یخدا یکه همواره فضل و خشنود ینیب یرا در حال رکوع و سجده م مهربانند. آنان

ن وصف آنان در تورات یان است. ایشان نمایها شان بر اثر سجده در چهرهیا ی ند. نشانهیجو یم
ش را یها هستند که جوانه ین است که همانند کشتزاریل چنیفشان در انجی، و اّما توصاست

ستاده باشد، یش راست ایخو یها رو داده و سخت نموده، پس بر ساقهیها را ن رون زده و آنیب
ن کند. یسازد تا کافران را به سبب آنان خشمگ یزده م که کشاورزان را شگفت یا به گونه

 یاند آمرزش و پاداشش سته انجام دادهیشا یمان آورده و کارهایاز آنان که ا یخداوند به کسان
 «.است بزرگ وعده داده

ِين ََٰٰٓٓٱلرذُسوُلََٰٰٓٓل  ِكنَِٰٓ﴿د: یفرما یو م ُنوا ََٰٰٓٓو ٱَّلذ ُهۥَٰٓء ام  يِع  ُدوا ََٰٰٓٓم  و  لِِهم ََٰٰٓٓج  ه  م 
 
نُفِسِهم  ََٰٰٓٓبِأ

 
أ َٰٓو 

ل  ئِك َٰٓ و 
ُ
أ ل  ئِك ََٰٰٓٓٱۡل  ي ر  ُت ََٰٰٓٓل ُهمََُٰٰٓٓو  و 

ُ
أ لُِحون َٰٓٱل ََُٰٰٓٓهمََُٰٰٓٓو  دذ٨٨ََُٰٰٓٓمف  ع 

 
ََُٰٰٓٓأ نذ ت ََٰٰٓٓل ُهم ََٰٰٓٓٱّللذ  رِيَٰٓج 

آَِٰمنَٰٓت  َٰٓت  تِه 
ن ه  رَُٰٓ
ا ََٰٰٓٓخ  ِِلِين ََٰٰٓٓٱل   زََُٰٰٓٓذ  لِك ََٰٰٓٓفِيه  و  ِظيمََُٰٰٓٓٱل ف   .[89-88]التوبة:  ﴾٨٩ٱل يِع 

ها و یخوب ۀمان آوردند با مال و جانشان جهاد کردند و همیکه با او ا یامبر و کسانیاما پ»
را آماده نموده  ییها آنان باغ یخداوند برا انند.نانند که رستگاریاست و اشان یها از آن ا یکین

ن یمانند. ا ی( آن روان است و در آن جاودانه میها ر )درختان و کاخیبارها از زیاست که جو
  .«بزرگ یابیامباست ک

لُون ََٰٰٓٓٱلسذ بُِقون َٰٓو َٰٓ﴿د: یفرما یو م وذ
ََٰٰٓٓٱل   ارَِٰٓو ََٰٰٓٓٱل ُمه  ِجرِين َِٰٓمن  نص 

ِين َٰٓو ََٰٰٓٓٱل   ب يُِعوُهمَٰٓٱَّلذ َٰٓٱتذ
 ن َٰٓ
س  ََُٰٰٓٓرذِض ََٰٰٓٓبِإِح  نذ ت ََٰٰٓٓٱّللذ َٰٓج  َٰٓل ُهم  دذ ع 

 
أ َٰٓو  ن ُه َٰٓع  ر ُضوا  َٰٓو  ن ُهم   رِيَٰٓع 

آَٰت  ن ه  رََُٰٰٓٓت  ت ه 
ََٰٰٓٓٱل   خ  ِِلِين 

ب دَٰٓٗ
 
ا َٰٓأ زََُٰٰٓٓذ  لِك ََٰٰٓٓا َٰٓفِيه  و  ِظيَٰٓٱل ف   .[111]التوبة:  ﴾١٠٠مَُٰٓٱل يِع 
 یرویاز آنان پ یکوکاریکه به ن ین و انصار و کسانین از مهاجریشگامان نخستیو پ»

مودند، خداوند از آنان خشنود است، و آنان از او خشنودند، یپ یشان را به خوبیکردند، و راه ا
وان است که در ر )درختان( آن رودها ریآماده کرده است که از ز ییشان باغهایو خداوند برا

 .«بزرگ یابین است کامیشه جاودانند، ایآنجا هم
صلی   کنند چون رسول اکرم یاد نمی یکیالجماعت از صحابه جز به نو اهل سنت و 
ه نموده است، یها توص داشت و به دوست داشتن آن یآنان را دوست م الله علیه وسلم
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د، بعد از من یام مد نظر داشته باش خداوند را در مورد صحابه»د: یفرما یچنان که م
آنان را دوست بدارد مرا دوست  یکسد، هر ی( قرار ندهیها را هدف )اهانت و دشمن آن

است که نسبت به من دارد و هر  یورزد بخاطر دشمن یبا آنان دشمن یداشته و هر کس
ا خداوند را آزار یمرا آزار دهد گو یبرساند مرا آزار داده و هر کس یها آزار به آن یکس

 .1«اهد کردند او را گرفتار عذاب خوخداو یخداوند را آزار دهد به زود یداده و هر کس
و باال بودن مقامش،  صلی الله علیه وسلم  گاه رسول اکرمیو به خاطر شرافت جا

ده حکم صحابه بودن یرا د صلی الله علیه وسلم  که رسول خدا یاهل سنت به هر کس
مان آورده و یشان ایده و به ایرا د صلی الله علیه وسلم  امبریپ یاند، پس هر کس را داده

د، و به مقدار یآ یهم به شمار میاز اصحاب کرام رضوان الله عل مان مرده استیبر ا
شان یشان و به همان اندازه که از ایوستن به ایدر پ یشگامیامبر و اندازه پیبا پ یهمراه

ک یاش  یاگر همراه یمند است حت شان نگاه کرده از افتخار صحبت بهرهیده و به ایشن
 ده باشد.بو یا ا لحظهیک روز یا یک ماه و یا یسال 

به  یچ کسیاند ه عت کردهیر درخت رضوان بین و انصار که زیو از صحابه مهاجر
که با  یمانین پیرند و بر ایاگر بم یعت کردند که فرار نکنند حتیرود، آنان ب یجهنم نم
گاه خداوند از  بسته بودند ثابت قدم ماندند، آن صلی الله علیه وسلم  امبرشیخدا و پ

شدند، در آن روز آنان هزار و چهارصد نفر بودند و  یشد و آنان از خدا راض یها راض آن
َٰٓ﴿د: یفرما یخداوند متعال م َٰٓر ِض  د  َُٰٓلذق  ََٰٰٓٓٱّللذ ِن َ َٰٓع  ِ مِن ََٰٰٓٓٱل ُمؤ  َٰٓت  ت  َُٰٓيب اييُِِعون ك  َِٰٓإِذ  ر ة ج  َٰٓٱلشذ

َٰٓ ل  نز 
 
َٰٓف أ آَِٰفَٰٓقُلُوبِهِم  َٰٓم  لِم  يِع  ِكين ة َٰٓف  َٰٓف ََٰٰٓٓٱلسذ ث  ب ُهم 

 
أ َٰٓو  ل ي ِهم   .[18]الفتح:  ﴾١٨ق رِيٗبآَٰات حَٰٓٗع 

عت یر آن درخت با تو بیکه زید هنگامیگرد یکه خداوند از مؤمنان راض یبه درست»
جه بر آنان آرامش فرود آورد و یشان بود دانست، در نتیها کردند، پس آنچه را که در دل یم

 «.را پاداششان کرد یکیوفتح نزد
ر درخت یکه ز یچ کس از کسانیه»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم  و رسول اکرم

 .2«رود یاند به جهنم نم عت کردهیب
که  ییگاه واالیلت و جایو اهل سنت و الجماعت معتقدند که اصحاب کرام با فض

گرفتن  یشیگر برحسب پید یاز بعض یست بلکه بعضیکسان نیگاه همه یدارند اما جا

                                           
 ی.آلبان یترمذح سنن یصح -1
 ی.بخار -2
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صلی   امبرشین و پید یکه برا ییدر اسالم و هجرت و نصرت و جهاد و براساس کارها
 اند، برترند. انجام داده الله علیه وسلم

باشند،  ین و انصار میمهاجر یعنین ین اولیها سابق ن آنیبرتر یپس به صورت کل
که در  یاند و کسان عت رضوان بودهیدر ب یسپس اهل بدر و اهل احد و احزاب و کسان

 یاریرا  صلی الله علیه وسلم  امبرشیو پاند آنان که خدا  عت عقبه مشارکت داشتهیدو ب
که بعد از فتح  یاند و کسان که قبل از فتح انفاق کرده یا ر صحابهیاند، سپس سا کرده

قرار دارند؛ خداوند از همه آنان  یگاه بعدیاند در جا مکه مسلمان شده و جهاد کرده
 و خشنود باد. یراض

صلی الله علیه   ول اکرماز برجستگان صحابه رس یاهل سنت معتقدند که بعض
که به عشره مبشره معروفند و  یبه بهشت مژده داده است از ان جمله ده نفر وسلم

ها  ها را نام برده و مژده بهشت داده است، و آن آن صلی الله علیه وسلم  رسول اکرم
 عبارتند از :

بر یز دالله،ی، طلعه بن عبیمرتض ین، علیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنوریابوبکر صد
ده بن جراح ید، عبدالرحمان بن عوف، و ابوعبید بن زیوقاص، سع یبن عوام، سعد بن اب

 ن(.یعنهم اجمع یالله تعال ین امت )رضین ایام
ن مردم به خالفت بعد از یدارند که سزاوارتر یو اهل سنت و الجماعت اعتقاد قطع

؛ و یر و عمر و عثمان و علابوبک یعنیاند  چهار صحابه بوده صلی الله علیه وسلم  امبریپ
از  صلی الله علیه وسلم  امبرین برترند و بعد از پین و همه مسلمیها از همه مهاجر آن

صلی الله علیه   شانیل ایارانش و فامیامبر و یران پیها وز باشند و آن یهمه امت برتر م
افته یت ین و ائمه هدایراشد یکه ذکر شد خلفا یبیها به ترت اند و آن بوده وسلم

و  یاله یت تقوایشما را به رعا»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم  باشند، رسول اکرم یم
از شما بعد  یبود؛ و هر کس یحبش یا اگر حاکم شما برده یکنم، حت یه میاطاعت توص

 ید، پس به سنت من و سنت خلفایرا خواهد د یادیاز من زنده باشد اختالفات ز
ن یها در د ید، و از بدعت و نوآوریمحکم به آن چنگ زن د ویافته تمسک بجوئیت یهدا
 .1«باشد یگمراه ین بدعت است و هر بدعتیدر د ید، چون هر نوآوریزیبپره

                                           
 ی.داود آلبان یح سنن ابیصح -1
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سال خالفت  یدوران س  یها به همراه خالفت حسن بن عل و دوران حکومت آن
خالفت در »د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم  امبریرا پید زیآ یوه نبوت به شمار میبر ش

 .1«خواهد بود یسال است، سپس بعد از آن پادشاه یامت من س
ت یاز اهل ب یاز صحابه و نه کس یچ فردیو اهل سنت و الجماعت به عصمت ه

زند اما  یگناه از آنان سر م یدگاه اهل سنت به صورت کلیستند بلکه از دیمعتقد ن
ها  یکه بد ییها یکیبا توبه و نرا داده است و  یها وعده آمرزش و رضامند خداوند به آن

ند در جمله و یگو یآمرزد. اما اهل سنت م یها را م برد و اعمال صالحه، آن ین میرا از ب
گاه اجماع و اتفاق  چیبر سخن باطل و ترک حق ه یعنیدر کل صحابه از خطا معصومند 

سنت عصمت ده گاه اهل یستند و از دیها معصوم ن کنند اما آحاد صحابه و افراد آن ینم
ن خداوند مجموع یرسانند، و همچن یرا م یامبران است که رسالت الهیفقط مختص پ

 صلی الله علیه وسلم  امت را از خطا معصوم داشته نه آحاد امت را، و رسول اکرم
کند، و دست خدا بر جماعت  یجمع نم یخداوند همه امت مرا بر گمراه»د: یفرما یم

 .2«درو یجدا شود به دوزخ م یاست و هر کس
ن صحابه یشد که ب ییها د وارد فتنهیاند که نبا و اهل سنت و الجماعت اجماع کرده

دارند و  می داد، دست نگه ین صحابه رویکه ب یداده است، و در مورد اختالفات یرو
ه یال انالله و ب انیکنند و به کثرت به خاطر آن مصا می کارشان را سپرد خداوند

 کنند. یکشته شدگان هر دو طرف طلب آمرزش م یند و برایگو ین مراجعو
دانند و  یدانند و آنان را گناهکار هم نم یرا معصوم نم یچ کسیپس اهل سنت ه

اند  اند و عمدًا مرتکب اشتباه نشده ها مجتهد بوده و به دنبال حق بوده معتقدند که آن
که اجتهادش  یهر کس که اجتهادش درست بوده دو پاداش دارد و یپس هر کس

شود، پس  یده میک پاداش دارد و اشتباهش به خواست خداوند بخشینادرست بوده 
 .3ستندیبرند و گناهکار ن یهمه معذورند و پاداش م

                                           
 .و مسلم یبخار -1
 .و مسلم یبخار -2
آتش فتنه روشن شد، اصحاب  یاند، و وقت وارد فتنه نشده رضی الله عنهم د که همه صحابه یبدان -3

صد نفر در فتنه اد ین تعداد زیها هزار نفر بودند و از ا در آن موقع ده صلی الله علیه وسلم  امبریپ
د چنان که امام احمد در مسند خود با سند یرس ینفر نم یمشارکت نداشتند بلکه تعدادشان به س
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ند و یجو ینم یزاریها ب ند و از آنیگو یاز صحابه ناسزا نم یچ کسیو اهل سنت به ه
کنند، بلکه همان طور که  نمی ادیها  از آن یورزند و به بد ینه نمیها ک نسبت به آن

 صلی الله علیه وسلم  امبریه پیکنند و به توص یاد میها  از آن یکیها سزاوارند به ن آن
ام ناسزا  به صحابه»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم  شانیکنند، چنان که ا یعمل م
 یر دست اوست؛ اگر فردکه جانم د ید! سوگند به کسیام ناسزا نگوئ د! به صحابهینگوئ

ها و نه نصفش  ک مشت آنیاز شما به اندازه کوه احد طال انفاق کند، به اندازه 
 .1«رسد یم

و بزرگ بدارد و  یصحابه را دوست بدارد و آنان را احترام کند و گرام یپس هر کس
 گاهشان رایت کند و جایها را رعا شان طلب آمرزش کند و آنان را دعا کند و حق آنیبرا

ها  ها دفاع کند و زبانشان را از اهانت به آن ان دارد و از آنیها را ب لت آنیبداند و فض
د، در هر دو جهان از یها اقتدا نما کند و به آن یرویحفظ کند و از رهنمود آنان پ

 رستگاران خواهد بود.
ا از یکند  ییجو بید و آنان را عیها ناسزا بگو ا به آنیکند  یبا آنان دشمن یو هر کس

 یها راض خداوند از آن» یشان طلب آمرزش نکند و دعایها اظهار برائت کند، و برا آن
کند و آنان را مورد تمسخر و  یها زبان دراز ا نسبت به آنید یها نگو آن ی، را برا«باد
از هالک شدگان  ین کسینه داشته باشد؛ چنیا نسبت به آنان کیقرار دهد  ییجو بیع

انجام  یبرند که کار خوب یاند و گمان م هوده کردهیا تالش بیگمراه است که در دن
 دهند. یم

 صلی الله علیه وسلم  امبریت پیو اهل سنت و الجماعت معتقدند که محبت اهل ب
و  .2واجب است صلی الله علیه وسلم  شانیشاوندان ایل همسران و فرزندان و خویاز قب

                                                                                                       
ر در یو ابن کث« المصنف»ن عبدالرزاق در یت کرده است و همچنیروا نیریح از ابن سیصح

 گفته است. البدایة والنهایة
 گاه عمربن خطاب اد ناسزا گفت، آنمقد دالله بهین عبدالله بن عمرو مقداد بگو مگو شد و عبیب

از اصحاب  یجرأت نکند که به فرد ید تا زبانش را قطع کنم تا دوباره کسیاوریفرمود: کارد را ب
 .(ی شرح اصول اعتقاد اهل السنةد. )اللکائیناسزا بگو صلی الله علیه وسلم  رسول خدا

 .و مسلم یبخار -1
حال آن که بعد از هر اذان و در تشهد آخر نماز بعد از درود  م؟! ویها را دوست ندار چگونه ما آن -2

 .م!یفرست یها درود م پنج بار به آن یروز یامبر در هر نمازیفرستادن بر پ
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داشت و  یکردن و گرام یاریها تنفر وعداوت داشت، و محبت و  د نسبت به آنینبا
ها و درود  کردن به آن یکیت و نیم و دانستن قدر و منزلت اهل بیاحترام و تعظ

ها واجب است و  آن یبرا یفرستادن بر آنان، و از خداوند طلب رحمت و خشنود
ت شود، و اهل سنت ید رعای( بایم جنگیمت و خمس )غنایل غنیها از قب حقوق آن
ها حرام است و  به آن یو عمل یت و هر گونه اهانت قولیت و آزار اهل بیمعتقدند اذ

ها نسبت داده  شان از آنچه به دروغ به آن ها و تبرئه ت آنیثیدفاع ازآنان و دفاع از ح
 نه داشتن نسبتیکنند و ک یها غلو م که در مورد آن یشود و اظهار برائت از کسان یم

ها اهانت و  ا نسبت به آنیزنند  یها طعنه م ا به آنیورزند  ینه میها ک که با آن یبه کسان
 کنند واجب است. یم یا دشمنیو  یزبان دراز

را در مورد آنان به خاطر  صلی الله علیه وسلم  امبریه پیو اهل سنت همواره توص
که الله را مدنظر داشته دهم  یت خود به شما تذکر میدر مورد اهل ب»دارند که فرمود: 

 .1«دیت من خدا را مدنظر داشته باشید، در مورد اهل بیباش
د و از یل را برگزیاسماع یخداوند بن»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم  و رسول اکرم

د یهاشم را برگز یش بنید و از قریش را برگزید و از کنانه قریل کنانه را برگزیاسماع یبن
 .2«دیبرگزهاشم مرا  یو از بن

مان و اسالم است ـ و یها از ا ت و دوست داشتن آنیو معتقدند که محبت با اهل ب
بس بزرگ  یواال و مقام یگاهیامبر است ـ چون جایمحبت پ یها به معن محبت آن

گاهشان کفر و نفاق یدن با آنان و ندانستن جاینه ورزیت و کیبا اهل ب یدارند. و دشمن
 باشد.  یبس بزرگ م یاست و گناه

از اهل  صلی الله علیه وسلم  امبریو اهل سنت و الجماعت معتقدند که همسران پ
باشند، چنان که  یو با نّص قرآن مادران مومنان م صلی الله علیه وسلم  شانیت ایب

َٰٓ﴿د: یفرما یخداوند متعال م ا ء  د ََٰٰٓٓٱنلذِب َِٰٓي  نِس  ح 
 
أ َٰٓك  ُُتذ ِن ََٰٰٓٓل س  ا ءََِٰٰٓٓم  ََٰٰٓٓٱلن ِس  ي ُُتذ َٰٓإِِن ق  ََٰٰٓٓٱتذ ف ل 

َِٰٓ َٰٓب ن  يِع   ض 
لََِّٰٓت  و  ََٰٰٓٓٱل ق  ع  م  ي ط  ِيف  ََٰٰٓٓۦِفَٰٓق ل بِهََِٰٰٓٓٱَّلذ ر ض  ٗلََٰٰٓٓو قُل ن ََٰٰٓٓم  ُروٗفآَٰق و  يِع  ٣٢ََٰٰٓٓمذ َِٰٓفَُٰٓبيُوتُِكنذ ن  ق ر  و 

َٰٓ ج  ُّ َٰٓت ۡب  ن  ذج  َٰٓت ۡب  ل  وّل   ََٰٰٓٓٱل ج  ِهلِيذةَِٰٓو 
ُ ََٰٰٓٓٱل  ن  قِم 

 
أ ة َٰٓو  ل و  ََٰٰٓٓٱلصذ  َ ة َٰٓو ء اتِ و  ك  ََٰٰٓٓٱلزذ ن  ِطيِع 

 
أ ر ُسول ََُٰٰٓٓٱّللذ َٰٓو  َٰٓۥ  َٰٓو 

                                           
 .مسلم -1
 .مسلم -2
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آَٰيُرِيُدَٰٓ َُٰٓإِنذم  نُكُمََٰٰٓٓٱّللذ َٰٓع  هِب  َِِٰٓلُذ  س  ََٰٰٓٓٱلر ِج  ل  ه 
 
هََِٰٰٓٓٱۡل  ي ِتَٰٓأ َٰٓت ط  ُكم  ِر  ه  ُيط  -32]األحزاب:  ﴾٣٣ٗياو 

33]. 
د، پس در یزگار باشید اگر پرهیستیر( زنان نیک از )سایچ یامبر! شما مانند هیزنان پ یا»

 یافتد، و سخنیدارد به طمع ن یماریش بیدر دل خو ید تا کسینکن یسخن گفتن نرم
ان مردم ظاهر ین درمیشیت پید و همچون جاهلیخود بمان یها د. و در خانهییسته بگویشا
امبرش اطاعت ید و از خدا و پید و زکات را بپردازیدار ید و نماز را برپاینکن یید و خودنماینشو
ت دور کند و شما را کاماًل یرا از شما اهل ب یدیخواهد پل یست که خداوند مین نید. جز ایکن
 «.زه گرداندیپاک

