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$  #  "       ! 
  
 مقدمه

 
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل أفضل األنبياء واملرسلني 

 :نبينا حممد وعىل آله وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين، أما بعد
ي سلف صالح در زمینه اصول دین را دنبال  کسی که آثار بجا مانده

و بیند که در بیشتر مسائل با هم متفق القول هستند،  می. کرده باشد
دادند  شود که آنان به مسائل اعتقادي بسیار اهمیت می متوجه می

بینیم در میان  خصوصاً در زمینه تعلیم و تربیت، برعکس امروز که می
برخی فرق و گروههاي اسالمی، مسائل اعتقادي باعث اختالف و 

  . کشمکشهاي زیادي شده است
ح و من این گروههاي اسالمی را با منهج و راه و روش سلف صال

هاي مدارس فکري و علمی امروز در بیشتر ممالک  افکار و ایده
اسالمی مطابقت داده و آن را در مناسبتها، دیدارها و همایشهاي 

شدند از اتفاق  ام و بعضیها خیلی شگفت زده می گوناگون دنبال کرده
نظر علماي سلف در بیشتر مسائل اعتقادي، و از من درخواست 

خصوصاً آنچه . آوري کنم ین نصوص را جمعکردند که برخی از ا می
  : شود به ائمه اربعه یعنی مربوط می



 
 
 
 
 
 
 
 
 

سلفائمه ای از اعتقادات  گزيدهبر  
 

 

7 

و این : امام ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی و امام احمد بن حنبل
آوري نمایم و  باعث شد که در این کتاب برخی از این نصوص را جمع

نظرات بعضی از علماي معتبر و برجسته مانند امام بخاري، طحاوي، 
  . بن تیمیه، محمد بن عبدالوهاب و غیره را به آن بیافزایما

اي بر آن نوشتم در رابطه با اهمیت توحید و یگانگی  و مقدمه
 الوهیت، اسماء و صفات خداوند؛ و نیز ،خداوند در زمینه ربوبیت

 آنرا به ىگ، که این دو منبع چگونصتطابق آن با قرآن و سنت پیامبر 
ام که چگونه  نموده، و همچنین بیان نمودهطور کامل و تمام بیان 

اند و تاثیر آن در جوامع  دانشمندان اسالمی عقیده اسالمی را پاس داشته
خود تا به امروز آنطور که امام مجاهد محمد بن سعود دولت سعودي 
را بر پایه دعوت و اصالح بنیان نهاد، و این چیزي بود که امام مجدد 

کرد، و این دولت در  دعوت میمحمد بن عبدالوهاب بسوي آن 
نسلهاي بعد از خود بر همین راه و روش استمرار یافت تا اینکه در 
زمان امام عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیصل آل سعود در بهترین 

سعودي کشور عربستان اي که تمام  صورت خود متجلی گشت، بگونه
م را متحد ساخت و آنرا بر پایه عقیده توحیدي و شریعت اسال

  . ریزي نمود پایه
و در پایان این رساله مناسب دیدم قواعدي عام از منهج امامان 
سلف در زمینه عقائد و توحید را اشاره نماید که منبع و معتمد آنان 

و این قواعد از مقدمه . باشد  میصقرآن کریم و سنت رسول اهللا 
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 نقل شدههـ تحقیق شده 1408که در سال کتاب شرح عقیده طحاوي 
  . تاس

 که هر کس بر این کتاب اطالع خواهانمو از خداوند تبارك وتعالی 
پیدا کند، از آن نفع ببرد، و خدا آنرا خالصاً مخلصاً بخاطر خودش قرار 

  . دهد
 . آله وصحبه وسلمنا حممد، وعىلي نبىل اهللا عو صىل

  
  عبداهللا بن عبدالمحسن الترکی
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  » ه و اساس هستی استي اهللا پاال اله إالَّ«
ه  همانا ال اله اال اهللا پایه وجود و هستی است؛ و خداوند جلَّ جاللُ

  . انسان و جن را تنها براي پرستش و توحید خود خلق نموده است
 [  I   H  G  F  E  D   CZ ) 56 :ذاریاتال(.  
جز براى اینکه ) و پیامبران را برنگزیدم(من جن و انس را نیافریدم «

  .»)!اه تکامل یابند و به من نزدیک شوندو از این ر(عبادتم کنند 
جل جالله، پیامبرانش را تنها براي توحید و پرستش خود  و خداوند 
!  "  #  $  %  &  '  )  (   *   +   ,        ] : فرستاده است

0 /   .  -Z )25: نبیاءألا(.  
ما پیش از تو هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر اینکه به او وحى «

  .» پس تنها مرا پرستش کنید؛جز من نیستبحق معبودى : کردیم که
خداوند تبارك و تعالی در این جهان هستی، هیچ چیزي را خلق ننموده 

e]: فرماید مگر براي توحید و تسبیح او، همانگونه که می     d c  b 
fts  r  q   p  o  n  m  l  k  j  ih  g Z 

  .)44: سراءإلا(
کسانى که در آنها هستند، همه تسبیح آسمانهاى هفتگانه و زمین و «

 ولى شما ؛گوید  و هر موجودى، تسبیح و حمد او مى؛گویند او مى
  .» او بردبار و آمرزنده است؛فهمید تسبیح آنها را نمى

و از هسته و اساس توحید این است که پروردگار جلیل القدر، بزرگوار 
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  . و مهربان بر این منوال پرستیده شود
یم خداوندي که توحید خویش را اولین چیز قرار داده کن پس ستایش می

'  ] : و بعنوان بزرگترین مساله و پایدارترین حقیقت قرار داده است   &

  4  3   2   1  0    /   .  -  ,  +    *   )  (

  @  ?  >   =  <  ;  :  9  8   7  6  5

D  C   B   AZ  )7-2: هالفاتح(.  
حمــد و ســتایش . خشایــشگر مهربــان و بءبنــام خداونــد بخــشنده«

خداونـدي کـه    . مخصوص خداوندي است که پروردگار جهانیان است      
بخشنده و بخشایشگر است، و رحمت عام و خاصـش همـه را رسـیده      

پرستیم، و تنهـا از   میتنها تو را . خداوندي که مالک روز جزاست . است
 راه کـسانی هـدایت  . ما را به راه راست هدایت فرما. جوییم میتو یاري   

نعمت هـدایت،  (فرما که آنان را مشمول انواع نعمتهاي خود قرار دادي           
نه آنها که بر اثر ) نعمت توفیق، و نعمت علم و عمل و جهاد و شهادت         

، )یعنی یهـود  (اعمال زشت و انحراف عقیده غضب تو دامنگیرشان شد          
 گمـراه و سـرگردان   هـا  ه حق را رها کرده و در بیراه      ءو نه آنها که جاده    

  .»)یعنی نصارى(ند ا هشد
ــیو  ــد مـ !  "  #  $  %  &  '  )          ]  :فرمایـ

  7  6  5  4  3     2  1  0  /  .       -  ,  +  *)
F  E  D  C  B  A  @    ?  >  =<  ;  :  98  I  HG  
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  O  N  M  L  K   JZ )3-1: نعامألا(  
ستایش براى خداونـدى اسـت کـه آسـمانها و زمـین را آفریـد، و                 «

 اما کافران براى پروردگار خـود، شـریک و      ؛ظلمتها و نور را پدید آورد     
با اینکـه دالیـل توحیـد و یگـانگى او، در آفـرینش              (دهند   شبیه قرارمى 

 سـپس   ؛او کسى است کـه شـما را از گـل آفریـد            . )جهان آشکار است  
و ( و اجل حتمى نزد اوسـت        ؛)تا انسان تکامل یابد   (مدتى مقرر داشت    

مـشرکان در توحیـد و   (بـا ایـن همـه، شـما     ). گاه اسـت فقط او از آن آ 
اوست خداونـد در آسـمانها و در        ! کنید تردید مى ) یگانگى و قدرت او،   

بـه  ) دهید و  انجام مى ( و از آنچه     ؛داند  پنهان و آشکار شما را مى      ؛زمین
  .»آورید، با خبر است دست مى
ــی ــد و م ́  µ  ¶̧  ¹ ] : فرمای      ³  ²  ±  °  ̄    ®  ¬  «  

  Ä  Ã   Â  Á        À  ¿  ¾  ½  ¼    »  º
  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç  Æ  Å

   Ô  Ó  Ò,  +  *         )  ('  &  %  $  #  "  !  .-   
  3  2  1  0  /Z )5-1: کهفال(  

را بـر بنـده     ) آسـمانى (حمد مخصوص خدایى است که این کتاب        «
 در حالى که . کژى در آن قرار نداداش نازل کرد، و هیچ گونه   )برگزیده(

بـدکاران  ( تـا    ؛دیگر است ) آسمانى(ثابت و مستقیم و نگاهبان کتابهاى       
 و مؤمنانى را که کارهاى شایسته انجـام         ؛از عذاب شدید او بترساند    ) را
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همـان بهـشت    (.دهند، بشارت دهد که پاداش نیکویى براى آنهاست      مى
: آنهـا را کـه گفتنـد    ) نیـز (و   .کـه جاودانـه در آن خواهنـد مانـد         ) برین

نـه آنهـا   . ، انذار کند  » انتخاب کرده است  ) براى خود (خداوند، فرزندى   «
سـخن بزرگـى از     ! به این سخن یقـین دارنـد، و نـه پدرانـشان           ) هرگز(

  . »گویند آنها فقط دروغ مى! شود دهانشان خارج مى
!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +    ,   -  ] : فرماید  و می 

 /.  =  <  ;  :  9   8  7  6  5  4  3  2     1    0 
  G  F  E   D  CB  A  @  ?  >Z )حمـد  «). 2-1: سبأ

 آسـمانها و    مخصوص خداوندى است کـه تمـام آنچـه در         ) و ستایش (
بـراى اوسـت در     ) و سـپاس  (حمـد   ) نیـز ( و   ؛زمین است از آن اوست    

رود و  ىآنچـه در زمـین فرومـ   .  و او حکیم و آگاه اسـت     ؛سراى آخرت 
آنچـه از آسـمان نـازل       ) همچنـین (دانـد، و     آید مـى   آنچه را از آن برمى    

  .» و او مهربان و آمرزنده است؛رود شود و آنچه بر آن باال مى مى
W  V  U  T  S  R  Q  P    O  N   ] : فرماید و می

   `  _     ^   ]  \[  Z  Y  XZ )37-36 :هجاثیال(.   
، پروردگار آسمانها و پس حمد و ستایش مخصوص خداست«

 و  بزرگی( و براى اوست .پروردگار زمین و پروردگار همه جهانیان
  در آسمانها و زمین، و اوست عزیز)و سلطه( کبریا و عظمت)  و جالل

 و  سخناندر  ( و حکیم)شود او پیروز نمی  بر اي  کننده  غلبه هیچکه (



 
 
 
 
 
 
 
 
 

سلفائمه ای از اعتقادات  گزيدهبر  
 

 

13 

  .»)یشفرمانها   و در تمام افعال
 هیچ معبودى بحق جز خدایه یگانه وجود ندارد دهیم که میشهادت 

همچون کسی که در یگانگی ربوبیت خداوند به درجه یقین رسیده شهادتى 
,   -  .  /0  ] : باشد   +  *  )   (  '&  %  $  #  "

  =  <  ;   :   9      8  7  6  5  4  32  1
  K     J  I  H  G  F  E  D  C  B     A  @  ?>

Q  PO  N   M  L  Y   X  W  V    U   T   S   R  
  f  e  d  c  b  a  `   _^  ]  \  [  Z
  s       r  q  p     o  n   m  l  k  j  i   h  g

u tx w  v|  { z y }  ¡  �   ~ 
  ±   °   ¯®  ¬    «   ª  ©  ¨   §¦  ¥    ¤   £  ¢
  À   ¿  ¾   ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³    ²

 É  È    Ç   Æ   Å  ÄÃ   Â   Á  Ë   Ê 
  Þ   Ý  Ü  Û  ÚÙ   Ø   ×  ÖÕ  Ô  Ó   Ò       Ñ   Ð  Ï  Î  ÍÌ

   ß  0   /  .-    ,  +   *  )(     '  &  %  $#  "  !
 13  2   <   ;:  9  8   7   6  5  4 

   ?  >  =Z ) 103-95: نعامألا(. 
 زنـده را از مـرده خـارج         ؛خداوند، شکافنده دانـه و هـسته اسـت        « 
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پـس  !  این است خداى شـما ؛آورد  از زنده بیرون مىسازد، و مرده را   مى
 و شـب را     ؛او شکافنده صبح اسـت    ! شوید؟ چگونه از حق منحرف مى    

 ایـن،  ؛مایه آرامش، و خورشید و ماه را وسیله حساب قـرار داده اسـت        
او است که ستارگان را بـراى شـما    !گیرى خداوند تواناى داناست   اندازه

مـا  !  و دریا، به وسـیله آنهـا راه یابیـد      قرار داد، تا در تاریکیهاى خشکى     
) اند و اهل فکر و اندیشه    (دانند،   را براى کسانى که مى    ) ى خود (ها نشانه

و شـما دو گـروه    ! او است که شما را از یک نفـس آفریـد          ! بیان داشتیم 
 ؛، و بعضى ناپایـدار    )از نظر ایمان یا خلقت کامل     (بعضى پایدار   : هستید

او کـسى   ! فهمنـد، تـشریح نمـودیم       که مى  ما آیات خود را براى کسانى     
است که از آسمان، آبى نازل کرد، و بـه وسـیله آن، گیاهـان گونـاگون                 

 و از آنهـا  ؛هاى سبز، خارج ساختیم ها و شاخه    و از آن، ساقه    ؛رویاندیم
هـاى باریـک     هایى بـا رشـته     هاى متراکم، و از شکوفه نخل، شکوفه       دانه

شـبیه  ) گـاه (اع انگور و زیتون و انار،        و باغهایى از انو    ؛بیرون فرستادیم 
دهد، بـه میـوه آن و    هنگامى که میوه مى ! شباهت بى) گاه(به یکدیگر، و    

براى افراد ) از عظمت خدا (هایى   طرز رسیدنش بنگرید که در آن، نشانه      
آنان براى خدا همتایانى از جن قرار دادند، در حـالى کـه             ! باایمان است 

 و بـراى خـدا، بـه دروغ و از روى          ؛اسـت خداوند همه آنها را آفریـده       
 منزه است خدا، و برتر است از آنچه         ؛جهل، پسران و دخترانى ساختند    

 چگونه ممکـن   ؛او پدید آورنده آسمانها و زمین است      ! کنند توصیف مى 
حال آنکه همسرى نداشته، و همه چیـز را         ! است فرزندى داشته باشد؟   
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! ایـن اسـت پروردگـار شـما    ) آرى،. ( و او به همه چیز داناست      ؛آفریده
 او را   ؛ آفریـدگار همـه چیـز اسـت        ؛جـز او نیـست    بحق  هیچ معبودى   

چــشمها او را . بپرســتید و او نگهبــان و مــدبر همــه موجــودات اســت
انواع نعمتها، و ( و او بخشنده   ؛بیند  ولى او همه چشمها را مى      ؛بینند نمى

  .»چیز است) از همه(و آگاه ) با خبر از دقایق موجودات،
دهیم همچون کسی که در توحید الوهیت به حد یقین  و گواهی می* 

M  L  K  JI    H  G  F  E  D       ] : رسیده است
  U  T  S  R  Q  P  O  NZ )این « .)2-1:زمرال

ما این . کتابى است که از سوى خداوند عزیز و حکیم نازل شده است
ن و دین خود  پس خدا را پرستش ک؛کتاب را بحق بر تو نازل کردیم

  . »را براى او خالص گردان
 [  ¯   ®  ¬  «ª     ©  ¨    §    ¦        ¥      ¤  £    ¢   ¡

     ¿   ¾  ½   ¼   »  º   ¹  ¸   ¶  µ  ´    ³  ²  ±  °
   È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ÀZ )66-65: غافر(.   

 پس او را ؛جز او نیستبحق  معبودى ؛اوست) واقعى(زنده «
ستایش ! اید ى که دین خود را براى او خالص کردهبخوانید در حال

من نهى : بگو! مخصوص خداوندى است که پروردگار جهانیان است
خوانید بپرستم،  ام از اینکه معبودهایى را که شما غیر از خدا مى شده

 و مامورم ؛چون دالیل روشن از جانب پروردگارم براى من آمده است



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جممل اعتقاد أئمة السلف

 

16 

  .»!ان تسلیم باشمکه تنها در برابر پروردگار عالمی
 [  s   r  q   p   o  n   m  l  k  j  i  h

  y  x   w  v  utZ )و دستوري به آنها داده نشده«) 5: هبینال 
بود جز این که خدا را بپرستند، در حالی که دین خود را براي او 
خالص کنند، و از شرك به توحید بازگردند، نماز را برپا دارند و زکات 

  .»این است آیین و دین مستقیم و پایدارو  ،پردازندرا ب
 [  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á

 ÑÐ  Ï  ÎZ )در هر چیز اختالف کنید، « .)10: شورىال
 این است خداوند، پروردگار من، بر او توکل ؛داوریش با خداست

  .»گردم ام و به سوى او بازمى کرده
 [Û  Ú  Ù   Ø   ×  Ö  Õ   Ô  ÓÒ   Ñ    ÐZ 

 و چه! خواهند؟ مى) از تو(آیا آنها حکم جاهلیت را « .)50 :همائدال(
  .»!کند؟ کسى بهتر از خدا، براى قومى که اهل یقین هستند، حکم مى

 [  Y   XW    V  U  T  S   R  Q  P  O  N   M
  i  h  g  f  e   d  c  b  a   ̀  _  ^]  \  [  Z

   n  m   l  k  jZ )دم، معبودهایى بعضى از مر« .)165: هبقرال
 و آنها را همچون خدا ؛کنند غیر از خداوند براى خود انتخاب مى

از ( به خدا، شان ىدوستاما آنها که ایمان دارند، . دارند دوست مى
و آنها که ستم کردند، . شدیدتر است) مشرکان نسبت به معبودهاشان،
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 را مشاهده) الهى(هنگامى که عذاب ) و معبودى غیر خدا برگزیدند،(
 و خدا داراى ؛کنند، خواهند دانست که تمام قدرت، از آن خداست

  .»)هراسند نه معبودهاى خیالى که از آنها مى (؛مجازات شدید است
Z  ]   \  [    ] : دهیم به توحید اسماء اهللا و به طور یقین گواهی می

 gf   e   d   c  b  a  `_  ^Z )اهللا«: بگو« .)110:سراءإلا  «
 ؛ذات پاکش یکى است(را، هر کدام را بخوانید، »  رحمان«را بخوانید یا 

  .»!براى او بهترین نامهاست) و
 [  |  {   z  y  xw   v  u  t sZ )او خداوندى « .) 8: طه

  .» و نامهاى نیکوتر از آن اوست؛جز او نیستبحق است که معبودى 
[  Â  Á  À  ¿    ¾½   ¼   »  º¹   ¸  ¶  µ  ´

  Ç       Æ  ÅÄ    Ã   É   È     Z) 24: حشرال(.  
سابقه، و صورتگري  اي بی او خداوندي است خالق، آفریننده«
نظیر، براي او نامهاي نیک است، و آنچه در آسمانها و زمین است  بی

  .»گویند، و او عزیز و حکیم است تسبیح او می
 گواهی و به طور یقین به توحید خداوند در صفات و افعالش*  
¤  s  ] : دهیم می   £   ¢   ¡�   ~  }   |  {   zy  x   w   v  u  t

  ¶   µ   ́  ³  ²±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©̈   §     ¦  ¥
  Æ        Å  Ä  ÃÂ    Á    À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸

  Ð  Ï   Î  Í   ÌË     Ê     É  ÈÇZ ) هیچ «. )255 :هبقرال
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ت خویش نیست جز خداوند یگانه زنده، که قائم به ذابحق معبودى 
 هیچگاه خواب سبک و ؛هستند است، و موجودات دیگر، قائم به او

اى از تدبیر جهان هستى، غافل  و لحظه (؛گیرد سنگینى او را فرانمى
 ؛آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، از آن اوست) ؛ماند نمى

آنچه را در پیش ! کیست که در نزد او، جز به فرمان او شفاعت کند؟
و گذشته و آینده،  (؛داند و پشت سرشان است مى) بندگان(روى آنها 

 جز ؛گردد و کسى از علم او آگاه نمى) در پیشگاه علم او، یکسان است
 و علم و ؛اوست که به همه چیز آگاه است. (به مقدارى که او بخواهد

 عرش) پایان و نامحدود اوست دانش محدود دیگران، پرتوى از علم بى
، )آسمان و زمین( و نگاهدارى آن دو ؛را دربرگرفتهاو، آسمانها و زمین 

  .»بلندى مقام و عظمت، مخصوص اوست. کند او را خسته نمى
 [  e  d   c  b   a  `  _  ^  ]   \   [  Z     Y

  j  i  h   g   fZ )بر عرشاى که  همان بخشنده«. 5-6): طه  
. ) نیست و مانندي   مثل  آن  براي  که ارتفاعی علو و(،   یافت علو و ارتفاع

از آن اوست آنچه در آسمانها، و آنچه در زمین، و آنچه میان آن دو، و 
  . »است) پنهان(آنچه در زیر خاك 

 [  º   ¹   ¸   ¶   µ  ´  ³   ²  ±  °   ¯  ®  ¬
  ¾   ½  ¼            »Z )را باال ) بندگان صالح(او درجات «. 15): غافر

را به فرمانش بر هر کس ) قدسم(برد، او صاحب عرش است، روح  مى
روز (از روز مالقات ) مردم را(کند تا  از بندگانش که بخواهد القاء مى
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  .»بیم دهد) رستاخیز
 [  ¼»  º    ¹  ̧   ¶    µ     ́   ³  ²±  °  ̄   ®  ¬  «

É  È  Ç    Æ   Å   Ä  Ã          Â  Á  À  ¿¾  ½  Ì  ËÊ  
   Ð  Ï  Î  Í(  '  &  %  $  #  "  !  +    *  )  

  >  =<  ;  :  9    8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -,
P  O   N  ML  K  J  I  H  G    F    E  D  CB  A  @  ?  

  ̀   _    ̂   ]     \  [Z  Y       X  W       V  U   T  S  R        QZ 
  .)6-1: حدیدال(

 و او ؛ینـد گو آنچه در آسمانها و زمین است براى خـدا تـسبیح مـى     «
آسـمانها و زمـین از آن       ) و حاکمیـت  (مالکیـت   . عزیز و حکـیم اسـت     

اول و !  و او بر هـر چیـز توانـا اسـت        ؛میراند کند و مى    زنده مى  ؛اوست
 اسـت کـه    اوو.  و او به هـر چیـز داناسـت   ؛آخر و پیدا و پنهان اوست    

ـ    ؛آفریـد ) شـش دوران  ( آسمانها و زمین را در شش روز         االى  سـپس ب
استوایى که سزاوار جنـاب   (استوا یافت    عرشر  قات خود ب  تمامى مخلو 

دانـد، و آنچـه را از     مـى ،رود  آنچه را در زمین فرو مى ؛)و جالل اوست  
 و آنچـه بـه آسـمان    ،گردد  و آنچه از آسمان نازل مى   ،شود آن خارج مى  

با شما اسـت، و خداونـد       ) با علم خود  ( و هر جا باشید او       ؛رود باال مى 
مالکیـت آسـمانها و زمـین از آن     !دهید بیناست ام مىنسبت به آنچه انج  

  . »گردد  و همه کارها به سوى او بازمى؛اوست
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 [     £   ¢   ¡         �     ~  }  |    {   z  y  x   w  v   u  t
  ª    ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤Z )گرفتن قهرآمیـز و    «. )16-12: بروجال

 اوست کـه آفـرینش را   .مجازات پروردگارت به یقین بسیار شدید است   
. اسـت ) مؤمنـان (و او آمرزنده و دوستدار . گرداند کند، و باز می آغاز می 

خواهـد    و آنچـه را مـی     . صاحب عرش و داراي مجد و عظمـت اسـت         
  .»دهد انجام می

 [   ã        â  á  à              ß  Þ  (  '  &     %  $      #  "  !
2   1  0  /  .  -  ,  +  *   )3    4   

  C  B   A  @  ?  >  =  <     ;  :  9   8  7  6  5
   F  E  DZ )ر و           ما ه «. )55-49: قمرالمـه چیـز را بـه انـدازه مقـد 

این آیه بـر اثبـات قَـدر     (!یما همعین و به استوارى و محکمى تمام آفرید       
سابق و ازلى خداوند متعال براى خلقش داللت دارد، یعنـى علـم حـق               

اء قبل از وجود آنها و نوشتن و ثبت نمـودن آنهـا در لـوح       تعالى به اشی  
یـک  ) در سرعت خود(و فرمان ما ). محفوظ قبل از روى دادن آنهاست    

مـا کـسانى را کـه در         !امر بیش نیست، همچون یک چشم بر هـم زدن         
 آیا کسى هست    ؛شبیه شما بودند هالك کردیم    ) در کفر (گذشته  امتهاى  

انجـام  ) که امتهاى گذشته از خیر یـا شـرّ  (و هر کارى را     !که پند گیرد؟  
) که به وسیله فرشتگان نگهبان نوشته شده      (هاى اعمالشان    دادند در نامه  

نوشـته شـده   ) در لوح محفـوظ (و هر کار کوچک و بزرگى . ثبت است 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

سلفائمه ای از اعتقادات  گزيدهبر  
 

 

21 

در باغهـا و نهرهـاى بهـشتى     ) در روز قیامـت   (یقینا پرهیزگـاران     .است
  .»!خداوند مالک مقتدرجایگاه صدق نزد مجلس و در . جاى دارند

 [  |   {z  y  x  w  v  u   t  s  r  q  p
       «   ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤  £   ¢   ¡   �   ~  }

  ¼   »   º  ¹       ¸  ¶   µ        ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®   ¬
   Ã   Â  Á   À         ¿    ¾  ½  '   &  %  $  #   "   !

 4      3  2  10  /  .  -   ,    +*  )      (   5       
  6Z )آیا شما به آن کس که زمین را در دو : بگو«. )12-9: فصلت

او ! دهید؟ مى روز آفرید کافر هستید و براى او همانندهایى قرار
هاى استوارى قرار داد و  او در زمین کوه! پروردگار جهانیان است

ینها همه در ا -برکاتى در آن آفرید و مواد غذایى آن را مقدر فرمود، 
سپس به آفرینش !  درست به اندازه نیاز تقاضا کنندگان-ار روز بودچه

 به آن و به زمین ؛آسمان پرداخت، در حالى که بصورت دود بود
، خواه از روى اطاعت و )و شکل گیرید(به وجود آیید : دستور داد
)! گیریم و شکل مى(آییم  ما از روى طاعت مى: آنها گفتند! خواه اکراه

ها را بصورت هفت آسمان در دو روز آفرید، و در هر در این هنگام آن
فرمود، و آسمان پایین را با ) و مقرر(را وحى ) آسمان(آسمانى کار آن 

) با شهابها از رخنه شیاطین(زینت بخشیدیم، و ) ستارگان(چراغهایى 
  .»!حفظ کردیم، این است تقدیر خداوند توانا و دانا



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جممل اعتقاد أئمة السلف

 

22 

 [Ë   Ê   É   È   Ç  Æ  Å     Ä  Ã  Â  
  Ô  Ó   Ò    Ñ  Ð  Ï  Î   Í  ÌZ )49-47: ذاریاتال(.  

و ما آسمان را با قدرت بنا کردیم، و همواره آن را وسعت «
و چه خوب ) همچون فرش (و زمین را گستردیم، بخشیم مى

دو جفت ) از موجودات و مخلوقات(و از هر چیز  اى هستیم گستراننده
  .»آفریدیم، شاید متذکر شوید

 [       {  z  §   ¦  ¥   ¤£   ¢    ¡   �~   }  | 
  ¨Z )و کالم پروردگار تو، با صدق و عدل، به حد «). 115: نعاماأل

 و او ؛تواند کلمات او را دگرگون سازد  هیچ کس نمى؛تمام رسید
  .»شنونده داناست

 [  Ù    Ø  ×  Ö   Õ  Ô   Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï   Î    Í     Ì  Ë
   â  á  à     ß   ÞÝ  Ü   Û  ÚZ )و « .)51 :شورىلا

 ،شایسته هیچ انسانى نیست که خدا با او سخن گوید، مگر از راه وحى
فرستد و بفرمان او آنچه را بخواهد  یا از پشت حجاب، یا رسولى مى

  .» چرا که او بلندمقام و حکیم است؛کند وحى مى
 [  +    *  )   (  '  &  %  $  #   "  !

/. -  ,Z )اى موسى: مودفر) خداوند( «.)144 :عرافاأل !
، بر مردم برترى دادم )با تو(گفتنم  من تو را با رسالتهاى خویش، و با سخن

  .»ام بگیر و از شکرگزاران باش  پس آنچه را به تو داده؛و برگزیدم
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 [  Ù   Ø   ×  Ö   Õ    Ô  ÓÒ   Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì
   Ü  Û  ÚZ )آنچه را از کتاب پروردگارت به تو «. )27: کهفال

 و ؛سازد هیچ چیز سخنان او را دگرگون نمى! تالوت کنوحى شده 
  .»یابى هرگز پناهگاهى جز او نمى

 [  8  7   6     5   43 2  1Z )11:شورىال( 
  .»هیچ چیزي همانند خدا نیست، و او شنوا و بینا است«

  : دهیم که محمد بنده خدا، فرستاده خدا و برگزیدة او است و گواهی می  
منی که معتقد است محمد رسول خدا است، همچون گواهی شخص مؤ

  .بزرگ مردي که در قلبش توحید تو پروردگارا استقرار پیدا کرد
محمد رسول خدا است، : گوید و همچون گواهی شخص مؤمنی که می

  . مردم را به سوي توحید تو فرا خواند!! بزرگترین کسی که خداوند
حمد رسول خدا و همچون گواهی مؤمنی که باور و اعتقاد دارد که م

: است، بزرگترین کسی که زبانش به توحید تو پروردگارا باز نمود و گفت
ُسع سمعه األ ويهللا الذ احلمد«   .)1(»صواتُ

  .»شنود سپاس و ستایش خدایی را سزا است که همۀ صداها را می«
  .)2(»ستقدرک بقدرتکأ و،ستخريک بعلمکأ ينإاللهم «

                                                
ابن ماجه در مقدمه، باب فيام أنكرت و، )٣٤٦٠(ظهار ال نسائی در مبحث طالق باب -)١(

 .اند  كردهت آن را روايك عايشه قولاز ) ٦/٤٦(ود ، و امام امحد در مسند خ)١٨٨: (ةاجلهمي
و ابوداود در كتاب ، )٦٣٨٢: (ة دعوات، باب الدعاء عند االستخاركتاب بخاری در -)٢(

=  ة صال، باب ما جاء يفةوترمذی در كتاب الصال). ١٥٣٨(الصالة، باب ما جاء يف االستخارة 
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دهم و   برکت قرار میپروردگارا علمت را وسیله طلب خیر و«
  .»دهم قدرتت را وسیله طلب قدرت و توانایی قرار می

ًصم وال غائبا، أكم ال تدعون ّإننفسكم،  أىلعوا عَبْار« كم تدعون ّإنَّ
ًسميعا قريبا وهو معكم به خودتان رحم کنید، زیرا که شما ناشنوا « .)1(»ً
ه شنوا و خوانید ک بلکه کسی را فرا می. خوانید و غائب را فرا نمی

  .»نزدیک به شما و با شما است
 رب السموات نتأاللهم لک احلمد، « : فرماید  میصو نیز پیامبر 

ّنت قيم السموات واألأرض، لک احلمد واأل َّمن فيهن، لک احلمد، رض وِ
 ، ولقاءک حق، ووعدک احلق،رض، قولک احلقنت نور السموات واألأ

 ، وبک آمنت،سلمتأم لک  حق، اللهةالساع و، والنار حق، حقةواجلن
ُليک أنبتإ و،وعليک توكلت َ ُ وبک خاصمت،َ ُليک حاكمتإ و،َ  يل  فاغفر،َ

ُما قدمت وما أخرت وأرسرت و ُ َُّ َّ   .)2(»ُ غريکله يلإ ال يهلإنت أعلنت، أَ
خداوندا سپاس و ستایش شایسته تو است، تو پروردگار آسمانها و «

                                                                                                 
 .اند آن را آورده) ٣٢٥٣ (ةيف االستخار، ونسائی در كتاب النكاح، باب ك)٤٨٠: (ةاالستخار=

آورده و لفظ از آن ) ٤٢٠٥( خيرب ة بخاری اين حديث را در كتاب املغازی باب غزو-)١(
ومسلم نيز در كتاب الذكر باب استحباب خفض الصوت بالذكر . باشد بخاری می

 .اند آن را ذكر كرده) ١٥٢٦(، باب االستغفار ةابوداود، در كتاب الصالو، )٢٧٠٤(
وهو الذي خلق السموات : ( بخاری اين حديث را در كتاب التوحيد، باب قول اهللا تعالی-)٢(

 واالستغفار، ةمسلم در كتاب الذكر والدعاء والتوب. آورده و لفظ بخاری است) ٧٣٨٥( ...)
 .اند اين حديث را نقل كرده) ٢٧١٧ ()مل يعمل باب التعوذ من رش ما عمل ومن رش ما(
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ت، تو ارزش دهندة زمین هستی، حمد و ستایش تنها تو را سزا اس
آسمانها و زمین و هر آنچه در آنها است هستی، حمد و ستایش فقط 
تو را سزا است، تو روشنایی آسمانها و زمین هستی، قول و گفتار تو 

 و دیدار با تو حق است، بهشت ،و وعدة تو حق است. حق است
 و روز رستاخیز حق است، پروردگارا ، و جهنم حق است،حقیقت دارد

 و به ، و تنها به تو توکل کردم،به تو ایمان آوردم  و،تو شدمتسلیم 
 و دادوري را به ،سوي تو برگشتم، جنگ و خصومتم را پیش تو آوردم

ام و  آنچه که قبالً مرتکب شده) گناهانم را(شما واگذار نمودم، پس 
شوم، و آنچه را که به طور نهان و یا  آنچه را از این پس مرتکب می

ام مورد عفو و غفران خود قرار بده، تو پروردگار  شدهآشکارا مرتکب 
  .»منی که غیر از تو معبودي و الهی ندارم

 دين نبينا خالص، وعىل اإل كلمةسالم، وعىلة اإل فطرصبحنا عىلأ«
ًبراهيم حنيفا مسلام وما كان من املرشكنيإ أبينا ّعىل ملة و،صحممد  ً«)1(.  
 و نیز به ، است شدیمداخل دین اسالم که دین فطرتصبحگاهان «

 و به دین ،صو به دین پیامبرمان محمد ) توحید(کلمۀ اخالص 
  .»جدمان ابراهیم که مسلمان و بر حق بود و از مشرکین نبود در آمدیم

َأمرت أن « ً يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول ىّقاتل الناس حتأُ ّ ّ
                                                

) ٣/٤٠٦(د اين حديث را در مسند خود آورده و لفظ حديث هم از آن او است  امام امح-)١(
 در مبحث عمل يو ابن السن). ٢٦٩١(صبح أستئذان باب ما يقول إذا دارمی در كتاب اال

 .اند نقل كرده) ٣٣(، باب ماذا يقول إذا أصبح ةاليوم والليل
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نگم تا اینکه بگویند ال اله به من دستور داده شده که با مردم بج« .)1(»اهللا
  .»اال اهللا و أن محمداً رسول اهللا

هو علی كل  و،له احلمد و، اهللا وحده ال رشيک له، له امللکَّالإله ال إ«
همتا  هیچ معبود بر حقی بجز اهللا نیست و او واحد و بی« .)2(»ٍء قديريش

است، پادشاهی از آن اوست و حمد و ستایش فقط او را سزا است و 
  .»هر چیزي توانا استبر 

َّاللهم رب السموات ورب األرض رب العرش العظيم، ربنا ورب « ّ َّ َّ َّ
ّء فالق احلب والنوِّكل يش فرقان أعوذ بک  واإلنجيل والِةَ، ومنزل التوراىٍ

ِّمن رش كل يش  ٌءٌنت آخذ بناصيته، اللهم أنت األول فليس قبلک يشأء ِّ
نت أٌء ور فليس فوقک يشنت الظاهأٌء ووأنت اآلخر فليس بعدک يش

ّء اقض عنا الدين والباطن فليس دونک يش   .)3(»غننا من الفقرأٌ
                                                

ولفظ از بخاری ) ٢٥().   ....ةقاموا الصالأن تابوا وإف( بخاری در كتاب االيامن باب -)١(
 اهللا حممد َّإالومسلم در كتاب االيامن باب االمر بقتال الناس حتی يقولوا ال اله . است

و ابن حبان در كتاب االيامن باب فرض االيامن ) ٢٢(رسول اهللا نقل كرده است 
 ابی  علی االسالم ورشائعه وقتال منة، و بغوی در كتاب االيامن باب البيع)٢١٩،١٧٥(
 .  ابن عمر روايت كرده و از طرق ديگر نيز روايت شده استحديثاز ) ٣٣(

و الغزو؟ أ ةو العمرأ، باب ما يقول اذا رجع من احلج ة بخاری اين حديث را در كتاب العمر-)٢(
 ). ١٣٤٤(ومسلم در كتاب احلج باب ما يقول إذا قفل من سفر احلج وغريه ). ١٧٩٧(

نقل كرده و ) ٢٧١٣(خذ املضجع أوالدعاء باب ما يقول عند النوم و مسلم در كتاب الذكر -)٣(
و . آورده) ٥٠٥١( باب ما يقال عند النوم ،دبو ابوداود در كتاب األ. لفظ از مسلم است

 . نقل كرده است) ٣٤٠٠( فراشه  إىلى الدعا إذا آوترمذی در كتاب الدعوت، باب ما جاء يف
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اي پروردگار آسمانها و زمین، پروردگار عرش واالمقام، ! خداوندا«
ها و هستۀ هر چیزي،  ، شکافندة دانه!پروردگار ما و خداوند همه چیز

به تو پناه ) قرآن(تورات، انجیل و فرقان ) کتابهاي(ي  اي فرو آورنده
خداوندا تو . برم از شر هر چیزي که کنترل آن در دست تو است می

 و تو آخر ،اول هر چیزي هستی و قبل از تو هیچ چیزي نبوده و نیست
 و تو ظاهر هستی و ،هر چیزي هستی و بعد از تو هیچ موجودي نیست

 و تو نهانی و در وراي تو چیزي وجود ،باالتر از تو موجودي نیست
زمینه اداي دین ما را فراهم نما و از فقر و نداري ! پروردگارا. دندار
  .»نیازمان گردان بی

م كام ترون هذا القمر، ال تضامون يف رؤيته، فإن « م سرتون ربكُ ِإنكُ ِ َِ َ َ ْ َ َ َِ ِ َ ْ َّ ْْ َُ ُّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ِْ ُ َ ََّ َ َ
َاستطعتم أن ال تغلبوا عىل صالة قبل طلوع الشمس و ْ َ ُ ِْ َْ ْ َّْ ِ َُ ُ َ َ َ ْ ٍَ َ ْ ُ ُ ُقبل غروهبا فافعلواَ ْ َ َ ََ َْ ُِ ُ«)1(.  