ََِٰٰٓٓٱنلذِبَُّٰٓ﴿د: یفرما یو م َٰٓب  
ّل  و 
 
َ َٰٓأ ِمنِ و  ُجهََُٰٰٓٓٱل ُمؤ  ز 

 
أ نُفِسِهم  َٰٓو 

 
َٰٓأ ه  ُتُهم ََٰٰٓٓۥ َِٰٓمن  مذ

ُ
 .[6]األحزاب:  ﴾أ

امبر ی( مؤمنان از خودشان سزاوارتر است، و همسران پیامبر به )تصرف در کارهایپ»
 «.مؤمنان هستندمادران 

ن َٰٓو َٰٓ﴿د: یفرما یو م َٰٓء اي  ِتََٰٰٓٓٱذ ُكر  َِٰٓمن  َِٰٓفَُٰٓبُيوتُِكنذ آَُٰيت ل   َِٰٓم  ةِ َٰٓو ََٰٰٓٓٱّللذ م  ِك  ََٰٰٓٓٱۡل  ََٰٰٓٓٱّللذ َٰٓإِنذ ن  َك 
بًِيا  .[34]األحزاب:  ﴾٣٤ل ِطيًفآَٰخ 

د، یاد کنیشود  یتان خوانده میها خداوند و حکمت در خانه یها هیو هرآنچه را که از آ»
گاه استیک بیخداوند بارگمان  یب  «.ِن آ

 ب عبارتند از:یبه ترت صلی الله علیه وسلم  شانیو همسران ا
بکر  یه، عائشه بنت ابیل العامری، سوده بنت زمعه ابن قیلد اسدیجه بنت خویخد
 یه، ام سلمه هند بنت ابیمه الهاللینب بنت خزیق، حفصه بنت عمربن خطاب، زیالصد
، ام یضرار خزاع یه بنت حارث بن ابیری، جویحجش اسدنب بنت یه، زیه المخزومیام
 یمونه بنت حارث هاللیبن اخطب، و م ییه بنت ُح یان، صفیسف یبه هند بنت ابیحب

 با او ازدواج کرد. صلی الله علیه وسلم  بود که رسول اکرم ین زنیکه آخر
نداده ن قرار یها را امهات المومن و اهل سنت و الجماعت معتقدند که خداوند آن

د کند و یها تاک داشت قرار دهد و بر حرمت آن یمگر به خاطر آن که آنان را مورد گرام
داشته  یها گرام د آنیان دارد، و اهل سنت معتقدند که بایشان را ب گاهیواال بودن جا
لت و یها طلب شود و فض آن یبرا یشان دعا شود و از خداوند رضامندیشوند و برا

ها در  پاک و به دورند و آن یانست و آنان پاک هستند و از هر زشتد دیشان را با گاهیجا
ها  باشند، پس خداوند از آن یم صلی الله علیه وسلم  امبریا و آخرت همسران پیدن

 زنند ناخشنود باد. یها طعنه م که به آن یبگرداند و از کسان یباد و آنان را راض یراض



 السلفالوجیز فی عقیدة   156

 

امبر یشتر فرزندان پیاست که مادر بلد یجه بنت خویامبر خدین همسران پیبرتر
ن یقه برترین عائشه صدیرفت و همچنیگران اسالم را پذیباشد، چون قبل از د یم

صلی الله   امبرین زن امت است و از همسران پیتر هیامبر است او مطلقًا فقیهمسران پ
قط داشت، و ف یش دوست میها شتر از همه زنیزه بود و او را بیفقط او دوش علیه وسلم

در  صلی الله علیه وسلم  نازل شده است، و رسول اکرم یامبر وحیدر رختخواب او بر پ
 ین لحظات زندگینه او بود چشم از جهان فروبست و در آخریکه سرش بر س یحال
صلی الله علیه   خته شد و رسول اکرمیامبر با آب دهان عائشه آمیامبر، آب دهان پیپ

هفت آسمان در کتابش  یعائشه را از باال ید پاکدامندر خانه او دفن شد و خداون وسلم
که خداوند او را پاکدامن دانسته، کفر  یبه او تهمت بزند در حال یاعالم کرد هر کس

َٰٓ﴿د: یفرما یده است، چنان که خداون متعال میورز ِين َٰٓإِنذ ََِٰٰٓٓٱَّلذ َٰٓب ا ُءو ف ِكَٰٓج  ِ
ب ة ََٰٰٓٓٱل  َُٰٓعص 

ِنُكم  َٰٓ ََٰٰٓٓم  ُبوهََُٰٰٓٓل  آَٰت  س  ي  ََُٰٰٓٓهو ََٰٰٓٓب ل ََٰٰٓٓلذُكم ََٰٰٓٓش  ٗ ََٰٰٓٓلُِك ََِٰٰٓٓلذُكم  ََٰٰٓٓخ  رِي  ََٰٰٓٓٱم  ا َٰٓمذ ِن ُهم َٰٓم  ب  ت س  ََٰٰٓٓٱك  مِن 
ث ِم َٰٓ ِ
ِيو ََٰٰٓٓٱل  َٰٓكِۡب  هََُٰٰٓٓٱَّلذ ّلذ  ََُٰٰٓٓۥت و  َٰٓل  ِظيم ََٰٰٓٓۥِمن ُهم  اٌبَٰٓع  ذ   .[11]النور:  ﴾١١ع 

ن را یاز خود شما هستند، ا یردند گروهکن تهمت بزرگ را عنوان یه اک یسانکهمانا »
رده که ک یارک دام از آنان به گناهکر است، و هر یتان خیه آن براکد، بلیخود بد نپندار یبرا

از آن )ماجرا( را به عهده داشته است  یمیعظ یه بخشکاز آنان  یسکد، و یآ یاست گرفتار م
 .«بزرگ دارد یعذاب

گر همچون یعائشه بر زنان د یبرتر»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم و رسول اکرم
 .1«ر غذاهاستیبر سا دیتر یغذا یبرتر

                                           
 ی.بخار -1



 

 
 

 

 

 

 :اصل دهم
 گذاران و اهل اهواء در برابر بدعت والجماعت موضع اهل سنت

به بدعت ن است که آنان نسبت یاهل سنت و الجماعت ا یاز اصول اعتقاد یکی
ها را  ست ـ تنفر دارند و آنین نیاند که از د جاد کردهیا ییزهاین چیگذاران ـ آنان در د

ف آنان و سالم نکردن به یها و تضع کنند و با مذمت و ترک گفتن آن یاز خود دور م
 ند.یجو یها، به خداوند تقّرب م نداشتن آن یها و گرام آن

و مجالست و  یها همراه کنند و با آن یمن اهل سنت، با اهل بدعت محبت نیبنابرا
شان گوش  کنند و به سخنان یها را قبول نم ت آنیکنند و شهادت و روا یاختالط نم

 یها ییگو اوهیخواهند  نمی کنند، و ین مناظره و مجادله نمیها در د دهند و با آن ینم
رد و یگ یم یبه گوش بخورد در دل جا یکه وقت یبار آنان را بشنوند، سخن باطل انیز
 کشاند. یآن م یطان با وسوسه انسان را به سویش

ها پرده برداشته شود و امت  ان شود و از شر آنیو معتقدند که با حالت اهل بدعت ب
ها و از  د از آنیشان برحذر داشته شوند و مردم را با گمراه کننده یها از آنان و از بدعت
مردم  یعت را برایشان با شر خالفتزشان دور داشت و آنان را و میاعمال بدعت آم

از منکر و  ین واجبات و از جمله امر به معروف و نهیتر ن از مهمیح داد و ایتوض
ن است، ین دیقت ایکه حق یرخواهین است، خیامبر مسلمیخدا و پ یبرا یرخواهیخ

مبعوث  یقبل از من در امت یامبریچ پیه»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم  رسول اکرم
زند و به فرمان او اقتدا  یداشته است که به سنت او چنگ م یارانینکه ینشده مگر ا

ند آنچه را که یگو یرند، که میگ یشان قرار میها افراد در جا ند سپس بعد زا آن کرده یم
با دست با آنان جهاد کند  یاند، هر کس کنند که به آن امر نشده یم ییکنند و کارها ینم

با قلب خود با  یها جهاد کند مومن است و هر کس با زبان با آن یهر کس مومن است و
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 .1«مان وجود نداردیا ین به اندازه دانه خردلیآنان جهاد کند مومن است، و بعد از ا
خواهند آمد که  یدر آخر امت من افراد»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم  شانیو ا
 یز و دوری؛ پس از آنان پرهیا دهیتان نشن پدرانند که شما و یگو یبه شما م یسخنان

 .2«دیکن
صلی  امبرشیکه خدا و پ یدگاه اهل سنت و الجماعت هر اعتقاد و هر عبادتیو از د

 یکه برا یهر کار یعنیشود،  ین آن را مقرر نکرده، بدعت گفته میدر د الله علیه وسلم
ش ها و یپس بدعت همه گرااز قرآن و سنت نباشد، بدعت است.  یل شرعیانجام آن دل

 یا تازه یها د آورده شده، و همه عبادتیامبر و اصحابش پدیاست که بعد از پ ییکارها
 شود. یجاد شده بدعت گفته مین ایکه در د

نکه یست چون اصل در عادات اباحت است، خالصه ایها بدعت ن در عادت یو نوآور
ن بعد از آن که کامل شد، یکه به قصد تعّبد و تقّرب به خداوند در د ییها وهیها و ش راه
شود. پس بدعت در مقابل سنت قرار دارد! اما سنت  یده، بدعت گفته میجاد گردیا

خدا و  یم است و انسان را به رضامندیو صراط مستق یت و نجات و رستگاریهدا
است و انسان را به دوزخ  یرساند و بدعت حرام است و همه انواع آن گمراه یبهشت م

صلی   کند، و رسول اکرم یدان دور میبرد و از خداوند و رحمت او و از بهشت جاو یم
د و به ین تمسک بجوئیراشد یبه سنت من و سنت خلفا»د: یفرما یم الله علیه وسلم

بدعت  یا ز تازهید چون هر چیکن یها دور ید، و به شدت از نوآوریآن محکم چنگ زن
 .3«است یگمراه یبدعتاست و هر 

 ن به دو نوع است:یو اهل سنت و الجماعت معتقدند که بدعت در د
گمراه که  یها فرقه یها ، مانند اعتقادات و مقولهیو قول ینوع اول: بدعت اعتقاد

ه و رافضه و یه و معتزله و قدریمخالف اهل سنت و الجماعت هستند، مانند جهم
 شان. روانیپ

که خداوند  یا وهیعبادات است، مانند عبادت خداوند به شنوع دوم: بدعت در 
آن را انجام نداده و به انجام  صلی الله علیه وسلم  مشروع نکرده است و رسول اکرم

 اند. د نکرد و صحابه انجام ندادهیدادن آن امر نکرده و آن را تائ

                                           
 .مسلم -1
 ی.داود آلبان یح سنن ابیصح -2
 ی.داود آلبان یح سنن ابیصح -3



 159    گذاران و اهل اهواء دهم: موضع اهل سنت والجماعت در برابر بدعتاصل 

 

را ینند زدا می و اهل سنت و الجماعت همه انواع و اشکال بدعت را حرام و گمراه 
د آورد که یپد یزیدر امر ما چ یهر کس»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم  رسول اکرم

 .1«ست مردود استیاز ما ن
 .2«ست، مردود استیکند که فرمان ما بر آن ن یکار یهر کس»د: یفرما یو م
ن رهنمود، رهنمود محمد است ین سخن، کتاب خداست، و بهتریبهتر»د: یفرما یو م
 .3«است یگمراه یها هستند و هر بدعت امور بدعت نیو بدتر

دگاه اهل سنت بر حسب نوع بدعت متفاوت است و دو نوع یاما حرمت بدعت از د
 است:

ه و معتزله، و در عبادت یجهم یمانند باورها یح اعتقادینوع اول: شرک و کفر صر
اد یبور، و به فرق یو نذر برا یمانند طواف بر قبرها و قصد تقرب به اصحاب قبر و قربان

 ها و امثال آن. خواندن صاحب قبر و کمک خواستن از آن
شرک  یست برایا لهید منافات دارد و وسینوع دوم: بدعت گناه است و با کمال توح

 ها. بدعت یها گر صورتیمانند ساخت و ساز بر قبرها و نماز و دعا در کنار آن و د
 یها لهیاز وس یکین یدر د یگذار بدعتو اهل سنت و الجماعت باور دارند که 

که خداوند  یا وهیعبادت خداوند و تقرب جستن به او به ش یعنیشرک است، و بدعت 
حکم مقصد آن را دارد و همه آنچه که راه و  یا لهیمشروع و مقرر نکرده است، و هر وس

ن در یدرا یکرد؛ ز یرید آن را جلوگین بایدر د یگذار ا بدعتیشرک  یست برایا لهیوس
 صلی الله علیه وسلم  شانیکامل شده و ا صلی الله علیه وسلم  امبریدوران حبات پ

ان کرده است و ی، بیا در جواب کسید آن یا با تائیا در عمل یا با زبان ین را یهمه امور د
نکه ینگذاشته مگر ا یاز دارند باقیخود به آن ن یها را که مردم در عبادت یزیچ چیه

که شب و روز آن  یش را بر شاهراه روشنیح داده است و امت خویتوضآن را کاماًل 
نکه هالک یشود مگر ا یاز آن منحرف نم یچ کسیکسان روشن است رها کرده و هی

ََٰٰٓٓٱِل  و م َٰٓ﴿د: یفرما یباشد. خداوند متعال م ل ي ُكم  َٰٓع  ُت م  ت م 
 
أ َٰٓو  َٰٓدِين ُكم  َٰٓل ُكم  ل ُت م  ك 

 
أ

ر ِضيُتَٰٓل ُكُمَٰٓ َِّتَٰٓو  م  ِس َٰٓنيِِع 
 .[3]المائدة:  ﴾ادِينََٰٰٓٗٓل  م َٰٓٱل 

                                           
 .هیمتفق عل -1
 .مسلم -2
 .مسلم -3
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ن ییل نمودم، و اسالم را به عنوان آیتان کامل، و نعمت خود را بر شما تکمیامروز برا»
 .«دمیتان پسندیبرا

ز است: خوارج، یها پنج چ و اهل سنت و الجماعت باور دارند که اصول بدعت
منشعب  یادیز یها ، فرقهیا ه و مرحبه؛ سپس از هر فرقهیه و قدریروافض، و جهم

از آن خبر داده  صلی الله علیه وسلم  که رسول اکرم یا نکه هفتاد و دو فرقهیشده تا ا
 د.ینما یل میرا تکم

فرمود:  صلی الله علیه وسلم  ت است که رسول اکرمیروا  از عبدالله بن عمر
« ک گروهیروند جز  یشود، همه به دوزخ م یم میامت من به هفتاد و سه گروه تقس»

آنچه من و اصحابم بر آن » رسول خدا؟ فرمود: یآن گروه کدام است ا گفت:
 .1«هستند

ئه یکه با قرآن و سنت مخالف نباشد، س یو اهل سنت و الجماعت معتقدند، بدعت
علم و تعلم و وسائل  یها وهیم، و شیاست، مانند چاپ قرآن کر یست بلکه بدعت لغوین

 یاز مصالح مرسله است، و از امور یآن، و گاهها و امثال  وانیم لشکرها و دیآن، و تنظ
 ابد.ی یاست که امر واجب جز با آن تحقق نم

که مخالف قرآن و سنت و اجماع سلف  یو عباد یاعتقاد یها و معتقدند که بدعت
ن، با همه انواع و اشکال خود یاست و به اتفاق مسلم یباشد، بدعت و گمراه یاست م

ل یتفض یدانند بلکه دارا نمی ک سطحین را در یر دمردود است. اما اهل سنت بدعت د
 ین بعضیاش متفاوت است. بنابرا ح است و بر حسب نوع آن حکم انجام دهندهیو توض

ره یبه مانند گناه کب یکند، و بعض ین خارج میره دیها فرد بدعت گذار را از دا از بدعت
بودن و  یها در گمراه بدعتد، اما همه یآ یره به شمار میاز گناهان صغ یاست و بعض

 یمانند بدعت جزئ یمخالفت با قرآن و سنت و اجماع مشترک است. پس بدعت کل
کند و  یفرق م یبا بدعت اضاف یقیط و بدعت حقیست و بدعت مرکب با بدعت بسین

از  یکفر و بعض ین بعضیهم در ذات خود و هم در حکمش متفاوت است، بنابرا

                                           
 ی.داود آلبان یح سنن ابیصح -1
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اش  انجام دهندهن حکم یک متفاوت است و همچنیها فسق است پس حکم هر  بدعت
 .1متفاوت خواهد بود

ک حکم یدگاه اهل سنت، اهل بدعت و اهواء همه یاز د ین قاعده شرعیو براساس ا
 یگریبرحسب بدعت و حالتش با بدعت گذار د یندارند بلکه حکم هر فرد بدعت گذار

گاهانه به بدعت ستنین یل کنند مانند کسیکند. پس فرد جاهل و تاو یفرق م د که آ
دهد  یست که به بدعت خود دعوت مین یدهد و عالم مجتهد مانند عالم یخود دعوت م

 کند. یم یروینفس خود پ یو از هوا
کند چنان تعامل  یکه بدعت خود را پنهان م یگذار ن رو اهل سنت با بدعتیاز ا

ا به آن یسازد  یآشکار مکنند که بدعت خود را  یتعامل م یکنند که با بدعت گذار ینم
د یرسد! پس با یگر میدهد ضررش به د یکه دعوت م یدهد چون بدعت گذار یدعوت م

د او را با یندارد و با یبت او اشکالیاو را گرفت و آشکارا به او اعتراض کرد، و غ یجلو
از بدعت  یباشد تا وقت یش مین سزایمجازات کرد که مانع ادامه کارش شود و ا یامور
ن اهل ین سزاوار مجازات است. بنابرایبازگردد، چون منکرات را اظهار کرده بنابراخود 

                                           
رود و  یر آن فقط منحصر به بدعت گذار نخواهد بود بلکه از او فراتر میآن است که تاث یبدعت کل -1

ت یعت، و بدعت انکار حجیشر یع براساس عقل! به جایرسد مانند بدعت ..... و تقب یگران میبه د
 ا انکار وجوب عمل به آن.یخبر آحاد، و 
رسد  یگران نمیاست و فقط بر بدعت گذار منحصر است و به د یبدعت کل : برعکسبدعت جزئی
ر یپنجگانه است، و تاث یفینکه از امور تکلیکه به مخالفت سنت ملتزم باشد براساس ا یمانند فرد

 شود. یرسد چون به او اقتدا نم یگران نمین مخالفت به دیا
 یاشد و سپس از آن بدعت مستقلب یخته، میبدعت مرکب آن است که شامل چند بدعت درهم آم

 رد.یگ ینشأت م
به دنبال  یگرید یها است که مخالفت یا ک مخالفت سادهی: همان است که فقط بدعت بسیط

 ندارد.
 کند. یاز قرآن و سنت و اجماع بر آن داللت نم یل شرعیچ دلیهمان است که ه یقیبدعت حق

عت به آن یکه شر یانجام دادن عبادت ز مانندی: دو قسمت دارد، قسمت مشروع و جابدعت اضافی
ز از طرف خودش یبدعت گذار در قسمت مشروع جا یعنیز، یر جایغ یامر کرده است و قسمت

شتر یآورد. و ب یرون میت با کار خودش بید و آن عمل را از اصل مشروعیافزا یم یو کار یزیچ
 ن نوع است.ین از این مسلمیع بیشا یها بدعت
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و با  یمتفاوت دارند و براساس ضوابط شرع یموضع یسنت در برابر هر بدعت گذار
 .1رندیگ یگذاران موضع م  ط در برابر بدعتیو بدون افراط و تفر یرو انهیم

کنند و  یت میو مقلدانش دعا هدا گذاران عموم بدعت یو اهل سنت و الجماعت برا
ن راه را یرند و ایش بگیم را در پیت و صراط مستقیآرزو دارند که آنان راه سنت و هدا

دهند تا از بدعت خود توبه کنند و به  یح میشان با حکمت و موعظه حسنه توضیبرا
 ره اسالمینباشد که انسان را از دا یشان بدعت حق و جماعت بازگردند و اگر بدعت

کنند را سپرد خدا  یکنند و آنچه در دل پنهان م یها حکم م کند به ظاهر آن یخارج م
 ند.ینما یم

 گذاران و اهل اهواء بدعت های نشانه
شوند و خداوند در  یدارند که با آن شناخته م ییها و اهل بدعت و اهواء عالمت

ها خبر داد، تا  نث خود از آیدر سنت و احاد صلی الله علیه وسلم  قرآن و رسول اکرم
کند و از  یش گرفتن راه اهل بدعت نهیامت را از آنان برحذر دارد و امت را از در پ

 ل است:یشان امور ذیها جمله عالمت

                                           
اولین بدعتی که در دین آشکار شد، فرق گذاشتن بین نماز و زکات و این ادعا بود که زکات فقط به  -1

ها ایستاد و با  با اخالص و صداقت خویش در برابر آن شود اما ابوبکر صدیق  پیامبر پرداخت می
ه حال خود رها ها را ب ها را از بین برد قبل از اینکه کارشان قوت بگیرد و اگر آن آنان جنگید و آن