در . بینید، پروردگارتان را خواهید دید را می نطور که این ماهیهم«
اگر . (این مورد، هیچ مزاحمتی براي شما، وجود نخواهد داشت

سعی کنید بر نمازهاي ) خواهید دیدار خداوند نصیب شما شود می
  .»نجام دهیدو حتماً این کار را ا. صبح و عصر، مواظبت نمایید

                                                
مبحث فضيلت نامز عرص نقل كرده و لفظ هم ) ٥٥٤ (ة بخاری در كتاب مواقيت الصال-)١(

، مبحث فضيلت نامزهای ةومسلم در كتاب املساجد ومواضع الصال. از بخاری است
 كتاب السنه مبحث رؤيت خداوند ذكر ،ودوابودا). ٦٣٣(و صبح نقل نموده است عرص 

گار ، مبحث آن چه درباره رؤيت پروردة اجلنة كتاب صف،ترمذیو). ٤٧٢٩(نموده است 
اند  و ابن ماجه در مقدمه مبحث آنچه كه جهميه انكار كرده) ٢٥٥٤(آمده نقل كرده است 

 ). ١٢، ٤/١١(، )٣/١٦(و امام امحد در مسند حديث ). ١٧٧(ذكر كرده است 
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َاحفظ اهللاَ حيفظك، احفظ اهللاَ جتده جتاهك، إذا سألت فاسأل اهللاَ، وإذا « َ ْ َ َ ْ َ َِ َِ ُ ْ ِْ َ َْ َ َْ ََ ََ َ ُ َْ ِ ِ ِ
، واعلم أن األمة لو اجتمعت عىل أن ينفعوك بيشء مل  ْاستعنت فاستعن باهللاِ َ َ ْ َ َ َّ َ ٍَ ْ َ َ ْ ْ َِ َِ ُ َ َ ْ َ ْ َْ َْ ََ َ َّ ْ ْ َْ َ َُ ِ

ْينفعوك إال بيشء قد َ َّ ٍَ ْ َ ِ ِ َ ُ ْ كتبه اهللاُ لك، وإن اجتمعوا عىل أن يرضوك بيشء مل َْ َ ْ ْ ٍَ ْ َُّ ُ َِ َ َ ُ ْ َ ُ ََ َ ََ َ َِ َ
ُيرضوك إال بيشء قد كتبه اهللاُ عليك، رفعت األقالم وجفت الصحف ُ ُّ َ َ َ ْ ُ َ َِ ِ َِّ ْ َ َ َُّ َُ ََ َ َ َ َُ ْ ٍ ْ ُِّ ِ َ«)1(. 

خدا را نگه دار تا او تو : آموزم من چند کلمه را به تو مى!  جوانىا«
 ؛ هرگاه ى آور تا او را در برابر خود بیابىد ؛ به خدا رورا نگه دار

، ى و کمک خواستى، از خدا بخواه، و هرگاه یارى دارىخواهش و نیاز
 بخواه، و این را یقین بدان که اگر همه امت جمع شوند ىاز خدا یار

 تو ى رسانند، نتوانند رسانید، مگر آن چه که خدا براىتا به تو سود
 برسانند، نتوانند ىگر همه امت جمع شوند تا به تو زیاننوشته باشد، و ا

 سرنوشت ىها  که خدا بر تو نوشته باشد ؛ قلمىرسانید، مگر زیان
  .»ها خشک گشتند برداشته شده و نامه

 النهار، ويبسط يده بالنهار ءيل ليتوب ميسل يبسط يده بال تعاىل اهللاَّنإ«
  .)2(» تطلع الشمس من مغرهباىء الليل حتليتوب ميس

روز توبه کند تا گناهکاران  پهن میدر شب ا خود رست دخداوند «
                                                

، و امام امحد )٢٥٦١: ( احلوض أواينة صف، باب ما جاء يفة القيامة ترمذی در كتاب صف-)١(
، اين حديث )١٢٩٨٩، ١٢/١٢٩٨٨: (»الكبري«ربانی در و ط) ١/٢٩٣(در مسند خويش 

 .اند، و لفظ حديث را ترمذی است را نقل كرده
 مبحث، جايز بودن توبه از گناه اگر چه تكرار شده ة مسلم اين حديث را در كتاب التوب-)٢(

 .اين حديث را آورده است) ٥/٣٩٥(نقل كرده و امام امحد در مسند ). ٢٧٥٩(باشد 
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کند تا گناهکاران شب توبه کنند،  و دست خود را در روز پهن می، کنند
کند،  ب طلوع میرو این کار ادامه دارد تا وقتی که خورشید از طرف مغ

  .»رسد   یعنی تا وقتی که دنیا به آخر می
 ةهللا زنان اهللا رضاء نفسه، سبحان اسبحان اهللا عدد خلقه، سبح«

پاك و منزه است خداوند، به اندازه «.)1(»عرشه، سبحان اهللا مداد كلامته
تعداد مخلوقاتش، پاك و منزه است به مقدار رضایت نفس پروردگار، 
پاك و منزه است به مقدار سنگینى عرش خود، پاك و منزه است 

  .»شود انتهاي او می پروردگار به مقدار جوهري که مصرف کلمات بی
  .)2(»...حيا اللهم باسمک أموت وأ«
  .»شوم میزنده با نام تو میرم و   نام تو میخداوندا با«
له إ اهللا رب العرش العظيم، ال َّإالله إ اهللا العظيم احلليم، ال َّإالله ال إ«
  .)3(»رض، ورب العرش الكريم اهللا رب السموات، ورب األَّإال

                                                
 ). ٤٣٠، ٦/٣٢٥(، )١/٣٥٣. (محد ابن حديث را در مسندش نقل نموده امام ا-)١(
 حتت اخلد األيمن ى بخاری اين حديث را در كتاب الدعوات باب وضع اليد اليمن-)٢(

: و ابوداود در كتاب االدب، مبحث. نقل كرده و لفظ حديث از بخاری است) ٦٣١٤(
و ترمذی در كتاب الدعوات ). ٥٠٤٩(شود، نقل كرده  آنچه به هنگام خواب گفته می

و امام امحد نيز در ). ٣٤١٧(شود  آنچه به هنگام بيدار شدن از خواب گفته می: مبحث
 .اين حديث را آورده) ٥/٣٨٥(مسند خود 

: م است، در كتاب التوحيد، مبحث اين حديث را بخاری نقل نموده و لفظ از مسل-)٣(
: ، مبحث.....ر كتاب الذكر والدعاء و مسلم نيز د). ٧٤٢٦... (كان عرشه علی املاء و

= آنچه : و ترمذی در كتاب الدعوات، مبحث. اين حديث را آورده) ٢٧٣٠(دعاء الكرب 
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نیست بجز اهللا که با شکوه و بردبار است، هیچ هیچ معبود به حقی «
معبودي حقیقی وجود ندارد بجز اهللا که پروردگار عرش پر عظمت و 

نیست بجز اهللا که پروردگار آسمانها و بحق شکوه است، هیچ معبودي 
  .»زمین است و پروردگار کاخ سخاوتمندان است

 توحید  خالصاً بخاطرصکه تمام زندگی پیامبر  دهیم  و گواهی می
  : پروردگار بوده

ایمانش توحیدي بوده، نیتش توحیدي بوده، عبادتش، اعمالش : یعنی
  . و اخالقش همگی توحیدي و به خاطر رضاي خداوند بوده است

q  p  ] : فرماید و شاهد این مدعی خود قرآن کریم است که می
  ¡    �          ~  }  |{   z  y  x  w  v  u  t      s  r

¤  £   ¢  ±°  ¯   ®  ¬  «   ª    ©  ¨   §  ¦  ¥  
  Ã   ÂÁ  À  ¿  ¾  ½   ¼   »    º   ¹   ¸     ¶  µ  ´  ³  ²

     Ó   Ò   Ñ   Ð   ÏÎ  Í   Ì  Ë  Ê   ÉÈ    Ç   Æ    Å   Ä
ÙØ  ×Ö  Õ ÔZ )پروردگارم : بگو«) 164-161: عاماألن
و ضامن سعادت دین و ( آیینى پابرجا ؛مرا به راه راست هدایت کرده

 و از مشرکان ؛ که از آیینهاى خرافى روى برگرداند؛ین ابراهیم آی؛)دنیا
، و زندگى و مرگ من، )ام قربانى(نماز و تمام عبادات من: بگو .نبود

 و ؛همتایى براى او نیست .همه براى خداوند پروردگار جهانیان است
                                                                                                 

 ). ٣٤٣٥(شود نقل نموده  هنگام غم و غصه گفته می به=
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آیا غیر خدا، : بگو ! و من نخستین مسلمانم؛ام به همین مامور شده
هیچ ! بطلبم، در حالى که او پروردگار همه چیز است؟پروردگارى را 

 و هیچ ؛دهد جز به زیان خودش، انجام نمى) بدى(کس، عمل 
 سپس بازگشت همه شما به ؛شود گنهکارى گناه دیگرى را متحمل نمى

 و شما را از آنچه در آن اختالف داشتید، خبر ؛سوى پروردگارتان است
  .»خواهد داد

 رسول خدا و بهترین کسی بود که صد دهیم که محم و گواهی می
  . وفات یافت که ایندر راه کلمۀ توحید مجاهدت نمود تا 

 بوقوع صدهیم هر توحیدي که بعد از بعثت پیامبر  و گواهی می
  .  و به توفیق و یاري خداوند بودهصپیوسته، سبب آن پیامبر 

  قلبی که هربر محمد فرستاده خود درود فرست به اندازه! خداوندا
 و به همان اندازه که مجتمعی به وسیله نور ،به توحید تو آباد گشته

  . گشته استایمان تو روشن
 قرار صو پروردگارا رضا و رحمتت را شامل حال یاران پیامبر 

بده، همانهایی که این هستی و کائنات بهتر از آنان را بغیر از پیامبران به 
  . خود ندیده است

یدي است که داراي راه و روشی هدفمند اي توح این دریچه: اما بعد
  : باشد این است که گوییم داراي راهی هدفمند می اما اینکه می: باشد می

عقیده شامل همۀ امور و مالك هر کاري است و در منش دین 
 و در راه دینداري و ،مداران باالتر از عقیده چیز دیگري وجود ندارد
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  . نشیند یاصالح قلب و عمل هیچ چیزي بجاي توحید نم
ترین مسأله  و هر پیامبري که فرستاده شده، عقیده نخستین و اساسی

: فرماید کند و می در دعوتشان بوده، همانگونه که قرآن کریم اشاره می
 [     C   B   A  @   ?  >  =  <  ;  :  9     8  7  6  5

IH  G   F  E  DZ )ما نوح را به سوى « .)59:عرافألا
خداوند یگانه را ) تنها! (اى قوم من:  به آنان گفت او؛قومش فرستادیم

و اگر غیر او ! (جز او براى شما نیستبحق پرستش کنید، که معبودى 
  .»!ترسم من بر شما از عذاب روز بزرگى مى) را عبادت کنید

 [   ½   ¼  »º     ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³   ²  ±  °¯    ®  ¬   «
¾Z )را » هود«رادرشان  به سوى قوم عاد، بو«. )65 :عرافألا

خدا را پرستش کنید، که جز او ) تنها! (اى قوم من:  گفت؛)فرستادیم(
  .»!کنید؟ آیا پرهیزگارى پیشه نمى! براى شما نیستبحق معبودى 

 [  ³   ²  ±  °    ¯   ®  ¬  «  ª©  ¨   §   ¦
  µ´Z )73 :عرافألا(.   
اى :  گفت؛)فرستادیم(ثمود، برادرشان صالح را ) قوم( سوى و به«

  .»خدا را بپرستید، که جز او، معبودى براى شما نیست) تنها! (قوم من
 [  M   L  K   J  I  H  G  FE  D  C  B

PO NZ) 85: عرافألا(.   
اى قوم «:  گفت؛)فرستادیم(و به سوى مدین، برادرشان شعیب را «
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  .»خدا را بپرستید، که جز او معبودى ندارید! من
[ON  M L  K J I  H   G F E DZ 

خداى یکتا را : ما در هر امتى رسولى برانگیختیم که«. )36: نحلال(
  .»! و از طاغوت اجتناب کنید؛بپرستید

و هر دعوتگر موفقی، راه و روش پیامبران را پیش گرفته و توحید 
  . را علم خود کرده است

تواند از گذشته  و این حقیقت را که عقیده مالك هر کاري است، می
ریزي شده  رفت؛ زیرا هر کار که بدون عقیده پایهو واقع امر سراغ گ

آورد اگر چه به  پایه است که دوام نمی باشد، همچون ساختمانی بی
  . ظاهر سر به فلک هم کشیده باشد

مردم علت فروپاشی تمدنها، ابر قدرتها، ملتها و از بین رفتن جوامع و 
ب و علت اند ولی اینها از سب ها را صدها مورد شمرده تزلزل خانواده

اند که  اند و فراموش کرده اساسی که همانا انحراف عقیده است غافل مانده
  . باشد فساد اعتقادي، کفر و شرك و گمراهی علت اصلی و اساسی آن می

و این سببی است که خداوند آن را در قرآن کریم بر شمرده و 
  : درخواست نموده که از نتایج آن پند و عبرت بگیرند

Y   X  W  V  ] : فرماید له میخداوند جل جال   U
  ]  \ [ZZ )کسى که کفر را به جاى «. )108: هبقرال

  .»گمراه شده است) عقل و فطرت(ایمان بپذیرد، از راه مستقیم 
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 [  {   z  y  x  w   v  u  t  s  r    q   p
  ª   ©  ̈   §    ¦  ¥      ¤   £  ¢   ¡  �            ~  }  |

  ³  ²   ±°  ¯   ®  ¬  «  ¸  ¶  µ  ´Z )167: نساءال 
از راه خدا بازداشتند، در ) مردم را(کسانى که کافر شدند، و « .)169-

به خود و ( کسانى که کافر شدند، و .اند گمراهى دورى گرفتار شده
ستم کردند، هرگز خدا آنها را نخواهد بخشید، و آنان را به ) دیگران

که جاودانه در آن ! خهیچ راهى هدایت نخواهد کرد، مگر به راه دوز
  . » و این کار براى خدا آسان است؛خواهند ماند

 [  f     e  d   c  b  a  `  _  ^ ]  \
hgZ) .کسى که خدا و فرشتگان او و کتابها و «. )136: نساءال

پیامبرانش و روز واپسین را انکار کند، در گمراهى دور و درازى افتاده 
  .»است

 [  ¶  µ   ́  ³  ²      ±  °   ½  ¼  »        º   ¹  ¸
  ÍÌ  Ë  Ê  É     È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â    À  ¿  ¾

   Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  ÎZ )انى که کافر و کس«). 10-8: محمد
بخاطر آن است )  ناکامی(این . و اعمالشان نابود باد! دند، مرگ بر آنانش

 رو  از این؛نازل کرده کراهت داشتند) صبر محمد (که از آنچه خداوند 
در زمین سیر نکردند )   کافران این( آیا . و نابود کردتباهخدا اعمالشان را 

خداوند آنها را ! تا ببینند عاقبت کسانى که قبل از آنان بودند چگونه بود؟
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  .» و براى کافران امثال این مجازاتها خواهد بود؛هالك کرد
 [  -    ,  +   *  )  (  '  &%  $   #  "  !

 2  1   0  /   .  7   6   5  4  3 Z )31:حجال.( 
در حالى که همگى خالص براى ) برنامه و مناسک حج را انجام دهید(«

و هر کس همتایى ! هیچ گونه همتایى براى او قائل نشوید!خدا باشد
، و )فرو افتاده( کردهطبراى خدا قرار دهد، گویى از آسمان سقو

اد او را به جاى  و یا تندب؛ربایند او را مى) در وسط هوا(پرندگان 
  .»!کند دوردستى پرتاب مى

 [  b   a`    _   ̂   ]  \  [    Z  Y  X   W  V  U  T
  i    h  g  f  e  d  cZ )116: نساءال(.  

کمتر از آن را براى هر ) ولى (؛آمرزد خداوند، شرك به او را نمى«
و هر کس براى خدا همتایى . آمرزد مى) و شایسته بداند(کس بخواهد 

  .»ر دهد، در گمراهى دورى افتاده استقرا
 [   Æ   Å   Ä  Ã  Â   Á   À¿  ¾  ½   ¼    »Z )صفال :

هنگامی که آنها از حق منحرف شدند خداوند قلوبشان را منحرف «. )5
  .»کند ساخت، و خدا فاسقان را هدایت نمی

 [  O N  M   L   K  J  I  H  G  F  E  D
  \  [  Z  YX  W  V   U  T  S  R  Q  P

  b  a  `  _          ^  ]Z )36: نحلال(.  
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 و از ؛خداى یکتا را بپرستید«: ما در هر امتى رسولى برانگیختیم که«
 و گروهى ؛خداوند گروهى را هدایت کرد» !طاغوت اجتناب کنید

 پس در روى زمین بگردید و ؛ضاللت و گمراهى دامانشان را گرفت
  .»کنندگان چگونه بود ببینید عاقبت تکذیب

[   ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  "  !
 *    )   (   '&  %   $  #,  + - Z 

بخش ما به سراغ آنها آمد  و هنگامى که آیات روشنى« .)14،13: لمنال(
و آن را از روى ظلم و سرکشى انکار ! این سحرى است آشکار: گفتند

پس بنگر سرانجام ! کردند، در حالى که در دل به آن یقین داشتند
  .»!چگونه بود) و مفسدان(ن تبهکارا

آید، این است که ما مسلمانها،  که از این دیدگاه به دست می چیزي
کنیم  بلکه پروردگاري را پرستش می: پرستیم نام و نشان را نمی معبود بی

و همچنین طریقه . که با نامها و صفاتی برجسته قابل تعریف است
ین معنی که علم شناخت خداوند در دین اسالم امري توقیفی است بد

  . پذیرد  صورت میص به خداوند از طریق وحی و سنت پیامبر
خداوند جلَّ جالله، در قرآن کریم، دالیل ربوبیت و الوهیت خویش 
را بیان فرموده و صفات و اسماء جلیل القدر خویش را بر شمرده؛ و 

 به هر آنچه که خداوند نازل فرموده ایمان آورده و آنرا به صپیامبر 
j  i  h  g   ]  :اند  یاد داده و به آن ایمان آوردهناب اصح

  x   w  v  u   t  s  r  q      p  on  m  l   k
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  ¦  ¥  ¤   £   ¢  ¡�   ~  }  |{  z   yZ 
ز سوى پروردگارش بر او نازل شده، پیامبر، به آنچه ا «).285: البقره(

و .) باشد  مىو او، به تمام سخنان خود، کامال مؤمن. (ایمان آورده است
، به خدا و فرشتگان او و کتابها و فرستادگانش، ایمان )نیز(همه مؤمنان 

ما در میان هیچ یک از پیامبران او، فرق :) گویند و مى (؛اند آورده
ما شنیدیم و «: گفتند) مؤمنان(و ). و به همه ایمان داریم(گذاریم  نمى

 و بازگشت ؛)اریمد(آمرزش تو را ) انتظار! (پروردگارا. اطاعت کردیم
  .»به سوى توست) ما(

 از بدو بعثت خود تا وقتی که از دنیا رفت مدام توحید صپیامبر 
شد و پیامبر  و در این فاصله وحی قطع نمی داد  را به یاران خود یاد می

داد تا وقتی که دین   هم قیامت و رفیق اعلی را بر دنیا ترجیح نمیص
هاي محکم توحید در   و پایهتوحید پا گرفت و پیروزي نصیبش گشت

دنیا رسوخ پیدا نمود و پرچم راستین توحید و ایمان خالص، پرچم 
  . فروزانش را بر افراشت
 پاسداران ص بعد از رحلت رسول اهللا صو اصحاب پیامبر 

هاي پیغمبرشان  توحید و سربازان با وفاي توحید بودند، و پیرو برنامه
بوبیت و الوهیت و توحید أسماء و بودند زیرا آنها را براساس توحید ر

صفات پروردگار تربیت کرده بود، همانگونه که خداوند آنان را در 
Ò  ] : کند قرآن کریم چنین توصیف می   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì

   ß   Þ  Ý  Ü   Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö   Õ  Ô  Ó
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   +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !Z )57: مؤمنونال-
و آنان که به  ز خوف پروردگارشان بیمناکندمسلما کسانى که ا« .)60

آورند، و آنها که به پروردگارشان شرك  آیات پروردگارشان ایمان مى
ورزند، و آنها که نهایت کوشش را در انجام طاعات به خرج  نمى
دهند و با این حال، دلهایشان هراسناك است از اینکه سرانجام  مى

  .»گردند بسوى پروردگارشان بازمى
l  ] : فرماید ورة آل عمران میو در س   k  j  i    h   g

  {  z  y  x  w  v  u  ts  r   q  p   o  n  m
  «   ª   ©¨  §  ¦  ¥   ¤  £¢   ¡   �  ~  }   |
  ¿   ¾   ½  ¼  »  º   ¹     ¸  ¶  µ´  ³  ²        ±  °  ¯  ®     ¬

   Ï   Î  Í  Ì  Ë   Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À
 Ò  Ñ   Ð   Ü  Û  Ú   Ù  Ø   ×   ÖÕ   Ô    Ó     Z ) آل

  .)9-7: عمران 
را بر تو نازل کرد، که قسمتى از ) آسمانى(او است که این کتاب «

 که اساس این کتاب ؛است) صریح و روشن(»  محکم«آن، آیات 
و هر گونه پیچیدگى در آیات دیگر، با مراجعه به اینها،  (؛باشد مى

آیاتى که به خاطر (است »  متشابه«ز آن، و قسمتى ا) گردد برطرف مى
باال بودن سطح مطلب و جهات دیگر، در نگاه اول، احتماالت مختلفى 

 ولى با توجه به آیات محکم، تفسیر آنها آشکار ؛رود در آن مى
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اما آنها که در قلوبشان انحراف است، به دنبال متشابهاتند، تا ) گردد مى
براى آن ) نادرستى( و تفسیر ؛)ه سازندو مردم را گمرا(انگیزى کنند  فتنه
 در حالى که تفسیر آنها را، جز خدا و راسخان در علم، ؛طلبند مى
آنها که به دنبال فهم و درك اسرار همه آیات قرآن در پرتو . (دانند نمى

 همه از ؛ما به همه آن ایمان آوردیم«: گویند مى) علم و دانش الهى
و این (شوند  عقل، متذکر نمىو جز صاحبان » طرف پروردگار ماست
! پروردگارا«:) گویند راسخان در علم، مى). (کنند حقیقت را درك نمى

منحرف ) از راه حق(دلهایمان را، بعد از آنکه ما را هدایت کردى، 
! اى و از سوى خود، رحمتى بر ما ببخش، زیرا تو بخشنده! مگردان

آن نیست، جمع تو مردم را، براى روزى که تردیدى در ! پروردگارا
ما به تو و . (کند  زیرا خداوند، از وعده خود، تخلف نمى؛خواهى کرد
  . »)پایانت، و به وعده رستاخیز و قیامت ایمان داریم رحمت بى

_  ] : فرماید همچنین می   ^  ]  \  [      Z  Y
  j       i  h  g  f  e  d  c   b     a   `
  u   t  s  r  q     p  o  n   m   l   k
  ¤   £¢  ¡  �  ~  }    |   {   z       y  x  w   v
  ±     °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §    ¦  ¥
  ¿   ¾  ½  ¼    »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´³   ²
  Ï   Î  Í  Ì  ËÊ  É  È    Ç   Æ   Å    Ä   Ã  Â   Á  À
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   Ð  .-  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
  :  9  8  7  6   5  4  3  21  0  /

 ;   D   C  B  A  @   ?  >     =  < 
   O  N  M  L  K  JI  H  G  F     EZ)190: آل عمران-

مسلما در آفرینش آسمانها و زمین، و آمد و رفت شب و روز، « .)195
همانها که خدا را در حال . براى خردمندان است) روشنى(هاى  نشانه

 و در ؛کنند د مىاند، یا ایستاده و نشسته، و آنگاه که بر پهلو خوابیده
اینها ! بار الها:) گویند و مى (؛اندیشند اسرار آفرینش آسمانها و زمین مى

! ما را از عذاب آتش، نگاه دار! منزهى تو! اى را بیهوده نیافریده
به آتش افکنى، او را خوار و ) بخاطر اعمالش،(هر که را تو ! پروردگارا

ما ! پروردگارا! رى نیستو براى افراد ستمگر، هیچ یاو! اى رسوا ساخته
به «: کرد که را شنیدیم که به ایمان دعوت مى) تو(صداى منادى 

گناهان !  پروردگارا؛و ما ایمان آوردیم» !پروردگار خود، ایمان بیاورید
) و در مسیر آنها(و ما را با نیکان ! و بدیهاى ما را بپوشان! ما را ببخش

مبرانت به ما وعده فرمودى، به آنچه را به وسیله پیا! پروردگارا! بمیران
گاه از  زیرا تو هیچ! و ما را در روز رستاخیز، رسوا مگردان! ما عطا کن

و  (؛خداوند، درخواست آنها را پذیرفت. کنى وعده خود، تخلف نمى
اى از شما را، زن باشد یا مرد، ضایع  کننده من عمل هیچ عمل:) فرمود

آنها که در راه خدا ! یگر شما همنوعید، و از جنس یکد؛نخواهم کرد
هاى خود بیرون رانده شدند و در راه من آزار  هجرت کردند، و از خانه
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 و ؛بخشم دیدند، و جنگ کردند و کشته شدند، بیقین گناهانشان را مى
آنها را در باغهاى بهشتى، که از زیر درختانش نهرها جارى است، وارد 

ترین پاداشها نزد  و به؛این پاداشى است از طرف خداوند. کنم مى
  .»پروردگار است

 در بهترین قرنها هم یاران و اصحابی است که صو منظور پیامبر 
، ثم خري الناس قرين«: فرماید همانگونه که می.... با او مهاجرت کردند و 

  .)1(»... الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم 
بهترین مردم، کسانی هستند که هم قرن من هستند، سپس آنهایی «

  .»... آیند و به همین ترتیب که بعد از اینها می
 و صگیریم علت اولیت و امتیاز نزدیکی به پیامبر  نتیجه می پس 

برتري یافتن بر بقیه مردم، توحید خالصانه و پابرجایی آنها است، زیرا 
تواند بر دیگري برتري یابد مگر با صداقت در  هیچ قوم و ملتی نمی

  . تضاي آنتوحید و عمل نمودن به مق
مهمترین چیزي که براي انسان «: گوید حافظ ابوالقاسم اللکائی می

باشد این است که باید اعتقادات دینی را بشناسد و  الزم و ضروري می
                                                

 مبحث فضايل اصحاب ص ي بخاری اين حديث را در كتاب فضائل أصحاب النب-)١(
، مبحث ةومسلم در كتاب فضائل الصحاب.  استولفظ از بخاری) ٣٦٥١ (صپيامرب 

 ةوأبوداود در كتاب السن). ٢٥٣٣.... (آيند  فضيلت صحابه و كسانی كه بعد از آهنا می
و ترمذی در كتاب الفتن، . آورده) ٤٦٥٧ (صمبحث فضيلت اصحاب رسول اهللا 

نذور، و نسائی در كتاب األيامن وال. نقل كرده) ٢٢٢١(آنچه در قرن سوم آمده : مبحث
 .اين حديث را نقل نموده) ٣٨٠٩: (باب الوفاء بالنذر
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بداند که خداوند چه چیزي را بر او واجب نموده است و توحید و 
صفات توحید را بشناسد و پیامبران خدا را با دالیل محکم و یقین 

ترین کالم را  ترین دلیل را و معقول د، و بزرگترین گفتار و روشنبشناس
باشد یاد بگیرد و فهم   میصکه همانا قرآن و سپس سنت رسول اهللا 

کند، سپس به آنچه از اصحاب بر جاي مانده تمسک جوید، و به آنچه 
اند چنگ بزند، سپس دست به دامان  سلف صالح بر آن اجماع نموده

از بدعت و  ر آن بماند تا روز رستاخیز وهمه اینها شده و ب
پرستی و گوش دادن به آنها که گمراهان و کج فهمان ایجاد  خرافه
  . اند دوري جوید کرده

این است گفتار و وصیت بجا مانده و آثار حفظ شده و راه و روش 
اند، بر این  پیرو شده که صحابه و تابعین و کسانی که بعد از آنها آمده

اند، و بعنوان یک حجت میان خود   و به آن اعتقاد داشتهاند مسلک رفته
  .)1(اند و خدا به آن ایمان داشته

این کلمه توحید در عهد صحابه و تابعین و : گوید سپس در ادامه می
سلف صالح در حالی که جمع مسلمانان افزون گشته بود همچنان 

فت شد، تا اینکه در اوایل خال  می اي متحدانه پاس داشته بگونه
سأله قدر را به بحث عبدالملک بن مروان صدایی ناآشنا برخواست و م

  .)2(!و جدال کشاند

                                                
 ). ١/٩(ابوالقاسم ال لكائی :  كتاب رشح اصول اعتقاد اهل السنه واجلامعه، نويسنده-)١(
=  يعنی در دوران عبدامللک بن مروان، معبد جهنی بر عليه خليفه خروج كرد و نخستني -)٢(
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اي  ولی خداوند تبارك و تعالی وعده فرموده که در هر زمانه و دوره
گویان و اهل  هانگیزد و بر یاو افراد شایسته و برگزیده خویش را بر می

کند؛  دم تبیین میآالیش براي مر تازد و توحید را پاك و بی باطل می
  ظاهرين عىليمتأال تزال طائفه من «: فرماید  میصپیامبر عظیم الشأن 

  .)1(» أمراهللا وهم كذلک يأيتىاحلق ال يرضهم من خذهلم حت
  وماندر دین خدا استوار خواهد همچنان گروهى از امت من ب«

 مخالفت مخالفان به آنها ضرري نخواهد رساند تا اینکه قیامت فرا رسد
  . » آنان همچنان بر حق هستندو

اي به تحقق پیوسته  بحمداهللا والمنه محتواي این حدیث در هر دوره
  . است

اي درخشش  و تحقق پیدا کردن واقعیت این حدیث شریف، بگونه
داشته که پرتو افکنیش خیلی بیشتر از عقیدة توحیدي و ایمان مخلصانه 

اند که در مسیري که  هبوده، زیرا در هر عصر و زمانی مردانی برخواست

                                                                                                 
رشح اصول اعتقاد اهل السنه . ش كشيدكسی بود كه موضوع قضا و قدر را به چال=

 ). ١/١٦(واجلامعه 
ال : (ص يقول النب(، مبحث ة بخاری اين حديث را در كتاب االعتصام بالكتاب والسن-)١(

 ص، مبحث قوله ةمارومسلم در كتاب اإل). ٧٣١٢ ،٧٣١١ ....) (ة من أمتيتزال طائف
آنچه درباره : الفتن، مبحثوترمذی در كتاب ). ١٩٢٠ ...) ( طائفة من أمتيتزال ال(

وابن ماجه در املقدمه، مبحث اتباع سنت پيامرب . نقل نموده) ٢٢٢٩: (پيشوايان گمراه آمده
 ).اند اين حديث را نقل كرده) ١٠ (ص
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با خدا پیمان بسته بودند صادقانه ادامه دادند و از عقیده راستین و 
هاي آن بهترین کوششها و  اند و در راه تثبیت پایه درست دفاع کرده