های کوچکی آشکار  بدعت شد! و در دوران عمر کرد، ادعای آنان تا به امروز دین شمرده می می
های بزرگ  فتنه ها را از بین برد و در دوران عثمان  شد اما او با سرسختی و حکمت خود آن

پایان  ثمان ها با کشته شدن ع آغازیدن گرفت، از جمله قیام مسلحانه علیه خلیفه، و بعت آن
ها یکی پس از دیگری  یافت و این آغاز فتنه خوارج بود که تا به امروز ادامه دارد، سپس بدعت
های باطنی، و  ها و فرقه سربلند کرد، جهمیه آمدند و رافضه و قدریه و مرحبۀ و معتزله و زندیق

هر بدعتی که سربلند ها و بدعت گذاران سربلند کردند. و  منکران اسماء و صفات و ... دیگر بدعت
خاست و تا به امروز نبرد بین حق و باطل ادامه دارد و تا روز  کرد اهل سنت به مخالفت آن برمی می

قیامت چنین خواهد بود و اهل سنت و الجماعت از هر قول و یا فعلی که مخالف قرآن و سنت و 
ین به ما همان طور که بر دارند و با این موضع شکوهمند اسالم راست اجماع امت باشد پرده برمی

های پیشین تغییر  نازل شده رسیده است، و دین این امت همانند امت صلی الله علیه وسلم محمد 
 نکرده است.
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ن کامل یا دیدگاه بدعت گذاران گویعت؛ از دین و مقاصد شریندانستن احکام د -
 یا وهیند به ششوند. تقرب جستن به خداو ین نمیم نصوص دینشده است و آن ها تسل

و جدا بودن از جماعت، و جدال و  ییگرا که خدا مشروع و مقرر نکرده است، فرقه
 نفس. یاز هوا یرویخصومت و پ

ث و اعتماد و استناد به یمقدمه کردن عقل بر نقل؛ ندانستن سنت و احاد -
ست، یشان هم آهنگ نیها که با بدعت یثیرفتن احادیو نپذ یف و جعلیث ضعیاحاد

 ن سنت و قرآن.یوجود تعارض ب یپرداختن به متشابهات و ادعا
از  یرویآنان، و پ یها هیها و تعصب بر آرا و نظر تیم افراد و شخصیغلو در تعظ -

 در عبادت وتشبه به کفار.  یرو ادهیعادت و عرف ، و ز
 یث و دشمنیبا اهل حد ینه ورزیمارک زدن و لقب دادن به اهل سنت و ک -

ل و یها و کافر شمردن مخالفان خود بدون دل ر آنان و اهانت به آنین و تحقکردن با آنا
 ره.یه اهل حق از حکام و پادشاهان و غیکمک گرفتن عل

رد اهل بدعت و اهواء،  یدر راستا یریقابل تقد یها و اهل سنت و الجماعت تالش
تند و از گذاران بوده و هس ن بدعتیدر کم یاند، و در هر زمان و مکان انجام داده

شان را یشان و دروغ بودن ادعاهایاوه بودن باورهایدارند و  یشان پرده برمیها بدعت
 یادیار زیکنند و اهل سنت و الجماعت در مورد اهل بدعت سخنان بس یان میب

چ ید: هیگو یم م: امام احمدبن سنان القّطانیکن یاز آن را ذکر م یاند، ما بخش گفته
 یث دشمن است، و هرگاه فرد بدعتینکه با اهل حدیمگر ا ستیا نیدر دن یبدعت گذار

 .1دیآ یرون میث از قلب او بیحد ینیریجاد کند، شیا
ث ین به اهل حدید: عالمت اهل بدعت توهیگو یم یراز یو امام ابوحاتم حنظل

ات یخواهند روا ینامند، م یه میث را حشوین است که اهل حدیها ا قیاست و عالمت زند
نامند و  ین است که اهل سنت را مشبهه میه ایابطال کنند، و عالمت جهم ث رایو احاد

ن است که یا ۀند و عالمت مرحبیگو یه مین است که اهل سنت را جبریه ایعالمت قدر
ن است که اهل سنت را یند و عالمت رافضه ایگو یه میاهل سنت را مخالفه و نقصان

                                           
 ی.امام نوو التذکرة -1
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ها بر  ن نامیرممکن است که ایو غک اسم دارند یند، و اهل سنت فقط یگو یناصبه م
 .1دیآنان صدق نما

مشّبه  یگفت: فالن یم یکه فرد یدید: اگر شنیگو یم یو امام ابومحمد بر بهار
است و اگر  ید او را متهم کن و بدان جهمیگو یه سخن میدر تشب یاست و فالن

 یدیاست و اگر شن یاست بدان که او رافض یناصب یگفت: فالن یم یکه فرد یدیشن
 یو معتزل یم شرح بده بدان که خارجید بگو و آن را برایگفت: از توح یم یکه فرد
ه است، چون ید بدان که از قدریگو یا از عدل میه است یاز جبر یگفت: فالن یا میاست. 

 .2اند جاد کردهیست که اهل بدعت و اهواء ایتازه ا یها ها نام نیا
ث سخن به یله از اهل حدینزد ابن قتگفتند: در مکه  و به امام احمدبن حنبل

گاه امام احمدبن حنبل  هستند. آن یث قوم بدیگاه او گفت: اهل حد ان آوردند آنیم
ق است، یق است، زندیداد بلند شد و گفت: او زند یش را تکان میها که لباس یدر حال
 .3ق است! تا آن که وارد خانه شدیزند

ث و اهل حق را که اهل اتباع و یاهل حدو خداوند متعال اهل سنت و الجماعت و 
ده است، یشود پاک گردان یکه به آنان نسبت داده م ییها بین عیعمل هستند از همه ا

و رسا  یده و راه راست و اهل حجت قویو آنان فقط اهل سنت و اهل راه پسند
امت یعت و گرده رستگار هستند که همواره تا روز قیباشند، و آنان پاسداران شر یم
 اند. ستادهیرحق اب

ند و به رهنمود رسول ینما یرویق داده که از کتاب بزرگ او پیها توف و خداوند به آن
شان سرشار از یها ند و به سنت او عمل کنند، و دلیاقتدا نما صلی الله علیه وسلم  اکرم

کنده از محبت یها شان است و دلیمحبت رسول خدا و محبت اصحاب بزرگوار ا شان آ
کردند، و ائمه  یرویاز صحابه پ ییکویست که صادقانه و مخلصانه و به نا ینیتابع

ش یها را آموختند و راه آنان را در پ عامل امت که علم آن ین و علمایبرجسته د
را دوست بدارد  یقوم یدارند. و هر کس یبزرگ یث جایگرفتند در دل اهل سنت و حد

                                           
 .اصل السنة و اعتقاد الدین امام رازی -1
 .بر بهاریشرح السنة  -2
 .امام بربهاریشرح السنة  -3
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شخص با »د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم هاست؛ همان طور که رسول خدا از آن
 .1«است که دوست دارد یکس

ن بزرگوار و یو اصحابش و تابع صلی الله علیه وسلم رسول اکرم یپس هر کس
ث که در سه قرن اول یعت و اهل حدیشر یت و علمایشان از ائمه هدا روانیپ
 .2روان سنت استیکه از پشان را تا به امروز دوست بدارد، بدان  روانیاند و پ ستهیز یم

 از سلف در برحذر داشتن از اهل بدعت و اهواء ییها هیتوص
خواهند آمد که با شبهات قرآن  ید: مردمانیگو یم  ن عمربن خطابیرالمومنیام

گاهان به احادیث بگیها و احاد ها را با سنت کنند، آن یبا شما مجادله م ث یرد، چون آ
 .3دانند یکتاب خدا را بهتر م

که از او در مورد منکران  یت است که در پاسخ کسیروا  از عبدالله بن عمرو 
زار یها ب ها خبر بده که ابن عمر از آن به آن یدیها را د د، گفت: هرگاه آنیر پرسیتقد

 .1ن را تکرار کردیزارند؛ تا سه بار ایها از ابن عمر ب است و آن

                                           
 ی.بخار -1
 خواندن ُپشت سر اهل بدعت:حکم نماز  -2

 ل است:ین مسئله به شرح ذیخالصه سخن اهل سنت و الجماعت در ا
 ست.یز نینماز خواندن پشت سر کافر مرتد به اجماع جا
چ یست بدعت است و هیاش مشخص ن دهیکه عق ینماز خواندن پشت سر فرد مستورالحال و کس

 ن را نگفته است.یک از ائمه سلف صالح ای
ح شود و مردم ین گونه بدعت او تقبید پشت سر بدعت گذار نماز خواند تا ایاست که نبان یاصل ا

 ح است.یزان شدند، اما اگر پشت سر بدعت گذار نماز خوانده شد نماز صحیاز بدعت او گر
که  یا کسی یا مرتدی یاو؟ اگر کافر یرحمت برا یحکم ترک نماز خواندن بر بدعت گذار و دعا

رد، نماز خواندن بر یبه سبب بدعت خود کافر قرار داده شده و بر شخص او حجت اقامه شده، بم
 ن اتفاق نظر دارند.یست، و همه بر ایز نیجنازه او و رحمت فرستادن بر او جا

رد مقرر است که یکند، بم نمی ن خارجیره دیکه از دا یا آلوده به چنان بدعتیاگر فرد گناهکار 
برحذر  یتین گناه و معصیمردم است بر او نماز نخوانند تا مردم از چن یکه مقتدا یلما عایامام 

همه نماز خواندن بر او حرام است! بلکه نماز خواندن  یست که برایآن ن ین به معنایباشند اما ا
قرار  یکه در حال کفر نمرده و از کسان یه است، تا وقتیش فرض کفایبر جنازه او و دعا برا

 شود. یها در دوزخ حکم م شه ماندن آنیکه به هم نگرفتهه
 ز ذکر کرده است.ین« االبانة»ی و ابن بطه در اللکائشرح اصول اعتقاد اهل السنة  -3
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ها  را مجالست آنیمکن، ز ینید: با هل اهواء همنشیگو یم و عبدالله بن عباس
 .2کند یمار میقلب را ب

گذار اعتماد   ن خود به بدعتید: در مورد دیگو یم اضیل بن عیو عالم زهد فض
با بدعت گذار  ین و هر کسیت با او مشاوره نکن و همراه او ننشینکن، و در کارها

 .3خواهد کرد ینش قلبیکند خداوند او را کوردل و فاقد ب ینیهمنش
ش ید: خداوند متعال توبه صاحب بدعت و گرایگو یم یامام حسن بصرو 
 .4دریپذ یرا نم یانحراف

نسبت  یگذار ا چنان مکن که بدعتید: بار خدایگو یم و امام عبدالله بن مبارک
 .5گاه دلم او را دوست خواهد داشت نکرده باشد که آ یبه من احسان

 یبه بدعت گذار ید: هر کسیگو یم یان ثوریث امام سفین در حدیرالمومنیام
ت از او گرفته یداند که او بدعت گذار است، مصون یکه م یگوش فرادهد در حال

 .6شود یشود و به خودش سپرده م یم
جاد یا یبدعت ید: هر کسیگو یها م با برحذر داشتن از بدعت نیریو محمدبن س

 .7کرده، به سنت بازنگشته است
د یریها زن نگ د و از آنیبه بدعت گذاران زن نده د:یگو یم و امام مالک بن انس

 .8ها سالم کرده نشود و به آن
سخن  یداد در مورد مساله کالم ینقل شده که او قوم یو از امام شافع

ا از کنار ما بلند ید، یدر مجاورت ما باش یا به خوبیاد زد و گفت: یگاه او فر ند، آنیگو یم
 .9دیشو

                                                                                                       
 ز ذکر کرده است.ین« االبانة»و ابن بطه در  یاللکائشرح اصول اعتقاد اهل السنة  -1
 ز ذکر کرده است.ین« االبانة»و ابن بطه در  یاللکائشرح اصول اعتقاد اهل السنة  -2
 ز ذکر کرده است.ین« االبانة»و ابن بطه در  یاللکائشرح اصول اعتقاد اهل السنة  -3
 ز ذکر کرده است.ین« االبانة»و ابن بطه در  یاللکائشرح اصول اعتقاد اهل السنة  -4
 است.ز ذکر کرده ین« االبانة»و ابن بطه در  یاللکائشرح اصول اعتقاد اهل السنة  -5
 .ابن وجناح« عنها یالنهالبدع » -6
 ی.سنن دارم -7
 المدونة الکبری امام مالک. -8
 ی.م مقدسیتارک .... امام نصربن ابراه یمختصر کتاب ... عل -9
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ست از بدعت گذاران و یسته نید: شایگو یم حنبلو امام اهل سنت احمدبن 
ن ید یان براین زین کار بزرگترین کمک گرفته شود، چون ایاهل اهواء در امور مسلم

 .1است
ان اهل اهواء بدتر از اصحاب جهم ید: در میگو یم یو امام عبدالرحمان بن مهد

د به ینظر من نباست! سوگند به خدا به ین یزیند: در آسمان چیگو یها م ست؛ آنین
 .2د ارث ببرندیها زن گرفت و نبا ها زن داد و از آن آن

د؛ اگر ینکن ینید: با اهل اهواء همنشیگو یم یبصر یه ابوقالبه جرمیفق یو تابع
 3کنند. ید دچار اشتباه میدان ید شما را در آنچه میها وارد نشو آن یره فکریشما به دا
د: اهل اهواء اهل ضاللت هستند، و یگو یم یانیوب سختیبزرگوار ا یو تابع
 .4نمیب یشان را جز به جهنم، نم سرانجام
 .5خوانم ینماز نم یو قدر یو رافض ید: پشت سر جهمیگو یم وسفیابو یو قاض
در کتاب ارزشمند خود   یل صابونیخ االسالم امام ابوعثمان اسماعیو ش

بدعت گذاران بر آنان  یها عالمتها و  د: نشانهیگو یم« ثیده السلف اصحاب الحدیعق»
ث و ین است که به شدت با اهل حدیها ا ن نشانه آنین و آشکارتریآشکار است، و بارزتر

ه و یها را حشو شمارند، و آن یر میدشمن هستند و آنان را حق یث نبویحامالن احاد
ن است یث رسول خدا باورشان اینامند، و در مورد احاد یو مشبهه م یجاهل و ظاهر

 یها ده و وسوسهیاست که عقل فاسدشان به آن رس ییزهایستند، و علم چیکه علم ن
 دانند. یخود را علم م یها نهیس یظلمان

ن یجامع در ا یسخن« شرح السند»در کتاب ارزشمندش یو امام ابومحمد بر بهار
 اند مگر آن که به جاد نکردهیا یچ بدعتید: بدان که مردم هیگو یمورد گفته است، او م

ز کن، چون هر یپره ینید یها ین از نوآوریاند، بنابرا را رها کرده یمانند آن سنت
و گمراهان در دوزخ  یاست، و گمراه یگمراه یبدعت است و هر بدعت ینید ینوآور

                                           
 ی.ابن جوز« مناقب االمام احمد» -1
 .امام ابن بطه االبانة -2
 .امام ابن بطه االبانة -3
 .بطه یامام اب االبانة -4
 ی.اللکائشرح اصول اعتقاد اهل السنة  -5
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شوند و  یکوچک، بزرگ م یها ز چون بدعتیکوچک بپره یها خواهند بود و از بدعت
ه حق بوده یشده در آنجا کوچک بوده و شب جادین امت ایکه در ا ین گونه هر بدعتیا

اند، سپس  ب خوردهیکه وارد آن شده فر ین مشابهت کسانیاست و به خاطر ا
شده که به عنوان  ینیل به دیگاه بزرگ شده و تبد ند، و آنیایرون بیاند از آن ب نتوانسته

است. و رون آمده یم مخالفت کرده و از اسالم بیشود، و با صراط مستق ین انجام مید
شتاب نکن و وارد آن نشو؛ تا  یشنو یرا بخصوص در زمان خود م یسخن هر کس یوقت
ا ی صلی الله علیه وسلم  از اصحاب رسول خدا یا کسیکه آ یکن یو بررس یبپرس یوقت
به آن  یافتی یتین مورد روایا نه؟ اگر در این سخن آن را گفته است یاز علما ا یکس

اور، که سرانجامت به جهنم ین یگر روید یزیو به چ و آن را رها مکن یتمسک بجو
 خواهد بود.

در کتاب ارزشمندش  ین بن مسعود بن فّراء بغویو امام مفّسر ابومحمد حس
ث همه بر یسنت و حد یشان و علما روانین و پید: صحابه و تابعیگو یم« شرح السنه»
 .1ها قطع رابطه گردد شود و از آن ین اجماع و اتفاق دارند که با اهل بدعت دشمنیا

د: و همواره اهل سنت منحرفان گمراه را یگو یم  ین اندسیزمن یو امام ابن اب
کنند و مردم را از فتنه  یم یبا آنان نه ینیدهند و از همنش یقرار م ییجو بیمورد ع

اب بت و طعنه به حسین را غیدهند و ا میها خبر  ترسانند، و از احوال آن یها م آن
 .2آورند ینم

د: سلف از مجالست با اهل بدعت و مطالعه یگو یم یو امام ابن قدامه مقدس
 .3کردند یم یشان نه شان و از گوش دادن به سخنانیها کتاب

ان کرده است و یب یحکم اهل بدعت را به وضوح و روشن یو امام شافع
خرما زده شوند، و بر ن است که با شاخه نخل ید: حکم من در مورد اهل کالم ایگو یم

 ین سزایل گردانده شوند، و گفته شود: ایر و قبایان عشایشتر سوار کرده شوند و در م
 .4ها کرده و به کالم تمسک جسته استاست که قرآن و سنت را ر یکس

                                           
 ی.امام بغوشرح السنة  -1
 .نیزمن یامام ابن اب« اصول السنة» -2
 .عالمه ابن مفلح یةاالداب الشرع -3
 ی.بغوشرح السنة  -4
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د: یگو یم« السلف دةیعق»در کتاب ارزشمندش یل صابونیو امام ابوعثمان اسماع
ان یبعد از ب اند، و او هل بدعت اجماع کردهف ایاهل سنت و الجماعت بر تضع

هاست و  ن بخش ذکر کردم، اعتقاد همه آنیکه در ا ین جمالتید: و ایگو یاقوالشان م
ن همه اتفاق نظر یاند و با وجود ا ندارند و بلکه همه بر آن اجماع کرده یدر آن اختالف

ها و از  شوند و از آن ه راندهیر وند و به حاشیف و تحقید تضعیدارند که اهل بدعت با
ها و قطع رابطه از آنان  کردن از آن یشود، و با دور یبا آنان دور یستیو همز یهمراه

 به خداوند تقّرب جسته شود.
د: علما اجماع یگو یم« دیالتمه»در کتاب ارزشمند خود  و امام ابن عبدالله

برادرش قطع رابطه کند، شتر از سه روز از یست که بیز نیمسلمان جا یاند که برا کرده
نش را فاسد یم آن را داشته باشد که او دینکه از سخن گفتن با او از ارتباط با او بیمگر ا
ن باشد به او اجازه داده شده یاو باشد، اگر چن یبرا یویا دنی ینید یانیا موجب زیکند 

تر به یعوذ یخوب از اختالط یا کند و چه بسا که قطع رابطه یکه از برادرش دور
 باشد.



 

 
 

 

 

 

 وه اهل سنت و الجماعت یش
 در سلوک و اخالق

ن است که آنان امر به یسلف صالح، اهل سنت و الجماعت ا یاز اصول اعتقاد یکی
 .1کنند یاز منکر م یمعروف و نه

ن کار خجسته یا ین امت و استقامت آن مشروط به بقایو معتقدند که برتر بودن ا
ن و سبب حفظ ین شعائر اسالم و دیاز منکر از بزرگتر یاست و امر به معروف و نه

هم الصاله و یامبران علیپ یها ن آوردهیتر جماعت و وحدت و دولت آن است، و از مهم
ابد، و خداوند ی یت جز با آن قوام نمیبشر یاست که زندگ یالسالم است، و از امور

َِٰٓ﴿د: یفرما یمتعال م َٰٓب ُمُرون 
 
َٰٓت أ َٰٓلِلنذاِس ت  رِج  خ 

ُ
َٰٓأ ة  مذ

ُ
َٰٓأ ي   َٰٓخ  ُروِفَُٰٓكنُتم  يِع  ِنََٰٰٓٓٱل م  َٰٓع  ن  و  ت ن ه  و 

رَِٰٓ
ََِٰٰٓٓٱل ُمنك  َٰٓب ِمُنون  تُؤ  َِٰٓو   .[111]آل عمران:  ﴾ٱّللذ
از  ید، امر به معروف و نهیا ده شدهی)سود( مردم آفر ید که برایهست ین امتیشما بهتر»
 .«دیمان دارید و به خدا ایکن یمنکر م

ن امت است ین واجبات بر ایتر از منکر از واجب یو معتقدند که امر به معروف و نه
د به اندازه توان خود با قول و عمل آن را انجام دهد. امر به معروف یبا یکه هر کس

مورد  یخداوند یهتک نشود و مرزها یدارند تا محارم اله یبازمکنند و از منکر  یم
از منکر با ستمگران و فاسقان جهاد است و  یرد، و امر به معروف و نهیتجاوز قرار نگ

 شود، خداوند متعال یاش مجازات م ابد و ترک کنندهی یانجام دهنده آن پاداش م

                                           
 عبارتند از: یر منکر چند شرط دارد که برخییبدان که تغ -1

گاه باشد.کند  یم یکند به آنچه از آن نه یاز منکر م یکه نه یـ کس  آ
 مورد ارتکاب قرار گرفته است. یترک گفته شده و منکر یـ مطمئن باشد که معروف

 انجامد.یتر ن ر منکر به وقوع منکر بزرگییـ تغ
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ة َٰٓ﴿د: یگو می مذ
ُ
َٰٓأ ِنُكم  تل  ُكنَٰٓم  ُعون ََٰٰٓٓو  ََٰٰٓٓي د  ََِٰٰٓٓإِل   ي 

ََِٰٰٓٓٱۡل  َٰٓب ُمُرون 
 
ي أ ُروِفَٰٓو  يِع  ِنََٰٰٓٓٱل م  َٰٓع  ن  و  ي ن ه  و 

رِ َٰٓ
َُٰٓهُمََٰٰٓٓٱل ُمنك  ل  ئِك  و 

ُ
أ لُِحون َٰٓو   .[114]آل عمران:  ﴾١٠٤ٱل ُمف 

ر فرا بخوانند و به کار خوب فرمان دهند یخ باشند که )مردم را( به ید از شما گروهیو با»
 .«شان رستگارانندیو از کار بد باز دارند و ا

ا ٗء َٰٓ﴿د: یفرما یو م و  ِن ََٰٰٓٓل ي ُسوا َٰٓس  لََِٰٰٓٓم  ه 
 
ة ََٰٰٓٓٱل ِكت  بََِٰٰٓٓأ مذ

ُ
ََِٰٰٓٓأ ئ

ة َٰٓق ا  ت لُون ََٰٰٓٓم  ََِٰٰٓٓء اي  تََِٰٰٓٓي  ان ا ء ََٰٰٓٓٱّللذ َٰٓٱِلذ لَِٰٓء 
ُجُدون َٰٓ َٰٓي س  ١١٣ََِٰٰٓٓو ُهم  َٰٓب ِمُنون  َِٰٓيُؤ  ََِٰٰٓٓٱٓأۡلِخرََِٰٰٓٓٱِل  و مَِٰٓو ََٰٰٓٓٱّللذ َٰٓب ُمُرون 

 
ي أ ُروِفَٰٓو  يِع  ِنََٰٰٓٓٱل م  َٰٓع  ن  و  ي ن ه  رَِٰٓو 

َٰٓٱل ُمنك 
َِٰٓفَٰٓ يُس  رُِعون   ي ر  ِت َٰٓو 

ََٰٰٓٓٱۡل  َِٰٓمن  ل  ئِك  و 
ُ
أ َ َٰٓو   .[114-113]آل عمران:  ﴾١١٤ٱلصذ لِِح

از شب به  ییها پابرجا هستند و در بخش یستند، از اهل کتاب گروهیکسان نیآنان همه »
 ینهمان دارند و امر به معروف و یخوانند. به خدا و روز آخرت ا یات خدا را میستاده و آینماز ا

 «.ستگانندیشان از شایشتابند و ا یخوب م یکنند، و به انجام کارها یاز منکر م
د ید باید یاز شما منکر یهر کس»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم  و رسول اکرم
ر دهد و اگر نتوانست با ییر دهد و اگر نتوانست با زبانش تغییش تغیآن را با دست خو
 .1«است تر فیمانش ضعیقلب خود، و آن ا

ره بزرگ سبب نزول عذاب خدا ین شعیو اهل سنت و الجماعت باور دارند که ترک ا
رند، و ترک آن یقرار بگ یشود تا مردم مستحق لعنت اله یگردد و ترک آن موجب م یم

ات امت است و خداوند متعال یوع فساد و انحراف در حین عوامل شیتر از مهم
َٰٓ﴿د: یفرما یم ا َٰٓم  َٰٓن ُسوا  ا َٰٓبِهَِٰٓف ل مذ ُِروا  ََٰٰٓٓۦ َٰٓذُك  يِجن ي ن ا

 
ِين َٰٓأ ََٰٰٓٓٱَّلذ ِن َٰٓع  ن  و  ن ه  و ءَِٰٓي  ََٰٰٓٓٱلسُّ ن ا ذ  خ 

 
أ ِين َٰٓو  َٰٓٱَّلذ

َٰٓ َٰٓب  اب  َٰٓبيِِع ذ 
ل ُموا  ُسُقون ََٰٰٓٓ ِظ  ف  نُوا َٰٓي  آََٰك   .[165]األعراف:  ﴾١٦٥يِۢسَٰٓبِم 
 یرا که از بد ید، کسانکه آنچه را بدان تذکر داده شده بودند، فراموش کردن یو هنگام»
را که ستم کردند به سبب  یم، و کسانیکردند نجات داد یم یند و از منکر نهداشت یباز م

 .«میگرفتار کرد یکردند به عذاب سخت یکه م یفسق و تمرد

َٰٓ﴿د: یفرما یو م ِين َٰٓليُِعِن  اوََُٰٰٓٓٱَّلذ َٰٓد  اِن َٰٓلِس  ََٰٓع    ر  ءِيل  َٰٓإِس  َٰٓب ِن  َِٰٓمن  ُروا  ف  ََٰٰٓٓۥد َٰٓك  َٰٓٱب نَِٰٓو ِعيس 
ت ُدون َٰٓ يِع  نُوا َٰٓي  َك  وا َٰٓوذ آَٰع ص  َٰٓبِم  َٰٓذ  لِك  ي م   ر  ا٧٨ََٰٰٓٓم  َٰٓم  ِئ س  لُوهُ َٰٓۡل  يِع  َٰٓف  ر 

نك  نَٰٓمُّ َٰٓع  ن  و  َٰٓي ت ن اه  نُوا َٰٓل  َك 
لُون َٰٓ يِع  ف  نُوا َٰٓي   .[79-78]المائدة:  ﴾٧٩َك 

ن ین شدند، ایم نفریپسر مر یسیدند، بر زبان داود و عیل که کفر ورزییاسرا یاز بن یکسان»
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که  یگر را از منکریکدیآنان  گذشتند. یکردند و از حد م یم یبود که آنان سرکش خاطربدان 
 «.کردند!؟ یم یداشتند، چه کار زشت یدادند باز نم یانجام م

باشد و با  ید با نرمیاز منکر با یو اهل سنت و الجماعت معتقدند امر به معروف و نه
چنان که خداوند متعال حکمت و موعظه حسنه به راه خدا دعوت داده شود، 

ََِٰٰٓٓٱد عَُٰٓ﴿د: یفرما یم َٰٓب ب ِك  َٰٓر  بِيِل َٰٓس   
ةَِٰٓإِل  م  ِك  ةَِٰٓو ََٰٰٓٓٱۡل  و ِعظ  ن ةِ ََٰٰٓٓٱل م  ََِٰٰٓٓٱۡل  س  َٰٓب ُهم

ج  ِدل  ََٰٰٓٓٱلذَِّتَٰٓو  ِه 
بِيلِهَِٰٓ نَٰٓس  َٰٓع  لذ ل ُمَٰٓبِم نَٰٓض  ع 

 
َٰٓأ َُٰٓهو  بذك  َٰٓر  ُن َٰٓإِنذ س  ح 

 
ََِٰٰٓٓۦأ ل ُمَٰٓب ع 

 
َٰٓأ ت ِدين َٰٓو ُهو   .[125]النحل:  ﴾١٢٥ٱل ُمه 

 ی وهیشان به شیبا به راه پروردگارت فراخوان و با ایکو و زیرا( با حکمت و اندرز ن)مردم »
که از راه او گمراه و منحرف  یگمان پروردگارت به حال کس یکوتر و بهتر گفتگو کن. بین
گاهتر، و او به راه  یم  .«افتگان داناتر استیشود آ

ت و یمردم مورد اذ یاز منکر از سو یانسان در امر به معروف و نه یند وقتیگو یو م
قِِمَٰٓ﴿د: یفرما ید صبر کند، چنان که خداوند متعال میآزار قرار گرفت با

 
َٰٓأ ذ ل و ة َٰٓي  بُن  ََٰٰٓٓٱلصذ ُمر 

 
و أ

َِٰٓ رَِٰٓع ِنََٰٰٓٓٱن ه َٰٓو ََٰٰٓٓٱل م يِع ُروِفَٰٓب
ِۡب َٰٓو ََٰٰٓٓٱل ُمنك  َٰٓع ز ِمََٰٰٓٓٱص  َٰٓمِن  َٰٓذ  لِك  اب ك  َٰٓإِنذ ص 

 
ا َٰٓأ َٰٓم  ُمورََِٰٓع   

ُ  .[17]لقمان:  ﴾١٧ٱل 
دار و در برابر آنچه  ک دستور بده و از کار بد بازیدار و به کار ن یفرزندم! نماز را برپا یا»
 .«سترگ است ین از کارهایبا باش که ایرسد شک یبه تو م

 از منکر را انجام یفه امر به معروف و نهیوظ یو اهل سنت و الجماعت وقت
آن اصل، حفاظت بر وحدت و گر ملتزم هستند و ید یدهند در ضمن آن به اصل می

تفرقه و اختالف است. و اهل سنت و الجماعت معتقدند که هر  یو دور انداخت یهمدل
  رد، و رسول خدایقرار گ یرخواهیحت و خیوه مورد نصین شید به بهتریبا یمسلمان

؟ گفت: یچه کس یگفتم: برا« حت استین نصیا»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم
 .1«ها ن و عموم مسلمانیامبر و حکام مسلمیخدا و کتابش و پ یبرا»

و تعاون واجب است، چنان که  یو تقوا همکار یکوکارین یو معتقدند در راستا
َٰٓ﴿د: یفرما یخداوند متعال م نُوا ََٰٓع   او  ت يِع  َِٰٓو  ِۡب 

و ى  َٰٓو ََٰٰٓٓٱل  ََٰٰٓٓٱتلذق  نُوا ََٰٓع   او  َٰٓت يِع  ل  ث مَِٰٓو  ِ
و  ِن َٰٓو ََٰٰٓٓٱل  َٰٓٱل يُِعد 

ُقوا َٰٓو َٰٓ ََٰٰٓٓٱّللذ  ََٰٰٓٓٱتذ ِديُدََٰٰٓٓٱّللذ َٰٓإِنذ اِبَٰٓش   .[2]المائدة:  ﴾ٱل يِعِق 
 یاریگر را بر انجام گناه و تجاوز ید و همدییکمک نما یزگاریو پره یکیگر را بر نیکدیو »
 .«دارد یدیفر شدید، همانا خدا کید. و از خدا بترسینکن
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و نماز  ن همانند نماز جماعت و جمعهیو اهل سنت و الجماعت شعائر اسالم و د
ا فاسق یکوکار باشند ید و نماز طلب باران، و حج و جهاد به همراه حکام خواه نیع

فرض در اول وقت  ینمازها یادا یدارند و برا یباشند، برخالف بدعت گذاران، را برپا م
شتابند ـ خواندن نمازها در اول وقت افضل است به جز نماز عشاء  یبه همراه جماعت م

َٰٓ﴿د: یفرما یکنند، چنان که خداوند م ینماز امر مدر  یـ و به فروتن ف ل ح 
 
َٰٓأ ق د 

ِمُنون َٰٓ ِين ١ََٰٰٓٓٱل ُمؤ  َٰٓخ  ِشيُِعون ََٰٰٓٓٱَّلذ تِِهم  ل  َِٰٓفَٰٓص   .[2-1]المؤمنون:  ﴾٢ُهم 
 .«ه در نمازشان فروتن و خاشع هستندک یسانک روز و رستگارند.یمسّلمًا مؤمنان پ»

خدا و به خواندن نماز شب و و اهل سنت و الجماعت به تالش در طاعت و عبادت 
رسول  ین کار از رهنمودهایرا ایکنند، ز یه میها با نماز و تالوت قرآن توص شب یایاح

دهد که نماز شب  یامبرش فرمان میاست، و خداوند هم به پ صلی الله علیه وسلم  اکرم
صلی   امبریت است که پیروا  د، چنان که از عائشهیبخواند و بر آن مواظبت نما

نمود. عائشه گفت:  یش ورم میکرد که پاها یها عبادت م چنان در شب الله علیه وسلم
و حال آن که خداوند گناهان  یکن ین میچرا چن صلی الله علیه وسلم  رسول خدا یا

 .1«شکرگزار نباشم یا ا بندهیآ»ات را بخشده است؟ فرمود:  ندهیگذشته و آ
به هنگام بال و  ییبایبت با شکیش و مصیو اهل سنت و الجماعت در مواقع آزما

َٰٓ﴿د: یفرما یمانند، خداوند متعال م یش ثابت قدم میبه هنگام آسا یشکرگزار آَٰيُو ِفذ إِنذم 
ون َٰٓ اب ََٰٰٓٓٱلصذ ِۡبُ َِِٰٓحس  ر ُهمَٰٓبِغ ي  ج 
 
 .[11]الزمر:  ﴾أ

 «.شود یان پاداششان به تمام و کمال و بدون حساب داده میبایقطعًا به شک»
بزرگ است، و  یپاداش بزرگ با بال»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم  اکرمو رسول 

شد، خداوند  یراض ید، پس هر کسیآزما یرا دوست بدارد آنان را م یهرگاه خداوند قوم
 .2«خواهد بود یز از او ناراضیشد، خدا ن یناراض یشود و هر کس یم یاز او راض

کنند،  یبت را نمیبال و مص یچگاه آرزویخواهند و ه یو اهل سنت از خداوند بال نم
به بال گرفتار شوند صبر  یوقت یا نه؟ ولیمانند  یا در آن ثابت قدم میدانند آ یچون نم

روبرو شدن با دشمن را »د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم  کنند، و رسول اکرم یشه میپ
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ها روبرو  با آن یما وقتد که شما را در امان قرار دهد؛ اید و از خداوند بخواهیآرزو نکن
 .1«رهاستیه شمشیر ساید که بهشت زید، و بدانید صبر کنیشد

د یناام یها و مصائب از رحمت اله یو اهل سنت و الجماعت به هنگام سخت
ام بال را در یمومنان حرام کرده است، اما ا یرا برا یدیشوند، چون خداوند ناام ینم
دوارند، چون آنان به یام یک و قطعینزد یروزیکنند که به فتح و پ یبه سر م یحال

به دنبال  یآسان یمان دارند که سختیاعتماد دارند، و ا یو نصرت خداوند یوعده اله
ز اسباب یقه راه برون رفت خواهد آمد، و قبل از همه چیو مض یدارد و به همراه سخت

ها  که به آن ییند، و معتقدند که مصائب و بالهایجو یبت و بال را در وجود خود میمص
 یاریکمک و  یاند، و معتقدند که گاه است که مرتکب شده یرسد به سبب گناهان یم

ا عمل به یا اتباع سنت و یدن در عبادت و یورز یا کوتاهیخداوند به سبب ارتکاب گناه 
ِصيب ة َٰٓ﴿د: یفرما یرا خداوند متعال میافتد ز یر میآن، به تاخ ِنَٰٓمُّ ص  ب ُكمَٰٓم 

 
َٰٓأ ا  آَٰو م  َٰٓف بِم 

َٰٓ ب ت  س  ي ِديُكم ََٰٰٓٓك 
 
ُفوا ََٰٰٓٓأ ي يِع  نَٰٓو  ثِي ََٰٰٓٓع 

 .[31]الشوری:  ﴾٣٠ك 
د، و خداوند یا است که خود کرده ییرتان شود، به خاطر کارهایبانگیکه گر یبتیو هر مص»
 «.کند یشما( گذشت م ی)از کارها یاریاز بس

و  یویدن یها یبندگیو فر ینین بر اسباب زمیو در نصرت د یو آنان در سخت
شوند و به عنوان سبب  یز از آن غافل نمین یکنند و از طرف یه نمیتک یهست یها سنت

قبل از آن  یعت به ما فرمان داده است، ولیند، همان طور که شریجو یاز آن بهره م
در حال رفاه  یه بر خداوند و شکرگزاریو استغفار از گناهان و تک یمعتقدند که..... اله

 هاست. یش و دوز شدن سختیگشا یش از اسباب مهم برایو آسا
مورد  ین زندگیخود در ا یاین و دنیمان دارند که در دیو اهل سنت و الجماعت ا

ب کفاّره گناهان است و مقام و یگرفتار خواهند شد، و مصا یش و به مشکالتیآزما
ب و مسافر هستند که به جهان یا غریدن یبرد و آنان در زندگ یها را باال م پاداش آن

شان به سان زندان یجاودانه آخرت برا یها ا نسبت به نعمتیکنند، و دن یآخرت سفر م
ها و شهوات و گناهانش  آن و فتنه یها نتیشان و زیها دل یاست برا یاست، زندان

ز قرار داده؛ که در یشان جایاعضا و جوارح آنان، جز آنچه خداوند برا یاست برا یزندان
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َٰٓ﴿د: یفرما یمستند، و خداوند متعال یآن مورد مالمت ن ُتِل َُٰٓهن الِك  ِمُنون ََٰٰٓٓٱب  ُزل زِلُوا ََٰٰٓٓٱل ُمؤ  و 
اٗلَٰٓ ِديٗدآَٰزِل ز   .[11]األحزاب:  ﴾١١ش 
 «.ش قرار گرفتند و سخت متزلزل شدندیآنجا )بود که( مؤمنان مورد آزما»

همواره مرد و زن مومن در وجود و »د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم و رسول اکرم
کنند در  ینکه خداوند را مالقات میشوند تا ا یل خود گرفتار بال مدر فرزندان و اموا

 .1«بر او نمانده است یچ گناهیکه ه یحال
 .2«ا زندان مومن و بهشت کافر استیدن»د: یفرما یو م

نعمت و انکار آن و ادا نکردن حق آن  یناسپاس یو اهل سنت و الجماعت از سزا
ش خداوند یو ستا یکه از همه مردم در شکرگزار ینیب یها را م ن رو آنیترسند، از ا یم
کنند و  ید خداوند مواظبت میو تمج یش از همه بر شکرگزاریکوشند و ب یشتر میب

 صلی الله علیه وسلم  شکرگزار هر نعمت کوچک و بزرگ هستند. و رسول اکرم
 یسانتر قرار دارند و به ک نید که از شما در سطح پائینگاه کن یبه کسان»د: یفرما یم

شود  یباعث م یزین چیاند چون چن قرار گرفته ید که از شما در سطح باالترینگاه نکن
 .3«دیر ندانیتا نعمت الله متعال را حق

ن یرود و ا یها به شمار م برجسته آن یها یژگیچون ترس و هراس از الله متعال از و
متعال را مدنظر شان است و به خاطر آن است که همواره خداوند  مانیبه خاطر قوت ا

شان یها گاه از دل چیه یاند چون ترس اله ستادهیش پروردگارشان ایا پیدارند و گو
 رود. یرون نمیب

مان دارند که خداوند متعال توانگر است و عالوه از او همه به رحمت او یو آنان ا
رگاه اند و اهل سنت و الجماعت ه ر از او همه ناتوانیرومند است و غیازمندند، و او نین

رد، چون یگ یها را فرام تمام وجود آن یرند و فروتنیگ یاد کنند آرام میگانه را یخداوند 
را درک کرده و از عذاب دردناک  یبت و شکوه خداوندیکنند و ه یم میرا تعظ یامر اله

که به  یخداوند به بندگانش و پاداش فراوان یهراسند و هرگاه کمال مهربان می او
کنده از امیها آورند دل یادمیدهد را  یبندگان م شود و راحت و شادمان  ید میشان آ
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شود و هرگاه رحمت  یشان هراسان میها اد شود دلی یشوند، پس هرگاه عذاب اله یم
رد؛ و حالت خداشناسان و یگ یشان آرام میها خداوند و پاداش بزرگ او ذکر شود دل

ست، چنان که خداوند متعال گونه ا نیهراسند ا یآنان که از عذاب دردناک خداوند م
ا﴿د: یفرما یم ِمُنون ََٰٰٓٓإِنذم  ِين ََٰٰٓٓٱل ُمؤ  ََُٰٰٓٓذُكِر ََٰٰٓٓإِذ آَٰٱَّلذ ََٰٰٓٓٱّللذ ََِٰٰٓٓإَوذ آَٰقُلُوُبُهم ََٰٰٓٓو ِجل ت  ل ي هِم ََٰٰٓٓتُلِي ت  َٰٓع 

ت ُهم ََٰٰٓٓء اي  ُتُهۥ ب ِِهم ََٰٰٓٓو َع   ََٰٰٓٓإِيم  ٗنآَٰز اد  ُون ََٰٰٓٓر  َكذ ت و  ِين ٢ََٰٰٓٓي  ة ََٰٰٓٓيُقِيُمون ََٰٰٓٓٱَّلذ ل و  آَٰٱلصذ مِمذ ز ق ن  ُهم ََٰٰٓٓو  َٰٓر 
ل  ئِك ٣ََٰٰٓٓيُنفُِقون َٰٓ و 

ُ
مِنُون ََُٰٰٓٓهمََُٰٰٓٓأ ا ََٰٰٓٓٱل ُمؤ  ق ٗ ذُهم ََٰٰٓٓح  ج  ٌتََٰٰٓٓل ب ِِهم ََِٰٰٓٓعند ََٰٰٓٓد ر  ة ََٰٰٓٓر  فِر  غ  ق ََٰٰٓٓو م  رِز  رِيم ََٰٰٓٓو 

 ﴾٤ك 
 .[4-2]األنفال: 
که  یگردد، و وقت یشان هراسان میاد شود دلهایاند که هرگاه خدا  یمؤمنان تنها کسان»

 یکنند. کسان یشود بر پروردگارشان توکل م یمانشان افزوده میاات خدا بر آنان خوانده شود یآ
شان واقعًا مؤمن یا بخشند. یم، میا داده یشان روزیدارند، و از آنچه به ا یبرپا مکه نماز را 

 .«باشند یفراوان مپاک و  ی، و آمرزش، و روزیعال یدرجات یهستند، و نزد پروردگارشان دارا
ده یخوب و کردار و گفتار پسند یکو و کارهایاخالق نو اهل سنت و الجماعت با 

 یها یگر مهربان هستند و کاستیدارند و با همد یگر را دوست میکدیاند، یآر یخود را م
ن است، پس آنان از یها فقط براساس د آن یو دشمن یگر را جبران کرده و دوستیهمد

کنند تا با طاعت و  می ش از همه تالشیکوتر هستند و بیاخالق ن یهمه مردم دارا
 آورند. یکو و سودمند به زبان میه کنند، سخن نیعبادت خود زا تزک

ن ین و بهتریتر دهیهم الصاله و السالم آنان برگزیامبران علینکه بعد از پیو خالصه ا
ن است که تفاوت زمان و مکان اعتقاد و یشان ایها یژگیاز و یکیبندگان خدا هستند و 

ن یتر کامل»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم کند، و رسول اکرم یها تفاوت نم اخالق آن
 .1«کوتر استیشان ن ند که اخالقی، کسانیمانیمومنان از لحاظ ا

ند که یامت به من، کسانیتان روز ق نیکترین شما و نزدیتر دهیپسند»د: یفرما یو م
 .2«کوتر و بهتر استیشان ن اخالش
ست، و ین یتر خوش اخالق نیاعمال سنگ یدر ترازو یزیچ چیه»د: یفرما یو م

رسد که صاحب نماز و روزه به آن  یم یله آن به مقامیکو بوسیصاحب اخالق ن
 .1«رسد یم
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 سلف صالح اهل سنت و الجماعت های ژگییکی از ویو  
هراسند، چون آنان  یم یاکارین است که: در علم و عمل مخلص هستند و از ریا
چ یپرستند و ه یدهند، و فقط الله متعال را م یانجام مخداوند  ین را خالصانه براید
خداوند است و از شائبه  یآنان خالص برا یها تیدهند و ن یک او قرار نمیرا شر یزیچ

نفس پاک است، چون  یاز هوا یرویو پ یو شهرت طلب یاکاریر یها یشرک و آلودگ
 فقط الله متعال سزاوار پرستش و طاعت است.