اند، و روش آنان در کار دعوت، علم و عمل بوده است و  جهادها نموده
  !! این بهترین راه و بیشترین ثمر را داده است

الً در اواخر قرن اول هجري و اوایل قرن دوم، قاسم بن محمد بن مث
  . بکر و سلیمان بن یسار بر خواستند أبی

و در قرن دوم، مالک بن أنس، سفیان ثوري و وکیع بن جراح ظهور 
  . کردند

ابو عبداهللا محمد بن إدریس : و در میانه قرن دوم و اوایل قرن سوم
  . شافعی و فضل بن دکین آمدند

بل، محمد بن اسماعیل بخاري و احمد بن حن: در میانه قرن سومو 
  . داود و سلیمان بن اشعث قد علم کردندابو

  . و در اواخر قرن سوم، محمد بن جریر طبري ظهور کرد
دارقطنی  و در قرن چهارم، عبدالرحمن بن ابی حاتم و علی بن عمر

  . ظهور کردند
  .  اللکائی پیدا شدو در قرن پنجم، هبه اهللا بن حسن بن منصور

و در قرن ششم، حسین بن مسعود بغوي و عبدالغنی بن عبدالواحد 
  . بن سرور حنبلی آمد

و در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم، امام جلیل القدر، شیخ 
  . دار شد  ظهور نمود که آمدن او دنباله:االسالم ابن تیمیه 
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ا از علم و اعتقاد اي که ابن تیمیه منهج اهل سنت و جماعت ر بگونه
و فهم و عمل و سلوك را جمع آوري کرد؛ و با قلمی شیوا آنرا نوشت 
و با گستردگی دانشش، و قدرت ایمانی و دقت و قدرت ضبطی که 

  . داشت آنرا دوباره زنده کرد
ولی قبل از امام ابن تیمیه، همانگونه که گفتیم و اشاره نمودیم، 

ه و با پشتکار زیاد، این راه را کسانی با جهاد علمی و عملی، صادقان
  . ادامه داده بودند و از ایشان پیشی گرفته بودند

دانم که دو حقیقت بسیار مهم را گوشزد  و در اینجا الزم می
  .)1(نمایم
اي هستند که نجات  اینکه اهل سنت و جماعت حامل عقیده: اوالً

متعلقات  خصوصاً در ارتباط با توحید و ،دني ناجیه هست دهنده و فرقه
آن، و در عین حال، براساس منهج و راه و روش درست و صحیحی که 
دارند اعتقاد و باور راستین خویش را در رابطه با مسایل زیر آشکارا 

  : دارند ابراز می
 و فضلیت خلفاي صنسبت به عدالت اصحاب رسول اهللا 

ابوبکر، عمر، عثمان و علی و نسبت به بقیه اصحاب، و : راشدین، یعنی
 و نیز در ،اند زیسته نسبت به بهتر بودن کسانی که در قرون اولیه می

مسأله امامت، و جدل و مناقشه نکردن در این امور، و ادامه دادن جهاد 
                                                

: امام ابن ابی العز دمشقی، حتقيق» رشح العقيده الطحاويه« اين گفتار از مقدمه كتاب -)١(
 . گرفته شده است) ٣٥، ٣٦ص : ( ارناؤوطرتكی و شيخ شعيبالدكرت عبداهللا 
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و خودداري کردن از تکفیر کردن مسلمانان بسبب گناه و اشتباهی که 
شوند، مگر اینکه دلیلی بر کافر شدن آنها وجود داشته باشد،  مرتکب می

  . انند ترك نماز بطور عمد، چون دلیل بر کافر بودن آن وجود داردم
و نیز اهل سنت و جماعت همیشه ملتزم جمع بوده و تابع وحدت 

  . و یکپارچگی بوده و ملتزم به راه و روش صحیح دین بوده است
از این ارتباط محکم و روشمند میان توحید و مسایل ذکر شده 

  : آید نتایج زیر بدست می
اي باید در   توحید تنها منهج و تنها راهی است که هر مسأله:الف

  . ي آن فهمیده شود سایه
انحراف در این مسایل راهی است بسوي خلل وارد کردن در : ب

  . توحید و بیمار شدن توحید
براي نمونه، عدالت صحابه، اگر نسبت به عدالت صحابه خللی 

را قرآن صراحتاً فضیلت ایجاد کنیم این به معنی رد آیات قرآنی است زی
  . صحابه و عدالت آنها را بیان فرموده و رد آن الحاد و کفر است

اند، چه در دوران  کسانی که در این مسایل مناقشه و مجادله کرده: ج
جدید و چه در قدیم بعنوان افرادي که داراي عقیده صحیح هستند 

  . اند شناخته نشده
و امامان آنها در هر چهار ثانیاً جمهور علماي اهل سنت و جماعت 

باشند، اگر چه در فروعات اجتهادي اختالف  مذهب، بر یک عقیده می
  . نظر دارند
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هاي زیادي  و در این زمینه علماي مشهور از مذاهب مختلف نوشته
و امام ) الفقه االکبر(دارند، مانند امام ابوحنیفه در رساله مشهور خویش 

 شرحی که بر کتاب ابن ابی طحاوي حنفی در کتاب عقیده طحاوي و
العز نموده، و امام احمد بن حنبل در پرسش و پاسخهایی که در زمینه 
عقیده از وي شده، و امام بخاري و ابن ابی زید قیروانی مالکی در 

  . رساله مشهور خویش و غیره
هایی از آنچه از امامان  براي بیشتر روشن شدن این واقعیتها، نمونه

  . آوریم  زمینه عقیده نقل شده میاهل سنت و جماعت در
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   )1(فهیامام ابو حن
  )2(:فرماید  می:امام ابو حنیفه 

بدانید که مذهب اهل سنت و جماعت : برادرانم و یاران عزیزم
  : دوازده خصلت را دارد

 ایمان، که عبارت است از اقرار با زبان و تصدیق بوسیله -1
  .)3(عملکرد

شود، زیرا اگر اقرار ایمان  امیده نمیاقرار تنها کافی نیست و ایمان ن
  . بایست منافقین همه مؤمن باشند بود می می

شود زیرا در این صورت  شناخت تنها هم ایمان محسوب نمی
مؤمن کسی است که حقیقتاً ایمان . بایست اهل کتاب مؤمن باشند می

 در ایمان ، و کافر هم کسی است که حقیقتاً کافر باشد،داشته باشد
 همانگونه که در کفر شکی وجود ندارد، خداوند ،د نداردشکی وجو

  .)4: نفالاأل( TS  R  Q  PZ  ] : فرماید نسبت به مؤمنین می
  .»مؤمنان حقیقى آنها هستند) آرى،(«

                                                
 ١٥٠ هجری متولد شد و سال ٨٠ نعامن فرزند ثابت فرزند زوطی كوفی است سال -)١(

 ). ٤٠٤-٦/٣٩٠(» سريأعالم النبالء«. هجری در بغداد وفات يافت
 ). ١٦٠-١/١٥٦(» ة تراجم احلنفي يفةالطبقات السني« نقل شده از كتاب -)٢(
شود كه عمل جوارح هم به آن افزوده  رست ايامن وقتی كامل می تعريف صحيح و د-)٣(

شود، و اين چيزی است كه مجهور علامی اهل سنت و مجاعت در تعريف ايامن بر آن اتفاق 
 . دارند
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  ).151: النساء. (Z  Y  XZ    ]]  :فرماید و در حق می
  .»اند آنها کافران حقیقى«

  . نه در زمرة کافران)1(آیند و گناهکاران هم جزو ایمانداران بحساب می
و مقدر شدن خیر و شر از جانب خداوند است زیرا اگر کسی 

شود و  گمان ببرد که تقدیر خیر و شر از جانب غیر خدا است، کافر می
  .شود توحیدش متزلزل گشته و باطل می

فریضه، فضیلت و : گونه استنمائیم که افعال انسان سه   اقرار می-2
  .معصیت
ه فریضه به دستور و امر خداوند و مشیت و خواست او، دانیم ک می

و رضا و تقدیر او و به خلقت خدا و کتابت او در لوح المحفوظ 
  . گیرد صورت می

فضیلت به دستور و امر خداوندنیست ولى به مشیت و خواست، و 
محبت اوست، و رضا و تقدیر او و به خلقت خدا و کتابت او در لوح 

  .گیرد المحفوظ صورت می
و اما معصیت به امر و دستور خدا نیست، منتها به مشیت و 
خواست خدا است، ولی خداوند آن را دوست نداشته و بر محبت او 

با تقدیر او است نه   و،نیست، و به قضاي الهی است نه به رضاي خدا
 ولی خدا بر آن علم ،توفیق الهی، و یاري و کمک خدا همراهش نیست

                                                
گوئيم  برد، بلكه آن وقت می گوئيم مؤمن هستند، گناهانشان را از بني نمی  البته اينكه می-)١(

 . مؤمن گناهكار
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  .)1(المحفوظ آنرا نوشته استو آگاهی دارد و در لوح 
 کنیم که خداوند بر روي عرش قرار گرفته و او حافظ  اقرار می-3

باشد و در این کار نیازمند و محتاج نیست، زیرا  عرش و غیر عرش می
                                                

¼    ½  ¾     ¿  Á  À  ] : كونی مانند قول خداوند: الف: ا بر دو قسم است امر خد-)١(
   Æ  Å              Ä  Ã  ÂZ )٨٢: يس .(و يا  [  m     l  k  j  iZ )األحزاب :

 . و اين امر خمتص اجياد و خلق است).   
و يا  ).٩٠: النحل( O   N  M  L  KZ] : رشعی و دينی مانند قول خداوند: ب

و اين امری  ).٥٨: النساء (ª    ©Z  »  ¬  ®  ¯  °   ±  ] : فرمايد می
برای توضيح بيشرت به كتاب . باشد اختياری و آزمايشی است و بمعنی قضا و قدر نمی

 .مراجعه نامئيد).   ۵-  ۵: (ابن القيم). شفاء العليل(
است به دليل اين عبادات مهگی به امر و حمبت خداوند واجب شده : گويد شيخ علی قاری می

و نيز با رضای خدا واجب  ).١٣٤: آل عمران( 9Z  :  ;  >  ] و : آيه
و نيز با علم ). ٨: البينة( Z.  /  0  1  32  ]  ،شده به دليل اين آيه در حق مؤمنني

و متام انواع گناهان، صغريه و كبريه با علم . و قضا و تقدير خداوند واجب گشته است
گريد زيرا اگر خداوند آنرا اراده نكند واقع  و مشيت خدا صورت میخداوند، قضا، تقدير 

 Z  Y   X  W  V  UZ  ] : ولی حمبت خدا مهراهش نيست بدليل اين آيه. شود نمی
 UT  S   R  QZ] : هو با رضای خدا هم نيست بدليل آي ).٣٢: آل عمران(
ن غضب اهلی است شود كه شديدتري خدا می) مقت(و نيز كفر موجب خشم ). ٧: الزمر(

 . باشد و خمالف ادب است و اين منافی رضای پروردگار است كه متعلق به ايامن می
 ª   ©  ¨  §Z  »  ¬] : گريد به دليل اين آيه و معاصی به امر خدا صورت نمی

ًپس آهنم استحسانا داخل در اين امر است چون معاصی نيز نوعی  ).٢٨: األعراف(
 .  نامئيدمراجعه) ۴ -  : (شرت به كتاب رشح الفقه االكرببرای توضيح بي. فحشاء است
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  . توانست این جهان هستی را خلق نماید بود نمی اگر محتاج می
و وحی او  ،کنیم که قرآن کالم خدا و غیر مخلوق است  اقرار می-4

و از جانب خدا نازل گشته، نه ذات خدا است و نه خارج از ذات او 
باشد و در اوراق و کاغذ  است، بلکه بطور تحقیق صفت خداوند می

گردد  ها حفظ می شود، در سینه نوشته شده است، با زبان خوانده می
. مرکب و کاغذ و کتابت، مخلوق هستند. یابد ولی در آن استقرار نمی

کلمات و آیات  ینها افعال بندگان هستند چون کتابت و حروف وزیرا ا
  .)1(آلت قرآن هستند چون بندگان به آن نیازمند هستند

ترین افراد این امت بعد از پیامبر  نمائیم که بلندمرتبه  اقرار می-5
 ن ابوبکر صدیق سپس عمر فاروق سپس عثمان و سپس علی ص
¨  ] : فرماید یبه دلیل این آیه قرآن که م. باشند می   §  ¦

  °  ¯  ®  ¬    «  ª  ©Z )12-10: واقعهال(.  
پیشتازان به سوى ایمان و جهاد و  (پیشگامان) سومین گروه(و «

در ! ند نزد خدای آنها مقربان.ناپیشگامخود ایشانند  )توبه و اعمال نیک
  .»)جاى دارند(باغهاى پرنعمت بهشت 

                                                
رشح الفقه «: مثبت در كتاب: و مبحث: داللت: مبحث: »الطبقات السنيه« در كتاب -)١(

كنيم كه عبارتند از حلق،  ما بوسيله آالت صحبت می: گويد شيخ علی قاری می. »االكرب
داهايی كه بر خمارج خودشان ص: زبان، لب، دندان و حروف؛ حروف هم عبارت است از

باشند، ولی خداوند بدون آلت و حروف  تكيه دارند و بر شكل و هيأت شناخته شده می
 ). ٥١(» رشح الفقه االكرب« و حروف نيز مهچون آالت خملوق هستند ،زند حرف می
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 نزد خداوند بزرگتر و ر باشدو هر آنکه به خیر و نیکی نزدیکت
دارد و هر  و هر مؤمن با تقوایی او را دوست می. باشد تر می مرتبهبلند

  . دارند منافق نگون بختی آنان را دوست نمی
کنیم که هر انسانی با اعمال و گفتار و شناختی که دارد   اقرار می-6

باشد، زیرا از آنجا که فاعل مخلوق باشد افعالش به طریق  مخلوق می
  . لی باید مخلوق باشداو

کنیم که خداوند انسان را آفرید و هیچ توانایی نداشتند   اقرار می-7
چون آنها ضعیف و ناتوان بودند، و خداوند خالق آنها و رزق دهنده 

«  ] : باشد بدلیل قول خداوند در قرآن آنها می   º   ¹    ̧  ¶
  À¿  ¾   ½  ¼Z )40: رومال(.  

ما را آفرید، سپس روزى داد، بعد خداوند همان کسى است که ش«
  .»کند میراند، سپس زنده مى مى

و کسب و کار با علم و آگاهی و دارایی حالل، حالل است و از 
  . باشد دارایی حرام، حرام می

کنیم که استطاعت و توانایی همراه فعل است، نه قبل از   اقرار می-8
فعل باشد، انسان فعل است و نه بعد از فعل؛ زیرا اگر استطاعت قبل از 

: شد و این بر خالف نص قرآن است نیاز می به هنگام نیاز از خدا بی
[  ÇÆ  Å  Ä   ÃZ )38: محمد(.  

  .»نیاز است و شما همه نیازمندید و خداوند بى«
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و اگر بعد از فعل باشد، چنین چیزي محال است، چون این حاصل 
  . شدن امري است بدون توانایی و قدرت انجام آن

، براي کسی که )1(نماییم که مسح بر خف واجب است ار می اقر-9
باشد یک شبانه روز و براي مسافر سه شبانه روز، زیرا حدیث  مقیم می

  . این چنین وارد شده است
رود زیرا این  و کسی که این امر را انکار کند احتمال کفر آن می

ر حدیث به متواتر نزدیک است و قصر نمودن نمازها و افطار کردن د
  . آید به نص قرآن کریم رمضان به هنگام مسافرت رخصت بحساب می

کنیم که خداوند به قلم دستور داد که بنویسد و قلم   اقرار می-10
هر آنچه را که تا روز : ودپروردگارا چه چیزي را بنویسم؟ فرم: گفت

/  ]: فرماید در این باره خداوند می. ز خواهد بود بنویسرستاخی
   3  2   1  0  9   8  7  6  5  4Z )52: قمرال-

انجام دادند در ) که امتهاى گذشته از خیر یا شرّ(و هر کارى را « .)53
ثبت ) که به وسیله فرشتگان نگهبان نوشته شده(هاى اعمالشان  نامه
  .»نوشته شده است) در لوح محفوظ( و هر کار کوچک و بزرگى .است

رد و شکی در آن نیست، نماییم که عذاب قبر وجود دا  اقرار می-11
باره  ي منکر و نکیر حق است، زیرا در این و سوال پرسیدن دو فرشته

                                                
خواهد خفهايش بر روی پا بامند بايد آهنا   منظور از واجب بودن اين است، كسی كه می-)١(

 . ا مسح كند در غري اين صورت اگر نامز را بدون مسح بخواند صحيح نخواهد بودر
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  . حدیث آمده است
و بهشت و دوزخ حقیقت دارند و حق است، به دلیل آیه قرآن که 

  .)47: نبیاء ألا( Z:  ;      >  =      <  ] : فرماید می
  .»کنیم ما ترازوهاى عدل را در روز قیامت برپا مى«

: فرماید ىو خواندن نامه اعمال حق است، به دلیل قول خداوند که م
 [  ¥   ¤  £   ¢  ¡            �      ~  }Z )14: سراءإلا(.  

کتابت را بخوان، کافى است که امروز، خود :) گوییم و به او مى(«
  .»حسابگر خویش باشى

ده کنیم که خداوند بعد از مرگ تمامی نفوس را زن ى اقرار م-12 
گرداند، و آنان را براي جزا و پاداش و اداي حقوق در روزي که  ىم

به دلیل قول خداوند . انگیزاند باشد، بر می مقدار آن پنجاه هزار سال می
  .)7: حجال( 5Z  6  7  8  9   :     ;  ] : فرماید که می
  .»کند و خداوند تمام کسانى را که در قبرها هستند زنده مى«

ردگار براي اهل حق و حقیقت، بدون بیان چگونگی و دیدار با پرو
 صو شفاعت پیامبر، .  و بدون ایجاد تشبیه و تمثیل،)1(آن حق است

و . براي اهل بهشت است اگر چه گناهکار و اهل کبیره هم باشند
 زنهاي دنیا است؛ و ام المومنین کبرى بهترین بعد از خدیجه كعائشه 

دهند بري و پاك است و  و نسبت میدین به ا و از آنچه که رافضیون بی
                                                

 . دانيم و گرنه كيفيت و حالت خويش را دارد  يعنی اينكه كيفيت ديدار را نمی-)١(
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  . ولدالزنی استاو هر که چنین تهمتی را به او نسبت دهد، 
 و اهل دوزخ در ،اهل بهشت در بهشت تا ابد باقی خواهند ماند

»  ] : فرماید مانند، به دلیل قول خداوند که می آتش تا ابد می
  ³  ²  ±  °  ¯®   ¬Z )42: عرافألا(.  

  .» جاودانه در آن خواهند ماند و؛آنها اهل بهشتند«
9  :;  >  =  <  ] : فرماید و در حق کفار می   8

?Z )39: بقرهال(.  
  .» و همیشه در آن خواهند بود؛اهل دوزخندآنها «

  
*         *           *  
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  )1(امام مالک
ایمان عبارت است از گفتار و رفتار که کم : فرماید  می:امام مالک 

  . از ایمان بهتر از دیگرى استضی شود، و بع و زیاد می
  از امام مالک سوال شد که ایمان چیست؟ 

ایمان، قول و عمل است، گفته شد آیا ایمان کم و زیاد : پاسخ داد
  شود؟  می

خداوند در آیات متعددي به افزون شدن ایمان اشاره کرده : فرمود
  . است

 کم شدن در مورد نقصان و: شود؟ فرمود آیا ایمان کم هم می: گفتند
گفتند آیا بعضی ایمانها افضلتر از بعضیها هستند؟ . آن صحبت نکن

  .)2(بله: فرمود
 و کالم خدا از خدا است و ستقرآن کالم خدا: فرمود امام مالک می

هر آنچه از خدا باشد مخلوق نیست؛ و هر کس بگوید قرآن مخلوق 
ست و است کافر است، و کسی که در این باره توقف کند از آن بدتر ا

شود که توبه کند، اگر نپذیرفت، گردنش زده  از وي خواسته می
  .)3(شود می

                                                
 هجری ١٧٩ مالک بن انس بن مالک، ابو عبداهللا اصبحی محريی، امام داراهلجره؛ سال -)١(

 ). ١٢٠-٨/٤٣: (ري أعالم النبالءس«. در مدينه منوره وفات يافت
 ). ٣٣): (األنتقاء فی فضائل الثالثه األئمه الفقهاء: ( برگرفته از كتاب-)٢(
 ). ١/١٧٤: ( ترتيب املدارک-)٣(
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  شود؟  آیا در روز قیامت خدا دیده می: ابوالسمح از امام پرسید
 Z(  * +   ,   - .  /        0] : فرماید بله، خداوند می: فرمود

شاداب و ) اهل سعادت(در آن روز صورتهاي« .)23-22: قیامهال(
  .»نگرد روردگارش میپبه ) و با شادابی(و . استمسرور 

 Z  Y    X  W  V       U   TZ  ] : فرماید و براي قومی دیگر می
پندارند، بلکه آنها در آن روز از  چنین نیست که می« .)1()15: مطففینال(

   .»پروردگارشان محجوبند
ولید بن مسلم دربارة احادیثی که دربارة رؤیت خداوند هستند 

اند ذکر کنید  آنها را همانگونه که روایت شده: امام جواب داد: دپرسی
  .)2(بدون اینکه بگوئید کیفیت رؤیت چگونه است

الرحمن «: فرماید یا ابا عبداهللا خداوند می: و مردي پرسید و گفت
  استواء چگونه است؟ » علی العرش استوي

 غیر  و کیفیت از جانب او،استواء از جانب خدا معلوم است: فرمود
 و سوال در این زمینه بدعت است، و ایمان به آن واجب ،معقول است

اي، و دستور داد که او را از  کنم که تو گمراه شده  و من فکر می.است
                                                

 ). ٣٦: (نتقاء اال-)١(
: »رشح اصول اعتقاد اهل السنه واجلامعه«و ) ١٧١-١/١٧٠: ( ترتيب املدارک-)٢(

ابن : نويسنده» حادی االرواح«اره رؤيت آمده در كتاب و به احاديثی كه درب). ١/٣٩٨(
: ابن ابی العز، حتقيق: نويسنده» رشح العقيده الطحاويه«و كتاب ) ٣٣٠-٢٩٦: (القيم

 .مراجعه نامئيد) ٢١٨-١/٢١٥: (دكرت عبداهللا الرتكی و شيخ شعيب االرنؤوط
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  .)1(مجلس بیرون کنند
خدا در آسمان است و علمش در همه جا و هیچ چیز : فرمود و می

  .)2(خدا خالی نیستعلم از 
 فضیلتش ص کسی بعد از رسول اهللا از امام مالک پرسیده شد چه

  بیشتر است؟ 
عمر، دوباره : ابوبکر، باز پرسید سپس چه کسی؟ فرمود: فرمود

عثمان، باز پرسید سپس چه کسی؟ : پرسید سپس چه کسی؟ فرمود
  . مردم در اینجا توقف نمودند: فرمود

و .  به ابوبکر دستور داد که براي مردم نماز بخواندصپیامبر 
عمر را انتخاب کرد و عمر هم امر خالفت را به شش نفر ابوبکر نیز 

  .)3(واگذار کرد و آن را انتخاب کردند، و بعدش مردم توقف نمودند
اهل سنت کسانی هستند که نام و القابی ندارند که به : فرمود و می

  . آن معروف باشند، نه جهمی هستند نه قدري و نه رافضی
 دردهند  ب و دشنام می را سص و کسانی که اصحاب رسول اهللا

  .  ندارندى، حق»یءف«
¢  ] : را بر سه دسته تقسیم نموده است» یءف«خداوند 

    ¨  §  ¦  ¥   ¤  £Z )8: حشرال(.  
                                                

 ). ٣٥: (»االنتقاء «-)١(
 ). ٣٥: (»نتقاءاال «-)٢(
 ). ١/١٧٥: (دارک ترتيب امل-)٣(
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این اموال براي فقیران مهاجرانی است که از خانه و کاشانه و اموال «
  .»خود بیرون رانده شدند

º  ¹  «  ¼  ½    ] : گوید و نیز می   ¸Z )9: حشرال(.  
و در سراي ) سرزمین مدینه(و براي کسانی است که در این سرا «

  .»ایمان پیش از مهاجران مسکن گزیدند
!  "  #  $  %  &  '      ] : فرماید و بعد می

  ,  +  *) (Z )کسانی ) همچنین(« .)10: حشرال
ما و ! پروردگارا: گویند آمدند و می) مهاجران و انصار(که بعد از آنها 

  .»نمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرزبرادرا
  .)1(باشد و پس براي این سه دسته می

بدترین قوم، کسانی هستند که اهل هوا و هوس : و امام فرمود
  .)2(است شود و کنار گذاشتن آنها برایم بهتر هستند، بر آنان سالم نمی

  : کرد امام مالک بیشتر اوقات این شعر را زمزمه می
  ًةكان سن مور الدين ماأوخري 

 

ُورش األمور املحدثات البدائع  ُ ُّ)3(  
 

بهترین کار دینی، آن است که سنت باشد، و بدترین کارهـا بـدعتها     «

                                                
 ).٣٦: (نتقاء اال-)١(
 .يعنى عدم رفت آمد با آهنا).  ٣٤: ( مهان منبع-)٢(
 ). ٣٧: ( مهان منبع-)٣(
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  .»هستند
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  )1(امام شافعی
  : فرماید  می:امام شافعی 

  . شود گفتار و اعمال و این کم و زیاد می: ایمان عبارت است از
  نزد خدا بزرگتر است؟ چه عملی : مردي از امام پرسید

آن : مرد گفت. آنچه که هیچ عملی بدون آن مقبول نیست: فرمود
  چیست؟ 

 نیست،  بحقایمان به خدایی که بجز او معبود دیگري: امام فرمود
  .  و بیشترین نصیب را دارد،این بلندترین درجه و واالترین منزلت را

و عمل گویی که ایمان چیست؟ آیا قول  به من می: آن مرد گفت
  است یا قول بدون عمل؟ 

ایمان عبارت است از عمل براي خدا و قول نیز برخی : امام فرمود
ایمان داراي حاالت، درجات و طبقاتی : و فرمود. از آن عمل است

اند که  شود، و برخی ناقص است؛ برخی از آن تام است که تکمیل می
ون بر نقصانش معلوم است، و برخی راجح هستند که ترجیح آن افز

  . ایمان است
پس برخی از ایمان، کامل، برخی ناقص و برخی : آن مرد گفت

  افزون بر کامل است؟ 

                                                
شی است، يكی از امامان  عثامن، ابوعبداهللا اهلاشمی القر حممد بن إدريس بن العباس بن-)١(

-١٠/٥(» الءسري اعالم النب«.  هجری در قاهره وفات يافت٢٠٤سال . چهارگانه است
٩٩ .( 
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  .بله: مام فرمودا
  دلیل بر این مدعی چیست؟ : آن مرد گفت

خداوند ایمان را بر تمام اعضاي بدن انسان واجب نموده : فرمود
ز است، آن را بر تک تک اعضا تقسیم نموده است، و هیچ عضوي ا

بدن نیست که جزئی از ایمان بر آن تقسیم نشده باشد و هر یک از 
 ،اعضاء، اعمالی به آن سپرده شده که دیگري موظف به انجام آن نیست

پس هر کس از این دنیا برود و با خداي خویش مالقات کند در حالی 
نمازهایش را انجام داده و هر کدام از اعضاي بدن آنچه را که خدا 

جام داده باشد، با خدا مالقات خواهند نمود در حالی که فرض نموده ان
و هر کس عمالً از آنچه که خدا بر او . ایمانش کامل و از بهشتیان است

آن مرد . گردد واجب نموده چیزي را ترك کند، ایمانش ناقص می
  نقصان و تمامش را فهمیدم، حاال زیادت ایمان چگونه است؟ : گفت

C  B  A  ] : هخداوند فرمود: امام فرمود   @  ?Z 
  .»اند، بر ایمانشان افزوده اما کسانى که ایمان آورده« .)124: توبهال(

و اگر ایمان در هر حال یکی بود و هیچ نقصان و کم و زیادي 
بودند  نداشت، کسی بر دیگري فضیلت نداشت و مردم همه یکسان می

  . رفت و فضیلت و برتري از بین می
  . شوند ام، مؤمنان داخل بهشت میولی با ایمان کامل و تم

و با زیادت ایمان است که ایمان داران در قیامت نزد خداوند 
و با نقصان و کم کاري در ایمان . فضیلت و برتري خواهند داشت
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  .)1(شوند است که سست مذهبان داخل دوزخ می
 Z  Y    X  W  V       U   TZ  ] : فرماید خداوند جل جالله می

پندارند، بلکه آنها در آن روز از  چنین نیست که می« .)15: المطففین(
   .»پروردگارشان محجوبند

این آیه دلیل بر آن است که اولیاء اهللا در روز قیامت، خدا را رؤیت 
کنند وقتی کاري که باعث خشم خدا است موجب عدم رؤیت  می

  .)2(توان او را دید شود با کسب و رضاي او می باشد، معلوم می
خداوند اسماء و صفاتی دارد که هم در قرآن : فرماید افعی میامام ش

آن را بیان فرموده و هم پیامبرش آن را براي مردم بیان نموده است، هر 
تواند آن را رد کند و یا  کس که بر او اتمام حجت شده باشد نمی

نپذیرد زیرا در قرآن آمده و پیامبر هم بطور اصح اینها را تبیین نموده 
ر بعد از اتمام حجت نپذیرفت، چنین کسی کافر است، ولی است و اگ

قبل از اثبات اتمام حجت معذور به جهل و نادانی است، زیرا این امور 
توان به آن دست پیدا  شود و بوسیله فکر هم نمی با عقل فهمیده نمی

توان او را تکفیر  و تا زمانی نسبت به آن جهل داشته باشد نمی. کرد
  . خبر آن به گوشش رسیده باشد مگر اینکه ،نمود

کنیم و هر گونه تشبیه و  و این صفات را براي خداوند اثبات می
  . کنیم تمثیل را براي خداوند نفی می

                                                
 ). ٣٩٣-١/٣٨٧: (بيهقی: نويسنده» مناقب الشافعی «-)١(
 ). ١/٤٢٠: ( مهان، مبنع-)٢(
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6  ] : فرماید همانگونه که در قرآن می      5   43  2  1
  8  7Z )1(. )11: شوريال(.  