 خداوند بر دو اساس استوار است که عبارتند از: یبران یو خالص نمودن د
 الله متعال انجام شود یـ عمل فقط خالصانه برا

 متابعت محقق گردد. یعنیعت باشد، ید موافق شریـ عمل با
 یو شرک ورز یاکاریو خداوند به اخالص در گفتار و کردار فرمان داده و از ر

َٰٓ﴿د: یفرما یبرحذر داشته است، چنان که م ِين َٰٓإِلذ َٰٓو ََٰٰٓٓٱَّلذ ل ُحوا  ص 
 
أ َٰٓو  ُموا َٰٓت ابُوا  ت ص  ََِٰٰٓٓٱع  َِٰٓب َٰٓٱّللذ

َٰٓ ع  َٰٓم  ل  ئِك  و 
ُ
َِٰٓف أ َّٰٓلِلذ ل ُصوا َٰٓدِين ُهم  خ 

 
أ َ  َٰٓو  ِمنِ ِتََٰٰٓٓٱل ُمؤ  َٰٓيُؤ  و ف  َُٰٓو س  َ ََٰٰٓٓٱّللذ ِ مِن ِظيمََٰٰٓٗٓٱل ُمؤ  ًرآَٰع  ج 

 
 ﴾١٤٦اأ

 .[146]النساء: 
ن ین خدا چنگ زدند و آئیکه توبه کردند و خود را اصالح نمودند و به د یه جز کسانب»

بزرگ به  یشان با مؤمنانند و خداوند پاداشیخدا قرار دادند، پس ا یخود را خالصانه برا
 .«مؤمنان خواهد داد

ُبُدوا َٰٓ﴿د: یفرما یو م َِِٰٓل يِع  ا َٰٓإِلذ ِمُرو 
ُ
ا َٰٓأ ََٰٰٓٓٱّللذ َٰٓو م  ُ َٰٓل   َ ِين َُُٰٓم لِِص يُقِيُموا ََٰٰٓٓٱل  َٰٓو  ا ء  ة َُٰٓحن ف  ل و  َٰٓٱلصذ

تُوا َٰٓ ُيؤ  ة  َٰٓو  و  ك  َٰٓدِيُنََٰٰٓٓٱلزذ ذ  لِك  ةَِٰٓو  ي ِم   .[5نة: ی]الب ﴾٥ٱل ق 
دارند و  یانه بپرستند و نماز را برپایگرا افتند جز آن که خدا را مخلصانه و حقیو فرمان ن»

 «.نین راستین است آئیزکات را بپردازند و ا
که داده و صبر به  یفراوان یها خداوند متعال، و بر نعمتدر راه  یو صبور ییبایشک

رد و کنترل خود در برابر شهوت،ها و یگ یآنان را فرام یکه زندگ یهنگام مشکالت
خداوند، و صبر بر  یبر طاعت خداوند و انجام واجبات بندگ ییبایاستقامت و شک

دانند که صبر  یآنان است و آنان م ییبایز یها یژگیراه دعوت و جهاد از و یها یسخت
ت دعوت آنان در یهم الصاله و السالم است و شرط موفقیاء علیدر راه خدا از صفت انب

دانند که از  یعت و فرمان اوست، و میالله متعال و رساندن شر یها امیرساندن پ
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افتن به اهدافش صبر و یش و دست یدن به آرزوهایرس یبنده برا یضرور یازهاین
است و  یاله یگرانبها یند و بهشت کاالیجو یاست، چون آنان بهشت را م ییبایشک
شه کرد موفق خواهد شد و خداوند یصبر پ یآن پرداخت شود و هر کس ید بهایبا

َٰٓ﴿د: یفرما یمتعال م ا ه  يُّ
 
ِين َٰٓي  أ ُنوا ََٰٰٓٓٱَّلذ وا َٰٓء ام  ِۡبُ ابُِطوا َٰٓو ََٰٰٓٓٱص  ر  ابُِروا َٰٓو  ُقوا َٰٓو ص  ََٰٰٓٓٱّللذ ََٰٰٓٓٱتذ لذُكم  ل يِع 

لُِحون َٰٓ  .[211]آل عمران:  ﴾٢٠٠ُتف 
د ید، و مراقب باشیورز یدارید، و استقامت و پایکن ید! بردباریا مان آوردهیکه ا یکسان یا»

 .«دیرستگار شود تا یو از خدا بترس
ِۡب َٰٓف َٰٓ﴿د: یفرما یو م لُوا ََٰٰٓٓٱص  و 

ُ
َٰٓأ ۡب   َٰٓص  م ا ََٰٰٓٓٱل يِع ز مَِٰٓك  ذُهم ََٰٰٓٓٱلرُُّسلَِٰٓمِن  ت يِع ِجلَٰٓل َٰٓت س  ل  ]األحقاف:  ﴾و 

35]. 
)عذاب( آنان  یدند، و برایورز ییبایامبران اولوالعزم شکیکن چنانکه پ ییبایپس شک»

  «.شتاب مکن

َٰٓ﴿د: یفرما یو م ا ه  يُّ
 
أ ِين َٰٓي   ََٰٰٓٓٱَّلذ ُنوا  ت يِعِيُنوا َٰٓء ام  ََِٰٰٓٓٱس  َِٰٓب ۡب  ِ َٰٓو ََٰٰٓٓٱلصذ ة ل و  ََٰٰٓٓٱلصذ ََٰٰٓٓٱّللذ َٰٓإِنذ ع  م 

 .[153]البقرة:  ﴾١٥٣ٱلصذ ِۡبِين َٰٓ
د که خداوند با صبر ییبجو یاریو نماز  ییباید! از شکیا مان آوردهیکه ا یکسان یا»

 .«کنندگان است
رت یهتک شود غ یاله یها دارند و هرگاه حرمت یرا بزرگ م یو آنان حرمات اله

عت ین و شریرا دوست دارند و د یها حکم و فرمان اله د، و آنیآ یآنان به جوش م
عت هستند، و یم شریکاماًل تسل یدهند و در هر امر کوچک و بزرگ یم یاریرا  یخداوند
شان یرا برا یر و خوبیند و خینما یم مین را به شدت تعظیمسلم یها حرمت

َٰٓ﴿د: یفرما یپسندند، خداوند متعال م یم ع  ئِر  َٰٓش  م  ِ نَُٰٓييِع ظ  َِٰٓذ  لِك  َٰٓو م  و ىََٰٰٓٓٱّللذ َِٰٓمنَٰٓت ق  ا ف إِنذه 
 .[32]الحج:  ﴾٣٢ٱل ُقلُوِبَٰٓ
 یزگاریپره ۀگمان بزرگداشت آن نشان یر خداوند را بزرگ شمارد بیس شعاکو هر »
 .«هاست دل

ندارند و در  یر از او هراسیغ یچ کسیترسند و از ه یها فقط ار الله متعال م چون آن
نش ید یاری یکه با خدا برا یدهند و در عهد ینرمش نشان نم یحدود اله یاجرا
  ن است که رسول اکرمیشان ا ن صفاتیاند. و از بزرگتر در سخن و عمل صادقاند  بسته

 صلی الله علیه وسلم  شتر دارند. و رسول اکرمیرا از همه ب صلی الله علیه وسلم
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نکه مرا از فرزند و ید مگر ایآ یبه شمار نم یاز شما مؤمن واقع یچ کسیه»د: یفرما یم
 .1«باشدشتر دوست داشته یپدر و از همه مردم ب

 ییجستن از نفاق و دورو یدور یاست و همواره برا یکیظاهر و باطن آنان 
ا مقدم یشمارند و اعمال آخرت را بر اعمال دن یکوشند، کارها و اعمال خود را اندک م یم
ه یاند به کثرت گر که در حق خدا نموده ییها یشان نرم است و از کوتاهیها دارند. دل یم

 شان درگذرد. امرزد و ببخشد و از گناهانیها را ب د خداوند آنیکنند تا شا یم یو زار
را  یا جنازه یدهند به خصوص وقت یت میرند و به آن اهمیگ یاز مرگ درس م

کنند و  یه میاد آورند به کثرت گریا مرگ و سکرات آن و سوء خاتمه را به ینند، یبب
شرفت یک شدن به خدا پیزدخورد هر چه در راه ن یشان تکان میها شوند و دل یمتأثر م

 شوند. یتر م کنند متواضع
کنند چون  یکنند و شب و روز استغفار م یو به کثرت توبه و اظهار ندامت م

د به علت یدر طاعت و عبادت خود شا یستند حتین است که از گناه پاک نیباورشان ا
از اعمال خود  یچ عملیدن در آن مرتکب گناه شده باشند، و در مورد هیورز یکوتاه

 یشوند و شهرت را دوست ندارند بلکه آنان عبادات خود را دارا ینم یدچار خودپسند
 شان.یها ینند چه برسد به بدیب ینقص و کمبود م

ترسند و به کثرت  یکند و به شدت از خاتمه بد م یتقوا نم یها ادعا چ کس از آنیه
 یها ییباینت و زیاز ز یزیچ چی. به هشوند یاد او غافل نمیترسند و از ذکر و  یاز الله م

ش به یها ا و فتنهیارزش است و از دن یشان بیا برایشوند و دن یشادمان نم یفان یایدن
 هاست. آن ین کمال خردمندیند و ایجو یم یشدت دور

از است بدون یندارند و فقط به آن مقدار که ن یمجلل توجه یها به ساختن خانه
د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم کنند. و رسول اکرم ین، بسنده میاسراف و تزئ

از شما  ینکه فردیست مگر مانند این یزیا در برابر آخرت چیسوگند به خداوند! که دن»
ا با آن همراه یا فرو ببرد و بعد نگاه کند که چه مقدار از آب دریانگشت خود را در در

 .2«است
ن شود یا مسلمین یمتوجه د که ییچ وجه به خطایزگارند و به هیبه شدت پره

 یدانند، اگر از کسان یاش را معذور م ندهیکنند و گو یشوند، بلکه آن را رد م ینم یراض
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وب یپوشاندن ع یبرا یلیها خ ش جستجو شود، چون آنیبرا ید عذریباشد که با
ها به  آشکار شود، و آن یچ مسلمانیب هیکوشند و دوست ندارند که ع یشان م برادران

 یها بیکوشند ع یپردازند و م یخود م یها بیمردم به ع یها بیپرداختن به ع یجا
بشنوند آن را به  یدارند، و هر چه در مورد کس یگران را بپوشانند و اسرار را پنهان مید
ها  آن یکنند، و دشمن ینم ینفس با مردم دشمن یرسانند و به خاطر هوا ینم ییجا

 یچ کس برخورد بدیکنند و با ه یردم مدارا مبا م یلین است، و خیفقط براساس د
صلی الله   ورزند. رسول اکرم ینم ین دشمنیاز مسلم یچ کسیکنند، پس آنان با ه ینم

بت یها غ در مجالس آن«. رود ین به بهشت نمیچ فرد سخن»د: یفرما یم علیه وسلم
ه نباشد، ها مجالس گنا دارند تا مجالس آن یشود و زبان خود را از آن محفوظ م ینم

 »«د: یفرما یخداوند متعال م
اخالق خوب هستند، کم حرف  ین و با وقار و دارایا و مؤدب و متیبه کثرت با ح

صلی   ند و رسول اکرمیگو یاند و با حکمت سخن م خندند، و اغلب ساکت یزنند و کم م یم
ا ید، یک بگویمان دارد سخن نیامت ایبه خدا و روز ق یهر کس»د: یفرما یم الله علیه وسلم
 «.ساکت باشد

و  ین انسیاطیس ـ و همدستانش از شیابل یعنین دشمن انسان یاز مبارزه با بزرگتر
 آن را بشناسند. یها ها و دام کوشند توطئه یستند و همواره میـ غافل ن یجن

شوند،  ینم  ندارند و وسوسه یها توجه ها مانند وضو و نماز به وسوسه ـ در عبادت
 طان است.یها از عمل ش وسوسهچون همه 

ها  شوند تا با غذا و لباس و پول با آن یا میـ اوضاع و احوال دوستان را به کثرت جو
 کنند. یهمدرد

کنند و از اسراف و تنگ  یباشد آن را صدقه م یشان اضافیازهایـ هر آنچه از ن
 کنند. یم یدور یچشم

کنند چون خداوند  یمآورند در مصرف آن اسراف ن یکه به دست م یمال حالل
 دارد. یکاران را دوست نم اسراف

و  یو همدرد ییرو و دادن مال و خوش یدن، و کثرت سخاوتمندیمذمت بخل ورز
 یاریله آن در راه یاست که بوس یبزرگ یبا برادران در سفر و حضر از کارها یهمکار

آنان به شدت د. ینما یگر میکدیاور یآنان است، دوستان را  یین که هدف نهایکردن د
دارند. مهمان  یشان را بر خود مقدم م کنند و برادران یدوست دارند که با برادران خوب
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مان به خداوند است و خود یداشتن مهمان نشانه ا یدارند چون گرام یم یرا گرام
ن یداشته باشند ـ و با وجود ا یشرع ینکه عذریکنند ـ مگر ا یمهمان را خدمت م

 اند. سته انجام ندادهیخدمت او را به گونه شان است که یباورشان ا
ش حرام یکه غذا یند مگر کسینما یکنند اجابت م یها را دعوت م برادران آن یوقت
ا در محل یاند نه فقرا،  باشد که فقط ثروتمندان در آن دعوت داده شده یا دعوتیباشد و 

 رد.یانجام گ یدعوت گناهان
کنند چه برسد به بزرگترها، و با دور مؤدب هستند  یـ با کوچکترها مؤدبانه رفتار م

 مؤدبانه دارند چه برسد به عالم. یک، و با جاهل رفتاریچه برسد به نزد
است و چون  یکوکارین یها ن راهین برادران چون از بهتریب یجاد تفاهم و آشتیا

ن یب یورز نهیو ک یجاد دشمنیطان و اهدافش را که ایش یها نقشه یجاد تفاهم و آشتیا
 کند. ین است، نقش بر آب میمسلم
به بار  یورز نهیو ک یکنند، چون حسادت دشمن می یدن نهیـ از حسادت ورز 
ا یدن یشود تا انسان بدون قصد شرع یشود و باعث م یمان میآورد و موجب ضعف ا یم

را نسبت یبارو ندارد ز یر الهیو آنچه در آن است را دوست بدارد، و چون حسود به تقد
 ورزند.  یها عطا نموده حسادت م ه مردم به خاطر آنچه خداوند به آنب

جلب  یها و تالش برا داشتن آن یکردن با پدر و مادر و گرام یکیبه ن
ها به  ها و پرخاش نکردن به آن ها و ناراحت نکردن آن شان و دادن پول به آن ی رضامند

کردن به پدر و مادر  یکین کنند چون یها باال رفته باشد، امر م سن آن یخصوص وقت
َٰٓ﴿د: یفرما یشود و خداوند متعال م یخداوند م یو خشنود یموجب رضامند و ق ض  

َِٰٓ ب َٰٓإِيذاهَُٰٓو 
ُبُدو ا َٰٓإِلذ  َٰٓت يِع  لذ

 
َٰٓأ بُّك  ي نَِٰٓر  ََٰٰٓٓٱل و  ِل  ك  َِٰٓعند  نذ ب لُغ  آَٰي  س  ًنا َٰٓإِمذ آََٰٰٓٱل ِكۡب  َٰٓإِح  ُهم  ََِٰٓك  و 

 
ا َٰٓأ ُدُهم  ح 

 
أ

َٰٓ ف  
ُ
ا َٰٓأ ذُهم  َٰٓت ُقلَٰٓل ََٰٰٓٓف ل  ل  آَٰو  ر ُهم  آَٰو قُلَٰٓت ن ه  ذُهم  ٗلََٰٰٓٓل رِيٗمآَٰق و 

َٰٓو ٢٣ََٰٰٓٓك  فِض  ََٰٰٓٓٱخ  ن اح  آَٰج  َِٰٓل ُهم  ل  ََٰٰٓٓٱَّلُّ مِن 
ََٰٰٓٓٱلرذَح  ةَِٰٓ ِ او قُلَٰٓرذب  غِٗيآَٰٱر َح  ُهم  بذي اِنَٰٓص  آَٰر  م   .[24-23]اإلسراء:  ﴾٢٤ك 
 یکید. اگر یکن یکید و به پدر و مادر نیداده است که جز او را مپرست و پروردگارت فرمان»
اد یشان فریمگو، و بر سر ا« أف»دند، به آنان یرس یریشان در نزد تو به سن پیا یا هر دویاز آنها 

آنان بگستران و بگو:  یرا برا یبال فروتن یمهربان یو از رو مزن و محترمانه با آن دو سخن بگو.
 .«ت و بزرگ نمودندیمرا ترب یپروردگارا! به آنان رحم کن همانگونه که آنان در کوچک

ي ن آَٰ﴿د: یفرما یو م و صذ نس  ن َٰٓو  ِ
هََُٰٰٓٓٱل  مُّ

ُ
س  ًنا ََٰٓح  ل ت ُهَٰٓأ ي هَِٰٓإِح   .[15]األحقاف:  ﴾اُكر هََٰٰٓٗٓۥبِو  ِل 

به او  یم، مادرش با دشواریا سفارش کرده یکوکاریپدر و مادرش به ن ۀو به انسان دربار»
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 «.آبستن شده
شاوندان و سالم یوند خویبا بندگان و برقرار داشتن پ یگان، مهربانیبا همسا یکیبه ن

 کنند. یم یام و مسافران امریبا فقرا و مستمندان و ات یکردن، و مهربان
 یحق به مردم نهنا یدراز و تجاوز و دست یدن و تکبر و خودپسندیـ از به خود بال 
از  یزیچ چیدهند در مورد ه می ز فرمانیکنند، و به التزام به عدالت در همه چ یم

ورزند. و رسول  ینم یق کرده کوتاهیعت به انجام آن تشویفضائل اعمال و اقوال که شر
ر یو معروف را حق یاز خوب یزیچ چیه»د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم  اکرم
 .1«یروبرو شو یین باشد که با برادرت با خوشرویاگر ا ید، حتینشمار
کنند، چون  یم ین نهیمسلم یها بیو تجسس، و رفتن به دنبال ع یـ از بدگمان 

اندازد و بذر فساد را  ین برادران تفرقه میکند و ب یرا فاسد م ین کارها روابط اجتماعیا
 کارد. می

فهمند، و خداوند  یها فقه چشم را م کنند چون آن یـ به خاطر خود خشم نم 
َ َٰٓو َٰٓ﴿د: یفرما یمتعال م ََٰٰٓٓٱل ك  ِظِم ي ظ  َ َٰٓو ََٰٰٓٓٱل غ  افِ ِنََٰٰٓٓٱل يِع  َُٰٓو ََٰٰٓٓٱنلذاِس َٰٓع  ََٰٰٓٓٱّللذ َ َُُٰٓيِبُّ ِ ِسن ]آل  ﴾ٱل ُمح 
 .[134عمران: 
کوکاران را دوست یکنند، و خداوند ن یگذشت م خورند، و از مردم یو خشم خود را فرو م»
  .«دارد