   .»هیچ چیز همانند او نیست و او شنوا و بیناست«
 و مشیت و خواست بندگان ،)2( خدا و غیر مخلوق استقرآن کالم

توانند انجام دهند مگر با  به سوي خداوند است و چیزي را نمی
  . خواست خدا

مردم خالق اعمال خویش نیستند، بلکه از جانب پروردگار ایجاد و 
  . شوند خلق می

و قدر، خوب و بدش از جانب پروردگار است، و عذاب قبر حق 
ودن از مردگان حقیقت دارد، زنده نمودن مردگان حق  و سوال نم،است
اند   و بهشت و دوزخ حق، و حساب روز رستاخیز حقیقت است،است

 و غیر از این موارد، آنچه در سنت آمده و علما آنها را ،و وجود دارند
  .)3(اند حق هستند تحقیق نموده

 ابوبکر، عمر، عثمان و سپس صو بزرگترین افراد بعد از پیامبر 
  .)4( نعلی است

 و پیامبر نیز فضل و ،ستاید و خداوند در قرآن اصحاب پیامبر را می
                                                

 ). ٨٠-١٠/٧٩: ( سري اعالم النبالء-)١(
 ). ١/٤٠٧: ( مناقب الشافعی-)٢(
 ). ١/٤١٥: ( مهان، منبع-)٣(
 ). ١/٤٣٣: ( مهان، منبع-)٤(
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بزرگواري آنان را بر شمرده که این فضیلت براي مؤمنین بعد از آنها 
نیست، زیرا آنها بودند که سنت و راه و روش پیامبر را به ما رساندند و 

آنها  مورد نظرش بود صشاهد نزول وحی بودند و آنچه پیامبر 
  . اند  و به طور عام و خاص و عزم و ارشاد آن را انتقال داده،فهمیدند می

 آنان صایم از سنت پیامبر  ایم و یا ندانسته و آنچه ما شناخته
 و آنان از هر لحاظ از ما پیش بودند و آراء و نظراتشان ،دانستند می

  .)1(براي ما قابل ستایش و از آراء و نظرات ما بهتر است
قول و گفتمانی در هر صورت الزم االتباع نیست مگر و هیچ 

 و گفتمان غیر از قرآن و سنت صبوسیله قرآن و سنت رسول اهللا 
  . تابع آنها است

و حد و مقدار هر گفتاري از قرآن و سنت همان حدي است که 
  .)2( و گفتار غیر از قرآن و سنت هذیان است و بس،واجب است

                                                
 ). ١/٤٤٢: ( مهان، منبع-)١(
 ). ٤٧٥-١/٤٧٠: (بع مهان، من-)٢(
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   )1(امام احمد حنبل
  : )2(فرماید د میامام احم

چنگ زدن و تمسک به آنچه : اصول و قواعد سنت نزد ما عبارتند از
 و اقتداء نمودن به آنها، و ،کردند  بدان عمل میصاصحاب رسول اهللا 

 و دوري جستن ،ترك بدعت زیرا هر بدعتی گمراهی و ضاللت است
 و دوري گزیدن از ، و ترك همنشینی با اهل اهواء،از جنگ و جدل

  . و دشمنی بر سر مسائل دینیجدل 
  .صآثار رسول اهللا : سنت، نزد ما عبارت است از

  .  دالیل قرآن استآن و ،کند  قرآن را تفسیر و تبیین می،سنت
و از جمله سنتهایی که هر کس یکی از آنها را نپذیرد و به آن ایمان 

 و ،آید  و از اهل ایمان بحساب نمی،نداشته باشد، ایمانش کامل نیست
باشد چه خیر و یا شر، باید تمام احادیثی که در این   موضوع قدر میآن

 و ،باره آمده بپذیرد و آنها را تصدیق نماید و به آنها ایمان داشته باشد
؟ بلکه باید آن را تصدیق و به مفادش ایمان !نباید بگوید چرا و چگونه

  .داشته باشد
رسید،  و کسی که تفسیر حدیثی را ندانست و عقلش به آن نمی

داند برایش کافی است و بر او الزم است که به آن  همین مقدار که می
                                                

 ٢٤١باشد، سال   حممد بن حنبل، ابو عبداهللا شيبانی يكی از امامان چهارگانه میبن امحد -)١(
 ).٣٥٧-١١/١٧٧: (»سري أعالم النبالء«. هجری در بغداد وفات يافت

). ١٦٤-١/١٥٦: (اللكائی: »رشح أصول اعتقاد اهل السنه واجلامعه« به كتاب -)٢(
 . مراجعه نامئيد
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 الصادق ص مانند حدیث پیامبر ، و تسلیم آن شود،ایمان داشته باشد
 و احادیثی که همانند این هستند در ارتباط با مسأله قضا و )1(المصدوق

                                                
ومسلم در ). ٦٥٩٤(مبحث قضا و قدر آن » كتاب القدر« بخاری آن حديث را در -)١(

» كتـاب الـسنه«وابـوداود در ). ٢٦٤٣(كيفية خلق اآلدمي يف بطن أمـه : كتاب القدر، مبحث
ارزش اعـامل : در مبحث رواياتی كه درباره» كتاب القدر«و ترمذی در ). ٤٧٠٨(مبحث قدر 

از حديث ) ٧٦(و ابن ماجه در مقدمه مبحث قدر ) ٢١٣٧: (هدر متام كردنش است آن را آورد
ون «: عبداهللا بن مسعود كه گفت م يك ُإن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوما نطفة، ث ـ ُ ً َ ْ ً ْ ُ َ ـَّ ُ َُ ْ َ َ َ ُ ُ ََّ ْ ْ ِّ َ ْ ُْ ََ ُِ َِ ُ َِ ِ ْ ِ

ِعلقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إ ُ َ َ ََ ْ َّ ُ َُّ َُ َ ْ ً ُ ُ َ ْ ً ََ َ َِ ِ ِ ِْ ِليه امللك فينْفخ فيه الروح ويؤمر بـأربع َُ َ ُ َ َ ْ َ ْْ ُ َ َُّ ِ ْ ِ ِ ُِ ُ َ ُ َ َْ َ
ٍكلامت َ ِ ْبكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو: َ َ َ َ ََ َ ٌِّ َِ ِ ِ ِ َِ َِ َِ ْ ِ ْ ٌسـعيد ِ ْ ِ ْفـواهللاِ الـذي ال إلـه غـريه إن أحـدكم . َ ُْ َ َ ُ َ ََ َّ َِ َِ َ َ َِّ

َليعمل بعمل أهل اجلنَّة، حتى ما يكون ُ َ َ َ ْ ََ َ َ ََّ ِ ْ ُ َِ ِْ َ ُ عليه الكتاب فيعمل بعمـل ِ ِ بينَه وبينَها إال ذراع، فيسبق َ َ ْ ََ ْ َ ُ ْ َ ٌ َ ْ َ َ ُ ْ َِ ُِ ْ َ ََّ ََ ِ ِ َِ ِ
ـه وبينَهـا إال ذراع،  ون بينَ ار، حتى ما يك ار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النَّ ٌأهل النَّ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َ ِْ َّ ُ َ ُِ َِ َّ ُ ـَ ُ َُّ َ ِْ ِِ ِ ِْ َْ َ َِ

ُ عليه الك ِفيسبق ِْ َْ ََ ِ ْ َتاب فيعمل بعمل أهل اجلنَّة فيدخلهاَ َ َ ْ َ ُُ ْ ُُ َ َْ َِ َ َ َِ ِْ َ در حقيقت، خلقـت يكـى از شـام در «. »ِ
چهل روز به حالت نطفه است، پس از آن به پـاره خـونى : گريد شكم مادرش چنني انجام مى

شود به اندازه مهـان  ِشود به قدر مهان زمان و مدت، سپس به پاره گوشتى تبديل مى تبديل مى
فرستد تـا روح در آن بدمـد و فرشـته  سپس خداى تعاىل به سوى او فرشته مى.  و زمانمدت

اش، مدت عمرش، كـردار و رفتـارش، و ايـن كـه  روزى: مأمور است به نوشتن چهار كلمه
ِپس سوگند به خدايى كه هيچ معبودى به حق غري او نيست، مهانا . بدبخت يا نيك بخت است
پردازد تا آن كه ميـان او و رسيــدن بــه هبـشت،  ر اهل هبشت مىيكى از شام بـه كردار و رفتا

در آن هنگام، رسنوشـت و فرجـام كـردارش بـر او پيـشى . ماند مگر يك ذرع اى نمى فاصله
= و . گردد پردازد و پايان بد، سبب رفتنش به دوزخ مى گريد و بـه عمـل مـردم دوزخى مى مى
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به اگر چه . قدر، و یا احادیثی که در رابطه با رؤیت خداوند هستند
مذاق انسان خوش نیاید و شنونده از شنیدن آن به وحشت افتد، وظیفه 
شخص آن است که به آن ایمان بیاورد، و نباید حتی یک حرف آن را 

اراي و همچنین است براي بقیه احادیث مأثور که افراد د. جا بگذارد
  .ثقه آن را روایت کرده باشد

 مناظره و ،ئلشخص مسلمان نباید با کسی در رابطه با این مسا
، چون سخن گفتن در رابطه یاد نگیرد و شیوه مجادله را ،مجادله کند

 و یا درباره قرآن و بقیه سنتها، مکروه ،با قضا و قدر و رؤیت خداوند
 و از آن نهی شده، و حتی اگر کسی چنین کاري را کرد و با ،است

ن توا سخنان خود موفق شد که به سنتی دست یابد، به چنین کسی نمی
 و تسلیم ، تا وقتی که جدل را رها کند،گفت که از اهل سنت است

  .  و به تمام آثار ایمان داشته باشد،بدون چون و چرا گردد
 به خود ضعف راه ندهید که ،قرآن کالم خدا و غیر مخلوق است

زیرا کالم خدا از خدا است، و هیچ ! بگوئید قرآن غیر مخلوق نیست
 مواظب باشید با کسانی که در این .چیزي از خداوند مخلوق نیست

دانیم آیا  نمی: گویند کنند و می کنند و یا توقف می زمینه مجادله می
کالم : مخلوق است یا غیر مخلوق، در نیافتید، و با جرأت کامل بگوئید

                                                                                                 
پردازد تا آن كه ميان او و رسيدن بـه دوزخ،   دوزخ مىمهانا يكى از شام به كردار و رفتار اهل=

گـريد و بـه كـردار  در آن هنگام، رسنوشت بر او پيشى مـى. ماند مگر يك ذرع اى نمى فاصله
 .شود پردازد و سبب رفتنش به هبشت مى هبشتيان و فرجام نيك مى
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  . خدا غیر مخلوق است
 در ص خداوند، همانگونه که از پیامبر نایمان داشتن به دید

  . ه استاحادیث صحیح روایت شد
ایمان به میزان و ترازو، همانگونه که ذکر شده است و اعمال 

  . شود بندگان وزن کرده می
و اینکه خداوند در روز رستاخیز با بندگان خود بدون مترجم 

  . کند صحبت می
 در روز قیامت صي کوثر و اینکه پیامبر  و ایمان به چشمه

 و طولش مثل شوند و عرض اي دارد که امتش بر آن داخل می چشمه
کشد، و ظروفی که بر آن  هم هستند و فاصله هر کدام یک ماه طول می

گذاشته شده است به تعداد ستارگان است، همانگونه که در روایات 
  . متعددي روایت شده است

ایمان داشتن به عذاب قبر و اینکه مردم در قبرهایشان آزمایش 
شود، و   سوال کرده میشوند و دربارة ایمان، اسالم، خدا و پیامبرش می

اینکه دو فرشته بنامهاي منکر و نکیر به هر گونه که خدا بخواهد بر او 
  . شوند وارد می

 و ایمان به قومی که وارد صایمان داشتن به شفاعت کردن پیامبر 
شوند و بعد از اینکه سوخته شدند و به زغال تبدیل شدند  دوزخ می

اي  شود که وارد رودخانه  داده میآنها را بیرون آورده و به آنان دستور
نه که خدا گذرد و این هر گو شوند که در جلوي در بهشت می می
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  .پذیرد بخواهد صورت می
کند و در میان دو چشمش  ایمان داشتن به اینکه دجال خروج می

 و ایمان به احادیثی که در این زمینه ،کلمه کافر نوشته شده است
 و اینکه ،کند ن حقیقت واقعیت پیدا میاند، و ایمان به اینکه ای آمده

» لد«آید و او را بر روي در   از آسمان فرود می؛ حضرت عیسی
  . کشد می

شود،  قول و عمل که کم و زیاد می: و ایمان عبارت است از
ًيامنا أحسنهم إكمل املؤمنني أ«: فرماید همانگونه که در روایت آمده که می

  .»ست که اخالق نیکو داشته باشدکاملترین مومن کسی ا« .)1(»ًخلقا
 ابوبکر صبهترین و واالمقامترین فرد این امت بعد از پیامبر 

باشد، سپس عمر بن خطاب و بعد عثمان بن عفان و این سه  صدیق می
 آنها را مقدم صاندازیم همانگونه که اصحاب پیامبر  نفر را ما پیش می

  .ند و در آن هیچ اختالفی نداشتنددانست
از این سه نفر بزرگترین افراد امت، پنج نفر اهل شوري سپس بعد 
طالب، طلحه، زبیر، عبدالرحمن بن عوف و سعد  علی بن ابی: هستند، یعنی

  . هستند که همگی شایستگی خالفت را داشتند و همه امام و پیشوا بودند
                                                

وترمذی در ). ٤٦٨٢: ( ابو داود در كتاب السنه، باب الدليل علی زياده االيامن ونقصانه-)١(
وامام امحد در مسند خويش ). ١١٦٢: (مبحث حقوق زن بر مرد» كتاب الرضاع«
). ٤١٧٦: (حسن اخللق: واإلحسان مبحث وابن حبان در كتاب الرب). ٤٧٢، ٢/٢٥٠(

 .و ذهبی نيز موافق او است. اند اين حديث را نقل كرده) ١/٣: (وحاكم در كتاب اإليامن
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بعد از اهل شوري، بزرگترین این امت، مهاجرین اهل بدر و بعد 
ي آن در  یلت هر کدام به مقدار هجرت و سابقهانصار اهل بدر و فض

  . اسالم است
سپس بزرگترین امت، اصحاب رسول اهللا هستند که در همان قرنی 

  . اند که پیامبر مبعوث گشت ایمان آورده
 مصاحبت داشته خواه یکسال، یا یک ماه صهر کسی که با پیامبر 

امبر یا یک روز و یا یک ساعت او را دیده باشد، از اصحاب پی
 و درجه او به مقداري است که با پیامبر مصاحبت ،شود محسوب می

 بهتر است اگر صنموده است، و کمترین آنها، از مردمِ بعد از پیامبر 
  !!چه تمام اعمال را هم به طور کامل انجام داده باشد

یعنی کسی که پیامبر را دیده باشد و به وي ایمان آورده باشد اگر 
 از تابعین بزرگتر است اگر چه تمام اعمال )1(چه یک ساعت هم باشد

  . را هم انجام داده باشد
  . فرمانبرداري و اطاعت کردن از أئمه ضروري است

شود چه خوب باشد و چه بد،  دار می و کسی که خالفت را عهده
اگر مردم همگی به خالفت وي رضایت دادند و با وي بیعت کردند، 

  . اطاعتش ضروري است
 زور شمشیر بر مردم تسلط یافت و امیر المومنین و اگر کسی با

                                                
 .  ديده باشد اگر چه يک ساعت هم بوده باشدصپيامرب را :  منظور اين است كه-)١(
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  . باشد خوانده شد باز هم اطاعتش ضروري می
جهاد تا روز قیامت باید ادامه داشته باشد بشرطی که با امراء و 

  .  و یا بد و فاجر،فرمانروا باشد خواه امیر، خوب و صالح باشد
اید اجرا و اجراي حدود نزد حاکم ب» یءف«تقسیم غنایم جنگی مانند 

شوند و کسی حق ندارد بر آنان خرده بگیرد و یا با آنان کشمکش 
همچنن اداي صدقات، مانند زکات و غیره به امیر خواه صالح . نماید

باشد و یا فاجر جایز و نافذ است، یعنی اگر کسی زکات اموال خویش 
  . را به امیر فاجر بدهد، دینش أدا شده و درست است

شت سر چنین امامی جایز بوده و کامل و تمام و اداي نماز جمعه پ
آید و ترك  گزار بحساب می  و اگر کسی آن را اعاده نماید، بدعت،است

 مخالفت کرده است و از فضیلت صاثر نبوي نموده و با سنت پیامبر 
شود، بلکه سنت است که با آنان دو رکعت   چیزي عایدش نمیهجمع

، زیرا چنین کاري بدعت است، و نماز را بخواند و آن را اعاده ننماید
  . دلت راه یابده نباید هیچ شکی ب

هر کس بر علیه امام مسلمانان قیام کند، در حالی که مردم به امارت 
او راضی باشند و به خالفت او اقرار نمایند، خواه خالفت با رضایت 

توان  صورت گرفته باشد و یا با زور شمشیر، چنین کاري را می
 مخالفت صو با روایات پیامبر . مانان نامیدشکستن عصاي مسل

  .  استورزیده، و چنین کسی اگر بمیرد بر جاهلیت مرده
جنگ با سلطان جایز نیست و براي هیچ یک از احاد مردم درست 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

سلفائمه ای از اعتقادات  گزيدهبر  
 

 

73 

نیست که بر علیه حاکم خروج نماید، و اگر کسی این کار را بکند، 
  .  رفتار نموده استصگذار و برخالف سنت پیامبر  بدعت

نسبت به اهل قبله شهادت ندهید که فالنی بهشتی است و یا جهنمی، 
آرزو بخاطر کاري که انجام داده است، بلکه بهشت را براي بنده صالح 

ترسد که  د، و نیز براي گناهکار میترس می و از رفتن وي به دوزخ دارد،
  . د براى او دار رحمت پروردگار را آرزوىنکند وارد دوزخ شود و 

سی با گناهی پیش خدا برود که موجب دوزخ رفتن باشد، ولی و اگر ک
پذیرد،  اش را می بر گناه اصرار نورزیده و توبه کرده باشد، خداوند توبه

  . بخشد  میپذیرد و گناهانش را زیرا خداوند توبه بندگانش را می
و اگر کسی با پروردگار خود روبرو گردد در حالی که در دنیا حد 

باشد، همانگونه  امه شده باشد، این حد کفارة گناهش میآن گناه بر او اق
  .)1( به آن اشاره شده استصکه در حدیث پیامبر 

                                                
). ١٨(عالمت االيامن حب االنصار :  اين حديث را بخاری در كتاب اإليامن، مبحث-)١(

: وترمذی در). ١٧٠٩: (حدود كفارت گناهان است: كتاب احلدود، مبحث: ومسلم در
 ونسائی در كتاب البيعه باب ).١٤٣٩: (هلهاود باب ما جاء أن احلدود كفارة ألكتاب احلد

و ) ٣٢٠، ٥/٣١٤: (و امام امحد در مسند خويش) ٤١٧٨: (البيعه علی فراق املرشک
 كنا: عن عباده بن الصامت قال«). ٢٤٥٧ (صدارمی در كتاب السري باب يف بيعة النبی 

ْبايعوين عىل أن ال ترشكوا باهللاَِّ شي«:  يف جملس فقالصمع رسول اهللا  ُ ََ ُِ ِ ْ َُ ْ َ َ ِ َئا، وال ترسقوا، وال ِ َُ ِ ْ َ ً
ونه بني أيديكم وأرجلكم، وال تعصوا يف  َ ِتزنوا، وال تقتلوا أوالدكم، وال تأتوا ببهتان تفرت ُ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ََ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ َْ ْ ْ ْ ُ ُْ ُ ُِ َ َ َِ َ ْْ ٍْ ِ ْ ُ

ًمعروف، فمن وىف منْكم فأجره عىل اهللاَِّ، ومن أصاب من ذلك شيئا  َْ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َْ َُ َِ ِ ِ ٍَ َ َّ ََ َ ُ ْ َ ُ َفعوقب يف الدنيا فهو ََ ُ َ َ َُ َْ ُّ ِ ِ
ه اهللاَُّ فهو إىل اهللاَِّ إن شاء عفا عنْه وإن شاء  َ َكفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم سرت َ َ َ َّ َ ََ َ َ َْ َ ْ َ ُ َ َِّ ِ َِ ُ َ ُ ُ ْ ْ َ َ ْ َ َُ َ ًَ َ ِ ِ َ َ ٌ
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و اگر آن کسی که مرتکب گناهی شده باشد که موجب عقوبت 
است و بر آن اصرار ورزد و با همین گناه بدون آنکه توبه کرده باشد 

را تعذیب بمیرد، چنین کسی کارش با خدا است، اگر بخواهد او 
بخشد، و اگر کسی که کافر است، با کفر  دهد و اگر بخواهد او را می می

  . دهد بخشد و او را تعذیب می خداوند او را نمی. نزد خدا رود
رجم زنا کار محصن اگر اعتراف کند یا چهار شاهد بر عمل او 

 و خلفاي راشدین حد رجم صشهادت دهند، حق است زیرا پیامبر 
  . ندا را اجرا کرده

و هر کس بخواهد شخصیت یکی از اصحاب را زیر سوال ببرد و 
آن را تنقیص شخصیت نماید و یا نسبت به آنان کینه داشته باشد و یا 
از آنان بدگویی کند، چنین کسی مبتدع است مگر اینکه پشیمان شده و 

  . نسبت به همه آنها ترحم نماید و قلبش نسبت به آنان سالم گردد

                                                                                                 
ُعاقبه َ َ ِفبايعنَاه عىل ذلك. »َ َ ََ َ ُ ْ َ =  كسى با من بيعت كنيد بر اينكه غري از اهللا«. لفظ از بخارى. َ

دزدى نكنيد، زنا . و در عبادت، كسى را با او رشيك نگردانيد. را عبادت نكنيد ديگر=
نكنيد، فرزندانتان را نكشيد، به كسى هتمت و هبتان نزنيد، و در كارهاى خري از اهللا و 

ها وفا كند، خداوند پاداش اعاملش را   هركس از شام به اين وعده. رسول او نافرمانى نكنيد
و هر كس، مرتكب عمىل از اعامل فوق بشود و در دنيا جمازات گردد، اين . دادخواهد 

و اگر مرتكب اعامل بد، در دنيا جمازات نشود . جمازات، باعث كفاره گناهانش خواهد شد
و خداوند گناهانش را پنهان كند، پس او موكول به اهللا است، يعنى اگر خدا بخواهد او را 

مهه ما بر امور فوق با رسول اهللا : گويد عباده مى. »كند ات مىبخشد و اگر نخواهد جماز مى
 .»  بيعت كرديمص
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کند و غیر   و آن این است که خدا را انکار می،ر استنفاق همانا کف
گوید که مسلمان است، مانند   ولی در ظاهر می،پرستد خدا را می

اند،   و این احادیث که در این زمینه گفته شدهصمنافقین زمان پیامبر 
ال «: مانند. دهیم کنیم و آنها را تفسیر و توضیح نمی همانگونه ذکر می

  .)1(»ٍ يرضب بعضكم رقاب بعضً كفارايترجعوا بعد
  .»بعد از من کافر نشوید و برخی از شما گردن بعضی دیگر را بزند«
  .)2(» الناراملقتول يف املسلامن بسيفيهام فالقاتل وىلتقاإذا «
اگر دو مسلمان با شمشیرهایشان به جان یکدیگر افتادند، و یکی از «

 آتش دوزخ آنان دیگري را کشت هر دو، هم قاتل و هم مقتول در
  .»هستند
  .)3(»ٌ وقتاله كفر،ٌسباب املسلم فسوق«

                                                
 بخاری اين حديث را نقل نموده و لفظ هم از بخاری است، در كتاب األدب، باب ما -)١(

و ابو داود در ). ٦٦: (و مسلم در كتاب االيامن). ٦١٦٦(» ويلک«جاء فی قول الرجل 
و نسائی در كتاب حتريم ) ٤٦٨٦( زياده اإليامن و نقصانه الدليل علی: كتاب السنه مبحث

 ). ١٠٤، ٨٧، ٢/٨٥: (و امام امحد در مسندش) ٤١٢٥: (حتريم قتل: الدم، مبحث
و . نقل كرده) ٣١(» ......ن طائفتان إو«:  بخاری اين حديث را در كتاب اإليامن، باب-)٢(

 ). ٢٨٨٨: (ملسلامن بسيفيهاممسلم در كتاب الفتن و ارشاط الساعه، باب إذا تواجه ا
نقل ) ٤٨: (الخ.... خوف املؤمن :  بخاری اين حديث را در كتاب االيامن، مبحث-)٣(

 :الخ... سباب املسلم : صقول النبی : و مسلم در كتاب االيامن، مبحث. نموده است
 ، و نسائی در كتاب)١٩٨٣: (و ترمذی در كتاب الربو الصله، باب ما جاء فی الشتم) ٦٤(

 . اند اين حديث را نقل نموده) ٤١٠٥: (قتال املسلم: حتريم الدم، مبحث
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 و جنگیدن با او کفر ،شود دشنام دادن مسلمان باعث فسق می«
  .»است
  .)1(»َيا كافر فقد باء هبا أحدمها: ٍأيام رجل قال ألخيه«
اي کافر، یکی از آنان کافر : هر کس به برادر ایمانیش بگوید«
د که او کافر است و یا اینکه خودش با شود، یعنی یا باید ثابت کن می

  .»شود این کالم کافر می
  .)2(»كفر باهللا تربؤ من نسب وإن دق... «
هر کس خود را به کسى منتسب کند که حقیقت ندارد به خدا «

  .»گر هم این چیز براى ایشان ارزشى نداشته باشداکافر شده، 
هستند که سند ي احادیثی که همانند این روایات هستند زیاد  و بقیه

ما تسلیم آنها هستیم اگر چه تفسیر آنها را . اند آنها صحیح و حفظ شده
کنیم مگر  کنیم و آنها را تفسیر نمی ندانیم، و در آن مجادله نمی

  . اند همانگونه که آمده
اند و هم اکنون موجودند، همانگونه که از  بهشت و دوزخ خلق شده

                                                
و مسلم در كتاب ) ٦١٠٤(الخ ... من اكفر اخاه :  بخاری در كتاب االدب، مبحث-)١(

اند و  اين حديث را نقل نموده) ٦٠: (يا كافر: بيان حال ايامن من قال ألخيه: االيامن مبحث
 . لفظ از بخاری است

، وأبوبكر املروزى در )٢٨٦٤(من ادعى إىل غري أبيه :  در كتاب الفرائض، مبحث دارمى-)٢(
فيمن ادعى : ، وهيثمي در جممع الزوائد، كتاب اإليامن، مبحث)٩٠(مسند أبوبكر الصديق 

 ).١/٩٧(إلخ ... غري نسبه 
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خدا و رسول را ! اند  نشده نقل شده و هر کس بگوید خلقصپیامبر 
تکذیب نموده است و گمان نکنم که چنین کسی به بهشت و جهنم 

  . باور داشته باشد
و هر کس از اهل قبله بمیرد در حالی که از اهل توحید باشد، بر او 

شود، و  شود و از خدا براي او طلب آمرزش کرده می نماز خوانده می
انجام داده باشد، نماز میتش قطع بخاطر گناه، صغیره باشد یا کبیره که 

  .)1(شود شود، بلکه امر وي به خدا واگذار می نمی

                                                
 ).١٦٤-١/١٥٦: (اللكائی: نويسنده» رشح اصول اعتقا اهل السنه و اجلامعه «-)١(
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   )1(امام بخاري
  : )2(فرماید  می:امام بخاري 

ام در ممالک مختلف  با بیش از هزار نفر از اهل علم مالقات داشته
علماي اهل حجاز، مکه، مدینه، کوفه، بصره، واسط، بغداد، : از جمله

ام در طول قرون متوالی و به  ارها با این علما دیدار داشتهشام و مصر، ب
ام، دوبار با اهل شام،   سال در میان آنها در رفت و آمد بوده)46(مدت 

ام و آن هم در  ام، و چهار بار به بصره رفته مصر و جزیره دیدار نموده
ام، ولی  سالهاي متعدد و براي مدت زیاد، شش سال در حجاز مانده

ام البته همراه محدثین  چند بار وارد کوفه و بغداد شدهدانم  نمی
مکی بن ابراهیم، یحیی بن یحیی و علی بن ال: خراسانی از جمله

  . الحسن بن شقیق و قتیبه بن سعید، و شهاب بن معمر
ف محمد بن یوس: ام و در شام با این دسته از علما دیدار داشته

ومغیره عبدالقدوس بن حجاج، بن مسهر، و ابالفریابی، أبامسهر عبداالعلی 
  .ینها تعداد زیادي دیگر هم هستندحکم بن نافع، و غیر از االو ابوالیمان 

و در مصر با یحیی بن کثیر و ابو صالح کاتب لیث بن سعد، و سعید 
  . عیم بن حمادفرج، و نُالبن أبی مریم، و اصبغ بن 

                                                
اجلامع «: مد بن اسامعيل بن ابراهيم، ابو عبداهللا بخاری حافظ، صاحب كتاب حم-)١(

.  هجری در يكی از روستاهای سمرقند دار فانی را وداع گفت٢٥٦در سال » الصحيح
 ).٤٧١ – ١٢/٣٩١(ذهبی » سري اعالم النبالء«

 ). ١٧٦ – ١/١٧٢: (الاللكائی» رشح اصول اعتقاد اهل السنه واجلامعه «-)٢(
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یمان بن میدي، و سلعبداهللا بن یزید المقرئ، و الح: و در مکه با
  . حرب قاضی مکه، واحمد بن محمد أزرقی

إسماعیل بن أبی أویس، و مطرف بن عبداهللا، و : و در مدینه با
عبداهللا بن نافع زبیري، احمد بن ابی بکر ابومصعب زهري، و ابراهیم 

  .بن حمزه زبیري، و ابراهیم بن منذر خرامی
ولید ال مخلد شیبانی، و ابو بتضحاك الابو عاصم : و در بصره با

هشام بن عبدالملک، و حجاج بن منهال، و علی بن عبداهللا بن جعفر 
  . مدینی

فضل بن دکین، و عبداهللا بن موسی، و احمد الابو نعیم : و در کوفه با
بن یونس، و قبیصه بن عقبه، و ابن نمیر، و عبداهللا و عثمان فرزندان 

  . ابوشیبه
، و ابومعمر، و یحیی بن معیناحمد بن حنبل، و : و در بغداد با

  . قاسم بن سالمالخیثمه، و ابو عبید ابو
  . عمرو بن خالد حرانی: و از اهل جزیره با

  . عمرو بن عون و عاصم بن علی بن عاصم: و در واسط با
  . فضل و اسحاق بن ابراهیم حنظلیالصدقه بن : و در مرو با

  . کنیم تا اسامی زیاد طوالنی نشود با همین مقدار اکتفا می
  .  اختالف داشته باشند زیرمیان تمامی این افراد ندیدم که در مسایلدر 

همانا دین عبارت است از قول و عمل؛ و دلیل بر این مدعی این 
q  ] : باشد آیه قرآن می   p  o  n   m  l  k  j  i  h
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  y  x   w  v  ut  s   rZ) 5: بینّهال(.  
ا را بپرستند، در و دستوري به آنها داده نشده بود جز این که خد«

حالی که دین خود را براي او خالص کنند، و از شرك به توحید 
و این است آیین و  ،پردازندبازگردند، نماز را برپا دارند و زکات را ب

  .»دین مستقیم و پایدار
و در این مساله که، قرآن کالم خدا و غیر مخلوق است، بدلیل این 

Z  ]  \  [ ] : آیه   Y  X  W  V    U  `   _  ^  
  k  j  i  h   g  f     e   d  c  b  a

  mlZ )پروردگار شما، خداوندى است که آسمانها و « .)54: عرافاأل
 سپس به تدبیر جهان ؛آفرید) شش دوران( زمین را در شش روز 

 و شب به ؛پوشاند یشب، روز را م) پرده تاریک( با ؛هستى پرداخت
و خورشید و ماه و ستارگان را  ؛دنبال روز، به سرعت در حرکت است

  .»آفرید، که مسخر فرمان او هستند
خداوند : گوید ابن عیینه می: ابو عبداهللا محمد بن إسماعیل گفت

u  t  ] : گوید خلق را از أمر جدا کرده و می   s  rq   p  o  n
  w  vZ )جهان(آگاه باشید که آفرینش و تدبیر « .)54: عرافاأل( ،

است خداوندى ) ناپذیر و زوال(پر برکت ! ست)مان اوو به فر(از آن او 
  .»!که پروردگار جهانیان است

و هر چه خیر و شر است بوسیله قدر خداوند است، خداوند 
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). 2-1: الفلق( 4Z  5  6  7  8  9  :   ;  >  =  ] : فرماید می
  .»از شر تمام آنچه آفریده است . صبحءبرم به پروردگار سپیده پناه می: بگو«

  .)96: صافاتال( Z¥  ¦  §  ¨  ©  ] : فرماید و نیز می
  .»!سازید با اینکه خداوند هم شما را آفریده و هم بتهایى که مى«

  .)49: قمرال( ã â  á  à   ß  ÞZ  ] : فرماید و می
مه چیز را به اندازه مقدر و معین و به استوارى و محکمى ما ه«

در سابق و ازلى خداوند متعال براى این آیه بر اثبات قَ (!یما هتمام آفرید
خلقش داللت دارد، یعنى علم حق تعالى به اشیاء قبل از وجود آنها و 

  .»)نوشتن و ثبت نمودن آنها در لوح محفوظ قبل از روى دادن آنهاست
اند تکفیر  و هیچ احدي از اهل قبله را بخاطر گناهی که مرتکب شده

u  t  s  r   ] : فرماید آن که میکردند، و آن هم بدلیل این آیه قر نمی
      ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |   {  z  y    x  w  v

  ¨   §Z )و ! بخشد شرك را نمى) هرگز(خداوند « .)48: نساءال
  . »بخشد مى) بخواهد و شایسته بداند(تر از آن را براى هر کس  پایین

 صر و در میان آنها مشاهده نکردم که نسبت به اصحاب پیامب
دستور داده شده که براي : فرماید  میكعایشه . حرفی بزنند بجز خیر

&  '      ] : فرماید آنها طلب مغفرت نمائیم، همانگونه که قرآن می
  3  2  1    0  /  .  -  ,   +   *  )     (

  8  7  6   5  4Z )ما و برادرانمان را ! پروردگارا« .)10: حشرال
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اي  رفتند بیامرز، و در دلهایمان حس و کینهکه در ایمان بر ما پیشی گ
  .»تو مهربان و رحیمی! نسبت به مؤمنان قرار مده، پروردگارا

کردند و از کاري که پیامبر و اصحابش  و آنها مدام از بدعت نهی می
و براي این کار به این آیه . جستند به آن عمل نکرده بودند دوري می

آل ( E  D  C  B  A   GF Z ] : کردند استدالل می
قرآن و اسالم، و هرگونه ( و همگى به ریسمان خدا « .)103: عمران

  .»، چنگ زنید، و پراکنده نشوید)وسیله وحدت
  .)54: نورال( 1Z  2  43  ] : فرماید و یا می

  .» اطاعت کنید، هدایت خواهید شد)پیامبر( اما اگر از اوو«
را بر نمود، مردم   بدان عمل میصو بر آنچه که پیامبر 

K  J  ] : کردند به آیه انگیختند، و براي این کار استدالل می می
  X  WV  U  T  S   R  Q  P  ON  M  L

  ]  \   [  Z  YZ )این راه مستقیم من « .)153: نعامألا
پیروى ) و انحرافى(هاى پراکنده  و از راه! است، از آن پیروى کنید

این چیزى است که ! زدسا نکنید، که شما را از طریق حق، دور مى
  .»!کند، شاید پرهیزگارى پیشه کنید خداوند شما را به آن سفارش مى

نباید با امراء در افتاد، و براي این : و همه آنها متفق بودند بر اینکه
ٌثالث ال يغل عليهن «: کنند ادعا که داشتند، به این حدیث استناد می

مر، ولزوم  األة والةطاع، واخالص العمل هللا: ٍقلب امریء مسلم
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  .)1(» دعوهتم حتيط من ورائهمَّنإمجاعتهم، ف
: کند سه چیز هستند که قلب شخص مسلمان در آنها خیانت نمی«

خالصانه عمل کردن بخاطر خدا، فرمانبرداري کردن از ولی امر و ملتزم 
  . »گیرد بودن به جمع آنها، زیرا دعوت آنها تمام پیروانشان را در بر می

Ç  ] : فرماید کند که می ث را با این آیه تقویت میسپس این حدی
  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   ÈZ )59: نساءال(.  

علما و (و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو االمر ! اطاعت کنید خدا را«
  .»را) حکام مسلمان
  !!. نباید بر امت محمد شمشیر کشید: گفتند و نیز می

بود، تنها براي امام مسلمین  ب میاگر دعایم مستجا: گوید فضیل میال
کردم، زیرا اگر امام صالح باشد، مملکت و بندگان خدا همگی  دعا می

  .)2(در امن و آسایش بسر خواهند برد

                                                
و لفظ اين حديث در مسند چنني ) ٥/١٨٣: (اين حديث در مسند امام امحد است -)١(

ًثالث خصال ال يغل عليهن قلب مسلم أبدا، اخالص العمل هللا، ومناصحة .... «: است
اين حديث را زيد بن ثابت » ... َوالة األمر، ولزوم اجلامعة، فإن دعوهتم حتيط من ورائهم 

tترغيب در اخالص وصدق : لرتهيب منذری، مبحثكتاب الرتغيب وا.  روايت كرده
: كتاب العلم، مبحث: وجممع الزوائد هيثمی) ٢٤٠(ص : و مسند امام شافعی). ١/٢٣(

 ). ١/١٣٧: (گوش دادن به حديث و تبليغ آن
 ). ١٧٦-١/١٧٢: (رشح أصول اعتقاد اهل السنه و اجلامعه الاللكائی:  منبع-)٢(
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  )1(امام ابو جعفر طحاوي حنفی
  

) العقیده المنجیه( در اوایل رسالۀ خویش :امام ابو جعفر طحاوي 
عت است بنابر مذهب این اعتقاد اهل سنت و جما: گوید چنین می

  : فقهاي این امت
 ثابت کوفی، و ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم بنابو حنیفه النعمان 

، و نیز عبارت است از نبجلی، و ابوعبداهللا محمد بن حسن شیبانی 
  . آنچه که به آن اعتقاد و باور دارند از اصول دین و آئین خداپرستانه

قد به توفیق الهی هستیم دربارة توحید پروردگار در حالی که معت
شریک است، و هیچ چیز  خداوند تبارك و تعالی، واحد و بی: گوییم می

جز او وجود ندارد، و هیچ چیزي حق مانند او نیست، و هیچ معبودي ب
انتها است،  ابتدا است و دائم بی کند، قدیم بی او را عاجز و درمانده نمی

خواهد، چیز دیگري  یگردد، به جز آنچه که او م فانی و نابود نمی
تواند  رسد و هیچ فهمی نمی نخواهد بود، حتی وهم و خیال به او نمی

 و ، زنده است و نخواهد مرد،او را دریابد و شبیه مخلوقات نیست
  ..... پابرجا و ازلی است و نخواهد خوابید 

همانا قرآن کالم خدا است، که به صورت : امام طحاوي باز فرمود
 و آن را بعنوان وحی بر ، شده، منتها بدون کیفیتگفتار از او صادره

                                                
، ابو جعفر طحاوی، رياست فقه حنفی در مرص به او  امحد بن حممد بن سالمه مرصی-)١(

سري « هجری در قاهره وفات يافت ٣٢١منتهی گشت و او تصنيفات زيادی دارد، و سال 
 ). ٣٢-١٥/٢٧(» اعالم النبالء
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 نازل فرمود، و مؤمنان قرآن را بر همین منوال صپیامبرش محمد 
 و همچون ،اند که قرآن حقیقتاً کالم خدا است تصدیق نمودند و یقین یافته

 و هر کس آن را بشنود و گمان ببرد که ،گفتار مردم عادي مخلوق نیست
و هر کس خدا را به یکی از معانی بشر . شود گفتار بشر است کافر می

شود، و هر کس در این مقال بنگرد و تفکر کند،  توصیف کند کافر می
دینان انزجار پیدا  رسد و از گفتار همچون بی گیرد و به یقین می عبرت می

  . داند که خداوند با این صفاتش مانند بشر نیست کند و می می
هل بهشت حق است، بدون اینکه رؤیت و دیدار با خداوند براي ا

(  *    +    ,  ] : فرماید کیفیت آن مشخص باشد، همانطور که قرآن می

 0  /  .  -Z )اهل سعادت(در آن روز صورتهاي «).23-22: القیامه (
  .»نگرد روردگارش میپبه ) و با شادابی(و . شاداب و مسرور است

دانسته است، و و تفسیر آن آنگونه است که خداوند اراده کرده و 
 صهر حدیثی که در این زمینه وارد شده، همانگونه است که پیامبر 

 و معناي آن همانگونه است که او اراده فرموده، در این ،فرموده است
کنیم و آن را مطابق  باره آن را با نظرات و دیدگاه خویش تاویل نمی

 کنیم؛ همانا کسی دینش سالم است هوي و آرزوي خویش تفسیر نمی
 و هر دانش و فنی که علم ،قید و شرط خدا و رسول شود که تسلیم بی

تا آخر آنچه امام طحاوي به آن ..... خداوند را مشوش کند رد نماید
  .)1(اشاره نموده است

                                                
 ). ٧: (نويسنده ابن ابی العز احلنفی، ص:  متن عقيده الطحاويه-)١(
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  )1(امام ابن ابی زید قیروانی مالکی
آنچه که زبانها به آن «:  تحت عنوان:زید قیروانی مالکی ابى ابن 

چنین » لبها به آن باور دارند از امورات واجب دینیند و قگوی سخن می
  : گوید می

  : ایمان و باور داشتن قلبی و آن را بر زبان آوردن که: از جمله
 ،همانا خداوند معبود به حق و تنها است که بجز او معبودي نیست

و او نظیر ندارد، نه پدر دارد و نه فرزند، نه همسر دارد و نه شریکی، 
توانند به  انتها هم او است، توصیفگران نمی است و آخر بیابتدا  اول بی

توانند تمام  حقیقت صفت وي دست یابند، و صاحب فکران نمی
هاي او عبرت  امورات او را بفهمند، صاحب فکران از دیدن نشانه

روند، همانگونه که قرآن  گیرند و از ماهیت ذاتش فرو نمی می
Á    À ] : فرماید می   ¿  ¾   ½  ¼   »           Å  Ä  ÃÂ    

  Ð  Ï   Î  Í   ÌË     Ê     É  ÈÇ  ÆZ )255: بقرهال(.  
.  جز به مقدارى که او بخواهد؛گردد و کسى از علم او آگاه نمى«

 و علم و دانش محدود دیگران، ؛اوست که به همه چیز آگاه است(
  او، آسمانها و زمین راعرش.) پایان و نامحدود اوست پرتوى از علم بى

. کند ، او را خسته نمى)آسمان و زمین( و نگاهدارى آن دو ؛دربرگرفته
                                                

 حممد، يكی از فقهای اعيان قريوان، در زمان  عبداهللا بن عبدالرمحن قريوانی نفزاوی، ابو-)١(
 ٣٨٦در سال . باشد می» الرساله«: خويش امام فقه مالكی بود، از كتاهبای مشهورش

 ). ١٣-١٧/١٠(» سري أعالم النبالء«هجری وفات يافت 
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  .»بلندى مقام و عظمت، مخصوص اوست
و توانا است، شنوا و بینا و خداوند، عالم و آگاه است، تدبیرگر 

مرتبه و عالی مقام است، و او ذاتاً بر روي عرش قرار دارد و با علم بلند
سان را آفریده و هر آنچه به دلش خودش در همه جا وجود دارد، او ان

تر است، همانگونه  داند و از رگ گردنش به او نزدیک خطور نماید می
Ô  ] : فرماید که خداوند می         Ó   Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   Í   Ì

   ß  Þ          Ý   Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  ÕZ )59: نعاماأل(.  
 و نه ؛آگاه استافتد، مگر اینکه از آن  نمى) از درختى(هیچ برگى «

اى در تاریکیهاى زمین، و نه هیچ تر و خشکى وجود دارد،  هیچ دانه
  .»ثبت است) در کتاب علم خدا(جز اینکه در کتابى آشکار 

و بر ملک اشراف و قدرت ) استوي(خدا بر روي عرش قرار گرفته 
دارد، یعنی مالک ملک است و تدبیر و تسخیر آن هم در دست او 

  . است
سماء حسنی و صفات عالی است، او با تمام نامها و او داراي ا

صفاتش ازلی است، حاشا از اینکه صفاتش مخلوق و یا نامهاي او 
حادث باشند، خداوند با موسی صحبت کرد با همان کالمی که صفت 

جلوه کرد، و کوه بر باشد، کالم او مخلوق نیست، خداوند  ذاتی او می
  .از عظمت او کوه همسان خاك شد

 کالم خدا است و مخلوق نیست که نابود گردد، و صفت خلق قرآن
  . شده هم نیست که فانی گردد
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ایمان به قَدر الهی چه خوب و چه بد، چه شیرین باشد و چه تلخ، 
 و مصدر ،پروردگار آن را تقدیر نموده و مقدار امور به دست او است

دانسته همه امور بنابر قضاي او است، و هر چیزي را قبل از ایجادش 
سپس براساس قدر او به وجود آمده، و هیچ قول و عملی از . است

زند مگر اینکه خداوند آن را در نظر گرفته و در علم او  بندگان سر نمی
,   -  .  /  0   1  2     ] : فرماید گذشته است، همانگونه که می

  3Z )14: ملکال(.  
گاه نیست؟ در آیا آن کسی که موجودات را آفریده از حال آنها آ«

  .»باخبر و آگاه است) از اسرار دقیق(حالی که او 
کند و با عدل خویش او را رسوا  هر که را بخواهد، گمراهش می

دهد و با فضل و کرم خویش  گرداند، و هر که را بخواهد هدایت می می
دهد، همه اینها نزد خدا آسان است اگر در علم او  وي را توفیق می

 یا ، تقدیر نموده باشد که آیا شقی و بدبخت استو آن را، آمده باشد
  ! سرافراز و خوشبخت

در سلطه او چیزي یا کاري که او نخواسته باشد وجود ندارد، و 
نیاز نیست، و بغیر از او خالقی نیست،  هیچ کس در مملکت او از او بی

  . باشد او پروردگار بندگان و خداوند رفتار و اعمالشان می
  . کند موجودات و سرنوشت همه را مقدر میو اوست که حرکات 

و اوست که پیامبران را فرستاد براي اتمام حجت بر آنان و سپس 
 به اتمام صرسالت خویش را و نبوت را بوسیله حضرت محمد 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

سلفائمه ای از اعتقادات  گزيدهبر  
 

 

89 

 تا مژده دهد هآور آسمانی فرستاد د، و او را به عنوان آخرین پیامیرسان
رمان پروردگار دعوت کند و  فتا به و ، و بترساند کافران را،مؤمنین را

چراغ تابناك گردد، و کتاب حکیم خویش را بر او فرستاد و دین 
 بشریت را بسوي  کتابراستین خویش را تشریح فرمود و به وسیله آن

  . راه راست هدایت نمود
روز رستاخیز خواهد آمد و در آن هیچ گونه شکی نیست، و اینکه 

  . گردند مانگونه که بودند بر میگرداند و ه خداوند مردگان را زنده می
 و به وسیله ،کند و خداوند افعال نیک بندگان مومن را چند برابر می

و از گناهان صغیره آنان . توبه از گناهان بزرگشان در گذشته است
 و کسانی که از ،ذشته استگره، در بعلت انجام ندادن گناهان کبی
واست خدا رجوع اند به مشیت و خ گناهان کبیره خود توبه نکرده

z  y  }   |  {  ~]: کنند می     x  w  v   u  t  s  rZ 
تر از آن را  و پایین! بخشد شرك را نمى) هرگز(خداوند « .)48: نساءال(

  . »بخشد مى) بخواهد و شایسته بداند(براى هر کس 
و هر که را به وسیله آتش عقاب داده باشد، بوسیله ایمانش وي را 

W  ] : گرداند همین دلیل او را داخل بهشت میبیرون آورده و به 
  ]  \   [  Z   Y  XZ )7: هزلزلال(.  

  .»بیند اي کار خیر انجام دهد آن را می وزن ذره پس هر کس هم«
 کسانی که مرتکب گناهان کبیره صو به وسیله شفاعت پیامبر 
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  . ندآی اند از جهنم بیرون می شده
اي همیشه منزل اولیاي خود و خداوند بهشت را آفریده و آن را بر

 و آنان را بوسیله رؤیت خویش تکریم و مورد احترام ،قرار داده است
 ؛ قرار داده است، و این بهشت همان بهشتی است که حضرت آدم

را از آن بسوي زمین فرود آرود و آن را در زمین مستقر کرد و بعنوان 
اساس همان خلیفه و جانشین خود در زمین قرار داد، و همه آنها بر

  . چیزي بود که در علم خدا گذشته بود
و خداوند، دوزخ را آفریده و آن را منزل ابدي قرار داده براي 

 و آیات و کتب خدا و پیامبران را انکار نمودند، ،کسانی که کافر شدند
  . ندنان از دیدار با پروردگار محروم هستو ای

رسی مخلوقات و خداوند تبارك و تعالی در روز قیامت براي حساب
د و فرشتگان شو و پاداش دادن به آنها حاضر میخویش و عقوبت دادن 

شوند و در آن روز ترازوهایی براي وزن  نیز صف کشیده آماده می
p   ] : شود کردن اعمال بندگان گذاشته می   o  n  m   l

  r   qZ )8: عرافاأل(.  
  .»رانندآنها سنگین است، همان رستگا) عمل(کسانى که میزانهاى «

  : شود و نامه اعمالشان با توجه به عملکردشان داده می
 [  T  S  R  Q   P  O  N   M   L  K  JZ  

  .)8-7: نشقاقالا(
به زودي .  اعمالش به دست راستش داده شودءپس کسى که نامه«
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  .»شود حساب آسانی براي او می
 [g  f  e   d  c  b   a  `  _  ^  ]  \  [  ZZ 

  .)12-10: انشقاق(
به زودي . شتِ سرش داده شودپ اعمالش به ءو اما کسی که نامه«

هاي سوزان  و در شعله. اي واي بر من که هالك شدم: زند فریاد می
  .»سوزد آتش می

و پل صراط حقیقت دارد که بندگان با توجه به اعمالشان از روي 
گذرند، و  گذرند، و با سرعتی متفاوت از روي آتش جهنم می آن می

مانند و اعمالشان چنان نیست که آنها را  ی هم بر روي آن میبرخ
  . نجات دهد

 بر آن وارد صایمان به چشمه کوثر حق است، که امت پیامبر 
شود و هر کس این  شوند و هر کس از آن بنوشد هرگز تشنه نمی می

واقعیت را تغییر و یا معنی آن را با چیزي دیگر تبدیل کند، از آن دور 
  . خواهد گشت

ایمان عبارت است از گفتار و اخالص قلب و عمل اعضاء که این 
شود که در  گردد، و با نقض آن کم می ایمان بوسیله اعمال زیاد، افزون می

  . گردد  و با افزایش آن ایمان افزون می،نتیجه با نقص آن ایمان ناقص
 و قول و عمل، کامل ،شود و قول تنها بوسیله عمل کامل می

گردد مگر  وسیله نیت، و قول و عمل و نیت تکمیل نمیشود مگر ب نمی
  . با موافقت آنها با سنت
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اند  و هیچ یک از اهل قبله را بوسیله گناهی که مرتکب شده
  . توان تکفیر نمود نمی

  . شوند اند و نزد پروردگارشان روزي داده می و اینکه شهیدان زنده
خیز نعمت داده ماند و تا روز رستا و اینکه ارواح بهشتی باقی می

  . شوند می
  . شوند و اینکه ارواح اهل دوزخ تا روز قیامت تعذیب می

و اینکه اهل ایمان در قبرهایشان آزمایش و از آنان سوال کرده 
=  <  ?  @  F  E   D  C  B  A  ] : شود می

  HGZ )27: براهیمإ(.  
خداوند کسانى را که ایمان آوردند، به خاطر گفتار و اعتقاد «
  .»! هم در این جهان، و هم در سراى دیگر؛دارد تشان، استوار مىثاب

نویسند، و هیچ  و همراه بندگان فرشتگانی هستند که اعمالشان را می
  . گذارند چیزي را جا نمی

ذن پروردگار روح بندگان را ابا ) فرشته مرگ(و ملک الموت 
  . گیرد می

بودند، سپس به و اینکه بهترین مؤمنان آنانی بودند که با پیامبر 
خلفاي : اند از و افضل صحابه عبارت.... ترتیب تابعین و تابع تابعین و 

 و نباید هیچ یک از نابوبکر، عمر، عثمان سپس علی : راشدین
ه میان آنها رخ چیر و نیکی نام برده شوند و از آنصحابه به جز به خ

 بودند ، و اینکه آنان از همه به حق نزدیکترسکوت کردداده است باید 
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  . و بهترین رأي و مذهب را دارند
و باید از پیشوایان مسلمان اطاعت نمود، اعم از علما و فرمانروایان 
و پیروان سلف صالح، و باید از آثار آنان استفاده نمود و برایشان طلب 

  . غفران و آمرزش نمود
گزاران ایجاد  و باید در مسائل دینی مجادله ننمود، و آنچه بدعت

  .)1(کردند ترك ا نموده

                                                
با ). ٢٤-٩(ص : رشح رسالة ابن ابی زيد قريوانی» الثمر الدانی فی تقريب املعانی «-)١(

 . كمی ترصف
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  )1(امام ابن تیمیه
از جمله امامان پیشتاز، که خداوند آنها را توفیق داده تا نفس 
خویش را در اختیار دعوت توحیدي قرار دهند، و خود را قربانی 

اند، جناب شیخ االسالم تقی  عقیدة پاك و نجات دهنده اسالمی نموده
 :م بن تیمیه الدین ابوالعباس احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسال

  . باشد می
کند تا منهج  ابن تیمیه گفتار خویش را در اعتقادات صحیح آغاز می

صحیح و درست را بیان کند و این کار را با مراجعه به قرآن و سنت 
  .  انجام داده استصرسول اهللا 

این اعتقاد گروه و فرقه نجات «: )2(فرماید  می:امام ابن تیمیه 
باشد یعنی اهل سنت و  تا بر پایی روز جزا مییافتگان و یاري شدگان 

  : جماعت که عبارت است از
 مان به کتابهاي آسمانی، ایمان بهایمان به خدا، ایمان به فرشتگان، ای

  . خواه خیر باشد یا شر: پیامبران و زنده شدن مردگان و ایمان به قدر
  : آیند ر از ایمان به خدا بحساب میو موارد زی

ه که خداوند در قرآن، خود را به آن توصیف نموده ایمان به هر آنچ
 ، خداوند را به آن توصیف کرده باشدص و هر آنچه که پیامبر ،باشد

                                                
 امحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم حرانی دمشقی، ابو العباس ابن تيميه، شيخ االسالم و -)١(

 . هجری در دمشق وفات يافت٧٢٨امام أئمه اعالم كه نيازی به تعريف ندارد، سال 
 ).٣/١٢٩: (جمموع فتاوای شيخ االسالم ابن تيميه مراجعه فرمائيد:  برای اين به كتاب-)٢(
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بدون اینکه این کالم تحریف و یا تعطیل شده باشد، و نیز بدون آنکه 
در آن براي خدا کیفیت و یا تشبیه و تمثیلی وجود داشته باشد، بلکه 

1  2  43   5     ] : اوند جل جاللهایمان دارند به اینکه خد
  8  7  6Z )11: شوريال(.  

  .»هیچ چیز همانند او نیست و او شنوا و بیناست«
و خداوند تبارك و تعالی آنجا که براي خویش نامها و صفاتی 

  .)1(آورده است میان نفی و اثبات را با هم جمع کرده است
اند عدول  آوردهاند و  اهل سنت و جماعت از آنچه پیامبران گفته

ند، زیرا راه پیامبران همانا صراط مستقیم است و راه آنانی است کن نمى
که خداوند بر آنان نعمت خویش را فرود آورده همچون پیامبران، 

  . صدیقین، شهدا و صالحین
و آنچه که خداوند در سوره اخالص در وصف خویش فرموده 

وم قرآن یک سشود سورةاخالص که معادل  داخل در این مقال می
'  ] : یدفرما آنگاه که می!! باشد می   &  %  $  #  "  !

   3  2  1  0  /  .  -  ,  +   *   )  (Z 
 ).4-1: خالصإلا(

 نیازمندان ءخداوندي است که همه. بگو خدا یکتا و یگانه است«
                                                

). ال هو وال غريه(كه اين نامها و صفات نه عني خدا هستند و نه غري آن  يعنی گفته -)١(
 .مرتجم
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و براي او هیچگاه شبیه و . نزاد و زاده نشد) هرگز. (کنند قصد او می
  .»ستمانندي نبوده ا

همچنین آنچه در وصف خود گفته در بزرگترین آیه قرآن، آنگونه 
{  ~  �¡  ¢  £  ] : فرماید که می   |  {  zy  x   w   v  u  t  s

   µ   ́  ³  ²±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©̈   §     ¦  ¥  ¤
           Å  Ä  ÃÂ    Á    À   ¿   ¾  ½   ¼   »   º¹  ¸  ¶

 Í   ÌË     Ê     É  ÈÇ  Æ  Ð  Ï   Î Z )255: هالبقر.(  
نیست جز خداوند یگانه زنده، که قائم به ذات بحق هیچ معبودى «

 هیچگاه خواب ؛هستند خویش است، و موجودات دیگر، قائم به او
اى از تدبیر جهان هستى،  و لحظه (؛گیرد سبک و سنگینى او را فرانمى

 ؛ از آن اوستآنچه در آسمانها و آنچه در زمین است،) ؛ماند غافل نمى
بنابراین، شفاعت ! (کیست که در نزد او، جز به فرمان او شفاعت کند؟

کنندگان، براى آنها که شایسته شفاعتند، از مالکیت مطلقه او  شفاعت
و پشت سرشان است ) بندگان(آنچه را در پیش روى آنها ) کاهد نمى
کسى و ) و گذشته و آینده، در پیشگاه علم او، یکسان است (؛داند مى

اوست که به . ( جز به مقدارى که او بخواهد؛گردد از علم او آگاه نمى
 و علم و دانش محدود دیگران، پرتوى از علم ؛همه چیز آگاه است

 و ؛ او، آسمانها و زمین را دربرگرفتهعرش) پایان و نامحدود اوست بى
بلندى مقام و . کند ، او را خسته نمى)آسمان و زمین(نگاهدارى آن دو 

  .»مت، مخصوص اوستعظ
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به همین خاطر است هر کس این آیه را در شب بخواند، خداوند براي 
  . تواند به او نزدیک شود گمارد و تا صبح شیطان نمی او حافظی می
  .)58: فرقانال( 6Z   7  8   9   :  ;  ] : فرماید و یا می

  .»میرد اى که هرگز نمى و توکل کن بر آن زنده«
Ï  ] : فرماید و یا می   Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç    Æ

   ÐZ )3: حدیدال(.  
  .» و او به هر چیز داناست؛اول و آخر و پیدا و پنهان اوست«

Û   ] : فرماید و یا می   Ú  Ù  Ø       ×Z )34: لقمان(.  
  .»خداوند عالم و آگاه است«

:  ;  >  =  <  ?  ]: فرماید و یا می   9   8  7  6   5  4
  CB  A  @Z ) 2 :سبأ(.  

داند، و  آید مى رود و آنچه را از آن برمى آنچه در زمین فرومى«
  . »رود شود و آنچه بر آن باال مى آنچه از آسمان نازل مى) همچنین(

È     ] : فرماید و یا می   Ç  Æ  ÅÄ   Ã  Â  Á  À  ¿   ¾
  ×   Ö  Õ  Ô        Ó  Ò   Ñ   Ð  Ï   Î  Í   Ì  ËÊ  É

         Ý  Ü   Û   Ú   Ù  Ø   ß   Þ Z )59: نعامألا(.  
خوانند، و جز ذات پاك او  و کسانى را که صبح و شام خدا را مى«

نه چیزى از حساب آنها بر توست، و ! نظرى ندارند، از خود دور مکن
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اگر آنها را طرد کنى، از ستمگران ! نه چیزى از حساب تو بر آنها
  . »خواهى بود
7  8] : فرماید و می   6      5   43 2  1  Z 

  .»هیچ چیز همانند او نیست و او شنوا و بیناست« .)11: شوريال(
åä  ã  â  ] : گوید و یا می   á  àZ )119: مائدهال(.  

  .»هم خداوند از آنها خشنود است، و هم آنها از خدا خشنودند«
̧    º  ¹  «  ¼  ½  ] : گوید و یا می  ¶  µ  ´    ³

  À  ¿  ¾Z )22-21: فجرال(.  
پندارند، در آن هنگام که زمین سخت در  ست که آنها میو چنان نی«

و خداوند براي فصل قضاوت بین خالیق بیاید، و . هم کوبیده شود
  . »فرشتگان صف در صف حاضر شوند

: رحمنال( Z  Y  X  W  V  U   TZ  ] : فرماید و یا می
در این آیه  (!ماند  ذوالجالل و گرامى باقى مىوجه خداوندو تنها « .)27

بدون تشبیه و چگونگى براى خداوند عز ) روى پروردگار: (صفت وجه
  . »)ند که به جالل و عظمت او سبحانه الیق استک مىوجل ثابت 
°  ±  µ  ´  ³  ²¶  ] : گوید و نیز می   ¯Z )75: ص(.  

چه چیز مانع تو شد که بر مخلوقى که با دست ! اى ابلیس: گفت«
  .»خود او را آفریدم سجده کنى؟

  .)48: طورال( ÖÕ  Ô  Ó       Ò  ÑZ  ] : فرماید و می
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زیر در راه ابالغ حکم پروردگارت صبر و استقامت کن، چرا که تو «
در این آیه صفت (!  کامل ما قرار دارى و رعایتدر حفاظتنظر ما و 

چشم براى خداوند است که بدون هیچ تشبیه به بندگانش، و چگونگى 
  .»)آن به جالل و عظمت او الیق است

[  ] : گوید و باز هم می   \  [  Z      YZ )5: طه(.  
   علو و ارتفاع بر عرش:  یعنی .  استوا یافت  بر عرش  رحمان خداي«
  .» نیست  و مانندي  مثل  آن  براي  که ارتفاعی ، علو و یافت

Z  Y  X  W  V    U  ]  \  [   ] : فرماید و می
  b  a  `   _  ^Z )54: عرافألا(.  

   را در شش  آسمانها و زمین  که  است  اللهی نا پروردگار شما آنهما«
  .» شد  مستوي  بر عرش سپس، آفرید روز

Õ   Ô  ÓÒ   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ] : فرماید و یا می
ÖZ )27: کهفال(.  

هیچ ! آنچه را از کتاب پروردگارت به تو وحى شده تالوت کن«
  .»سازد چیز سخنان او را دگرگون نمى

-22: قیامهال( Z(  *    +    ,   -      .  /        0  ] : فرماید میو یا 
و (و . شاداب و مسرور است) اهل سعادت(در آن روز صورتهاي« .)23

  .»نگرد روردگارش میپبه ) با شادابی
البته در این زمینه آیات بسیاري در قرآن کریم آمده و هر کس در 
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ایت و راه حق باشد، یقیناً قرآن اندك تأملی داشته باشد و طالب هد
  . یابد حقیقت را می
 بعد از منهج قرآن، براي تبیین ایمان حقیقی، مسلمانان :ابن تیمیه 

 چنگ بزنند زیرا که سنت صخواند که به سنت پیامبر  را فرا می
  . کند منظور خداوند را از ایمان و اعتقاد بیان می

  : ایدفرم و در این زمینه شیخ االسالم ابن تیمیه می
کند و تعبیر از   قرآن را تبیین و تفسیر میصسنت رسول اهللا 

 در احادیث صحیح خود، خداوند صحقیقت آن است؛ و آنچه پیامبر 
را به آن توصیف نموده است، احادیثی که اهل فن آن را مهر تأیید 

: اند، واجب است که به آن ایمان داشته باشیم مانند احادیث زیر زده
ُّينزل رب« ََ ُ ِ َنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السامء الدنيا حني يبقْ َ َ َّْ َ َ ْ َ َ ََ ِ ٍْ ُّ َ َِ َ َّ ََ ُ َِ َ ِ ثلث الليل ىَ ْ َّ ُ ُ ُ

ُاآلخر،  ُيقولفِ ُ ْمن يدعوين فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من : َ ُ َ َ ْ ُ َ َ َْ ْ َ ْ َِ ِْ ُُ َ ََ ُ َ َِ َ ِْ
ُيستغفرين فأغفر له ََ ََ ُ ِْ ِْ َْ ِ َ«)1(.  

و سوم شب، به آسمان دنیا نزول خداوند، هر شب پس از گذشتن د«

                                                
ومسلم ). ١١٤٥... (نامز در آخر شب :  بخاری اين حديث را در كتاب التهجد، مبحث-)١(

ترغيب در ذكر و دعاء در آخر شب و اجابه آن :  در كتاب صاله املسافرين وقرصها، مبحث
و ترمذی در كتاب ) ٤٧٣٣: (السنه باب فی الرد علی اجلهميهوابو داود در كتاب ). ٧٥٨(

و ابن ماجه در كتاب إقامه الصاله ) ٣٤٩٨: (الدعوات، باب ما جاء فی عقد التسبيح باليد
و امام امحد در مسند ) ١٣٦٦: (والسنه فيها، باب ما جاء فی أی ساعات الليل افضل

 . اند اين حديث را نقل نموده) ٢٦٧-٢/٢٦٤(
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آیا کسی هست که مرا بخواند تا او را اجابت کنم؟ : گوید فرماید و می می
آیا کسی هست که از من بخواهد تا به او بدهم؟ آیا کسی هست که از 

  .»من طلب بخشش کند تا او را ببخشم
ًهللا أشد فرحا بتوبه عبده من أحدكم براحل«: فرماید و یا می   .)1(»هتُ

اش بسیار بیشتر از کسی است  شادي و فرح خداوند از توبه بنده«
  .»اش گم شده باشد و پیش او بر گشته باشد که وسیله سواري

ُيضحك «: فرماید و یا می َ ُ إىل رجلني يقتل أحدمها اآلخر يدخل اهللاَْ ََ َ َ َُ َ ْ َُ َُ َُ ُ ْ َِ ِ
َكالمها اجلنة َّْ َ ُ َ به قتل خداوند به دو نفري که یکی دیگري را « .)2(»ِ

  .»خندد یشوند، م یرساند و هر دو وارد بهشت م یم
ِأال تأمنوين وأنا أمني من يف السامء«: گوید و یا می َ َّ َ َِ ْ َُ ِ َ َ ََ َِ ُ ْ«)3(.  

آسمان کسى که در دانید در حالی که من امین  یآیا شما مرا امین نم«
  .» یعنى خداوند!؟باشم یم هستم

                                                
) ٢٧٤٦: (اسلم اين حديث را در كتاب التوبه باب فی احلض علی التوبه و الفرح هب م-)١(

 . و از طرق ديگر نيز روايت شده است، براء بن عازبحديث از
: إلخ....  بخاری اين حديث را در كتاب اجلهاد، باب الكافر يقتل املسلم ثم يسلم -)٢(

إلخ ....  يقتل أحدمها االخر و مسلم در كتاب اإلماره، باب بيان الرجلني) ٢٨٢٦(
ومالک در ) ٣١٦٥(إلخ ... و نسائی در كتاب اجلهاد باب اجتامع القاتل واملقتول ) ١٨٩٠(

 . اند نقل نموده) ٩٩١: (كتاب اجلهاد، باب الشهداء فی سبيل اهللا
، »تعرج املالئكه«:  بخاری اين حديث را در كتاب التوحيد، باب قول اهللا تعالی-)٣(

و امام امحد در ) ١٠٦٤: (مسلم در كتاب الزكاه، باب ذكر اخلوارج وصفاهتمو ) ٧٤٣٢(
 . اند آورده) ٣/٤: (مسندش
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در : ا است؟ گفتخداوند کج: اي پرسید  از جاریهصپیامبر 
شما رسول خدا هستی، پیامبر : من کیستم؟ گفت: آسمان، سپس پرسید

  .)1(او را آزاد کن زیرا مؤمن است:  به مالک جاریه گفتص
ً وال غائبا َّمَصأكم ال تدعون َّإننفسكم أ ربعوا عىلا«: فرماید و نیز می

ًكم تدعون سميعا قريبا وهو معكمَّإن ً«)2(.  
 كم سرتون ربكم كام ترون هذا القمر ال تضامون يفَّنإ«: فرماید و یا می

 قبل طلوع الشمس وقبل ة صالن ال تغلبوا عىلأن استطعتم إرؤيته، ف
  .)3( »...غروهبا فافعلوا 

 دربارة پروردگار سخن گفته صو احادیث در این زمینه که پیامبر 
  .)4(بسیار است

ی است که و در سایه هدایت این منهج و راه و روش علمی و یقین
هایش با هم سازگاري   و فروع و شعبه،شود ریزي می اصول عقیده پایه

  .گردد  و نورش متکامل می،یابند می

                                                
 مسلم اين حديث را در كتاب املساجد ومواضع الصاله باب حتريم الكالم فی الصاله -)١(

و نسائی در ) ٩٣٠: (الخ... وابوداود در كتاب الصاله، باب تشميت العاطس ) ٥٣٧(الخ 
) ٥/٤٤٧: (، و امام امحد در مسندش)١٢١٨: (لسهو باب الكالم فی الصالهكتاب ا
 .اند آورده

 .  در صفحات قبل ترمجه و ختريج شده است-)٢(
 . در صفحات قبل ترمجه و ختريج شده است-)٣(
 ). ١٤٠-٣/١٢٩(» جمموع الفتاوی ال بن تيميه «-)٤(
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  : گوید  می: شیخ االسالم ابن تیمیه
ایمان به اینکه قرآن کالم خدا است که نازل شده و غیر مخلوق 

 زیرا قرآن: است جزو ایمان به خدا، فرشتگان و کتابهاي آسمانی است
گردد، و اینکه خداوند حقیقتاً به آن  از او صادر شده و بسوي او بر می

 نازل شده، ص تکلم نموده است، و اینکه، این قرآن که بر محمد
همانا حقیقتاً کالم خدا است و نه کالم دیگري، و درست نیست که به 
طور مطلق بگوییم این قرآن حکایت از کالم خدا است، یا عبارت از 

خوانند، و یا آن را بر روي  بلکه وقتی مردم آن را می! ستکالم خدا ا
شود که آن را کالم خدا ندانیم، زیرا  کاغذ نوشتند، این کار باعث نمی

شود که ابتدا او آن را گفته باشد، نه به  کالم به کسی نسبت داده می
  . کسی که بعنوان مبلّغ آن را گفته باشد

انی آن، کالم خدا تنها قرآن کالم خدا است، چه حروفش و چه مع
 و یا معناي بدون حروف هم نیست، بلکه ،حروف بدون معنا نیست

  .)1(عبارت است از حروف و معنا
و بعد از اینکه دربارة ایمان به اینکه مؤمنین در روز قیامت با چشم 

کنند و دربارة ایمان به  سر و به طور عینی خداوند را مشاهده می
متهاي قبر صحبت نمود و ایمان به میزان و آزمایش قبر، عذاب قبر و نع

حساب در روز جزا و ورود به چشمه کوثر، و ایمان به پل صراط که بر 
 و ایمان به بهشت صفاعت پیامبر روي جهنم قرار دارد، و ایمان به ش
                                                

 ). ٣/١٤٤: (»جمموع الفتاوی ال بن تيميه «-)١(
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و دوزخ، و ایمان به قدر، خواه خیر و خواه شر، و ایمان به لوح محفوظ و 
باشد، بعد از بیان همه اینها  بندگان خداوند میایمان به اینکه خالق افعال 

  : از جمله اصول اهل سنت و جماعت این است که: فرمود
دین و ایمان عبارت است از قول و عمل، یعنی قولی که از قلب در 
آمده باشد و بر زبان جاري شده باشد و عملی که عمل قلب، زبان و 

  . اعضاي بدن باشد
 و بوسیله ،یابد  و عبادات افزایش میو اینکه ایمان بوسیله طاعات

با وجود این هیچ کس از اهل قبله را . گردد گناه و معصیت ناقص می
کنند آن گونه که  بعلت مرتکب شدن به گناه و یا گناه کبیره تکفیر نمی

گویند، بلکه برادري و اخوت ایمانی با وجود گناه ثابت و  خوارج می
i  ] : فرماید  در قرآن کریم میهمانگونه که خداوند. ماند باقی می

  p  o  n   m  l  k  jZ )178: بقرهال(.  
خود، چیزى به او بخشیده ) دینى(پس اگر کسى از سوى برادر «

باید از راه پسندیده ) و حکم قصاص او، تبدیل به خونبها گردد،(شود، 
و صاحب خون، حال پرداخت کننده دیه را در نظر . (پیروى کند

و در  (؛بپردازد) به ولى مقتول(نیز، به نیکى دیه را ) اتلق(و او ) بگیرد
  .»)آن، مسامحه نکند

q  ] : فرماید و یا می   po  n  m  l   k   j  i
   ¡   �   ~}  |     {  z  y     x   w  v  u  t      s  r
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  ®   ¬  «   ª  ©   ̈  §  ¦¥  ¤  £  ¢
  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³²  ±  °       ¯Z )9: حجراتال-

و هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، آنها « .)10
 و اگر یکى از آن دو بر دیگرى تجاوز کند، با گروه ؛را آشتى دهید

و ( و هرگاه بازگشت ؛متجاوز پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد
 و ؛، در میان آن دو به عدالت صلح برقرار سازید)زمینه صلح فراهم شد

مؤمنان . دارد پیشگان را دوست مى ت پیشه کنید که خداوند عدالتعدال
 پس دو برادر خود را صلح و آشتى دهید و تقواى ؛برادر یکدیگرند

  .»الهى پیشه کنید، باشد که مشمول رحمت او شوید
  : گوید امام ابن تیمیه می

کنند، و معتقد هستند که  اسم ایمان را بطور کلی از فاسق سلب نمی
بلکه  گوید،  ماند آن گونه که معتزله می اي ابد در آتش باقی نمیفاسق بر

: شود و این هم به مثابه این آیه است فاسق داخل در اسم ایمان می
[0/  .Z )باید یک برده مؤمن را آزاد کند «).92: النساء«.  