 .صلی الله علیه وسلم  امبریپ یاز اخالق واال یگر موارد اخالقیو د

                                           
 .مسلم -1



 

 
 

 

 

 

اتباع و  یها و سخنان ائمه اهل سنت و الجماعت در راستا هیتوص 
 یگذار آنان از بدعت ینه

 د:یگو یم  بزرگوار معاذ بن جبل یصحاب -1
گاه باشیاموزیان برود آن را بیمردم قبل از آن که علم از م یا» د که از ید، هان! آ

به شدت  یریو سخت گ یان رفتن علماء و از بدعت گذاریاز م یعنیان رفتن علم یم
 .1«دیرید و فرمان آزاد و روشن را الزم بگیزیبپره

 د: یگو یم  مانیفه بن یبزرگوار حذ یو صحاب -2
اند، آن را انجام  انجام نداده صلی الله علیه وسلم  که اصحاب رسول الله یهر عبادت»
ان یگروه قار ینگذاشته است؛ پس ا یباق یسخن یجا یبعد یبرا ید چون اولینده

 .2«دیریاند الزم بگ ش از شما بودهیرا که پ ید و راه کسانیقرآن از خدا بترس
 د: یگو یم  بزرگوار عبدالله بن مسعود یو صحاب -3
رد، یش بگیرد راه گذشتگان را در پیش بگیرا در پ یخواهد راه کس یم یهر کس»

ن امت بودند و ین افراد ایها بهتر بودند آن صلی الله علیه وسلم  نان اصحاب محمدیا
تر بوده است و از همه   قیکوتر بوده، و علم آنان از همه عمیشان از همه نیها دل

امبرش و یپ یهمراه یها را برا هستند که خداوند آن یشان کمتر بوده است، قوم تکلف
را آنان ید، زیده است، پس راه و اخالق آنان را سرمشق خود قرار دهین خود برگزینقل د

 .3«اند م بودهیبر صراط مستق

                                           
 .ابن وضاح« عنها یالبدع و اللنه» -1
 .ت کرده است.یروا االبانةابن بطه در  -2
 ی در شرح السنة.بغو -3
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د، فرمان یندار یازید، شما به بدعت نینکن ید و بدعت گذاریکن یرویپ»د: یگو یو م
 .1«دیریآزاد و روشن را الزم بگ

مردم همواره بر راه »د: یگو یم ه عبدالله بن عمریبزرگوار فق یو صحاب -4
 .2«کنند یرویت و اثر پیکه از روا یخواهند بود تا وقت

کو یاست، گرچه مردم آن را خوب و ن یگمراه یهر بدعت»د: یگو ین میو همچن
 .3«بدانند
چنگ زده  تیث و روایبه حد یتا وقت»د: یگو یم بزرگوار ابودرداء یو صحاب -5

 .4«شد یگمراه نخواه یباش
 د:یگو یم طالب یابن اب ین علیرالمومنیو ام -6
تر  یآن اول یها به مسح کردن از باال ر موزهیبود؛ ز یو نظر م ین براساس رایاگر د» 

 .5«کرد یها مسح م موزه یدم که بر باالیرا د صلی الله علیه وسلم  رسول خدا یبود، ول
 د: یگو یم عاصو عبدالله بن عمرو بن  -7
از  یچ سنتیکند، و ه یم یشرویشتر پینکه بیشود مگر ا یجاد نمیا یچ بدعتیه»

 .6«شود یشتر دور مینکه بیرود مگر ا یان نمیم
دم که یرا د د عمر بن خطابیگو یت است که میعه روایو از عابس بن رب -8

که سود  یهست یدانم که تو سنگ یم»گفت:  یزود و م یحجراالسود را بوسه م
د تو را یبوس یدم که تو را مید یامبر خدا را نمیو اگر پ یرسان ینم یانیو ز
 .7«دمیبوس ینم

توقف کن آن جا که قوم توقف »د: یگو یم زیفه عادل عمربن عبدالعزیو خل -9
نش ناقذ دست نگه یاند و با ب علم توقف نموده یها از رو را آنیاند، ز کرده
ن کار یدر ا یلتیاند و اگر فض تر بوده یح آن قویتوض یها برا اند، و آن داشته

                                           
 ی.سنن دارم -1
 ی.اللکائشرح اصول اعتقاد اهل السنة  -2
 ی.اللکائاهل السنة شرح اصول اعتقاد  -3
 .ابن بطه االبانة -4
 .هیشب یالمصنف ابن اب -5
 .ابن بطه االبانة -6
 .و مسلم یبخار -7
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داده است،  یها رو د: بعد از آنیاند، اگر بگوئ تر به آن بوده ستهیبود آنان شا یم
که با رهنمود آنان مخالفت  یجاد نکرده مگر کسیزها را این چید که ایبدان
در مورد آن  یگردان شده است، آنان به اندازه کاف یها رو ده و از سنت آنیورز

 ید کوتاهیست و کمتر از آن هر کس بگویاند، فراتر از آن درست ن سخن گفته
فراتر رفته و  یاند و بعض تر آمد و جفا نموده نیها پائ دگاه آنیاز د یده، بعضیورز

م قرار یت و صراط مستقین دو بر هدایان ایها در م اند و آن دچار غلو شده
 .1«دارند

شتر بکوشد یبدعت گذار هر چه ب»د: یگو یم یانیوب سختیثقه ا یو تابع -11
 .2«شود یشتر از خداوند دور میب
 یشان بدعت نیدر د یچ قومیه»د: یگو یه میه حّسان بن عطیفق یو تابع -11

شان برداشته  انیاز م ینکه به اندازه آن سنتیکنند مگر ا یجاد نمیا
 .3«شود یم

براثر و  یتا هر وقت گفتند: یم»د: یگو یم نیریامام محمد بن س یو تابع -12
 .4«قرار دارد؛ او بر راه قرار داردث یحد

شتر یطان بدعت را از گناه بیش»د: یگو یم یان ثوریو امام حافظ سف -13
 .5«شود یشود و از بدعت توبه نم یدوست دارد از گناه توبه م

 یکن یآنچه بر آن اعتماد م»د: یگو یم و حافظ مجاهد عبدالله بن مبارک -14
ر یث را تفسیاستفاده کن که حد یبه مقدار یاثر باشد و از رأث و ید حدیبا
 .6«کند یم

که در آن برخالف سنت سخن  یا هر مسأله»د: یگو یم یو امام شافع -15
 .7«ام ز سخن خود را پس گرفتهیات و پس از مرگ نید که در حیام، بدان گفته

                                           
 .ل الرشاد. ابن قدامهیسب یال یلمعة االعتقاد الهاد -1
 .عنها. ابن وضاح یاللنهالبدع و -2
 ی.اللکائ شرح اصول اعتقاد اهل السنة -3
 ی.اللکائشرح اصول اعتقاد اهل السنة  -4
 ی.بغوشرح السنة  -5
 ی.هقیب یسنن الکبر -6
 .بیالمتفقه. خطیه والفق -7
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ت یروا یثیحد یامام شافع ید: روزیگو یت است که میمان روایع بن سلیو از رب
هر »گفت:  ی؟ امام شافعیکن ین عمل میا به ایاباعبدالله آ یبه او گفت: ا یکرد، مرد
ت کردم و به آن عمل یروا صلی الله علیه وسلم از رسول اکرم یحیث صحیگاه حد

 .1«د عقلم را از دست داده امینکردم بدان
چند مردم تو بند باش هر یبه آثار سلف پا»د: یگو یم  یو امام بزرگوار اوزاع -16

ند چون یارایت بیز گرچه با سخنان آن را برایافراد بپره یرا رها کنند، و از آرا
 .2«شود یه روشن میقض یم باشیبر صراط مستق یوقت

گفتم: آنچه مردم  فه ید: به ابوحنیگو یت است که میو از نوح الجامع روا -17
؟ ییگو ی، چه مندیگو یاند و در مورد اعراض و اجسام سخن م جاد کردهیتازه ا

ر و به شدت از هر یث و راه سلف را الزم بگیسخنان فالسفه، حد»او گفت: 
 .3«ز کن که بدعت استیپره یا ز تازهیچ

 د:یگو یم و امام مالک بن انس -18
از آن  یافته است و هر کسیسوار آن شد نجات  ینوح است، هر کس یسنت کشت»

 .4«ودش یباز بماند غرق م
کردند،  ین در مرود آن بحث میبود؛ صحابه و تابع یعلم م اگر کالم»د: یگو یو م

اش هم باطل  جهیاست که نت یکالم باطل یاند، ول چنان که در مورد احکام سخن گفته
 .5«است

جاد یا یدر اسالم بدعت یهر کس»گفت:  یدم که میشن د از مالکیگو یو ابن....م
صلی الله علیه   که او ادعا کرده که محمد یکو رداند؛ به راستیکند و آن را خوب و ن

وم يال»د: یگو یده است؛ چون خداوند متعال میانت ورزیدر رساندن رسالت خ وسلم

 .6«ن باشدیتواند د نمی ن نبوده امروزیپس آنچه آن روز د« نکمياکملت لکم د

                                           
 .ابن بطه االبانة -1
 ی.ب بغدادیث خطیشرف اصحاب الحد -2
 ی.ب بغدادیه و المتفقه خطیالفق -3
 ی.وطیمفتاح الجنه س -4
 ی.بغوشرح السنة  -5
 ی.االعتصام شاطب -6
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اصول سنت نزد ما »د: یگو یم و امام احمدبن حنبل امام اهل سنت -19
بر  صلی الله علیه وسلم  مسک به آنچه اصحاب رسول خداعبارت است از: ت

 یگمراه یها، و هر بدعت ها، و ترک بدعت اند و اقتدا کردن به آن آن بوده
 .1«است

سلف اول را  یاگر کس»ت است که گفت: یروا یو از امام حسن بصر -21
شناخت،  یرا نم یزیشد از اسالم چ یاخت و سپس امروز زنده می یدرم
ن نماز، و سپس یدستش را بر رخسارش گذاشت و گفت: جز اد و یگو یم

کند و سلف  یم ین منکرات زندگیان ایکه در م یگفت: سوگند به خدا کس
ند که به بدعت خود یب یرا م یبدعت گذار یافته است و وقتیصالح را درن
خود  یایدن یند که به سویب یار م ییایدهد و صاحب دن یدعوت م

دارد، و دلش مشتاق سلف صالح  یند او را مصون مخواند؛ اما خداو یفرام
دارد و از راهشان  یر آنان گام برمیپرسد و در مس یها م است و از راه آن

ن گونه یبه او داده خواهد شد پس ا یکند، در عوض پاداش بزرگ یم یرویب
 .2«شاءالله د انیباش

 یها راه»د: یگو یم اضیل بن عیو عالم زاهد و عابد و امام بزرگوار فض -21
ت نخواهد بود، و از یبرا یانیر و اندک بود رهروان آنان زیش بگیت را در پیهدا
ب یز کن، و کثرت هالک شوندگان تو را فریبه شدت پره یگمراه یها راه

 .3«ندهد
د و یپرس یا او را از مساله یکس یوقت ه عبدالله ابن عمریفق یو صحاب -22

صلی الله علیه  امبریاز فرمان پ ایآ»کرده است گفت:  یگفت: پدرت از آن نه
 .4«ا از فرمان پدرم؟!یشود  یروید پیبا وسلم

کرد و به  یم یرویبود که به شدت از سنت پ ییها یاز زمره صحاب  ن رو اویاز ا
عطسه زد و گفت: الحمدلله و الصلوه و  ید که مردینمود؛ او شن یها اعتراض م بدعت

                                           
 ی.اهل السنه اللکائ یشرح اصول اعتقاد -1
 .عنها. ابن وضاح یالبداع اللنه -2
 ی.االعتصام شاطب -3
 .میزادالمعاد ابن ق -4
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ن یا صلی الله علیه وسلم  رسول اکرم»رسول الله. ابن عمر به او گفت:  یالسالم عل
د. و یاز شما عطه کرد الحمدلله بگو یاموخته بود! بلکه فرمود: هرگاه فردیگونه به ما ن
 .1«امبر هم درود بفرستدید بر پینگفت که با

ث مخالفت یبا حد با استناد به قول ابوبکر یبه کس و عبدالله بن عباس -23
د! من یاز آسمان سنگباران شو یرود که به زود یم آن میب»د و گفت: کر
د ابوبکر و یگوئ یگفته است و شما م صلی الله علیه وسلم  د رسول اللهیگو یم

 .2«اند!! عمر گفته
د: نگاه کردن به یگو یف اهل سنت راست گفته آن جا که میو ابن عباس در توص

 .3داردیخواند و از بدعت انسان را باز م یث فرامیاز اهل سنت به سنت و حد یمرد
 یکه در شرق مرد یاگر خبر شد»د: یگو یم یان ثوریو امام حافظ سف -24

که اهل سنت کم و اندک  یصحاب سنت است به او سالم بفرست، به راست
 .4«اند!! شده

از اهل  یاز مرگ فرد یمن وقت»د: یگو یم یانیوب سختیامام ا یو تابع -25
 .5«دهم یبدنم را از دست م یاز اعضا یکیا یگوشوم  یسنت با خبر م

له یدارد که بوس یخداوند بندگان»د: یگو یم اضیل بن عیو امام عابد فض -26
 .6«ث هستندیکند، و آنان اهل سنت و حد یها را زنده و آباد م نیها سرزم آن

برادر! بدان که امروز  یا»د: یگو یم ن عبدالله بن مبارکیو امام مجاهد -27
رود  یم یاله یکه در حال تمسک به سنت به لقا یمسلمان یمرگ برا
ان یخود و از م ییه راجعون، از وحشت و تنهایاست؛ انالله و اناال یکرامت

م و از رفتن علما و یبر یت میاوران به خداوند شکایرفتن برادران و از کمبود 
 .7«میکن یت میها به خداوند شکا اهل سنت و ظهور بدعت

                                           
 .با سند حسن یسنن ترمذ -1
 .حیمصنف عبدالرزاق با سند صح -2
 ی.اللکائ شرح اصول اعتقاد اهل السنة -3
 ی.اهل السنه اللکائ العتقادشرح اصول  -4
 ی.اللکائ اهل السنة العتقادشرح اصول  -5
 ی.اللکائ اهل السنة العتقادشرح اصول  -6
 .عنها. ابن وضاح یاللنهالبدع و -7
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که اهل  یدیرا د یهرگاه فرد»د: یگو یم دیبه بن سعتیو امام محدث ق -28
و  ید و عبدالرحمان بن مهدیبن سع ییحیمانند  یکسان یعنیث، یحد

دارد، بدان که او بر  یه و... را دوست میاحمدبن حنبل و اسحاق بن راهو
 .1«د بدان که بدعت گذار استینان مخالفت ورزیبا ا یسنت است و هر کس

کند، آن جا که  یف میاهل سنت را توص یبا و واقعیچقدر ز  یو امام شافع -29
از اصحاب رسول  یا مردینم گویب یث را میاز اهل حد یهرگاه فرد»د: یگو یم

 .2«ام دهیرا د صلی الله علیه وسلم الله
صلی  آنچه از اصحاب محمد یعنیعلم »د: یگو یم یو امام بزرگوار اوزاع -31

ه نقل نشده است، علم  از آن یچ کسینقل شده و آنچه از ه الله علیه وسلم
 .3«ستین
در مورد اطاعت و عدم بدعت  هیفق یم نخعیحافظ ابراه یو امام تابع -31

مسح کرده بودند، آن را  یاگر اصحاب محمد بر ناخن»د: یگو یم یگذار
 .4«هاست از آن یرویلت در اتباع و پیشستم، چون فض ینم

ق ید تصدین افراد که بایسزاوارتر»د: یگو یم یبصرو حافظ قتاده بن دعا  -32
ها  هستند آنان که خداوند آن صلی الله علیه وسلم  الله  د اصحاب رسولیکن

 .5«ده استینش برگزیامبر خود و برپا داشتن دیپ یهمراه یرا برا
بندگان  یها خداوند به دل»د: یگو یم بزرگوار عبدالله بن مسعود یو صحاب -33

د و او را با رسالت یرا برگز صلی الله علیه وسلم  گاه محمد نگاه کرد؛ آن
گاهیخو خود او را انتخاب کرد، سپس به  یش مبعوث کرد و با علم و آ
نش و یاوران دید و آنان را یبرگز یارانیاو  یمردم نگاه کرد و برا یها دل
 .6«قرار داد صلی الله علیه وسلم  امبرشیران پیوز

                                           
 ی.شرح اصول العتقاد اهل السنه اللکائ -1
 .بیث خطیشرف اصحاب الحد -2
 .فضله. ابن عبدالبریان العلم وجامع ب -3
 .ابن بطه االبانة -4
 .3/134مسند امام احمد ج -5
 ی.اللکائ السنةشرح اصول العتقاد اهل  -6
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صلی   را خداوند هرگز امت محمدید، زید و همراه جماعت باشیاز خدا بترس»د: یگو یمو 
 یکوکارید تا نیشه کنیجمع نخواهد کرد و صبر پ یرا بر گمراه الله علیه وسلم
 .1«مردم راحت شوند یا از فاسقیاستراحت کند و 

 ینوجوان و فرد عجم یاز سعادتمند»د: یگو یم  یانیوب سختیو امام ا -34
اهل سنت را  یاز علما یو بهره بردن از عالم ین است که خداوند همراهیا

 .2«بهره آنان کند
ان کرده که همه اقوال ائمه که ما یبزرگ و مهم ب یا قاعده و امام مالک -35

شود مگر  ین امت اصالح نمیآخر»د: یگو یکند، او م یم را خالصه میان کردیب
ن نبوده امروز هم یآنچه آن روز داش اصالح شده، و  لهیبا آنچه اول آن بوس

 .3«دیآ ین به شما نمید
از ائمه سلف از اهل سنت و الجماعت در  یمعطر از اقوال بعض یا ن بود دستهیا
گاهیتر ن ائمه خبرخواهی، ایاز بدعت گذار یامر اتباع و نه یراستا ن افراد یتر ن افراد و آ

ا و آخرت است، به شمار یدناش در  یت امت و نجات و رستگاریبه آنچه صالح و هدا
و  صلی الله علیه وسلم  آنان امت را به تمسک به قرآن و سنت رسول الله یند، آریآ یم

 کنند. یه میاند توص بر آن بوده رضی الله عنهم به آنچه اصحاب
اهل اهواء و  یها نفس، و اطاعت از راه یاز هوا یرویها و پ و امت را از بدعت

به  صلی الله علیه وسلم  دارند. و همان طور که رسول الله یو کفر برحذر م یگمراه
ق و سعادت و یو توف یو راه نجات و رستگار ییرها  دهند که راه یآنان آموخته خبر م

و راه  صلی الله علیه وسلم  امبریت در هر دو جهان، تمسک به قرآن و سنت پیموفق
عمل کرده  ین الهیبه فرامن که کار یاست، تا ا یراست او در هر امر کوچک و بزرگ

تِي ُكُمََٰٰٓٓٱتذبيُِِعو ا َٰٓو َٰٓ﴿د: یفرما یم که میباش
 
نَٰٓي أ

 
ب ِلَٰٓأ ِنَٰٓق  ب ُِكمَٰٓم  ِنَٰٓرذ َٰٓإِِل  ُكمَٰٓم  نزِل 

ُ
ا َٰٓأ َٰٓم  ن  س  ح 

 
أ

اُبَٰٓ ذ  ت ةََٰٰٓٗٓٱل يِع  ََٰٰٓٓب غ 
 
أ يُِعُرون َٰٓو  َٰٓت ش  َٰٓل   .[55]الزمر:  ﴾٥٥نُتم 

 یزین چیبرسد از بهترد عذاب به شما یزن یکه حدس نمیش از آنکه ناگهان و درحالیو پ»
 «.دیکن یرویشما فرو فرستاده شده است پ یپروردگارتان برا یکه از سو

                                           
 ی.اللکائ شرح اصول العتقاد اهل السنة -1
 ی.اللکائ د اهل السنةشرح اصول العتقا -2
 .2/88اض جیع یالشفاء قاض -3
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ا َٰٓء ات ى ُكُمَٰٓ﴿د: یفرما یو م اف ُخُذوهََُٰٰٓٓٱلرذُسوُلَٰٓو م  ن ُهَٰٓف ََٰٰٓٓو م  َٰٓع  ى ُكم  ُقوا َٰٓو ََٰٰٓٓٱنت ُهوا  َٰٓن ه  ََٰٰٓٓٱّللذ  ََٰٰٓٓٱتذ إِنذ
ِديُدََٰٰٓٓٱّللذ َٰٓ ابَِٰٓش   .[7]الحشر:  ﴾ٱل يِعِق 
دارد باز  ید و از آنچه که شما را از آن باز میریرا بگ غعمبر به شما بدهد آنیو آنچه که پ»

 «.فر استیگمان خداوند سخت ک ید بید. و از خداوند بترسییآ
 »«د: یفرما یو م
خود را باطل  ید و کارهایامبر اطاعت کنیمؤمنان! از خدا و پ یا»د: یفرما یو م
 «.دیمگردان



 

 
 

 

 

 

 ده اهل سنت و الجماعتیط و ضوابط دعوت دادن به عقیشرا

ده سلف صالح، اهل سنت و الجماعت یبرادر مسلمان! بدان که دعوت دادن به عق
 د براساس سه شرط انجام شود:یبا