فاسق، مؤمن ناقص االیمان است، یا به عبارتی دیگر : گویند و می
 ولی بوسیله مرتکب شدن به کبیره فاسق ،ستبوسیله ایمانش مؤمن ا

توان اسم ایمان را   و نیز نمی،است، بنابراین بطور مطلق مؤمن نیست
  . بطور مطلق از او سلب کرد

زبان و قلبشان : و از جمله اصول اهل سنت و جماعت این است که
 سالم و پاك است، همانگونه که صنسبت به اصحاب رسول اهللا 
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! "  #  $  %  ] : نماید صیف میخداوند آنان را تو
  1     0  /  .  -  ,  +  *  )     (       '  &

  8  7  6   5  4  3  2Z )10: حشرال(.  
ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند ! پروردگارا«

اي نسبت به مؤمنان قرار مده،  بیامرز، و در دلهایمان حس و کینه
  .»رحیمیتو مهربان و ! پروردگارا

هر آنچه در قرآن، سنت و اجماع امت   )اهل سنت و جماعت(
پذیرند، یعنی   آمده است میصدرباره فضایل و مراتب صحابه پیامبر 

آن دسته از اصحاب را که قبل از فتح مکه ایمان آورده و در راه دین 
 و در صلح حدیبیه حضور  و انفاق کردهکوشش و جهاد نموده

برتري اند  و انفاق کردهه که بعد از آن ایمان آورده اند، بر آن دست داشته
 امام معتقد ،دهند دهند، و همچنین مهاجرین را بر انصار ترجیح می می

است که خداوند به اهل بدر که تعدادشان سیصد و سیزده نفر بود 
  .»شئتم فقد غفرت لكم اعملوا ما«: فرمود
ا را مورد غفران خواهد انجام دهید زیرا که من شم هر چه دلتان می«

  . »ام خود قرار داده
شجره ( که هیچ کدام از اصحابی که در زیر درخت اندو معتقد

 فرموده وارد دوزخ صبیعت نمودند، همانگونه که پیامبر ) الرضوان
 و هم آنها از ،شوند، بلکه هم خداوند از آن راضی و خشنود است نمی
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آنگونه که معلوم  و ،آنچه خداوند به آنها داده است خشنود هستند
  . است تعداد آنها بیش از هزار و چهار صد نفر بود

 به او مژده صدهند به اینکه، هر کس که پیامبر  و نیز شهادت می
بهشت داده باشد، یقیناً بهشتی است مانند عشره مبشره و ثابت بن قیس 

  . بن شماس و دیگر اصحاب
 بن ابی طالب و نمایند به آنچه که از امیر المؤمنین علی اقرار می

غیره روایت شده و سندش به تواتر رسیده است، مبنی بر اینکه؛ 
 ابوبکر صدیق و سپس صترین و بهترین این امت بعد از پیامبر  عالی

  .نعمر و بعد از او عثمان و چهارمین آنها علی است 
 بعد از او ابوبکر و صزیرا ایشان معتقد بودند که جانشین پیامبر 

عثمان و علی است و هر کس به خالفت آنها طعنه بعد عمر و سپس 
و اهل بیت پیامبر !! اش گمراهتر است زند چنین کسی از االغ طایفه

نهند و وصیت پیامبر را  دارند و آنها را ارج می  را دوست میص
 ّأذكركم اهللا يف«: نمایند که روز غدیر خم فرمودند دربارة آنها حفظ می

شما را درباره اهل بیتم سفارش « .)1(»يل بيتهأ ذكركم اهللا يفأ، يهل بيتأ

                                                
و ابن ) ٥/٤١٩: (حديث غدير خم: مام امحد اين حديث را در مسند خويش، مبحث ا-)١(

جممع «و هيثمی طرق آن را در ) ١١٦: (ماجه در مقدمه، مبحث فضيلت علی بن ابی طالب
: آورده و اين مجله) ٩/١٠٣(» ....من كنت مواله «: در كتاب املناقب مبحث» الزوائد

هيچ ) ١٥٥١(با شامره » السنه«: ابی عاصم در كتابابن بجز نزد » أذكركم اهللا يف أهل بيتي«
 . كس نياورده است
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  .»کنم و دو بار آن را تکرك فرمودند می
نهند، و معتقد  را ارج می» امهات المؤمنین «صو همسران پیامبر 

 خواهند بود، خصوصاً هستند که آنان در آخرت نیز همسر پیامبر
فرزندانش بود و نخستین کسی بود که به او بیشتر در خدیجه که ما

 منزلتی صکرد و نزد پیامبر  مان آورد و وي را یاري و پشتیبانی میای
 ص، کسی که پیامبر كو بعد از او صدیقه دختر صدیق . عالی داشت

 سائر  النساء كفضل الثريد عىل عىلةفضل عائش«: گوید در حق او می
 بر سایر زنهاي دنیا همچون كفضیلت و برتري عایشه « .)1(»الطعام

  . »ید شده بر سایر غذاهاستبرتري آبگوشت تر
 را دوست صها که اصحاب رسول اهللا  یو از راه و روش رافض

  . جویند دهند بیزارند و دوري می دارند و آنها را سب و دشنام می نمی
 را با گفتار و عمل صها که اهل بیت پیامبر  یو همچنین از ناصب

  .جویند  دوري می،دهند خویش اذیت و آزار می
  .کنند ن صحابه رخ داده است سکوت میو از آنچه بی

در سیره و رفتار آنها  و هر کس با علم و آگاهی و با چشمان باز
کند که آنها بعد از پیامبران بهترین مردم هستند، نه  بنگرد، یقین پیدا می

                                                
آورده ) ٣٧٧٠-٣٧٦٩: (ك بخاری اين حديث را در كتاب املناقب، باب فضل عائشه -)١(

و باب ) ٢٤٣١ (ك ام املؤمنني و مسلم در كتاب فضائل الصحابه، باب فضائل خدجيه
: عمه، باب ما جاء فی فضل الثريدو ترمذی در كتاب األط) ٢٤٤٦ (كفضائل عائشه 

 . اند اين حديث را نقل نموده) ٦/١٥٩: (و امام امحد در مسندش) ١٨٣٤(
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 و آنان پاکترین این امت هستند، خواهد بود،کسی بمانند آنها بوده و نه 
  . امتهاي پیشین برتراندامتی که نزد خداوند از همه 

کرامات اولیاء را : و از اصول اهل سنت و جماعت این است که
د و اعمال خارق العاده که خداوند به آنها موهبت فرموده کنن تصدیق می

، مانند آنچه که براي اصحاب رنددر علوم گوناگون و مکاشفات باور دا
ي بعد از آنها کهف پیش آمده و یا آنچه براي اصحاب و تابعین و اولیا

  . تا روز قیامت ادامه خواهد داشترخ داده است، و این روند
پیروي نمودن از آثار پیامبر : و از اعتقادات اهل سنت و جماعت

، خواه آثار باطنی باشد و یا ظاهري، و پیروي کردن از رفتار صاست 
سابقین اولین مانند مهاجرین و انصار و همچنین پیروي کردن از 

م بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين «: فرماید  که میصر بوصیت پیام َفعليكُ ُ َ ْ َِ ِ ِ َِّ ُ ُ ِْ َ َ ْ َ ََّ َّ ِ
َاملهديني،  ِّ ِْ ْمنَْ َي، متِدْعَ بِ َُّسَ ِعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات َ واَِهب واك َِ ََ ْ ُ َ ُّ ََ َّ َ َ َ ْْ ُ ِ ِ َّ ِ

ٍاألمور، فإن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة  ٍَ َ ْ ُْ ْ َِ َِّ ٌ َ َّ َّ َُ َُ ِ ِ ُ ٌضاللة ُِ َ َ َ«)1(.  
اند   راشدین ـ که هدایت شده ىشما را به گرفتن راه من و راه خلفا«

این سفارش را بـا بـن دنـدان         و   به آن تمسک جویید   کنم،   ـ تشویق مى  
                                                

و ترمذی در كتاب ) ٤٦٠٩: (ة، باب لزوم السنة ابو داود اين حديث را در كتاب السن-)١(
ب و ابن ماجه در املقدمه، با) ٢٦٧٦: ( واجتناب البدعةالعلم باب ما جاء فی األخذ بالسن

و ). ١٢٧، ٤/١٢٦: (و امام امحد در مسندش). ٤٢( اخللفاء الراشدين املهدبني ةاتباع سن
) ٣/٧٥.... (و حاكم در مستدرک خويش ) ٥(ابن حبان در مقدمه، باب اإلعتصام بالسنه 

 . اند و ذهبی هم با حاكم موافق است اين حديث را آورده
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 نو و جدید که برابر با راه من و    ىها عقل خـود بگیرید، و شما را از راه       
بـدعت  ) یـن در د  (ىدارم ؛ زیرا هر نو و جدیـد        خلفا نیست برحذر مى   

  . » استىاست، و هر بدعت گمراه
 و بهترین ،دانند که بهترین و راسترین گفتار، کالم خدا است و می

باشد، و اینکه، کالم خدا را بر کالم غیر   میص پیامبر راه و روش، راه
 دیگري ترجیح راه پیامبر را بر هر راه و روشدهند، و  خدا ترجیح می

  . اند شدهه اهل کتاب و سنت نامیده دهند و به همین خاطر است ک می
 و ،اند، زیرا جماعت یعنی اجتماع همچنین اهل جماعت نامیده شده
  . در مقابل آن تفرقه و جدایی قرار دارد

اجماع هم یکی از اصولی است که اهل اصول دین بر آن تکیه 
و اهل اصول دین بوسیله این سه اصل تمام اقوال و اعمال . زنند می

دارند و آن را بررسی و   ظاهري و چه باطنی را نگاه میمردم را، چه
  . کنند بندي می طبقه

و اجماع منضبط، اجماعی است که سلف صالح بر آن اتفاق 
اند زیرا بعد از آنان اختالفات زیاد شد و امت اسالمی از هم  نموده
  .)1(پاشید

                                                
 ). ١٥٧-٣/١٥١: ( جمموع الفتاوی، ابن تيميه-)١(
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  روي آن تأثیرات منهج بر پایداري اعتقاد و میانه
ن  در پایداري عقیده و متوسط بودن آیح باشدوقتی که منهج صح

زیرا هر کس و یا هر جماعتی ملتزم به منهج درست . گذارد تأثیر می
 و با توفیقات الهی ،باشد، یقیناً اعتقاداتش راست و پا برجا خواهد بود

  . گردد معتدل می
 تأثیر منهج حق را در اعتقادات بیان نموده و :امام ابن تیمیه 

  : گوید می
ي ناجیه ـ همانگونه  ها متوسط هستند ـ فرقه نها در میان بقیه فرقهآ«

ها هم وسط هستند، آنان نسبت به صفات  که در میان بقیه امت
اند، نه همچون جهمیه اهل  پروردگار میان جهمیه و مشبِّهه قرار گرفته

  . باشند  و نه مثل مشبهه اهل تمثیل می،تعطیل صفات هستند
اوند هم وسط هستند، یعنی میان قدریه و و در زمینه افعال خد

  . جبریه قرار دارند
میان مرجئه و وعیدیه از قدریه و غیره ) وعید خداوند(و در باب 

  . قرار دارند
در میان حروریه و معتزله از یک ) دین  ایمان وىسماا(و در باب 

  .  و میان مرجئه و جهمیه از طرفی دیگر قرار دارند،طرف
ها و خوارج قرار   میان رافضیص رسول اهللا و نسبت به اصحاب

  .)1(اند گرفته
                                                

 ). ٣/١٤١: ( جمموع الفتاوی ابن تيميه-)١(
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  نتائج عملی منهج صحیح
اي دارد که واقعیت عملی امت را  منهج سالم و درست نتایج عملی

کند و اخالق ایمانی را در زندگی  به حقیقت دین راهنمایی می
  . سازد مسلمانان نمایان می

 از حیات و زندگی و این نتایج عملی در توصیف امام ابن تیمیه
آن گونه که . عملی اهل سنت و جماعت به خوبی نمایان است

  : فرماید می
پیران این منهج بوسیله این اصول امر به معروف و از منکر نهی 

کنند، و اقامۀ حج و جهاد را واجب دانسته و جمعه و عیدها را با  می
 و بر .ارندد  به پا می،أمراء و فرمانروایان خواه خوب باشند و یا بد

و نسبت به امت اسالمی احساس . نمایند جماعت محافظت می
 و معتقد به مفهوم و کنند مىنماید و براي امت نصیحت  مىهمدردي 

املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد «: فرماید که میهستند معنی این حدیث 
  .)1(»ًبعضه بعضا

مؤمن براي مؤمن همچون بناي ساختمانی است که برخی از آن «
هاي دستش   پنجهصنماید و در این هنگام پیامبر  گري را محکم میدی

  . »را به هم محکم نمود
                                                

و ) ٢٥٨٥(الخ ....  مسلم اين حديث را در كتاب الرب والصله، باب تراحم املؤمنني و -)١(
وامحد در ) ٢٥٦٠: (نسائی در كتاب الزكاه، باب اجر اخلازن إذا تصدق بإذن مواله

 . اند آورده) ٤/٤٠٤: (مسندش
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ُمثل«: فرماید و یا می َ ِ املؤمنني يف ََ َ ِْ ِ ْتوادهم، وُْ ِ ِّ َ ْترامحهم، وتعاطفهم، َ ْ َِ ِِ ُِ َ ََ َُ
ى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر َ ِكمثل اجلسد، إذا اشتك َ َ ُ ٌَّ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ََ ْ َُ َ َ ْ َِ ِ 

َّواحلمى ُ ْ َ«)1(.  
دوستی و مهربانی با یکدیگر مانند اعضاي یک ، مؤمنان در شفقت«

گردند و  قرار می پیکراند که اگر عضوي از آن بدرد آید، سایر اعضاء بی
  .»شوند تب می

و به هنگام  کنند،  و به هنگام مبتال گشتن به مصیبتی، صبر پیشه می
به تلخی قضا و قدر راضی  و ،کنند سالمتی و خوشبختی، شکر پیشه می

  . هستند
خوانند، و به معنی این  را فرا می و اعمال نیکو مردم و به اخالق

  .)2(»ًحسنهم خلقاًأكمل املؤمنني إيامنا أ«: فرماید حدیث باور دارند که می
  .»کاملترین مومن کسی است که اخالق نیکو داشته باشد«

کند، و  ر قرار میارتباط ب. و با کسی که قطع صله رحم نموده است
با کسی که آنان را تحریم اقتصادي کرده است، بخشش و عطایا 

و . کنند دهد، و با کسی که به آنان ظلم کرده است، عفو پیشه می می
صله . دهند که با پدر و مادر به نیکی و خوبی رفتار کنند دستور می

                                                
و مسلم در ) ٦٠١١: (دب، باب رمحة الناس والبهائم بخاری اين حديث را در كتاب اال-)١(

و امام امحد در ) ٢٥٨٦: (الخ .... تعاطفهمكتاب الرب والصله؛ باب تراحم املؤمنني و
 . اند اين حديث را آورده) ٤/٢٧٠: (مسندش

 .ً اين حديث قبال ترمجه و ختريج شده است-)٢(
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ان ها نیک رفتار باشند، به یتیمان احس رحم بجا آورند، و با همسایه
و از . نمایند و به نداران و درماندگان و ماندگان در راه احسان نمایند

کنند و از تعدي و ظلم و فشار  فخر فروشی و خود بزرگ بینی نهی می
  . جویند آوردن به مردم چه بر حق باشند و چه نباشند دوري می

دهند و از رفتارهاي رذل و  و به اخالق پسندیده و خوب دستور می
گویند، بنابر  دهند و یا می و هر آنچه انجام می. جویند ناپسند دوري می

  .)1(استص قول قرآن و سنت رسول اهللا 

                                                
 ). ١٥٩-٣/١٥٨: ( جمموع الفتاوی ابن تيميه-)١(
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  جهاد صادقانه در راه عقیده 
امام ابن تیمیه بعنوان مجدد قرن در ایمان و عقیده میان مردم 

ایمان، برابر بود با جهادي طوالنی،  آید و این تجدید  بحساب می
صبورانه و صادقانه که امام در أثناي کار خود با آن روبرو بود، و به 

گشت ولی او ثابت قدم بود و آن را  انواع شکنجه و آزار مبتال می
  . کرد تحمل نمود و مدام به حق و حقیقت دعوت می

و و دشمنانش به وقوع  در وصف آنچه میان ا: امام ابن تیمیه
  : گوید پیوست براي نمونه می

هنگامی که جلسه دوم را در روز جمعه دوازدهم رجب برگزار «
کردند، و بیشتر شیوخ و علماي خود را که در جلسه نخست نبودند در 
آن جمع کرده بودند و عالوه بر آنها شیخ صفی الدین هندي را هم 

ین جمع و پیشواي همه آنها در این بزرگترین ا: آورده بودند و گفتند
وگو کردند و به اتفاق  باشد و در بین خود بحث و گفت علم کالم می

دست یافتند و با تمام قوا آماده شدند، که قبالً در جلسه اول این چنین 
نبودند زیرا جلسه نخست بدون آمادگی و وقت قبلی بود، اگر چه این 

گو بود و هم   جوابعدم آمادگی براي مخاطب هم بود، کسی که هم
  !! شد شد و تنها از او سوال می با او مناظره می

وقتی که جمع شدیم آنچه که قبالً پرسیده بودند و خواسته بودند 
  . که جواب آن را به تأخیر بیاندازیم، به صورت مکتوب با خود داشتم

خطبه ( که خطبه سحمد و ستایش خداوند را با خطبه ابن مسعود 
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  : اندم و سپس گفتماست خو) الحاجه
خداوند ما را به اتحاد و ائتالف دعوت نموده و ما را از تفرقه و 

C  ] : فرماید جدایی نهی کرده است و در قرآن می   B  A
   GF  E  DZ )103: آل عمران(.  

قرآن و اسالم، و هرگونه وسیله ( و همگى به ریسمان خدا «
  .»، چنگ زنید، و پراکنده نشوید)وحدت

SR ] : فرماید و یا می   Q  P     O  N  M  L  K  J  IZ 
  .)159: نعاماأل(

هاى گوناگون  کسانى که آیین خود را پراکنده ساختند، و به دسته«
  . »اى با آنها ندارى تقسیم شدند، تو هیچ گونه رابطه) و مذاهب مختلف(

z  y  x  w   v  }  |  {  ] : فرماید همچنین می
   ¡�  ~Z )105: آل عمران(.  

) آن هم (؛و مانند کسانى نباشید که پراکنده شدند و اختالف کردند«
  .»به آنان رسید) پروردگار(هاى روشن  پس از آنکه نشانه

 و اصول ،و خداي ما یکی است، کتاب آسمانی ما هم یکی است
گویم که   و من چیزي را می،پذیرد دین هم تفرقه و اختالف را نمی

 و چیزي است که سلف صالح ،ان استموجب اجتماع و اتحاد مسلمان
بر آن اتفاق نظر دارند، اگر این جمع هم موافق آن بود که خدا را 

 و گرنه هر کس با من بعد از این مخالفت نماید، ،گوییم سپاس می
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سازم، و آراء و مذاهب  نمایم و نهاینها را بر مال می اسرار را هویدا می
  . دولتها را فاسد نموده استفاسد را خواهم گفت، نظراتی که ملتها و 

روم و   به نزد حاکم وقت میستپو من بالفاصله از طریق 
گویم، همانا براي  چیزهایی که در این مجلس خواهم گفت، به او می

  .)1( و براي جنگ و دعوا هم کالمی هست،صلح سخنی
و معلوم و معین است که عزت از آن خدا و رسول و مؤمنین است، 

  .هر کس که باشد
£ ] : فرماید خداوند می   ¢  ¡  �  ~  }  |   {

  ¥    ¤Z )و غمگین نگردید! و سست نشوید« .)139: آل عمران !
  . »و شما برترید اگر ایمان داشته باشید

 هر کس که باشد، و هر ،پس هر که مؤمن باشد او بلند پایه است
کس با خدا و رسولش دشمنی ورزد، خداوند در حق او چنین 

äã  â] : گوید می   á  à  ß   Þ  Ý   ÜZ)2( 
کنند آنها در  کسانی که با خدا و رسولش دشمنی می« .)20: مجادلهال(

  . »ترین افرادند ذلیل ءزمره
  : گوید دهد و می و بعد امام ادامه می

هنگامی که من را به زندان بردند، آنچه که خود خواسته بودند، 

                                                
 ). ١٨٢-١٨١(ص : مرجع قبلی -)١(
 . ٢٥٢ص :  مرجع قبلی-)٢(
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و !! ه آن دستور دادندحکم کردند و اثبات نمودند و در حکم حکومتی ب
آیا کسی از میان یهود و نصاري خواهد گفت که بگذار این حکم اجرا 

تا برسد به اینکه بگویند این ! شود که حکمی قانونی و بجا است؟
ها هم  این چیزي است که بچه! حکم، شرع محمد بن عبداهللا است؟

  .)1(شدبا دانند که این حکم مخالف قانون و شرع محمد بن عبدهللا می می
  : گوید در ادامه امام می

هایت هم دیده  این حضار شاهد هستند و نوشته: سپس به من گفت
  . اند شده

 آیا در آن روز کسی از من ؟شما در آن روز حاضر بودي: گفتم
که بر علیه تو : اي یا محضري را دیده است؟ یا به من گفته شد نوشته

المی و سخنی صادر شد؟ این شهادت داده شد، یا اینکه اصالً از من ک
بلکه وقتی خواستم شروع کنم و حمد ثناي خدا را بگویم زیرا بنابر 

هللا فهو  ٍ بال ال يبدأ فيه باحلمديٍمر ذأكل «: صي پیامبر  فرموده
  .)2(»أجذم
ماند، من  برکت می هر کار خیري که با حمد و ثناي خدا نباشد بی«

  .)3(»که فقط جواب را بدهیدحمد و ثنا را نگو بل: را منع کردند و گفتند
                                                

 . ٢٥٣ص :  مرجع قبلی-)١(
، و ابن ماجه در )٤٨٤٠: ( ابو داود اين حديث را در كتاب االدب باب اهلدی فی الكالم-)٢(

 . اند نقل نموده) ٢/٣٥٩: (و امام امحد در مسند) ١٨٩٤: ( النكاحةكتاب النكاح باب خطب
 ). ٣/٢٥٥ (: جمموع الفتاوی-)٣(
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 آیا جواب تو را بدهم یا جواب این مدعی را؟: به ابن مخلوف گفتم
:  گفت-  و هر یک از آنها چیزهایی را گفتند که بیشتر آنها دروغ بود-

  . جواب مدعی را بده
  کنید یا شما و این قضات؟  شما، تنها حکم را صادر می: گفتم
  من به تنهایی : گفت
صم من هستی چگونه حکم تو بر من روا است؟ و شما خ: گفتم

، زیرا او از وجوه متعدد با ىدربارة خصم بودن از من توضیح نخواست
  . دانستند من مخاصمه داشت که همه مردم می

آنچه که با خط من نوشته شده است که قبول دارم، : سپس گفتم
 متعدد اند، از راههاي ولی دربارة محاضر، کسانی که در آن شهادت داده

توان شهادت آنان را قبول کرد، زیرا  باشد که نمی شهادتشان مردود می
دانند که  دهند، اهل شام خاص و عام می آنچه که بر سر آن شهادت می

  .)1(اند بر خالف واقع و حقیقت شهادت داده
ترسم؟ اگر کشته شدم، جزو بزرگترین  می ام، از چی  من ابن تیمیه

واهد بود در حق من که تا روز قیامت برایم شهیدانم، و این سعادتی خ
 و کسی که در راه کشتن من بکوشد ،طلبند بوسیله آن رضایت خدا می

دانند که من  شود، و همه مردم و مسلمانان می تا روز قیامت نفرین می
 و اگر زندانی .شوم بخاطر حقی که بر محمد نازل شده است کشته می

نعمتهاي پروردگار خواهد بود، و شوم، بخدا سوگند این از بزرگترین 
                                                

 ). ٣/٢٥٦: ( مرجع سابق-)١(
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من چیزي ندارم که بخاطرش ترس داشته باشم، نه مدرسه، نه دارایی 
  .)1(نه ریاست و نه هیچ چیز دیگر

  : گوید امام در ادامه می
گردد، کسانی که در شام  ولی این داستان ضررش به خود شما بر می
این است دانم هدفشان  براي ایجاد این مسأله کوشیدند، من خوب می

خواهند مردم شما را   و می،که شما را مورد حیله و نیرنگ قرار دهند
 و دولت را تباه نمایند، و برخی از آنها بسوي حکومت تاتار ،فاسد کنند

ها هستند که   و همین،اند ن جا ماندهااند، و بعضی هم در هم رفته
امام شما خواهند دین و دنیاي شما را تباه گردانند، و من را پنهانی  می
دانند که من شما را پشتیبانی و نصیحت خواهم  خوانند، چون می می

 این ،خواهم کرد، و این را بدانید که من خیر دنیا و آخرت شماها را می
گردد و گرنه میان من و  قضیه اسراري دارد که هر از گاهی کشف می

مردم مصر هیچ عداوت و نگرانی نبود، و همیشه من مورد احترام و 
را و چه مشایخ و قضاتمح 2(بت همه آنها قرار داشتم چه أم(.  

                                                
 ). ٣/٢٥٩: ( مرجع سابق-)١(
 ). ٣/٢٦٠: ( مرجع قبلی-)٢(
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  تنها دعوتگر عقیده 
هر کس که در راه دعوت به سوي توحید خالص و عقیده پاك 

بدون شک در زمینۀ اتحاد و وحدت . صادقانه عمل کرده باشد
  . مسلمانان خالصانه قدم بر داشته است

 و دعوتگران در هرو این از بزرگترین مسائلی است که باید علما 
اي به آن توجه نمایند و آن را سر لوحه کار خود قرار  عصر و زمانه
 و جدایی و اختالف ،وحدت و ائتالف قرینه توحید: دهند، و اینکه

  . ي هوي و بدعت و دو دلی است قرینه
 و ،و ابن تیمیه واقعاً یک دعوتگر واقعی بسوي توحید خالص بود

اکی بود که مردم را از گمراهی دعوتگر راستین بسوي عقیدة پ
رهاند، و در عین حال یک دعوتگر واقعی بسوي اتحاد و همبستگی  می

  . میان مسلمانان بود
هاي گوهربار ابن تیمیه در این زمینه که به آن هم عمل  و از گفته

ها و  دانند که میان حنبلی مردم همه می: فرماید نمود این بود که می
 وجود داشت و من یکی از کسانی بودم که ها اختالف و نفرت اشعري

کوشیدم و خواستار اتحاد و  به شدت براي همبستگی مسلمانان می
وحدت آنان بودم و بعد از مدتی هیچ گونه نفرت و دو دستگی میان 
مسلمانان نماند، و توضیح دادم که اشعري از بزرگترین علماي منتسب 

 او بود همانگونه که اشعري باشد که پیرو و یار و یاور به امام احمد می
  .)1(گوید خود در کتابهایش می

                                                
 ). ٢٢٨-٣/٢٢٧: ( مرجع سابق-)١(
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ها آن را شنیدند و  هاي اشعري را بیان نمودم و حنبلی وقتی که گفته
 هست، و )1(این سخنان بهتر از سخنان شیخ موفق: دیدند، گفتند

 )2(ند، و آنچه که ابن عساکردشمانان با این اتحاد کلمه خوشحال مسل
حنابله و اشاعره مدام : گوید بیان نمودم که میدر مناقب خود آورده 

 زیرا وقتی که در بغداد آن فتنه رخ )3(متحد الکالم بودند تا زمان قشیري
داد، اتحاد از هم پاشید و این مشخص و معلوم است که در میان هر 

  . اي خوب و بد وجود دارد قوم و دسته
 زمینه با این وجود من هرگز در طول عمر خویش هیچ کسی را در

ام و در سخنانم هم  اصول دین به سوي مذهب حنبلی فرا نخوانده
گویم و  اند می ام بلکه هر آنچه سلف صالح بر آن اتفاق نموده نگفته
  . ام ام، و بارها به آنان گفته گفته

                                                
 عبداهللا بن امحد بن حممد بن قدامه املقدسی، موفق الدين الدمشقی احلنبلی، مصنف -)١(

- ٢٢/١٦٥: النبالءسري اعالم ( هجری در دمشق وفات يافت، ٦٢٠سال » املغنی«كتاب 
١٧٣ .( 

 ٥٧١سن بن هبة اهللا، ابوالقاسم ابن عساكر دمشقی، مورخ و حافظ، سال احل علی بن -)٢(
 ). ٥٧١-٢٠/٥٥٤: سري اعالم النبالء(هجری در دمشق وفات يافت 

 عبدالرحيم بن عبدالكريم بن هوازن، ابونرص قشريی نيشابوری واعظ، به بغداد سفر -)٣(
ل وعظ و ارشاد شد و در اين ميان نسبت به اشاعره تعصب زياد كرد و در آنجا مشغو

بخرج داد و خشم حنابله را بر افروخت و بدين وسيله فتنه بزرگی در آنجا به وقوع 
پيوست، نظام امللک او را به اصفهان فرا خواند تا فتنه در بغداد خاموش گردد، و در سال 

 ). ٤٢٦-١٩/٤٢٤: نبالءسري اعالم ال( هجری در نيشابور وفات يافت ٥١٤
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دهم  ورزند سه سال مهلت می من به کسانی که با من مخالفت می
 گذشته است آورد که بر اگر سخنی که موافق یکی از امامان سه قرن

پذیرم و قابل قبول است، ولی من هر  خالف سخن من است، من می
اند و یا  گویم لفظ و گفتار خود آنان است که یا خود گفته چه که می

 ،اند کسانی که به اجماع از طوایف و قبایل مختلف نقل نموده
  .)1(ام آورده

                                                
 ). ٢٢٩-٣/٢٢٨: ( جمموع الفتاوی ال بن تيميه-)١(
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  تاثیر پر برکت جهاد ابن تیمیه
 جهاد ابن تیمیه را، زیرا که آثار خوب و قابل همودخدا پر برکت ن

اي علمی و فکري  ستایش را از خود بجا گذاشت و آنهم در مدرسه
  . کامل، که داراي منهج و اسلوب و روش منحصر به فرد خویش است

باشد و در پیشاپیش آنها شیخ  از جمله این آثار، شاگردانش می
  .  قرار داردیهجوزالاالسالم ابن قیم 

  : گوید ابن حجر عسقالنی میظ حاف
بر اهل علم اگر عاقل باشند قبل از هر چیز واجب است که به 

هایش تامل و توجه نمایند و یا از زبان  سخن انسان از طریق نوشته
  . ناقالن مورد اعتماد بشنود

و اگر ابن تیمیه بجز شاگرد باوفایش، ابن قیم هیچ اثر دیگري 
ابهاي پر برکتش به هر دو گروه موافق و نداشته باشد که او از طریق کت

مخالف نفع رسانده است، کافی است براي بزرگواري و جایگاه خوب 
  .)1(و عالی ابن تیمیه

  : گوید شیخ االسالم تفهنی حنفی می
انسان اگر با مردم معاشرت نداشته باشد، براي دستیابی به وضع و 

 اثري هم حال و اوصافش، باید به سراغ آثارش رفت، و اگر هیچ
نداشته باشد و یا در دسترس نباشد باید آن را از شاگردانش سراغ 

قیم جوزي را نداشته باشد بن تیمیه اگر هیچ چیزي بجز ابن  و ا،گرفت
                                                

 . ٧٤: ص: مرعی بن يوسف كرمى حنبلی: اثر»  ابن تيميه ثناء األمه عىل يفة الزكيةالشهاد «-)١(
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همین کافی است براي آنچه در مورد فضیلت و بزرگواري او 
  .)1(ایم گفته

که هاي با ارزش و زیاد او  و از جمله این آثار گرانبها است، کتاب
  . اند به تعداد وفور منتشر شده

پایان مؤمنین  و همچنین از آثار گوهر بار او است، دعا و ستایش بی
  .در هر کوي و برزن و در هر زمان و مکانی

                                                
 ). ٨٢: ( مرجع سابق-)١(
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بزرگتـرین اثـر بجـا       دعوت امام محمد بن عبـدالوهاب     
  : باشد می مانده از ابن تیمیه

 تقریباً - اهللارحمهما  -بین عصر ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب 
، و این چهار قرن خالی از دعوتگران راه ردچهار قرن فاصله وجود دا

حق که پیرو عقیده اهل سنت و جماعت باشند نبود، منتهی هیچ کس 
بمانند محمد بن عبدالوهاب نتوانست راه ابن تیمیه را خصوصاً از 

  . لحاظ عملی ادامه دهد
ج کامل بود که محمد کتابهاي ابن تیمیه و راه و روش او یک منه

بن عبدالوهاب با تمام قدرت و توان خویش عزم به تجدید تمام 
هاي ایمانی بوسیله این آثار با پشتیبانی رسالت نبوي و در کنار  شعبه

  . حرمین شریفین نمود
   .باورهاي محمد بن عبدالوهاب

امام محمد بن عبدالوهاب در عصري ظهور کرد که به عصر جهل و 
 مشهور بود، و این عصري بود که ارتباط مسلمانان با پرستی خرافه 

اساس و اصول علمی و اعتقادي خویش از میان رفته بود و این معضل 
  : باعث بوجود آمدن آثار زیر شده بود

  . جهل منتشر شده؛ و سبب کمى علم و آلوده بودن جو مجتمع -1
شیوع جهل و نادانی؛ و سبب آن مد شدن خرافات و اوهام و  -2

  . عت بودشیوع بد
اضطرابات و هیجان در رفتار و اعمال؛ و سبب آن نبود منهج و  -3
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 . روش عملی بود
فرو رفتن در اختالفات؛ و علت آن ضعف ایمان، از بین رفتن  -4

 . حس برادري و عدم آگاهی به مصالح ملت بود
معجب گشتن به بیگانه؛ و سبب آن دور افتادن از اصالت و  -5

 عدم اعتماد به نفس بود 
دوختن به مطامع خارجی، که سبب آن هم تمام موارد و چشم  -6

 . باال بود
ی نرون رفتی یقین داشت که راه بمحمد بن عبدالوهابسیخ االسالم 

 ،صاز این تاریکی طوالنی نیست مگر بوسیله نور قرآن و سنت پیامبر 
همچنین یقین داشت نخستین قاعده براي اصالح جامعه، اصالح عقیده 

 شیخ االسالم محمد بن عبدالوهابیمانی است؛ هاي ا و تجدید شعبه
 بدان چیزي که به آن یقین داشت شروع کرد و به آن چیزي که :

. آمد که همانا اصالح عقیده است، شروع نمود کلید اصالح بحساب می
محمد بن عبدالوهاب براي این کار اسلوب خاص خود را داشت که 

  . آنهم مختصر و مفید و خالصه و محکم بود
  : گوید  می:بن عبدالوهاب م محمد اما

  : گیرم گانی که با ما هستند و شماها را به شاهد می خدا را و تمام فرشته
من معتقد به آن چیزي هستم که فرقه ناجیه بدان معتقد بودند یعنی 

و آن عبارت است از ایمان به پروردگار، : اهل سنت و جماعت
شدن پس از مرگ و ایمان به فرشتگان، کتابهاي آسمانی، پیامبران، زنده 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جممل اعتقاد أئمة السلف

 

128 

  . قضا و قدر خدا هر چه باشد، خوب یا بد
و از جمله ایمان بخدا است، ایمان به هر آنچه خداوند در توصیف 

 نازل فرموده بدون صخود گفته و آن را در قرآن و بوسیله پیامبر 
تحریف و تعطیل، بلکه معتقدم که خداوند همانند ندارد و او شنوا و 

یچ یک از صفاتش که خداوند خود را به آن توصیف بینا است و ه
کنم و نسبت به  کنم، و هیچ چیزي را تحریف نمی نموده نفی نمی