در  یعنین امت باشد، یاعتقاد ما موافق با اعتقاد سلف ا یعنیاعتقاد درست،  -1
ر مسائل ید اسماء و صفات و در سایت و توحید الوهیت و توحید ربوبیتوح

 م.یده آنان را داشته باشیمان همان عقیو ابواب ا یاعتقاد
م یبفهم یقران و سنت را در پرتو اصول و قواعد یعنیوه درست، یمنهج و ش -2

 اند. کردهکه آنان وضع 
م بلکه هر عمل ما ینکن یها بدعت گذار در عمل و عبادت یعنیعمل درست  -3

امبرش باشد، خواه عمل یعت او و سنت پیالله متعال و موافق با شر یخالص برا
 باشد. یو قول یا فعلیباشد  یاعتقاد

د خالص یین به مردم و نشر توحین و آموختن دیو از آن جا که رساندن اسالم راست
ن و با ین کارها و باالتریتر ن و سودمندیتر فیالله متعال است از شر یسو دادن بهدعوت 
 صلی الله علیه وسلم  امبریپ یژگین ویتر ژهین و ویباشد و بزرگتر ین عبادات میتر برکت

است که  یزگاریاء و بندگان صالح و پرهیف اولین وطایتر رود و از برجسته یبه شمار م
ٗلَٰٓ﴿د: یگو ید و مینما یف میخداوند در قرآن آنان را توص ُنَٰٓق و  س  ح 

 
َٰٓأ ن  نَٰٓو م  ِمذ ََٰٰٓٓد َع  ََٰٰٓٓم  َٰٓإِل 

َِٰٓ َٰٓص  لِحََٰٰٓٗٓٱّللذ ِمل  َ ََِٰٰٓٓمن ََٰٰٓٓإِنذِنََٰٰٓٓو ق ال ََٰٰٓٓاو ع  لِِم  .[33]فصلت:  ﴾٣٣ٱل ُمس 
 یخواند و کارها یخدا فرا م یسو است که به یبهتر از گفتار کس یو گفتار چه کس»
 «.مسلمانان هستم؟ ی د: من از زمرهیگو یکند و م یسته میشا

ت یفه را به دوش دارند و مسئولین وظیتر نیالله متعال سنگ یو دعوتگران به سو
گاه قرار دارند و ین مراتب و جایتر فیشتر است چون آنان در شریها از همه مردم ب آن
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ن یدهند بلکه ا می را انجام فه استین وظین و بهتریامبران که باالتریفه پیآنان وظ
ن نباشد؟! و یشود؛ چرا چن یدنبال م یاست که در زندگ ین هدفین و بهتریفه برتریوظ

د: یفرما یگانه است. خداوند متعال میحال آن که آن دعوت دادن به پرستش خداوند 

نذهَُٰٓ﴿
 
َٰٓأ َٰٓإِِل  هِ َٰٓنُوِِح  َٰٓإِلذ َٰٓرذُسول  َِٰٓمن ب لِك  َٰٓق  َِٰٓمن ن ا

ل  ر س 
 
َٰٓأ ا  َٰٓف ََٰٰٓٓۥو م  ۠ ن ا

 
َٰٓأ َٰٓإِلذ  َٰٓإِل  ه  بُُدونَِٰٓل    ﴾٢٥ٱع 

 .[25اء: ی]األنب
چ معبود بر یم که هیکرد ینکه به او وحیم مگر ایش از تو نفرستادیرا پ یامبریچ پیو ه»
 «.دیست. پس مرا بپرستیجز من ن یحق

دگان منتخب از مردان امت هستند، یالله متعال، آنان برگز یو دعوتگران به سو
باشند که  ییها گماشتن آنان به امر دعوت مستلزم آن است که آنان نمونهچون همت 

دهند، خداوند متعال در مورد سرور دعوتگران و  یمردم آنان را سرمشق خود قرار م

َِٰٓفَٰٓر ُسوِلَٰٓ﴿د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم  انیشوایپ َٰٓل ُكم  ن  ََٰٓك  د  َِٰٓلذق  ن ة ََٰٰٓٓٱّللذ س  و ةٌَٰٓح  س 
ُ
َٰٓأ

ن ن ََٰٰٓٓل ِم  ََٰٰٓٓٱٓأۡلِخر ََٰٰٓٓٱِل  و م َٰٓو ََٰٰٓٓٱّللذ ََٰٰٓٓي ر ُجوا َََٰٰٓٓك  ر  ذ ك  ثِيََٰٰٓٗٓٱّللذ َٰٓو   .[21]األحزاب:  ﴾٢١اك 
دارد و خداوند  ید میامت امیاز شما که به )پاداش( خداوند و روز ق یکس یبرا یبه راست»
 «.کو استین یامبر خدا سرمشقی( پۀریکند، در )س یاد میار یرا بس

 یها و امنا ار بزرگ است آنان پاسداران ارزشیبس اد ویف دعوتگران زین رو وظایاز ا
هستند که مردم خود را در آن  ییها نهیها آئ اخالق و مراقبان سلوک مردم هستند، و آن

شان آثار  یجوامع خود باشند و در زندگ یکو براین یید الگوهاین باینند، بنابرایب یم
م شود. یشان ترسیها در قدم دیآنان با یمباد یها ان گردد و نشانهیشان نمایها رسالت

 یقیش، گوهر حقیکویچون استقامت دعوتگر و قّوت ارتباط او با پروردگارش و رفتار ن
مان و اقتدا یز اید و انگینما یها را جذب م کند و دل می را منعکس یت اسالمیشخص

 صلی الله علیه وسلم  را در مورد اخالق امام دعوتگران  عائشه یشود و وقت یم
 .1«اخالق او قرآن بود»د گفت: دنیپرس

و محسوس اخالق  یرا نمونه عمل صلی الله علیه وسلم  امبرین مثال پیا او با ایگو
ن نشر دعوت یکرد. بنابرا یخواند، معرف یکه قرآن به آن فرام ییه و فضائل واالیعال

شود  یآن دوخته م یها به سو طلبد که چشم یم ییواال یا صالح و نمونه ییاسالم الگو
تراود، و دعوتگران سلف صالح ما  ین از آن میگردد، و اسالم راست یها جذب آن م و دل
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 ییکویگونه بودند. و الگو ن نیکردند خود ا یان عرضه میدعوت اسالم را به جهان یوقت
متصف  یبه اخالق اسالم ید در تمام شئون زندگیفه دعوت بپاخاسته، بایوظ یکه برا

ند یآ یرامون او گرد میکه پ یل و اقوال خود باشد، چون کسانباشد و مواظب همه افعا
ر نظر دارند، چون او از ینگرند و تمام حرکات و سکنات او را ز یبه او م یبا کنجکاو

از فرزندانش را دعوت  یدگاه آنان الگوست و خداوند بر امت واجب کرده که گروهید
ن که دعوتگر یست چون فقط این ین حق آماده کند، و آماده کردن کار آسانیدادن به ا

 ین مهربان بودن و دوست داشتنیکند، و همچن یت نمیعالم و سخنور باشد کفا
که  ید همه صفات نبوید همه صفات را دارا باشد و بلکه بایست بلکه باین یبودنش کاف
 دهد را دارا باشد. ین وجه را میفه به بهتریانجام وظ ییبه او توانا

به ما آموخته است که چگونه دعوت را به مردم  لله علیه وسلمصلی ا  و رسول اکرم 
ده سلف یدارد پس دعوتگران به عق یادیز یها یها و آموختن رت او درسیم، سیبرسان

شان یوه ایکنند و به ش یرویدر دعوت پ صلی الله علیه وسلم  امبریوه پید از شیصالح با
صلی   شانیوه ایست که در شین یدیبند بوده و بر اصول آن ثابت قدم باشند، و تردیپا

 یازیح داده شده است و نیروش دعوت و اسلوب آن به تمام کمال توض الله علیه وسلم
ست. یاند ن جاد کردهیامبر است و مردم ایوه پیکه مخالف ش یزیبدعت آم یها وهیبه ش

در  اء رایوه انبیاست که ش یربان ییمخلص، و علما یتمام جهان امروز منتظر دعوتگران
ت یدارند و با جد یگام برم صلی الله علیه وسلم  امبریفهمند و بر رهنمود پ یدعوت م

ا قرار یدن یخود در زندگ یکنند و نشر آن را هدف اساس یم آن را نشر میاسالم و تعال
ن را با دعوت به یند تا زمیجو ین عمل ارزشمند به خداوند تقرب میدهند و با ا یم

 یلص منوز کنند، همان گونه که سلف صالح آن را نوراند خاین حق و توحید یسو
ا را سرشار از عدالت یرون آوردند و دنینور ب یها به سو یکیکرد، آنان که مردم را از تار

کنتم »د: یفرما می و تمدم و دانش نمودند و آنان بودند که همان طور که خداوند
دند، و فارس و روم یرس یو رهبر یو به دنبال آن به سعادت و سرور« رالله... للناسیخ

از  یرویش و با پیمان و اخالص خویصرها را با ایرا در هم شکستند و تخت کسرها و ق
 حق، دچار تزلزل کردند.

ت تفاوت زمان و یوه سلف صالح با رعاین رو بر دعوتگران حق است که به شیاز ا
ط و یاز شرا یبعض ام دهیو فهم درست، کوش ین رهگذر شرعیمکان دعوت دهند. و از ا
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دن به اصالح یرس یان کنم، باشد که در راستایدعوتگران را ب یضوابط، و رهگذرها
 سودمند واقع شوند.

 دعوتگران یضوابط و رهگذرها
نجات در دو جهان است، چنان  یها از راه یکی. دعوت دادن به سوس الله متعال 1
ک یتو  ۀلیخدا اگر الله متعال بوسسوگند به »د: یفرما یم صلی الله علیه وسلم امبریکه پ

 .1«ت بهتر از شتران سرخ مو استیت کند، براینفر را هدا
باشد،  یرفتن آن نمیرسد و پاداش آن وابسته به پذ یو با انجام دادن دعوت پاداش م
ن کار خداوند و به یاورد! چون ایاسالم ب یبا یروزیو از دعوتگر خواسته نشده که پ

ت تالش خود را مبذول ین راه نهایگر خواسته شده که در ااز دعوت یدست اوست ول
 دارد.

از  یکیاست، و دعوت  یوعده اله یروزیدعوتگر شرط است و پ یکردن برا یآمادگ
 جه با جهاد مشترک است.یجهاد است که در مقصد و نت یها وهیش

دا ین امت که اهل سنت و الجماعت نماد پید بر منهج سلف ایق و تاکی. تعم2
 ط معروف است.یت و دور بودن از افراط و تفریند، و به اعتدال و شمولک یم

ح ید به قرآن و سنت صحیکه مق ید حرکت کرد؛ علمیبا یو از رهگذر علم شرع
که  یکسان یدارد و راه را برا یفرد را از سقوط مصون م ین علم به لطف الهیاست و ا

 کند. یاند، روشن م ش گرفتهیامبران را در پیراه پ
 که یا وهیها بر حق؛ براساس ش ن و وحدت کلمه آنیاتحاد مسلم ی. تالش برا3
دن از یگز یبه همراه دور« د اساس وحدت کلمه استیکلمه توح»د: یگو می

شان را از هم دور ساخته یها ن تفرقه انداخته و دلیان مسلمیکه م یمنفور ییگرا حزب
در راه  یدرباره هر تجمع دگاه درستیف کرده است. و دیشان را ضعیرویاست و ن

نکه جماعت ین هستند، نه ایاز مسلم ین است که گروهیدعوت به الله متعال ا
 ها هستند. ن فقط آنیمسلم
شان باال باشد چون  ن باشد نه اشخاص، هر چند مقامیت دیو حما ی. محور دوست4

 شناخت. یروند و حق را بشناس اهل حق را خواه ین میاست و اشخاص از ب یحق باق
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کردن از اختالف و  یانجامد؛ و دور یم یو هر انچه به همکار ی. دعوت به همکار5
گر یکدید با یدهد و با می عت اجازیکه شر یانجامد، البته تا حدود یآنچه به آن م

ش اختالف را دارد، یاست که گنجا یکه در امور یم و در اختالفاتیکن یهمکار
و  یگر دشمنیکدینه با یم بدون آن کیحت کنیا نصگر ریم و همدیگر باشیکدیرخواه یخ
 م.ینه بورزیک

گر تعامل کرده و یکدین است که با یرو ا انهیم یاسالم یها ان جماعتیو اصل در م
مشکل بود،  یم، و اگر همکاریکن ین کار مشکل بود، پس همکاریمتحد باشند، اگر ا

 ن هالکت است.یز، و بعد از ایآم مسالمت یستیهمز
که فرد مسلمان به آن منتسب است تعصب داشته  یگروه و جماعت ید برای. نبا6

عت است و یکه موافق شر یکنند تا وقت می گران ارائهیکه د ید از هر تالشیباشد، و با
 ط به دور است، استقبال کند.یافراط و تفر

د باشد نه یصدر با عت موجب اندرز کردن و گفتگو و سعهی. اختالف در فروع شر7
 .یمجادله و دشمنسبب 
 ش.یدر خود، و اصالح مستمر خو ی، و بازنگری. خود انتقاد8
د بر یق آن، و تاکیقواعد گفتگو و تعم یگذار . فراگرفتن ادب اختالف، و قاعده9
 ت آن، و ضرورت به دست آوردن لوازم آن.یاهم

ت یز نمودن از آفات آن، و رعای، و پرهیم حکم و داوریکردن از تعم ی. دور11
حکم  ین است که بر معانیو عدالت در قضاوت و در مورد اشخاص، و انصاف ا یدگردا

 .یشود نه بر مبان
ص داد، به عنوان مثال: دعوت دادن به ید تشخیگر بایکدیله را از ی. هدف و وس11

ت و یاست، اما حرکت و جماعت و جمع یشرع ییا الله متعال مقصد و هدف و خواسته
 مشروع آن است.ره از وسائل یمرکز و غ
در مقاصد و اهداف و آسان در اتخاذ وسائل برحسب آنچه  یداری. ثبات و پا12

 دهد. یعت اجازه میشر
ت آن، و اگر الزم است که یب دادن امور برحسب اهمیها، و ترت تیت اولوی. رعا13
ط مناسب آن به ید در جا و وقت و در شرایپرداخته شود، با یا فرعی یجزئ یا هیبه قض
 پرداخته شود.آن 
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ن یب یها گذشتگان، و تبادل معلومات و مهرات یها . حرکت براساس تجربه14
ن یکند و اول نمی ک خالء آغازیاست و دعوتگر کارش را از  یار مهمیدعوتگران؛ امر بس

ن هم نخواهد بود چون ین بپاخاسته است و آخرین دیخدمت ا یست که براین یکس
 ییحت و راهنماین باشد که نصیاشت که باالتر از اچ کس وجود نداشته و نخواهد دیه

ش یا همه کارهایش درست باشد یهم وجود ندارد که همه کارها ین کسیشود و چن
 غلط باشد.

ده درست و یمعتبر امت آنان که به اتباع و عق ی. احترام گذاشتن به علما15
آنان و احترام  ها و اقتدا به ث معروفند، و فراگرفتن علم از آنیتمسک به سنت و حد

ات یجاد نکردن در مورد نید ایها، و ترد نکردن به آن یگذاشتن به آن ها و زبان دراز
 یده شود، چون هر عالمیها تعصب ورز آنان و تهمت نزدن به آنان، بدون آن که بر آن

گردد و  یبه خودش برم یهر کس ید، خطایگو یکند و هم درست م می هم اشتباه
 خواهد بود. یاو مجتهد است باق یتگاهش تا وقیفضل و جا

ن محل، و پوشاندن یها به بهتر ن، و حمل کالم آنیک بردن به مسلمی. گمان ن16
مرتکبش در چارچوب  یان آن برایآنان، به همراه غافل نبودن از ب یها وب و لغزشیع

 ضوابط.
نکه مصلحت یشود مگر ا یاو ذکر نم یها یفرد غالب باشد زشت یها ی. اگر خوب17

ش ذکر یها یره شود خوبیش چیها یفرد بر خوب یها یباشد، و اگر بد یمعتبر م
 شود چون مبادا مردم در مورد او دچار اشتباه شوند. ینم

ز یق و منضبط هستند، و پرهی، چون دقیشرع یها . به کار بردن کلمات و واژه18
را به کار برد نه  ید کلمه شوریده! به عنوان مثال بایچیگانه و پیب یها نمودن از واژه

 .یدموکراس
بزرگ  یفقه یمعتبر که به حق ثروت ی. اتخاذ موضع درست در مورد مذاهب فقه19
ق قرار ید آن را مورد مطالعه و تحقیمند هستند، که ما با شده و قاعده ید و بررسیو مف
ب م، و بر آن تعصیها و استنباطات آن بهره جوئ یم و از خوبیم و از آن استفاده ببریده
 یف و شاد آن دوریم و بلکه از مسائل ضعیآن را رد نکن یم و هم به صورت اجمالینورز
 م.یریم و آنچه از ان حق و درست است را در پرتو قرآن و سنت و فهم سلف امت بگیکن

که از علوم  یا ن موضع درست در برابر غرب کافر و تمدن آن! به گونهیی. تع21
 م.یمانه آن استفاده کنیزرگ خود و قواعد حکن بیها براساس ضوابط د آن یتجرب
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و مشاوره را فرا  یزنید دعوتگر فقه رایم، و بایرا در دعوت بدان یت شوری. اهم21
 رد.یبگ

د: یفرما یکه م یکو و قرار دادن فرموده الهیاز راه حکمت و موعظه ن یروی. پ22

ََِٰٰٓٓٱد عَُٰٓ﴿ َٰٓب ب ِك  بِيِلَٰٓر  َٰٓس   
ةَِٰٓإِل  م  ِك  ةَِٰٓو ََٰٰٓٓٱۡل  و ِعظ  ن ةِ ََٰٰٓٓٱل م  ََِٰٰٓٓٱۡل  س  ُهمَٰٓب

ج  ِدل  نََُٰٰٓٓٱلذَِّتَٰٓو  س  ح 
 
َٰٓأ ]النحل:  ﴾ِه 

شان به یبا به راه پروردگارت فراخوان و با ایکو و زی)مردم را( با حکمت و اندرز ن» .[125
د بر آن حرکت یکه با یار دعوت و حکمتیبه عنوان مع .«کوتر و بهتر گفتگو کنین ی وهیش

 کرد.
 آن است. یش و نمونه عملیدعوت خونه یکو؛ دعوتگر آئین ی. الگو23
امبران یو آموختن آداب و احکام آن. چون صبر از صفات پ ییبای. صبر و شک24

 هاست. ت دعوت آنیهم الصاله و السالم است، و محور موفقیعل
آن  یمنف یامدهایم و از آفات و از پیده اجتناب کنینسنج یریگ . از سخت25

 استفاده شود. یدهد از نرم یجازه معت ایکه شر یم و در حدودیبرحذر باش
ات دعوت است، یان حق از ضروری. مسلمان به دنبال حق است، و شجاعت در ب26

 .یباطل نگو یاما اگر توان حق گفتن را ندار
دعوتگر  یآن در زندگ یمنف یامدهایز شود و از پید پرهیبه شدت با ی. از سست27

 عالج آن غافل ماند. یها اسباب و راه ید از بررسید برحذر بود، و نبایبا
دارد و  یدر جامعه اسالم یمنف یامدهایرا پیز شود زیپره یعه پراکنی. از شا28

 عالج آن غافل بود. یها عات و از راهیو دنبال کردن منبع شا ید از بررسینبا
د از همه تعصبات یتقوا و اعتقاد درست و عمل صالح است و با یار برتری. مع29
 ز کرد.یا گروه و جماعت، پرهیله یا قبیل تعصب بر وطن یه از قبجاهالن
استفاده  یاز از پنهانین است که آشکارا باشد و به مقدار نی. اصل در دعوت ا31

 شود. یم
ق اسالم و مناهج آن مقدم ین است که نخست حقایوه در دعوت این شی. بهتر31

بر  یاسالم  وهیست، چون شیت نیراد شبهات و پاسخ گفتن به آن در اولویشوند و ا
سنجند  یکه با آن حق را م یید به مردم ترازویب و بایساختن استوار است نه بر تخر

ها آموخته شود و به اندازه  د خالص به آنین دعوت شوند و توحیداده شود و به اصول د
 یار مهمیله بسیها وس ها ورود به آن شان با آنان سخن گفته شود و شناختن راهیها عقل

 باشد. یافتن آنان میت یدر هدا
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همواره به  ید در هر کاریمخلص با یاسالم یها . دعوتگران صادق و جماعت32
ه کنند و تالش خود را انجام داده و از خداوند کمک ید و بر او تکیالله متعال پناه ببر

 شین کامل و باور صادقانه داشته باشند که خداوند است راه دعوت را پیقیبخواهند و 
ن و کار همه در دست الله یگرداند، و د یبرد و دعوتگران را به راه درست رهنمود م یم

 متعال است.
از علما و  یاریها ثمره تجربه بس ین ضوابط و آموختنیبدان برادر مسلمانم که ا
ن یم که اگر دعوتگران به الله متعال، اید بدانین بایقیدعوتگران مخلص است، و به 

دعوت به  یبرا یر فراوانینمودند، خ یکردند و به آن عمل م یدرک م قواعد و ضوابط را
ت آنان و یآورد و همه دعوتگران صادق اسالم بدانند، که تنها راه موفق یارمغان م