شوم و  أسماء و آیاتش ملحد نیستم، و براي او کیفیت قائل نمی
کنم زیرا خداوند تبارك  صفاتش را به صفات مخلوقات تشبیه نمی

و صادقترین کالم را و باشد  وتعالی آگاه به نفس خویش و دیگران می
خداوند خود را از آنچه مخالفین اهل . باشد بهترین سخن را او دارا می

داند و از آنچه اهل تحریف و  گویند دور و مبرّا می تکییف و تمثیل می
  . داند کنند خود را مبرّا می تعطیل از او نفی می

Ó  ] : فرماید خداوند می    Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì

 Ø  ×  Ö Õ  Ô   Û  Ú   Ù Z )182-180: صافّاتال(.  
از آنچه آنان ) و قدرت(منزه است پروردگار تو، پروردگار عزت «

حمد و ستایش مخصوص ! و سالم بر رسوالن. کنند توصیف مى
  . »خداوندى است که پروردگار جهانیان است

و باور و اعتقاد دارم که قرآن کالم خدا و غیر مخلوق است که از 
گردد و خدا حقیقتاً به آن تکلم  و بسوي او بر میجانب خدا آمده 

نموده است، و آن را بر عبد و رسول خویش که امین بر وحی است و 
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 فرو صسفیر میان خدا و بندگان است حضرت محمد مصطفی 
  . فرستاده است

و باور دارم به اینکه، خداوند هر کاري را که بخواهد و اراده کند، 
آید، و هیچ  بدون ارادة او به وجود نمیدهد، و هیچ چیزي  انجام می

چیز از مشیت او خارج نیست، و هیچ چیز در عالم نیست که از تقدیر 
پذیرد، و هیچ کس  خدا بیرون باشد، و هر چیزي با تدبیر او صورت می

  . شود از آنچه برایش تقدیر شده، کم و زیاد نمی
، از آنچه  به آن خبر داده استصو باور دارم به هر آنچه پیامبر 

بعد از مرگ رخ خواهد داد، پس ایمان و باور دارم به فتنه قبر و 
 آن، و به برگشت روح به اجساد، در آن روز که مردم در برابر خوشى

خداوند با بدنی برهنه، پا برهنه و با پیشانی سفید خواهند ایستاد، و در 
وند و ش شود، و میزانها گذاشته می آن وقت خورشید به آنان نزدیک می

Ç  ]: کنند اعمال بندگان را وزن می  Æ Å  Ä Ã
  Ñ  Ð   Ï  Î   Í   Ì   Ë   Ê  É  È

  Ô  Ó   ÒZ )103-102: مؤمنونال(.  
و آنان ! و کسانى که وزنه اعمالشان سنگین است، همان رستگارانند«

که وزنه اعمالشان سبک باشد، کسانى هستند که سرمایه وجود خود را 
  . »ودانه خواهند مانداز دست داده، در جهنم جا

گردد، برخی آن را با دست  و در آن روز نامه اعمال پخش می
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و معتقدم به . کنند ها هم با دست چپ دریافت می  و بعضی،راست
چشمۀ کوثر که به پیامبر ما هدیه شده است، آب آن از شیر سفیدتر 

تر، و ظروفی که بر آن قرار دارند به تعداد  است و از عسل شیرین
  . گردد گان آسمان است و هر که از آن بنوشد هرگز تشنه نمیستار

و ایمان دارم به اینکه پل صراط بر روي لبه جهنم قرار دارد و مردم 
  . گذرند از روي آن میبه اندازة اعمالشان 

 و اینکه او نخستین کسی است صو ایمان دارم به شفاعت پیامبر 
شود؛  ش پذیرفته میکند و نخستین کسی است که شفاعت که شفاعت می

کند بجز اهل بدعت و گمراهان،  هیچ کس شفاعت پیامبر را انکار نمی
پذیرد،   بعد از رضایت و اذن خداوند صورت میصشفاعت پیامبر 
à  ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  ] : فرماید همانگونه که می   Ø

   ê  é  è  ç  æ  å   ä  ã  â   áZ )26: نجمال(.  
شفاعت آنها ) با آن مقام و منزلتشان(سمانها و چه بسیار فرشتگان آ«

سودى نبخشد مگر پس از آنکه خدا براى هر کس بخواهد و راضى 
  . »دهد) شفاعت(باشد اجازه 

و خداوند تنها از توحید راضی است و بجز از اهل توحید به کسی 
  . دهد اذن نمی

و مشرکین نصیبی از شفاعت ندارند، همانگونه که خداوند 
  .)48: مدثرال( Z!  "  #  $  %  ]  :فرماید می

  . »بخشد کنندگان به حال آنها سودي نمی از این رو شفاعتِ شفاعت«
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اند  انب خدا خلق شدهجو معتقد هستم به اینکه بهشت و دوزخ از 
  . اکنون وجود دارند و فناناپذیر هستند و هم

و ایمان دارم به اینکه مؤمنین در روز قیامت با چشم سر پروردگار 
  . بینند کنند همانطور که ماه را در شب چهاردهم می را رؤیت می

 خاتم پیامبران الهی است و اینکه ایمان صو ایمان دارم که محمد 
گردد مگر اینکه به رسالت او و نبوت او باور  هیچ کسی کامل نمی

  . داشته باشد
و معتقد هستم به اینکه، ابوبکر بزرگترین امت است بعد از پیامبر 

س عمر فاروق و بعد عثمان ذوالنورین و بعد علی مرتضی و  سپص
سپس بقیه عشره مبشره و بعد از آنها اهل بدر، سپس کسانی که در بیعه 

  .  هستندصاند و بعد سایر اصحاب رسول اهللا  الرضوان شرکت کرده
دارم، و محاسن آنها را بر   را دوست میصو تمام اصحاب پیامبر 

طلبم و از خدا براي آنها طلب غفران  یت میشمارم، و برایشان رضا می
کنم  بندم، و سکوت می نمایم، و از گفتن بدیهایشان زبان فرو می می

دربارة آنچه میان آنها رخ داده است، و معتقد به فضل و بزرگواري آنها 
!" # $  ]: فرماید هستم، همانگونه که قرآن می

  /  .  -  ,  +   *  )     (      '  &  %
    0  8  7  6   5  4  3  2  1Z )10: حشرال(.  
ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند ! پروردگارا«
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اي نسبت به مؤمنان قرار مده،  بیامرز، و در دلهایمان حس و کینه
  . »تو مهربان و رحیمی! پروردگارا

و براي امهات المؤمنین که از هر گونه بدي و اعمال سوء بري و 
  . کنم ستند طلب رضایت میپاك ه

و به کرامات اولیا و مکاشفاتی که دارند معتقد هستم، بجز اینکه آنها 
توانند در حیطه کار خداوند و آنچه که فقط تحت قدرت خداوند  نمی
  . باشند دخالت داشته باشند می

و براي هیچ احدي از مسلمانان شهادت بهشتی یا دوزخی بودن را 
کنم و از کسی که  آرزوي بهشت می وکار دهم، ولی براي نیک نمی

  . کند خوف دوزخ رفتن را دارم خرابکاري می
کنم و او  و هیچ کس از مسلمانان را بخاطر ارتکاب گناه تکفیر نمی

  . نمایم را از دایره اسالم خارج نمی
 و اقامه نماز ادامه داردو جهاد با هر امامی چه خوب و چه بد 

، و امر جهاد از وقتی که خداوند جماعت پشت سر آنها جایز است
پیامبر را مبعوث کرده تا آن روز که آخرین نفر از امت پیامبر دجال را 

 و نه ، و بر این اساس نه ظلم و ستم ستمکار،خواهد کشت ادامه دارد
  . کند عدل دادگر، آن را منتفی نمی

و معتقد هستم که اطاعت و فرمانبرداري فرمانروایان مسلمان چه 
چه بد باشند، واجب است، به شرطی که امر به گناه و خوب و 

  . معصیت نکرده باشند
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و هر کس خالفت را به دست گرفته باشد و مردم به خالفت او 
گردن نهاده باشند و به خالفت او رضایت داده باشند، و یا اینکه با زور 
اسلحه بر مردم غلبه کرده باشد و خود را خلیفه بنامد اطاعتش واجب 

  . ج بر آن حرام استو خرو
و معتقد هستم که باید بدعت گزاران را مهجور قرار داد و از آنان 
فاصله گرفت تا اینکه توبه نمایند، و بر آنان بنابر ظاهر حکم کرده 

یم، و معتقد هستم هر نوآوریی کن موکول میشود و سرائر را به خدا  می
  . در دین بدعت است

اقرار با زبان و عمل به :  ازو معتقد هستم که ایمان عبارت است
یابد و با گناه  ارکان و باور قلبی، که این ایمان با طاعت افزایش می

گردد، و ایمان هفتاد و چند شعبه است، بزرگترین آن گفتن  ناقص می
 شهادتین است و کمترین آن برداشتن چیزي است که سر راه اذیت

  . کند  میمردم
گوید  نگونه که شریعت میو امر به معروف و نهی از منکر هما

  . واجب است
در اي کوتاه بود که من نوشتم  آنچه در موارد باال ذکر شد، عقیده

و . تا اطالع پیدا کنید به آن چه من اعتقاد دارمحالیکه مشغول بودم 
  .)1(گویم گواه و شاهد است خداوند بر آنچه می

                                                
آوری  شيخ عبدالرمحن بن قاسم اين كتاب را مجع» ّالدرر السنية يف األجوبة النجدية «-)١(

 ). ٣٠-١/٢٨. (كرده است
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ردم را امام محمد بن عبدالوهاب مدام به این عقیده پاك و منور م
خواند، و توحید را علیه شرك، و علم را علیه خرافات بسیج  فرا می

  . نموده بود
کرد، مانند  امام براي تبلیغ دعوت از راههاي گوناگونی استفاده می

ارشاد براي عموم، فرستادن نامه براي مردم  کالسهاي شخصی، وعظ و
  . و یا براي افراد خاص، سفرهاي تبلیغی، و کالسهاي درس

تراشیدند و هر مقام  در این راه دشمنانش مدام براي او مشکل میو 
 اینکه خداي تبارك و تعالی اذن نصر و  بستند، تا و راهی را بر او می

  . پیروزي را نصیبش گردانید
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  اهمیت دولت براي پیشبرد دعوت دینی 
  

اي که براي امام محمد بن عبدالوهاب براي نشر دعوت  زمینه 
ه بود، براي هیچ یک از دعوتگران قبل و بعد از او اسالمی فراهم شد

وجود نداشته است، و این فضل خدا بر او و مردم بود در این جزیره و 
حتی در تمام عالم اسالمی، که دولت و حکومت را براي نشر دعوت و 

  . پیروزي عقیده توحیدي فراهم کرده است
خوبی از آن به » درعیه« امیر :در این راه، امام محمد بن سعود 

 را پشتیبانی کرد و هر چیزي که مانع دعوت او بود اواستقبال نمود و 
  . از سر راه برداشت

و به أُمراء نجد نامه نوشت و از آنان خواست که این دعوت را 
  . یاري دهند و آن را میان قبایل خود منتشر کنند

و در زیر پرچم توحید، امام محمد بن سعود و فرزندانش، رشد 
د تا اینکه زمینه دعوت توحیدي در تمام این سرزمین استقرار پیدا کردن
  .، و همچنین در احساءکرد

و وقتی که امام عبدالعزیز بن محمد بن سعود به سلطنت رسید، راه 
  . پدرش را که همانا راه توحید بود ادامه داد

   .ها اي از پیروزي گزیده
و مرد دعوت به هاي دو جانبه بنام مرد حکومت   فرستادن نامه-1

  : طلبد سوي هر کس که رشد و ترقی را می
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حمد و سپاس براي خداوندي که قرآن را فرو فرستاد و آن را 
وسیله یادآوري خردمندان قرار داد، و توفیق را نصیب آنان نمود که 

درود و سالم . منت پیمودن راه حق را بر آنان نهاد؛ تا جواب را دریابند
هترین مخلوقات و بر آل و اصحابش تا روز  و بصخداوند بر پیامبر 

  . رستاخیز باد
از عبدالعزیز بن محمد بن سعود و محمد بن عبدالوهاب به برادر 

بکلی خداوند او را از همه آفات العدبلی الدینی، جناب احمد بن محمد 
سالم : ا افزون و گناهانش را محو گردانددور بدارد و حسناتش ر

نامه شما به دستمان رسید، و از :  اما بعد.رحمه اهللا وبرکاته وعلیکم
پرسشهایت بسیار خوشحال گشتیم و آنچه که ما از دور دریافت 

ما و شیوه دعوت ما، ما را  وجوهاي شما از نحوه کار ایم و پرس کرده
خواهیم به تفصیل این شبهه را  خوشحال و مسرور کرده است؛ ما می
  . ي شما بازگو کنیمبرداریم، و قول راجح را با ذکر دلیل برا

دینی که ما به آن ایمان داریم همانا دینی است که خداوند در حق 
?  @  I  H  G  F  E  D  C    B  A  ] : فرماید آن می

   L  K  JZ )و تسلیم (و هر کس جز اسالم « .)85: آل عمران
آیینى براى خود انتخاب کند، از او پذیرفته ) در برابر فرمان حق،

  . » و او در آخرت، از زیانکاران است؛نخواهد شد
خوانیم، دعوت بسوي  و دعوتی که ما مردم را بسویش فرا می
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Q  P   ] : گوید توحیدي است که خداوند خطاب به پیامبرش می
   a   `  _  ^   ]  \[  Z  Y  X  W  VU  T  S   R

 cbZ )108: یوسف(.  
مل، همه مردم  من و پیروانم، و با بصیرت کا،این راه من است: بگو«

و من از مشرکان ! منزه است خدا! کنیم را به سوى خدا دعوت مى
  . »!نیستم

O  ] : فرماید و یا می   N  M   L  K  J   I  H   GZ )جنال :
  . »مساجد از آنِ خداست، پس هیچ کس را با خدا نخوانید« .)18

خواهیم که از آن دوري کنند، همانا دوري  و چیزي که از مردم می
  . از شرك استجستن 

P  O  N  M  L  ] : فرماید همانگونه که خداوند می   K    J
  UT  S  R   QZ )72: مائدهال(.  

زیرا هر کس شریکى براى خدا قرار دهد، خداوند بهشت را بر او «
  . » و جایگاه او دوزخ است؛حرام کرده است
  : دنگوی در ادامه می

، و اقرار زبانی و اعتقاد حقیقی ما، عبارت است از تصدیق قلبی
ال اله اال : گویند رفتار و عمل جوارح، و گرنه منافقین با وجود اینکه می

کنند و روزه  کنند و زکات را پرداخت می اهللا و نماز را اقامه می
  .ترین نقطه جهنم هستند در پایینروند، ولی  گیرند و به حج می می
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 و سنت و سلف ما مقلدین کتاب: اید و آنچه دربارة اجتهاد فرموده
 النعمان امام ابوحنیفه: صالح هستیم و پیرو معتمد اقوال ائمه اربعه، یعنی

 رحمهم  و احمد بن حنبل،، مالک بن انس، محمد بن ادریسبن ثابت
  .اهللا هستیم

و اما سوالتان دربارة حقیقت ایمان، ایمان همانا تصدیق قلبی است، 
گردد، خداوند  اقص مییابد و با گناه ن و با اعمال نیک افزایش می

  .)31: مدثرال( po  n  m  lZ   ] : فرماید می
  . »و بر ایمان مؤمنان بیفزاید«

 و یا عقل آن را نپذیرد، ،کنیم که مخالف منقول باشد و کاري نمی
دهند، ولی ما آنچه که انجام  گویند که انجام نمی ولی منافقون چیزي می

 x  w  v  u    t  }  |  {  z  yZ  ] : گوییم دهیم می می
   .)3: صفال(

نزد خدا بسیار موجب خشم است که سخنی بگوئید که عمل «
  . »کنید نمی

جنگیم، و هر کس که  پرستان، همانگونه که پیامبر جنگید، می با بت
جنگیم همانگونه که  نماز را ترك کند و یا زکات را نپردازد با او می

راه همان خواهد بود که ولی در این .  با آنان جنگیدسابوبکر صدیق 
با او آنچه تو آوردى بیاورد هر کس مثل : ورقه بن نوفل به پیامبر فرمود

  . شود میدشمنی، اذیت و آزار و از وطن خویش بیرون رانده 
 فکرآنچه کم باشد و کفایت کند، بهتر است از آنچه زیاد باشد و و 
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  .)1(» ورحمه اهللا وبرکاتهوالسالم علیکم«. را مشغول کند
هاي دعوي که امام عبدالعزیز بن محمد بن سعود   فرستادن نامه-2

بعنوان پیشواي دولتی که براساس دعوت بنیاد نهاده شده بود به تمام 
از عبدالعزیز بن سعود به : نویسد مانند این نامه که می. فرستاد مردم می

یابد خواه عرب باشد یا عجم و  سوي هر آن که این نامه را در می
  : ما بعدرومی ا

 نیست و تنها  بحقکنیم که بجز او معبودي ما خدایی را ستایش می
کنیم که بر  او اهلیت ستایش کردن را دارا است، و از او درخواست می

حبیب خویش در میان مردم، و دوستش در میان بندگانش و بهترین 
مخلوقش در روي زمین حضرت محمد مصطفی درود و سالم بفرستد، 

رانش که همانا پیامبران هستند و بر آل و اصحابش تا آن و نیز بر براد
پایان   درود و سالم بیخواهد بودزمین قیامت که خدا وارث روز 

محمد جانشین بر (رسانم که   بعد به حضورتان می.خویش را بفرستد
به همراه حجاج پیش ما آمده و مدت زیادي نزد ما مانده است، و ) حق

داند که به چه چیزي مردم را دعوت  ه و میبر دین ما آگاهی کامل یافت
 هکنیم و از چ  امر میه و به چمجنگی مىبا مردم ه کنیم و بر سر چ می

کنیم و حقایق تمام آنچه که پیش ما است، برادرمان محمد آن  نهی می
  . را بازگو خواهد کرد

                                                
 ). ٦٤-١/٦١: ( مرجع سابق-)١(
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  : گوییم و در این جا ما بطور اجمال و خالصه آن را برایتان می
کنیم،  و مخالف را به سوى آن دعوت میبر آن هستیم، آنچه که ما 

 ما معتقد هستیم که عبادت نمودن خداوند حق خداوند بر بندگانش
 و این حق را هیچ کس بجز خدا ندارد، نه فرشتگان و نه پیامبران، است

و هیچ کس حق ندارد براي جلب نفع و دفع ضرر غیر از خدا را فرا 
 یا فرشته و یا ولی، زیرا خداوند در کتاب اگر چه پیامبر باشد!! بخواند

q  p  ] : فرماید خود می   o   n  m  l  k      j  i      h  g   f   e  d
  y  x  w   v   u  t      s  rZ )تا آخر آنچه ) 22-21: جنال

   .)1(گفت
اگر من نیز : (بگو. من مالک زیان و هدایتی براي شما نیستم: بگو«

هیچ کس مرا در برابر او حمایت ) مبر خالف فرمانش رفتار کن
  . »یابم اهی جز او نمیگکند، و پناه نمی
اي که به شیخ فاضل   آنچه که امام محمد بن عبدالوهاب در نامه-3

این امري که من را بخاطر آن مورد دشمنی «گوید  آل مزید نوشته و می
 و یا اگر از هر عالمی در شام و یا یمن. قرار دادند و آن را انکار کردند
این حق است و دین خدا و : گوید هر کشور دیگري بپرسید می

توانم بگویم زیرا  رسولش همین است و بس، ولی من در اینجا نمی
حکومت راضی نیست، ولی محمد بن عبدالوهاب آن را اظهار کرده و 

                                                
 ). ١/١٤٣: ( مرجع سابق-)١(
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گوید زیرا حاکم و فرمانرواي مملکت او راضی است و او را  می
برم آن را   این سخن علما است که گمان میکند، همراهی و پشتیبانی می

  .)1(»دانید اید و می شنیده
و وقتی که أمیر سعود بن عبدالعزیز بن محمد بن سعود وارد مکه 
گردید، براي علماي آنجا توضیح داد که هدف نخستین ابن 

 و او را به تنهایی عبادت کردن و ،عبدالوهاب، اخالص در توحید خدا
  . ز منکر استامر به معروف و نهی ا

حمد و : گوید ، می:شیخ عبداهللا بن شیخ محمد بن عبدالوهاب 
ثنا و ستایش شایسته پروردگار است و درود و سالم بر محمد مصطفی 

  :  او باد، اما بعد و تابعینو بر آل و اصحاب
وقتی که ما جهادگران توحیدي در ظهر یکشنبه هشتم ماه محرم 

دیم، و اشراف مکه، علماء مکه و  هجري وارد مکه مکرمه ش1218سال 
عموم امیران حجاج از امیر جهادي، سعود، امان خواستند، زیرا همه آنها 
قبالً تصمیم گرفته بودند که به همراه امیر مکه با امام سعود بجنگند و 
یا اینکه در حرم مکه جمع شوند و راه ورود به حرم را بر روي او 

اند، در این  ي را دید که افزون گشتهببندند، وقتی که امام لشکریان جهاد
امان داد، و لبیک گویان وارد حرم شدیم، در حالی که در  هنگام به آنها 

بدون اینکه از کسی ترسی و یا کوتاه کننده امان بودیم، و سر تراشیده 

                                                
 ). ٥٩: (مجع عبدالرمحن بن قاسم ص،» الدرر السنيه فی األجوبه النجديه «-)١(
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  . داشته باشیم، بجز خداوند یکتا
و موقعی که لشکریان توحیدي وارد حرم گشتند، با وجود تعداد 

اد آنها، با ادب و با وقار بودند نه درختی را کندند و نه صیدي را زی
صید کردند و هیچ خونی ریخته نشد بجز خون قربانی و یا آنچه خدا 

  . خون آن را از حیوانات بر ما حالل نموده بود
شنبه به هنگام یکو وقتی که مراسم عمره ما به اتمام رسید، روز 

 درخواست خویش را براي :یر چاشتگاه مردم را جمع کردیم و ام
 با آنها هخواهند و بر سر چ  میهعلما توضیح داد که از مردم چ

 انجنگند، و آن بجز توحید خالصانه خدا چیز دیگري نبود؛ و برایش می
  : ندر که با مردم تنها در دو مورد اختالف نظر داکردروشن 

نیز  اخالص در توحید خداوند، و شناخت انواع عبادت که دعاء -1
ي آنها است و تحقیق درباره معنی شرك، شرکی که پیامبر  از جمله
  .  بخاطر آن با مردم جنگیدص
 امر به معروف و نهی از منکر، که در میان آنان از این مسأله فقط -2

  . و آثار و رسم آن بطور کامل از میان رفته بود،نامی مانده بود و بس
گوئیم خوب   هر آنچه ما میدر نهایت با ما موافقت نمودند بر اینکه

است و با امیر بر سر کتاب و سنت بیعت کردند و امیر هم پذیرفت و 
همه آنها را مورد عفو خود قرار داد و هیچ مشقتی بر آنان وارد نکرد و 
نسبت به همه آنها مهربانی نمود خصوصاً بر علماء و به آنان فهماندیم 

نها تصریح نموده که هر آنچه که امیر به تک تک آنها و نیز به اجتماع آ
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آنها بگویند که مستدل باشد و دلیل آن از کتاب و سنت و یا از سلف 
صالح مانند خلفاي راشدین باشد از جانب ما قابل قبول است و ما 

  .هستیممأمور به تبعیت از آن 
برداشته شدند و آالت تنباکو ..... سپس مالیاتها و عادات جاهلی 

د که اینها حرام هستند و اماکن حشیش و شکسته شدند و اعالم ش
مشهور به اعمال فسق و فجور سوزانده شدند، و دستور داده شد که بر 
اقامه نمازهاي جماعت مواظبت داشته باشند و در اجراي آن تفرقه و 
اختالف نداشته باشند بدین گونه که براي هر نماز پشت سر یک امام 

  . اهب چهارگانه تقلید کندنماز بخوانند و امام هم از یکی از مذ
توحید در عبادت برقرار گشت و  در آن موقع اتحاد بوجود آمد و

و سختی و و امیرى بر آنان قرار داد، ألفت و محبت ایجاد گردید 
مشقت برداشته شد، و بدون خونریزي، هتک حرمت کسی و ایجاد هر 

  .)1(»هللا رب العالمین الحمدو«. مشقتی این کار به پایان رسیدگونه 
کوششهاي امام عبدالعزیز بـن عبـدالرحمن آل سـعود در زمینـه          

   .دعوت
امامان آل سعود مدام دعوت توحیدي را در دوران حکمرانی خویش 

ها از یکی به دیگري متفاوت بوده،  اند که این کمک نصرت و یاري داده
ها از امیري به دیگري  یعنی به طور متناوب از لحاظ قوت و ضعف کمک

                                                
 ). ١٢٥-١٢٣: (ص:  مرجع قبلی-)١(
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بوده است، و همه آنها بر آن بودند که دولت و حاکمیت دور متفاوت 
  . ریزي دعوت اسالمی و جایگزین آن دارد بزرگی در پایه

و این به معنی آن نیست که اگر حاکمیت نباشد دعوت اسالمی 
شود، منتهی وقتی که دولت با اخالص و علم و آگاهی  خاموش می

تر گشته و  د، وسیعکامل، امر دعوت را بر دوش بکشد، دولت توحی
  . کند دار پیدا می هیبتی بزرگ و سلطنتی معنی

و این واقعیت به خوبی در دورة حاکمیت امام عبدالعزیز بن 
شود که دعوت توحیدي را یاري   نمایان می:عبدالرحمن آل سعود 

  . نمود و پرچم آن را به اهتزاز در آورد
داهللا بن شیخ محمد بن عبداللطیف، سعد بن حمد بن عتیق و عب

عبدالعزیز عنقري، عمر بن محمد بن سلیم، و محمد بن ابراهیم بن 
  : گویند  میرحمهم اهللاعبداللطیف 

هنگامی که ناشکري و کفران نعمت میان مردم شایع گشت، دچار «
تفرقه و اختالف گشتند، و باعث شد دشمنان بر آنان تسلط یابند و به 

نکه خداوند در این اواخر عرفهاي جاهلی گذشتگان مبتال شدند تا ای
امام عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل فیصل را برایشان فرستاد که باعث 
زنده شدن دعوت اسالمی گشت و دشمنان را قلع و قمع نمود و 

نشینها به دعوت او پیوستند و رفتارهاي  بسیاري از مردم شهرها و بیابان
 گناهکاران گذشته خویش را ترك نمودند، و نیز باعث برگشت و توبه
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  .)1(شد، و دین خدا دوباره در حرمین شریفین بر پا گشت
مسأله عقیده نزد امام عبدالعزیز به خوبی نمایان بود، زیرا که 

  : فرماید می
کنند به این  نامند و مذهب ما را وهابی قلمداد می ما را وهابی می«

اعتبار که گویا این یک مذهب خاص است، ولی این خطاي فاحشی 
کنند زیرا ما مذهب جدیدي  توز آن را تبلیغ می ه افراد کینهاست ک

نداریم و عقیده ما همانا عقیده سلف صالح است و أئمه اربعه را احترام 
گذاریم و هیچ تفاوتی میان شافعی، مالکی، حنبلی و حنفی نزد ما  می

  . نیست و همه آنها در نظر ما محترم هستند
م محمد بن عبدالوهاب به آن اي است که شیخ االسال و این عقیده

اي است که براساس  و عقیده. نمود و عقیده ما نیز هست دعوت می
ریزي شده و به دور از هر گونه شائبه و از هر گونه  توحید خداوند پایه

  .)2(بدعتی است
ملک عبدالعزیز همگام با این که دعوت و عقیده توحیدي را در 

رد، در خارج مملکت ک داد و تبلیغ می مملکت خویش گسترش می
  : کرد خویش نیز آن را به دو شیوه تبلیغ می

  . فرستادن دعوتگران به بالد دیگر-1
                                                

وری كرده آ شيخ عبدالرمحن بن قاسم آن را مجع» الدرر السنيه فی االجوبه النجديه «-)١(
 ). ٢٨٥-٧/٢٨٤: (است

 ). ٣٦٩(ص : عبداملنعم الغالمی: نويسنده» امللک الراشد «-)٢(
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  . هاي توحیدي و عقیده اهل سنت و جماعت در آنها  انتشار کتاب-2
کتابهاي . و از جمله کتابهایی که به دستور ایشان انتشار یافتند

  : عقیدتی زیر بودند
 والعبودیه، و این از ، والوسیله، منهاج السنهالعقیده الواسطیه، التوسل

  . باشند تألیفات شیخ االسالم ابن تیمیه می
اي است که شیخ االسالم  این مجموعه» مجموعه التوحید«: و کتاب

ابن تیمیه، شیخ محمد بن عبدالوهاب، شیخ عبدالرحمن بن حسن، شیخ 
 عنقري،  شیخ عبداهللا– نوه محمد بن عبدالوهاب –سلیمان آل الشیخ 

شیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن و شیخ سلیمان بن سحمان آنرا 
  . اند آوري نموده جمع

ابن قدامه و کتابهاي دیگري در زمینه عقیده » لمعه االعتقاد«و کتاب 
  . اهل سنت و جماعت

حاکمیت در اختیار  به همین خاطر، یعنی به خاطر اینکه سلطه و
د بن عبدالوهاب، که باعث دعوت اسالمی بود، یعنی دعوت شیخ محم

زنده شدن عقیده اهل سنت و جماعت گشت موقعیتی براي انتشار و 
شکوفایی آن وجود داشت که دعوتگران دیگر نداشتند، و از وقتی که 
امام محمد بن عبدالوهاب پرچم این دعوت را بر افراشت و با آگاهی و 

شبه بصیرت کامل بسوي آن دعوت نمود، این دعوت بدون وقفه در 
یابد و در تمام ممالک اسالمی پیشرفت  جزیره عربستان گسترش می

کند، و به حمد خداوند در مدارس فکري و دعوي همچنان با نشاط  می
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  .رود و طراوت کامل دارد پیش می
 مختلفی انتشار دعوت اسالمی در عصر و قرن جدید اسباب و علتهاي

ي امام  حیاگرانهتوان دعوت ا داشته است و در پیشاپیش این علل می
محمد بن عبدالوهاب را نام برد که ایشان اقدام به احیا نمودن عقیده 

ند و آل سعود مدام و پشت سر هم در تمام کرداهل سنت و جماعت 
 محمد بن  ازندا دوران حاکمیت خویش آن را یاري و نصرت داده

  .سعود گرفته تا به امروز
 تمام جوانب از  سعودي را درعربستانو مدام دعوت اسالمی، 

  . کند را حکومت می.... اعتقاد و اجتهاد گرفته تا جهاد و سلوك و 
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  )1( عقیدة توقیفی و جامع و گسترده
اگر پرسیده شود که چرا عقیده اسالمی در طول قرون متمادي خود 

از قرن اول سپس قرنهاى چهارم، و پنجم، و ششم، تا عصر همچنان 
بر اصول اولیه خود باقی میه تا به امروز ابن تیمه، و عصر بعد از ابن تی

در حالی که در زمینه فقهی اختالفات وجود دارد و مدام در حال مانده 
  . تغییر است
  : جواب

باشد  کند همانا اصول حق می چیزي که مردم را دور هم جمع می: اوالً
که هر چه قدر مکان و زمان متغیر باشد و یا در زمینه فقهی متفاوت باشند 

ه را میان مردم تواند وحدت کلم  هم همان اصول حق است که میباز
  .ایجاد کند

نصوصی که تا اینجا نقل کردیم و نصوصی که مفهوم عقیده اسالمی 
کند،  را نزد أئمه اربعه، ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب و غیره بیان می

 تنها یک مفهوم نیست، بلکه به همراه مفهوم لفظ هم وجود دارد و این
  : خود دلیل است بر اینکه

 این نصوص از دو منبع اصلی و معصوم که همانا قرآن و سنت –أ 
  . اند هستند گرفته شده

  .  و دلیل است بر صحت منهج و روش علمی درست در اعتقادات–ب 
                                                

ابن ابی العز، : اثرگرفته شده است، » رشح العقيده الطحاويه« مقدمه كتاب از موارد زير -)١(
 ). ٤٥-٤١(ص ) ١٤٠٨(دكرت عبداهللا الرتكی و شيخ شعيب ارناؤوط؛ چاپ : حتقيق
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  .  و دلیل است بر التزام دقیق به منهج–ج 
لقی کند، وقتی که ت حق در هر زمان و مکانی حق است و تغییر نمی

از منهج، صحیح باشد و فهم آن دقیق باشد و صادقانه به آن ملتزم 
پذیرند اگر چه میان آن قرنها اختالف وجود  باشیم، مردم حق را می

اند و آن  داشته باشد، مثالً پیامبران همگی بر یک اصل اجتماع کرده
اند  اصل متدین بودن است، اگر چه بعضی از آنها همدیگر را هم ندیده

K  J  ] : فرماید همانطور که خداوند می: اند ها از هم دور بودهو قرن
  Y   X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L

  ba  `  _   ^  ]   \  [ZZ )13: شوريال(.  
 و آنچه ؛آیینى را براى شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود«

ارش کردیم را بر تو وحى فرستادیم و به ابراهیم و موسى و عیسى سف
  . »!دین را برپا دارید و در آن تفرقه ایجاد نکنید: این بود که

اند که به انبیاء اقتداء نمایند و بر همان  و مسلمانان نیز مأمور شده
  . اصول پایبند بمانند

 عقیده، یک مذهب اجتهادي نیست بلکه میزان ثابتی است که -2
راد خداوند تعالی از شود، عقیده، شناخت م دچار دگرگونی و تغییر نمی

 و جندیانت، بعثت پیامبران، نزول کتابهاي آسمانی، و خلق انسان و 
  . سپس استقامت بر آنها و عمل به مضمون آنها است

 علم خدا و آید در شناخت و پیامبر به عنوان یک قدوه بحساب می
  .در عمل به مقتضاي آن
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هى حق به قرنهایى که گوا اقتدا نمودند سپس صصحابه به پیامبر 
  .  اقتدا نمودندص و براساس اعتقاد حق به پیامبر اند آن داده شده

اي امامان و پیشوایانی را براي تبیین  خداوند در هر عصر و زمانه
اعتقاد صحیح که همانا عقیده توقیفی و جامع و گسترده است، فرستاده 

  . است
ق و و بعنوان فصل الخطاب، که همانا اعتقاد صحیح، تفاوت میان ح

اند،  کسانی که ملتزم به این عقیده بوده: توان گفت باطل است، می
اند، و در علم و دعوت و در میدان فرمانروایی  پابرجا و استقامت داشته
  .اند اند و هم اصالح کرده لح بودهو عمل و جهاد هم صا

ولی هر کس از این راه منحرف شده باشد، دچار اختالف و تفرقه 
قیم مانده و اقوال و رفتارشان دچار اضطراب و گشته و فهم آنان ع

اند و هم جامعه  ناهماهنگی گشته و در نهایت هم خودشان فاسد گشته
Ñ  Ð  Ï  ] . فرماید خداوند در این زمینه می. اند را به تباهی برده

  ÔÓ  ÒZ )32: یونس(.  
  . »!با این حال، بعد از حق، چه چیزى جز گمراهى وجود دارد؟«

  : گوید  می:ابن تیمیه 
طریقه اهل سنت و جماعت همانا دین اسالم است، اسالمی که 
خداوند بخاطر آن محمد را به عنوان رسول خویش به آن مبعوث 