ق ید فقط از او توفیدعوتشان پناه بردن و توکل نمودن بر خداوند در همه کارهاست و با
خداوند باشد و از همه  یخالصانه رضامندها فقط و  ت آنیند و در همه کارها نیبجو

 الله انجام دهند. یند، و کارها را همه فقط برایگز یدور یانواع هواپرست

 ده سلف صالح اهل سنت و الجماعتیدر موضوع عق ییها کتاب
در موضوع  یادیز یها بزرگ اهل سنت و الجماعت کتاب یائمه برجسته و علما
اثبات آن از  یمند نموده و برا اصول آن را قاعده اند و ف کردهیاعتقاد سلف صالح تال

روانشان استفاده کرده و به اهل بدعت و ین و پیقرآن و سنت و اقوال ائمه صحابه و تابع
اند، و با حق به مبارزه باطل  آنان پرده برداشته ییگو اوهیاهل اهواء پاسخ گفته و از 

اند، و بدعت  به جنگ بدعت رفته ده و با سنتیاند و با علم جهل را درهم کوب برخاسته
اند و باطل را ابطال  گذاران و منحرفان را خلع سالح کرده و حق را آشکار ساخته

 ن خالص بوده است. یانت از دین به خاطر صیاند و همه ا کرده
ن کتاب یه ایاشاره کنم که در ته ییها از کتاب ینجا به بعضیخوب است که در ا

که  یبرادر مسلمانم بدان یام، تا تو ا و مرجع استفاده برده مختصر از آن به عنوان منبع
ام و منبع آن کجاست. و  ان شده را از کجا گرفتهین کتاب بیکه در ا یمطالب اعتقاد

 یفاتین حق است، و تحریده سلف صالح( اصل در دیده)عقین عقیکه ا ین بدانیهمچن
که  یحیده صحیه بر عقاست ک یواردات یوارد آن شده، مطالب یها بعد که در قرن

 صلی الله علیه وسلم  روانشان از رسول اکرمین و پیصحابه و تابع یعنیسلف صالح ما 
 اند، وارد و اضافه شده است. فراگرفته
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ان یخود ب یها ده سلف صالح را در کتابیآن عق یاز ائمه امت و علما یادیتعداد ز
 م:یکن یاز آن اشاره م یاند؛ به عنوان مثال به بعض کرده
  ه241ـ  امام احمدبن حنبل« کتاب السّنة» -1
  ه291عبدالله بن امام احمد ـ « کتاب السّنة» -2
  ه211د الخالل ـ یزیابوبکر احمدبن « کتاب السّنة» -3
  ه287عاصم ـ  یحافظ ابوبکر بن اب« کتاب السّنة» -4
  ه294ـ  یمحمد بن نصر مروز« کتاب السّنة» -5
نا ییحیل بن یامام اسماع« شرح السّنة» -6   ه264ـ  یلُمز 
  ه329ـ  یبر بهار یامام حسن بن عل« شرح السنة» -7
  ه436ـ  ین بن مسعود بغویامام حس« شرح السنة» -8
  ه361ـ  یامام ابوبکر محمد بن حسن آجّر « عةیالشر» -9
  ه327ـ  یامام ابوحاتم الراز« نیاعتقاد الداصل السنة و» -11
  ه311ـ  یر طبریامام ابوجعفر بن جر« ح السنةیصر» -11
ابوحفض « بالسنن كن والتمّس یشرائع الد شرح مذهب اهل السنة ومعرفة» -12

  ه279ن ـ یبن شاه یعمربن احمد بن عثمان
  ه279ـ  یترمذ یالّسلم یسیامام ابوع« شرح السنة» -13
  ه399ـ  ینن اندلیزم یامام ابن اب« اصول السنة» -14
 طالب یه ابیروا« یاعتقاد االمام الشافع» -15
  ه 385 ـ یحافظ دارقطن« النزول» -16
  ه 385ـ  یحافظ دارقطن« کتاب الصفات» -17
  ه 385ـ  یحافظ دارقطن« کتاب الروئة» -18
امام ابوبکر محمد بن اسحاق بن « د و اثبات صفات الرب یکتاب التوح» -19

  ه 311مه ـ یخز
ـ  یروانید القیز یعبدالله بن اب« دةیالعق يف یروانید القیز یمقدمه ابن اب» -21

  ه 386
امام ابوعبدالله « ه الفرق المذمومهیمجانة ویالناج الفرقةعة یعن شر االبانة» -21

  ه 371ـ  یالحنبل یبن بطه العکبر
  ه 371ـ  یلیامام ابوبکر اسماع« ثیالحد اعتقاد ائمة» -22
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  ه 321ـ  یابوالحسن اشعر« انةیعن اصول الد االبانة» -23
  ه 321ـ  یابوالحسن اشعر« اهل التغر یال رسالة» -24
  ه 321ـ  یوالحسن اشعراب« نییمقاالت االسالم» -25
ل بن عبدالرحمان یامام ابوعثمان اسماع« ثید السلف اصحاب الحدیعق» -26

  ه 449ـ  یالصابون
ـ  یالحسن بن احمد ابن البتا الحنبل یامام ابوعل« اصول السنة یالمختار ف» -27

  ه471
ة» -28 امام ابوالقاسم هبه.... بن الحسن « شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماع 

  ه418ـ  یالاللکائ یالطبر
  ه481ـ  یل الهرویابواسماع« دیدالئل التوح ين فیاالربع» -29
  ه369ـ  یخ االصفهانیابوالش« کتاب العظمة» -31
  ه458ـ  یهقین البیابوبکر احمدبن الحس« ةیالهدااالعتقاد و» -31
 یاالزد یاالام احمدبن محمدبن سالمه ابوجعفر الطحاو« ةیده الطحاویالعق» -32

  ه321ـ  یالحنف
ل بن یابوالقاسم اسماع« ده اهل السنهیان المحجه و شرح عقیب یلحجه فإ» -33

  ه535ـ  یاالصفهان یمیمحمد التم
 یبن مسافر االمور الهکارو یحجه االسالم عد« اعتقاد اهل السنه و الجماعه» -34

  ه555ـ 
ن ابومحمد عبدالله یاالمام موفق الد« ل الرشادیسب یال یاالعتقاد الهاد لمعة» -35

  ه621ـ  یالمقدسبن قدامه 
وسف یاالمام ابومحمد عبدالله بن « صفات الرب جل و عال یف حةیالنص» -36

  ه438ـ  ینیالجو
 256ـ  یل البخاریامام محمد بن اسماع« دیکتاب التوح» -37
امام محمد بن اسحاق بن لمنده ـ « د و معرفه اسماء و صفاتهیکتاب التوح» -38

  ه395
  ه224سالم ـ  ده القاسم بنیامام ابوعب« مانیکتاب اال» -39
  ه243ـ  یالعدن ییحیحافظ بن « مانیکتاب اال» -41
  ه235به ـ یش یحافظ ابوبکر بن اب« مانیکتاب اال» -41
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  ه395حافظ محمدبن اسحاق بن منده ـ « مانیکتاب اال» -42
  ه413ـ  یالبخار یمیحافظ ابوعبدالله الحل« مانیشعب اال» -43
  ه458ـ  یعلیابو یقاض« مانیمسائل اال» -44
  ه359حافظ بن منده ـ « ةیلجهما یالّرد عل» -45
  ه281ـ  ید دارمیامام عثمان بن سع« ةیالجهم یالرد عل» -46
  ه241امام احمدبن حنبل ـ « ه والزنادقةیالجهم یالرد عل» -47
دالله بن سعد یامام حافظ ابونصر عب« الصوتمن انکر الحرف و یالرد عل» -48

  ه444ـ  یالسجز
امام ابومحمد عبدالله « والمشبهةة یالجهم یالرد علالتلفظ و ياالختالف ف» -49

  ه276ـ  ینوریتبه دیبن مسلم بن ق
امام محمد بن « لیو اصحاب التعط ةیالجهم یالرّد علخلق افعال العباد و» -51

  ه256ـ  یل بخاریاسماع
ن یامام شمس الد« مهایح االخبار من سقیضاح صحیم و ایالعظ یالعلوللعل» -51

  ه748ـ  یمحمد بن احمد ذهب
  ه748 یامام ذهب« نیصفات رب العالم ياالربعون ف» -52
ـ  یبه العبیش یحافظ محمدبن عثمان بن اب« هایف یما روکتاب العرش و» -53

  ه297
وسف یبن  ین مرعین الدیامام ز« الصفاتل االسماء ویتاو يل الثقات فیاقاد» -54

  ه1133ـ  یحنبل یالمقدس یالکرم
  ه621ـ  یابن قدامه مقدس« اثبات صفه العلو» -55
  ه458ـ  یهقیب« النشورالبعث و» -56
  ه458ـ  یهقیب« فریاثبات عذاب ا» -57
ن یامام ابوبکر محمد بن حس« االخرة يف یالله تعال یق بالمنظر الیالتصد» -58

  ه361ـ  یآجر
  ه724ن ابن عطار ـ یعالءالد« االنتقادو كالشاالعتقاد الخالص من » -59
ـ  یحنبل یمواهل یعالمه عبدالباق« عقائد اهل االثر یاالشرفون ویالع» -61

  ه1171
  ه1317ـ  یق خان قنوجیمحمد صد« اهل االثر دةیان عقیب يقطف الثمر ف» -61
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  ه1317ـ  یق خان قنوجیمحمد صد« ن الخاصیالد» -62
  ه118ـ  ینیعالمه محمدبن احمد سفار« ةیلوامع االنوار البه» -63
  ه118ـ  ینیعالمه محمدبن احمد سفار« ةیو لوائح االنوار السن» -64
  ه845ـ  یزیمقر یامام احمدبن عل« دیلمفد اید التوحیتجر» -65

ف در علم اعتقاد که همه اهل سنت و اهل حق و اتباع بر آن یدان تالیو شهسوار م
ن علم را مرتب ی( است، که او ا ه728) هیمیخ االسالم امام ابن تیاتفاق دارند، ش

 یدارد که برخ یادیفات زین موضوع تالیان کرده است. و در ایاصول و مناهج آن را ب
 عبارتند از:
 .«ةیالنبو منهاج السنة» -66
 .«النقلدرء تعارض العقل و» -67
 .«اهل االلحادالمتفلسفه و یالّرد عل يالمرتاد ف ةیبغ» -68
 .«میاقتضاء صراط المستق» -69
 .«شاتم الرسول یالصارم المسلول عل» -71
 .«مانیکتاب اال» -71
 .«ةیالتدمر الرسالة» -72
 .«لةیالوسالتوسل و یف لةیجل قاعدة» -73
 .«نییالمنطق یالزّد عل» -74
 .«ةید الواسطیالعق» -75
 .«ةیالحمو دةیالعق» -76
 .«هینیالتسع الرسالة» -77
 .«همةس الجیان بلیب» -78
 .«کتاب النبوات» -79
 .«ةیاالصفهان دةیشرح العق» -81
 «ث النزولیشرح حد» -81

از مولفات او در آن گرد  یاریاست که بس« یمجموع الفتاو»ن کتابیعالوه بر ا
ده است و شهسوار یو هفت مجلد به چاپ رس یآورده شده و به همراه فهرست درس

( است، که  ه752) یم جوزیابن ق یدان شاگردش عالم رّبانین میدوم در ا
 ضاله انجام داده است، از آن جمله: یها در رّد فرقه یریقابل تقد یها تالش
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 .«ة والمعطلةیالجهم یعل الصواعق المرسلة» -82
 ....«ةیوش االسالمیاجتماع الج» -83
 .«ةیالنوث دةیالعق» -84
 «.مسائل القضاء والقدر يل فیشفاء العل» -85
 شان.یارزشمند ا یها گر کتابیو د« نین وباب السعادتیق الهجرتیطر» -86

ده و در دسترس است، و یم به حمد خداوند به چاپ رسیکه نام برد ییها همه کتاب
هنوز به  یچاپ شده و بعض یم، بعضیت که ما ذکر نکرداس یگریاد دیز یها کتاب

 اند. مانده یخط یها صورت نسخه



 

 
 

 

 

 

 یانیسخن پا

و راه درست و راست  یده نبوین عقی، و این گروه امت اسالمیده نخستین بود عقیا
 یباشد، و راه یاست که مطابق قرآن و سنت و اقوال سلف امت و ائمه برجسته آن م

 یو رهبر یله آن به سروریاء کرد و بوسیمسلمانان صدر اسالم را اح یها است که دل
ث و اهل سنت و یده اهل حدیده سلف صالح و گروه رستگار و عقین عقیدند. پس ایرس

 الجماعت است.
و مالک و احمد رحمهم الله و  یفه و شافعیده چهار امام ابوحنین عقیمچنو ه

 باشد. یروانشان میو پ یربان ین و علمایده جمهور فقها و محدثیعق
ده را از ید عقیم بایق هستیو توف یپس برادر مسلمان اگر به دنبال نجات و رستگار

و در مورد آنچه آنان م یریاند، فرا بگ سرچشمه زالل آن که ائمه از آن فراگرفته
م و به قرآن و سنت یم، و به مانند آنان عبادت کنیاند سکوت کن اش سکوت کرده درباره

ح یاس صحیو به اجماع سلف امت و ائمه بزرگ آن و به ق صلی الله علیه وسلم  امبریپ
 م.یبند باشیداده در پرتو اصول و قواعد آن پا یدر امور تازه رو

شوند و  یمردم درست م یدانم که چه زمان یم»د: یگو یم  ن عمریرالمومنیو ام
د بزرگترها آن یایکوچکتر ب یشوند! هرگاه فقه از سو یابند و چه وقت فاسد می یصالح م
رند و هر دو یپذ ید کوچکترها میایبزرگترها ب یتابند و هرگاه فقط از سو یرا بر نم

 .1«شوند یاب میراه
ن علم را از چه ید که اینگاه کن»د: یگو یم طالب یابن عل ین علیرالمومنیو ام

 .2«ن استید؛ چون آن دیریگ یفرام یکس

                                           
 .247ان العلم/صیجامع ب -1
 .196ب/صیخط یةعلم الروا یف یةالکفا -2
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شان  مردم علم را از بزرگان یتا وقت»د: یگو یم بزرگوار ابن مسعود یو صحاب
شان  نیشان و بدتریخواهند بود؛ هرگاه آن را از کوچکترها یکیر و نیآموزند بر خ یم

 .1«دشون یرند هالک میر بگیفراگ
ر از قرآن و سنت و آنچه سلف یت را از غیکه هدا یبدان برادر مسلمان که هر کس و

د یاورد، بدون تردیعت بیاضافه بر شر یزیا چید یاند، بجو دهیصالح از قرآن و سنت فهم
ر از راه یغ یم دور رفته و راهیور است و از صراط مستق آشکار غوطه یدر گمراه

م یم که اگر بخواهین داریقین بدان که ما همه یش گرفته است. و همچنیمومنان در پ
م، یریم ین کار میم قبل از انجام ایث کاماًل جامه عمل بپوشانیها و احاد به همه سنت
 م؟یجاد کنین بدعت ایپس چرا در د

 سروده است که: ین شعر را میار ایو رحمت خداوند بر امام مالک باد، او بس
 خري امور الدين ما کان سنهو

 

محدثات البدائعـالمور الرش او 
2 

 

ن یها هستند و برتر ن امور بدعتین همان است که سنت باشد و بدترین امور دیبهتر
است، پس هر  صلی الله علیه وسلم  عبادت گزاران و امامشان به اتفاق همه رسول اکرم

و  یئت و مکان و زمان با عبادت او مخالف باشد، بدعت و گمراهیکه از لحاظ ه یعبادت
ن یشود بلکه چن یک نمیله آن به خداوند نزدیاش بوس مردود است، و انجام دهنده

َٰٓ﴿د: یفرما یکند. خداوند متعال م یشتر از الله متعال دور میاو را ب یعبادت ل ن  ك  يِع  َٰٓج  ُثمذ
ة َٰٓ ِييِع  َٰٓش  ِن َََٰٰٓٓع    رََِٰٰٓٓم  م 

اف ََٰٰٓٓٱل   ه  و ا ء ََٰٰٓٓٱتذبيِِع  ه 
 
َٰٓأ َٰٓت تذبِع  ل  ِين َٰٓو  ل ُمون ََٰٰٓٓٱَّلذ يِع  َٰٓي   .[18ة: ی]الجاث ﴾١٨ل 

کن و از  یروین قرار دادم، پس، از آن پیاز د ین و راه روشنیگاه تو را بر آئ آن»
 «.مکن یرویدانند پ یکه نم آنان یها  خواسته
ِلذةَِٰٓإِب ر  ِهَٰٓ﴿د: یفرما یو م نَٰٓم  نَٰٓي ر غ ُبَٰٓع  هََُٰٰٓٓۧو م  س  َٰٓن ف  فِه  َٰٓم نَٰٓس  َٰٓإِلذ ِدََٰٰٓٓۥ َٰٓم  ل ق  ي ن  هَُٰٓو  ف  ط  ِفََٰٰٓٓٱص 
ي ا َٰٓ ن  ةَِِٰٓفََٰٰٓٓۥِإَونذهََُٰٰٓٓٱلُّ ََٰٰٓٓٱٓأۡلِخر  َ َٰٓل ِمن   .[131]البقرة:  ﴾١٣٠ٱلصذ لِِح
شتن را خوار دانسته و یتابد، مگر آن کس که خو یبر م یم روین ابراهییاز آ یو چه کس»

 «.ستگان استیم و او در آخرت از شایدیا برگزیاو را در دن ینشناسد؟! و به راست

                                           
 .248ان العلم /صیجامع ب -1
 ی.االعتصام شاطب -2
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ُنَٰٓدِينَٰٓٗ﴿د: یفرما یو م س  ح 
 
َٰٓأ ن  ن ََٰٰٓٓاو م  ِمذ ل م ََٰٰٓٓم  س 

 
ُهۥَٰٓأ ه  َُُّٰٓم ِسن ََٰٰٓٓو ج  َِٰٓو ُهو  ََٰٰٓٓو ٱتذب ع ََّٰٰٓٓلِلذ َٰٓإِب ر  هِيم  ِملذة 

نِيفَٰٓٗ ََُٰٰٓٓو ٱَّتذ ذ ََٰٰٓٓا َٰٓح  لِيٗلََٰٰٓٓٱّللذ َٰٓخ   .[125]النساء:  ﴾١٢٥إِب ر  هِيم 
کوکار یو نم خدا کرده، یاست که خالصانه خود را تسل ین کسییبهتر از آ ین چه کسییآو »

گرفته  یم را به دوستیکرده است؟ و خداوند ابراه یرویف پیم حنیابراهن ییاست، و از آ
 .«است

آنان،  ین و رمز قّوت و عّزت و شکوهمندیست که راه وحدت مسلمین یدیو ترد
له آن در یکه صحابه به آن معتقد بودند، و بوس یزالل یده نبویده است، عقیوحدت عق

 دند.یرس یو رهبر یکردند، و به سرور ییفرمانرواا دادگرانه یدن
 نکه:یو کوتاه سخن ا
 یبرا یما در هر دو جهان، و راه یو بهبود یبهروز یبرا یز که راهیبدان برادر عز

تر  ست مگر نخست به امور مهمیدن ما و جامعه ما به سرور نیت دعوت و رسیموفق
است و احکام و اخالق و یو سد خالص باشد. یم و نقطه آغاز دعوت ما توحیبپرداز

ن موارد براساس یم و در همه ایسلوک و آداب و معامالت خود را براساس آن انجام ده
م و راه یرا صراط مستقیم زیرهنمود قرآن و سنت و در پرتو فهم سلف امت حرکت کن

ن است که خداوند ما را به آن فرمان داده است، چنان که یوه استوار همیسالم و ش

نذَٰٓ﴿د: یفرما یم
 
أ آَٰو  ت قِيٗمآَِٰصر  ِطََٰٰٓٓه  ذ  ََٰٰٓٓف ٱتذبيُِِعوهُ ََُٰٰٓٓمس  ل  ُبل ََٰٰٓٓت تذبيُِِعوا ََٰٰٓٓو  ق ََٰٰٓٓٱلسُّ رذ ت ف  نَٰٓبُِكم ََٰٰٓٓف  َٰٓع 

َٰٓ بِيلِهۦِ  ى ُكمَٰٓذ  لُِكم ََٰٰٓٓس  لذُكم ََٰٰٓٓبِهِۦَٰٓو صذ  .[153]األنعام:  ﴾١٥٣ت تذُقون ََٰٰٓٓل يِع 
د، که یمکن یرویگر( راهها پید و از )دیکن یروین راِه راست من است، پس، از آن پیو ا»
هستند که خداوند شما را بدان سفارش  ییزهاینها چیسازد. ا یرا از راه خدا پراکنده مشما 

 .«دیزگار شوینموده است تا پره
دهد. از خداوند  یاست که حالت و اوضاع امت را سامان م یده سلف تنها راهیو عق

وه و راه سلف رهنمود یم که همان گونه که ما را بر شینمائ یبرتر و توانا مسئلت م
الله  یصل یر پرچم محمد مصطفیها ز گردانده ما را از آنان بگرداند و ما را همراه آن

مان را یها ق داده دلیت کرده و توفیه و سلم حشر کند، و از آن که ما را هدایعل
م که ما را از بندگان صالح و عابد و عالم و عامل و یخواه یمنحرف نگرداند، و از او م

 اجابت کننده است. یگمان او تواناست و او شنوا یش بگرداند، بیفعال در راه خو
 

 سلمآله وصحبه و وعىل نبيًا حممد عىل كاهلل وسلم وبار وصىل
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