 خبر داد که امتش دچار اختالف و صنمود، ولی هنگامی که پیامبر 
رسند و همه آنها در  شود و به هفتاد و سه فرقه می چند دستگی می
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اي هستند که ملتزم به جمع  ی از آنها، و آن دستهدوزخ هستند مگر یک
  .)1(و جماعت مسلمانان هستند

اند  اي که نجات یافته آن فرقه: فرماید و در حدیثی دیگر می
  . )2(اند همانهایی هستند که بر طریقه من و اصحاب من رفته

اند  بنابراین کسانی که با اسالم خالص و بدون شائبه تمسک جسته
باشد که در میان آنان، صدیقین، شهداء   و جماعت میهمانا اهل سنت

و صالحین وجود دارند، و در میان آنان پیشوایان هدایتگر و کسانی که 
 و نیز در ،حد و حساب وجود دارد داراي مناقب ماثور و فضایل بی

میان آنان امامانی وجود دارد که تمام مسلمانان به علم و درایت و 
و آنان همان گروه پیروزي هستند که پیامبر هدایت آنان اجماع دارند 

 احلق ظاهرين، ال  عىليمتأ من ٌةتزال طائف ال«:  در حق آنان فرمودص
  .)3(»ة تقوم الساعىُّيرضهم من خذهلم وال من خالفهم حت

نائب السلطان از ابن تیمیه پرسید که اعتقاد : گوید در ادامه می
  چیست؟ 

                                                
: ترمذي در كتاب اإليامن، مبحث). ٤٥٩٧(ر كتاب السنة، مبحث رشح السنة  ابوداود د-)١(

فرتاق ا: ، وابن ماجه كتاب الفتن، مبحث)٢٦٤١، ٢٦٤٠(ما جاء يف افرتاق هذه األمة 
يف افرتاق : ، ودارمي در كتاب السري، مبحث)٤/١٠٢(، وأمحد در مسندش )٣٩٩٣(األمم 

 ). ٢٥٢١(هذه األمة 
، طرباين در معجم )٢٦٤١(يامن، مبحث ما جاء يف افرتاق هذه األمة إلا ترمذي در كتاب -)٢(

 ). ٧١١(من اسمه عيسى : الصغري، مبحث
 . ًترمجه و ختريج اين حديث قبال گذشت): ٣/١٥٩: (ابن تيميه» جمموع الفتاوی «-)٣(
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  : ابن تیمیه گفت
ت، و مال آن کسی که از من بزرگتر است هم اعتقاد مال من نیس

 و آنچه صشود و از پیامبر  نیست، بلکه اعتقاد از خداوند گرفته می
اند که آن هم از کتاب و سنت و  که سلف صالح بر آن اجماع نموده

و غیر از آن از احادیث معروف و ثابت از احادیث بخاري و مسلم 
  .)1(شود گرفته میسلف 

  : یدگو میابن تیمیه باز هم 
نه به خدا سوگند، احمد بن حنبل هم در این زمینه اعتقاد «

بخصوصی ندارد، بلکه این اعتقاد سلف صالح و امامان اهل حدیث 
باشد، و باز هم گفتم این اعتقاد رسول اهللا است و هر کلمه و لفظی  می

که گفته باشم، آیه یا حدیثی و یا اجماع سلف صالح را در کنارش 
ام که چه کسانی این اجماع را از سلف نقل  ذکر کردهام و  آورده
اند، از جمیع فرق مسلمانان از فقهاي اربعه گرفته تا متکلمین و  کرده

  .)2(اهل حدیث و صوفیه
 بیداري اسالمی معاصر باید براي بازگشت به دین براساس این -3

 و باید به خوبی به پایتخت ،دشوعقیده توقیفی و جامع بنیان گذاري 
ول عقیده منجیه برگردد، زیرا ساختمان هر فکري مادام که براساس اص

عقیده منجیه نباشد، فرو خواهد ریخت اگر چه بنیان آن سر به فلک هم 
                                                

 ). ٢٠٣: ص: ( مرجع سابق-)١(
 ). ١٨٩: (ص:  مرجع سابق-)٢(
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 و پهنا و وسعت آن هر چه قدر وسیع باشد باز هم ،کشیده باشد
 اگر به نور عقیده ،تاریکی و ظلمت بال خود را بر آن خواهد کشید

  . اشدمنجیه روشن نشده ب
این عقیده برحق جدید است که صداي اسالم خواهی را نشان 

دهد که چگونه ایمان بیاورند؟ چگونه اسالم را بفهمند و چگونه  می
  ! عمل نمایند؟

دهد چگونه مردم را  و این عقیده است که به مسلمانان یاد می
 و چگونه ،براساس منهج صحیح و درست بسوي اسالم دعوت نمایند

 و نسبت به ،و مردم را با رفق و و مهربانی دعوت نمایند ،فتوا دهند
 و به آن اقتدا ،علما و امامان گذشته با احترام و وقار برخورد نمایند

  .  و از خداوند براي آنان طلب رضایت کنند،نمایند
و نیز چگونه بر وحدت و یکپارچگی جماعت محافظت نمایند، چه 

لسی این مساله را گوشزد  در هر مج:بسیار زیاد امام ابن تیمیه 
خداوند به ما دستور داده است که بر جماعت و : گفت کرد و می می

وحدت تکیه نمائیم و ما را از تفرقه و جدایی بر حذر داشته است، 
خداي ما یکی است، پیامبر ما یکی است و کتاب ما هم یکی است و 

 در و. در اصول دین هم میان سلف و ائمه اسالم خالفی وجود ندارد
A  ]: فرماید آن اختالف و افتراق جایز نیست چون خداوند می

   GF   E   D  C  BZ)1( )103: آل عمران(.  
                                                

 ). ٣/٢٠٥: (ابن تيميه: دهنويسن» جمموع الفتاوی «-)١(
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قرآن و اسالم، و هرگونه وسیله ( و همگى به ریسمان خدا «
  .»، چنگ زنید، و پراکنده نشوید)وحدت

هر گاه مسلمانی وارد شهري از شهرهاي : فرماید امام باز می
 او واجب است که با آنان نماز جمعه و جماعت مسلمانان شد، بر

بخواند و دوستدار مؤمنین باشد و با آنان دشمنی نورزد اگر چه ببیند 
بعضی از آنان گمراه و سرگردان باشند، اگر توانست آنان را راهنمایی و 

کند و گرنه خداوند بیش از توانایی و وسعت انسان تکلیف  هدایت می
  .)1(کند نمی

رابطه در منهج اسالمی میان توحید خداوند و وحدت و  و عالقه 
  . جماعت بسیار تنگاتنگ و وثیق است

 میان توحید خدا و وحدت جماعت رابطه برقرار کرده صو پیامبر 
 ،ً ويكره لكم ثالثا،ً لكم ثالثاإن اهللا يرىض«: و به هم وصل نموده است

موا بحبل اهللا ًأن تعبدوا اهللا وال ترشكوا به شيئا وأن تعتص:  لكميرىض
ّمجيعا وال تفرقوا، وأن تناصحوا من وال قيل :  ويسخط لكم،ه اهللا أمركمً

  .)2(» السؤالة املال، وكثرةضاعإوقال و
 و از سه چیز ناخشنود ،شود خداوند از سه چیز شما خوشحال می«
دوست دارد که شما خدا را پرستش کنید و براي او شریک قرار : گردد می

                                                
 ). ٣/٢٨٦: (ص:  مرجع سابق-)١(
 ). ٢/٣٦٧: ( امام امحد اين حديث را در مسندش آورده است-)٢(
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 بهریسمان خدا چنگ بزنید و متفرق نشوید، و اینکه ندهید و اینکه به 
شود از اینکه دچار قیل و قال  و خشمگین می. کنیدفرمانروایتان نصیحت 

شوید، و اینکه دارایی و اموال خویش را ضایع کنید و از سوال پرسیدن 
  . »زیاد
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  قواعدي مهم براي جستجوي مسائل عقیدتی 
ي اصول دین اهتمام  ینهبراي کسانی که به کتابهاي سلف در زم

کنند، منهج و  ورزند و نیز آنان که در این زمینه تحقیق و بررسی می می
ي مسایل عقیدتی، و   در دراسه- رحمهم اهللا -روش أئمه سلف 

. مناقشات با مخالفین و رد بر آنان به خوبی روشن و آشکار است
و قوانین در بنابراین مناسب دیدم که این رساله را با آوردن اهم قواعد 

شرح (رابطه با آن منهج به پایان ببرم، که آن هم برگرفته از مقدمه کتاب 
که امیدوارم براي  . )1(باشد ابن ابی العزّ می: نوشته) العقیده الطحاویه

  . دهند مفید باشد کسانی که به این موضوع اهتمام می
  . قرآن منبع ادلۀ نقلی و عقلی است-1

دعوت بسوي توحید خداوند است، و در قرآن کریم در بر گیرندة 
آفاق و انفس، دالیل توحید را پخش و منتشر کرده است، و دیدگاه و 
نظر انسان را به آن متوجه ساخته است و او را واداشته است که به آن 

و با دالیل عقلی صفات خداوند را اثبات . توجه نموده و فکر نماید
و مسأله معاد را مهر تایید نموده است و پیامبرانش را تصدیق نموده 

گذاشته، و دیگر موارد اصول دین را نیز تصدیق کرده است، و 
مخالفتهاي مشرکین را جواب داده و شبهات آنان را بخوبی کشف و بر 

هایشان را نقض نموده و گمانهایشان  طرف نموده است و اقوال و گفته
                                                

عبداهللا بن : د: حتقيق.  ه١٤٠٨، چاپ اول ٣٤-١٤: ص» رشح العقيده الطحاويه «-)١(
 . عبداملحسن الرتكی و شيخ شعيب ارناؤوط
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  . را از میان برداشته است
ند زیرا شرع بر آن داللت نموده و بر و این دالیل، دالیل شرعی هست

و این دالیل عقلی نیز هستند، زیرا صحت و . کند آن رهنمایی می
پس هر گاه خداوند به چیزي . شود درستی آن بوسیله عقل فهمیده می

 مدلول علیه ،خبر داد و با دالیل عقلی بر آن داللت نمود، بوسیله خبر
 که بوسیله دلیل عقل معلوم شود و با دلیل عقلی هم ثابت است زیرا می
شود، بنابراین آن مسأله هم با دلیل سمعی و هم با دلیل عقلی ثابت  می
گردد، و هر دوي آنها در داللت قرآن که داللت شرعی نامیده  می
  . شود وجود دارد می

اند، براساس منهج و روش  سلف آنجا که علم کالم را نقد کرده
اند،  هاي شرعی آن را رد کرده ا مقیاساند بلکه ب عقلی، آن را نقد نکرده

تر و  آیند و این بلیغ زیرا دالیل شرعی، دالیل عقلی هم بحساب می
کاملتر از ادله متکلمین است، عالوه بر اینکه دالیل شرعی آن مغالطه 

  . کاریهاي متکلمین را هم ندارد
و این دالیل با اسلوبی روشن و پیشرفته که داراي سرزندگی و 

شود و با آوردن دالیل و مثالهایی از واقعیت  ظاهر میقدرت است 
زندگانی انسان، و آنچه که زندگی انسان را در بر گرفته تقدیم شده هر 

و . چند نوع زندگی، جنس، محیط و دوره و زمانه آن هم متفاوت باشد
تر و تاثیراتش در نفس انسان از  این اسلوب از هر روش دیگري بلیغ

ر است، و در آن مجال بیشتري براي عقل هر اسلوب دیگري بیشت
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ها و کارکردهاي خویش را در آن بکار گیرد، البته  وجود دارد که اندیشه
به عالوه اینکه در این راهکار یک نوع ضمانت وجود دارد که رفتن در 

  . کند این مسیر را بدون لغزش و انحراف تضمین می
ه که شرعاً خداوند عقلها را با یک صفت عام براي فهمیدن آنچ

مطلوب است آماده کرده است؛ و به آن چیزهایی بخشیده است که 
شود از فطرتهاي ناپاك و تابع اهواء دور شده و با فطرتهاي  باعث می

آالیش مرتبط گشته و با آیات آفاق و انفس در آمیزد، سپس خداوند  بی
  . آن را با کتاب و سنت تکمیل گردانید
 اکتفا صرآن کریم و سنت پیامبر در این زمینه، سلف صالح با ق

اند، و از  اند و آن دو را بعنوان تنها منبع هدایتگر و راهنما برگرفته کرده
اند، و از همه مردم بهتر و  آیات قرآن قواعد نظري و عقلی استنباط کرده

دادند و آن را با دالیل و برهان قاطع  تواناتر مسائل اعتقادي را توضیح می
  . دادند هر سوال و مسایل شک برانگیز را جواب مینمودند و  محکم می

   . تبعیت و پیروي نمودن از سلف صالح در تفسیر نصوص-2
منظور از سلف صالح، اصحاب و تابعین سه قرن اولیه اسالمی است 
که مقید به کتاب و سنت بودند هم از جانب روحی و هم از جانب 

ج، قدریه، معتزله و نص؛ نه آن کسانی که اهل بدعت بودند مانند خوار
  . دیگر فرق از این دسته

 چون آنان داراي قلبی ،شود رأي آنان بدین خاطر پذیرفته می
نمودن، و به  خود تکلف می نیکوکار و عملی عمیق بودند، و کمتر بر
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تر بودند، زیرا خداوند به آنان ذهنی روشن و علمی  توفیق الهی نزدیک
تند و داراي اهدافی نیکو و گسترده بخشیده بود، و قوه ادراك داش

تقواي بیشتري بودند، و از همه باالتر به عهد نبوت نزدیک بودند، 
بنابراین طریقه و راه آنان از همه بهتر و راه و روش دیگران با راه و 

  . منهج آنان همسان نخواهد بود و هرگز نزدیک راه آنان نیست
   . منوط به خبر صادق است، ایمان به مسائل غیبی-3

توان آن را  تواند آن را دریابد، و نمی مسایلی که حس آدمی نمی
تجربه کرد، و بوسیله مقدمات عقلی هم نتوان به واقعیت آن دست 

 در این صورت آگاهی پیدا کردن بر این امور ،یافت مانند امور غیبی
نوبه خود باید ه تنها از طریق خبر صادق ممکن است که آن هم ب

 و توسط ،شود الم غیب بر انسانها وارد میتوسط معجزاتی که از ع
  .  فهمیده شود،ریزي شده است خالق این هستی پایه

اند، به آن ایمان  بنابراین آنچه که خدا و رسولش در زمینه غیب گفته
اند بدون اینکه لفظ  آوریم به همان اندازه که خدا و رسول خبر داده می

اینکه بر معنی لفظ چیز  و یا بدون ،و معنی را از همدیگر جدا سازیم
 و بدون هر گونه انکار و دور کردن معنی و لفظ از ،دیگري بیفزاییم

 و از مواردي که دستور داده شده که از آن دوري جوییم، ،همدیگر
جستجو در اموري غیبی است که شرع دستور داده به آن ایمان بیاوریم 

تی در عالم و برخی از این موارد ح. بدون اینکه کیفیت آن بیان شود
حس نمونه و شاهدي هم ندارد مانند سوال نمودن از هنگام روز 
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رستاخیز که چه وقت خواهد بود؟ و یا سوال از روح؟ و از مدت زمان 
این امت که تا چه وقت خواهد بود؟ و امثال این پرسشها که جواب 

شود، پس این گونه موارد بدون بحث  آنها بجز بوسیله نقل فهمیده نمی
  . واجب است که به آن ایمان آوردو جدل 

 توحید الوهیت و  تقسیم نمودن توحید به توحید ربوبیت و-4
  .وجوب تصدیق آنها

  : توحید نزد سلف صالح دوگونه است
توحید ربوبیت عبارت است از اعتقاد به اینکه : توحید ربوبیت: اول

و او خداوندي است که : پروردگار این هستی یکی است و بیشتر نیست
 و براساس گردن ،اند طرتهاي سلیم براساس اقرار به آن خلق و ایجاد شدهف

کج بودن براي او و ایمان به اسماء و صفاتی که براي او در قرآن و سنت 
آمده است، پس توحید أسماء و صفات بطور اجمال داخل در توحید 

سازد، خصوصاً  ربوبیت است، ولی به هنگام تفصیل، قسم سومی را می
ه بخواهیم جواب گروههایی را بدهیم که معتقدیم به ربوبیت خدا موقعی ک

  . کنند مانند، جهمیه و معتزله هستند منتهی صفات را انکار می
معنی توحید الوهیت این است که خداوند به : توحید الوهیت: دوم

تنهایی عبادت و پرستش شود و منکر عبادت غیر خدا بود، و با این 
  . کند تحقق پیدا می» ال اله اال اهللا«: یعنینوع، معنی کلمه توحید 

و این نوع از توحید، دعوت هر پیامبري براي قومش بوده، از حضرت 
، و به همین خاطر خداوند ص گرفته تا حضرت خاتم ؛ آدم
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مخلوقات را خلق نموده است و بهشت و دوزخ را ایجاد کرده و مردم را 
ه، و ایمان هیچ کس قابل به دو گروه سعادتمند و نگون بخت تقسیم کرد

 و ،قبول نخواهد بود مگر با اقرار به توحید الوهیت، هم قوالً و هم عمالً
  . این نوع دوم، توحید ربوبیت را هم در ضمن خود دارد

قرآن کریم به این نوع از توحید اهتمام بس شایانی ورزیده است و 
 شرکی دالیل و براهین عقلی و صحیح زیادي بر آن آورده است، زیرا

که در تمام ملتها بوقوع پیوسته است در این نوع بوده است چون اکثر 
مشرکین در تمام امتها به ربوبیت خداوند معتقد بودند، ولی به همراه 

  !!. دادند اقرار به ربوبیت او در عبادت او شریک قرار می
نی آنها  اثبات أسماء و صفات به همراه اقرار نمودن به مع-5

  .کیفیت آنهابدون توجه به 
مبحث ذات و صفات از مهمترین موضوع اصول اعتقاد است که 
مورد بحث قرار گرفته است و فالسفه و متکلمین در آن به اضطراب 

 و برخی به ،اند اند، برخی از آنان، صفات را بکلی نفی کرده تشتت افتاده
 و برخی نیز أسماء و ،اند اند و صفات را نفی کرده أسماء اقرار نموده

کنند و یا تاویل   قسمتی از آن را رد میلیکنصفات را قبول دارند 
  . دهند کنند و معنی آن را از ظاهر آن تغییر می می

ایمان به تمام آنچه که در : ولی مذهب سلف در این زمینه این است
قرآن آمده و سنت به آن نطق نموده بدون هر گونه کمی و کاستی و 

 هر آنچه این دو منبع از ذات و صفات و معتقد هستند به.... زیادتی 
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اند بدون افزایش و نقصان و یا هر گونه تجاوز به ساخت  نقل کرده
  . مقدس آنها و یا هر گونه تاویلی که مخالف معنی ظاهري آن باشد

عصر صحابه و تابعین سلف و أئمه بر همین منوال گذشت که بطور 
ذات و صفات آمده مطلق تسلیم تمام آنچه در قرآن و سنت در زمینه 

ي آن تنازع و بحث نداشتند، بلکه  است، بودند، و حتی در یک مسأله
ي آنها بطور مطلق موافق آن چیزي بودند که قرآن و سنت  همه
کردند و نه آن را از  گویند، حرف آنان یکی بود، نه آن را تاویل می می

  . کردند جایگاه خود تحریف و دور می
ء و صفات خداوند توقیفی هستند و جایز آنان معتقد بودند که أسما

نیست که چیزي را بر خدا اثبات و یا نفی نمود مگر با اذن شرع، یعنی 
کردند، مگر آنچه خدا خودش  آنها هیچ چیزي را براي خدا ثابت نمی

 و هر آنچه براي خدا ثابت ،براي خود گفته بود و یا پیامبر فرموده بود
 و هیچ ، چیزي از مخلوقاتش نیستشده از أسماء و صفات، مشابه هیچ

چیزي هم مشابه او نیست، بلکه تمام صفات کمالی که براي خدا در 
 و هیچ احدي از ،نصوص صریح آمده مختص ذات باري تعالی است

بینیم که اسماء و صفاتی  گردد، و اگر می مخلوقاتش شریک وي نمی
مخلوق هم براي  شود و در عین حال  هستند که براي خدا بکار برده می

کاربرد دارد، این تنها اشتراك در عموم لفظ است، و گرنه در حقیقت 
صفت با هم متفاوت هستند، زیرا الزم نیست وقتی که لفظی در عموم 

وقتی که ! معنی با هم، همخوانی دارند در حقیقت صفت هم یکی باشند
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 صفاتش هم همینگونه ،ذات خداوند با هیچ یک از ذوات مشابه نیست
  . شود زیرا براي ذات و صفات خداوند به مخلوقات مثال زده نمی. است

اند که معنی آیات و صفات را فقط خدا  و هیچ کدام از سلف نگفته
کردند  داند و بس، به این دلیل که آنان چیزهایی براي خدا ثابت می می

که متضمن صفات خدا بود، و اگر معنی این آیات و احادیث هرگز 
بود، درست نبود که آن را اثبات نمایند، زیرا  یبراي آنان مشخص نم

  شود؟  توان چیزي را ثابت کرد که معنی آن درك نمی چگونه می
نهایت این مساله این است که آنان زیاد وارد کنه و ماهیت این 

گفتند که این صفات چگونه به خدا نسبت داده  شدند و نمی صفات نمی
 و این جزو ،فهم بشر استشده زیرا فهمیدن آن باالتر از مستواي 

داند، زیرا خداوند با  غیبیاتی است که فقط خدا حقیقت آن را می
 و یا علمی ،تر از آن است که کنه ذات و صفاتش فهمیده شود عظمت

 Z 43   5  6  7 8 1  2 ] : وي را فرا بگیرد
  .»هیچ چیزي همانند خدا نیست، و او شنوا و بینا است« .)11: شوريال(

تر و زرنگتر از  ا معلوم است که سلف خیلی باهوشاز همین ج
اند، زیرا آنان فهمیده بودند که راهی براي  متفکرین فرق اسالمی بوده

درك کنه صفات خداوند بوسیله عقل نیست، چون این جزو غیبیاتی 
  . آید است که تحت قدرت انسان در نمی

  . جمع بین نفی و اثبات-6
کند، نفی و اثبات را   بحث میقرآن کریم آنجا که در مورد صفات
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6  ] : گوید در یک آیه جمع کرده و می      5   43   2  1
  8  7Z )11: شوريال(.  

بینیم که خداوند فرموده، خدا شنوا و بینا است ولی  در این آیه می
هیچ کس شبیه او نیست، در حالی که مخلوقات هم شنوا و بینا هستند 

  !! و در بقیه صفات هم بدینگونه است
ولی این بدان خاطر است که تماثل در صفات، فرع است براي 
تماثل در ذوات، و این دو ذات کامالً با هم اختالف دارند، بنابراین 

  . صفاتشان هم از یکدیگر جدا است
پس اینکه بگوئیم خداوند قادر است و مخلوق قادر است موجب 

ه صفات گردد که قدرت خدا و قدرت عبد یکی بشوند و در بقی نمی
گوییم خدا عالم، مرید، حی، سمیع،  نیز بدینگونه است یعنی اینکه می

ت در بندگان هم شود که این صفا بصیر و متکلم است موجب آن نمی
  .بدین معنی باشند

زیرا أسمائی که در خارج وجود دارند، مطلق کلی نیستند، بلکه 
م یک نامی معین و خاص هستند، یعنی وقتی خدا را به این صفات می

مسماي خاص و معین است، همانطور که اگر عبدي به این اسم نامیده 
شود هم، براي او نیز یک مسماي خاص و معین است، بنابراین هر 

شوند یعنی وقتی خداوند به  کدام به مقدار و اندازة خویش توصیف می
اي که شایسته او است،  شود به همان اندازه این اسماء توصیف می

اي که شایسته مثالً صفت علم یا  ، و عبد هم به اندازهگردد توصیف می
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  . گردد نه بیشتر و نه کمتر بینایی است توصیف می
  . رد تأویالت کالمی-7

ي این است که عقل در  تأویل نزد عموم متکلمین در بر گیرنده
باشد، بنابراین هر گاه میان عقل و  تفسیر متون، اصل و مقدم بر شرع می

اي تأویل نمود که با عقل  ، متون را باید بگونهنص تعارض پیدا شد
همخوانی داشته باشد؛ مانند نصوصی که دربارة رؤیت خداوند، آیاتی 
که بر اعلی قرار گرفتن خداوند، آیات صفات و آیاتی که در این 

  . اند مضامین قرار گرفته
سلف اینگونه تاویالت را رد کرده و کسانی را که قایل به این 

کنند زیرا  کنند و به شدت آنان را انکار می د تخطئه مینظریات هستن
این کار باعث تعطیل گشتن نصوص شده و آراء و نظراتی غیر از 

کند که هدف نهایی آن از میان بردن شریعت  نصوص را در آن وارد می
بلکه تاویل صحیح و . باشد و گمراه کردن معتقدین به شریعت می

 نصوص بوده و سنت پیامبر هم آن درست نزد آنان، آن است که موافق
  . را تأیید نموده باشد، و غیر از این نوع تأویل فاسد و نادرست است

  .عتبار بودن آن در غیر میدان خودشا  مقید بودن عقل و بی-8
اي محدود براي شناخت است که بطور یقین تنها  عقل وسیله

اند معنی آن تو یابد، و نسبت به امور غیبی، تنها می محسوسات را در می
  . را فهم کند نه کیفیت آن

سلف معتقد به آن دسته از نصوص هستند که متعلق به امور غیبی 
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شوند  کنند منتها وارد مقوله کیفیت آن نمی باشند و آن را تصدیق می می
گوییم عقل در  و اینکه می. تواند حقیقت آن را در یابد زیرا عقل نمی
عنی نیست که آن را به طور کلی ها معتبر نیست، بدین م برخی زمینه

گویند کودك و  دانیم که مسلمانان بطور اجماع می نپذیریم زیرا می
اند، به  دیوانه مکلف نیستند، و این حکم را بوسیله عقل استنباط کرده

همین خاطر خداوند دستور فرموده که در وضعیت آنان تدبر نمایید، و 
  .استتدبر بدون عقل غیر ممکن 

منوع است، بکار بردن عقل در غیر مکان خویش است، و آنچه که م
یا اینکه براي استدالل، عقل را در خدمت منهجی قرار داده باشند که 

  . گویند برخالف منهجی باشد که قرآن و سنت می
برند و  سلف، شأن و منزلت عقل را از آنچه که هست باالتر نمی

 استقالل تام را گویند که عقل کافی و آورند و نمی تر هم نمی پایین
دهند، و آن را در  دارد، بلکه آن را در جایگاه شایسته خویش قرار می

میدان قدرت و امکانات خویش قرار داده و براي نظر در ملکوت 
گیرند، و نیز براي اجتهاد در قضایاي عملی و  آسمانها و زمین بکار می

کشف علوم مادي که هدفش پیشرفت وترقی جامعه است آن را 
و این اندیشه نشانگر دارابودن علم تام، دورنگري . گیرند ت میبخدم

شد به واسطه عقل هر چیزي را  و تفکر سالم آنان است، زیرا اگر می
تفسیر نمود، دیگر نیازي به فرستادن پیامبران و فرستادن کتابهاي 

  . آسمانی نبود
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  .)1(:گوید ابن خلدون در مقدمه خویش می
ت پس احکام آن هم یقینی و عقل میزانی صحیح و درست اس

توان طمع به خرج داده و امور مربوط  منتها نمی. دروغی در آنها نیست
به توحید، آخرت، حقیقت نبوت، حقیقت صفات الهی و امثال اینها را 

 و ،با آن وزن نمود، زیرا چنین کاري پا گذاشتن در حیطه محاالت است
یابد  کنند می  وزن میاین همچون کسی است که میزانی را که با آن طال

خواهد بوسیله آن یک کوه را وزن کند، این کار بدان معنی نیست  و می
که میزان در حق او دروغ گفته باشد بلکه میزان در آن حد نیست که 
بتواند کوه را وزن کند، عقل انسان هم همچون این میزان است، زیرا 

یط بر خدا و خداوند آن قدرت و توان را به آن نداده که بتواند مح
  . صفات او باشد چون این یکی از ذرات وجود باریتعالی است

  : )2(گوید سرهندي می
ي نبوت ماوراي عقل و تفکر است یعنی حقایقی که عقل  مساله

آید آن را ثابت و متحقق  عاجز از درك و فهم آن است، نبوت می
 مبعوث إلسازد، زیرا اگر عقل به تنهایی کافی بود، پیامبران  می
شدند و عذاب آخرت را براي کفار منوط به بعثت پیامبران  نمی
¾     ¿  À  ] : کرد نمی   ½  ¼        »  ºZ )15: سراءاإل(.  

                                                
 ). ٣٦٥-٣٦٤: ( ص-)١(
 . ، جمموعه سوم)٣٦( شامره  در نامه-)٢(
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مجازات نخواهیم کرد، مگر آنکه پیامبرى ) قومى را(و ما هرگز «
  . »)تا وظایفشان را بیان کند(مبعوث کرده باشیم 

یعنی حجیت عقل عقل هم حجت است، منتها حجت بالغه نیست، 
پذیرد که پیامبر  کامل نیست، بلکه اتمام حجت وقتی صورت می

. فرستاده شده باشد و تعذیرات و فرامین خویش را اعالم کرده باشد
S   R  Q  P  O  N  ] : فرماید خداوند چنین می

  ^   ]  \  [  Z  YX  W  V   U   TZ )165: نساءال(.  
دهنده بودند، تا بعد از این  بیمدهنده و   پیامبرانى که بشارتنانآ«

و بر همه اتمام حجت (پیامبران، حجتى براى مردم بر خدا باقى نماند، 
  . »و خداوند، توانا و حکیم است) ؛شود

ها ثابت شد، پس درست  وقتی که ناتوانی عقل در برخی زمینه
نیست که تمام احکام شرعی را با میزان عقل بسنجیم زیرا تطبیق دادن 

 و احکام شرعی بطور دائم و ملتزم شدن به آن، به معنی میان عقل
نیاز بودن عقل از شرع و انکار نبوت خواهد بود، خدا ما را از آن  بی

  . پناه دهد
 اینکه گفتار صادقانه پیامبران را در اختیار: گوید سرهندي باز می

 قرار دهیم تا آن را بررسی و تحقیق و مورد تامل و تفکر قرار دهد عقل
یان آنان توفیق حاصل نماید، در حقیقت این کار رد نبوت و انکار و م

نمودن آن است، پس در این قضایایی که ماوراي عقل هستند باید بطور 
 بدون طلب دلیل و برهان إلکامل تبعیت نمود و نسبت به پیامبران 
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  . باید باوري صادقانه داشته باشیم
طریق عقل در نباید کسی گمان ببرد که روش و طریق نبوت با 

تعارض است، نه چنین نیست بلکه طریق عقل که همانا طریق نظر و 
تواند بدون تقلید از انبیاء و پیروي کردن آنها، راه  استدالل است نمی

بجایی ببرد، در اینجا تعارض چیزي و عجز و قصور هم چیزي دیگر 
  . شود است، چون تعارض بعد از قدرت و توانایی تصور می

  .ر زمینه اثبات و نفی صفات خداوندد  )1( به قیاس اولی عمل کردن-9
همانا براي خدا مثل اعلی وجود دارد، خداوند آن را براي خویش 

  : اثبات نموده و در سه مورد در قرآن کریم آن را آورده است
h  gf  e  d   c  b  ] : فرماید خداوند می -1   a

  o   n  m  l  kj  iZ )60: نحلال(.  
 و ؛ا که به سراى آخرت ایمان ندارند، صفات زشت استبراى آنه«

    . » و حکیم استعزیز و او ؛براى خدا، صفات عالى است
F  ] : فرماید  می و-2 E  D  C  B   A     @  ?  >   =

O   N  ML   K  J  I  H  G QP  Z )رومال :
                                                

شود، و آن، قياسی است كه حكم در فرع روشنرت از   نزد اصوليني، قياس اجللی هم گفته می-)١(
تر است، مانند حتريم كتک زدن والدين كه  باشد چون علت در فرع ظاهرتر و واضح اصل می
قياس . به مشابه آنيعنی احلاق نمودن چيزی : قياس التمثيل.  شده استگفتن كلمه أفقياس بر 
الوجيز فی اصول «. شود وارد كردن امری در حكم معنی عامی كه شامل آن هم می: الشمول

 ). ٦٤٣، ٦١٣: (، اصول مذهب امام امحد)٣٧٣(» الترشيع اإلسالمی
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کند، سپس آن را  او کسى است که آفرینش را آغاز مى« .)27
 و براى اوست ؛باشد  این کار براى او آسانتر مىگرداند، و بازمى

  . » و حکیمعزیز و اوست ؛توصیف برتر در آسمانها و زمین
6  ] : فرماید و در نهایت می -3   5 43  2  1

  8  7Z )11: شورىال(.  
  .»هیچ چیزي همانند خدا نیست، و او شنوا و بینا است«

 خداوند اثبات پس قیاس االولی این است که تمام کماالت را براي
نمائیم، پس هر کمالی که براي دیگران هست، آن کمال براي خدا 

ي برتر و  باشد، زیرا خداوند در تمام کماالت، نمونه الیقتر و بجاتر می
اعال را دارا است، و کمال و نقص دو قطب آسیاب هستند در برابر 

  . موقف و جایگاه سلف نسبت به نفی و اثبات صفات خداوند
خداوند . یزي که کمال را دارا است و نقص نداردپس هر چ

و هر نقص از صفات مخلوق و یا هر چیزي که . تر به آن است  شایسته
اي متضمن نقص است، شایسته آن است که خدا را از آن صفت  بگونه

و معنی نقص و . آشامیدنخوردن و  و فرزند،منزه بدانیم مانند خواب، 
اي که نباید خدا را به چیزي  هکمال را باید از شرع گرفت، بگون

 ،توصیف کنیم که آن چیز در حق خدا نسبت به مخلوقات کمال باشد
پس آنچه که شرع دربارة آن . ولی نسبت به خدا کمال محسوب نشود

سکوت کرده است، نفی باشد یا اثبات و عقل هم آن را اثبات یا نفی 
به اموري ولی نسبت . نکرده باشد، در مورد آن سکوت خواهیم نمود
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اند، آن را اثبات و یا نفی  که ثابت شده باشند و یا بدانیم که نفی شده
  . خواهیم کرد

  . معانی آنهاعین نمودننازع فیه و م تعریف الفاظ مت-10
دادند،  سلف به تعریف الفاظ و معانی آنها، اهمیت قابل توجهی می

و مجمل ها و گروههاي عقیدتی به الفاظ متشابه  چون بسیاري از فرقه
کردند و بوسیله آن با نصوص قرآن و سنت معارضه و  استدالل می

اي معانی  کردند، و در همان وقت این کلمات در زبان محاوره مقابله می
جداي از آنچه آنان مورد نظرشان بود، داشت، مثالً توحید نزد متکلمین 
عبارت است از اقرار نمودن به اینکه خدا یکی است در ذات خویش و 

 و در ، و در صفات هم یکی است و شبیه او وجود ندارد،انند نداردهم
  . افعال و اعمال هم هیچ شریکی ندارد

  . شود این تعریف شامل توحید ربوبیت می
 آورد، اثبات ألوهیت براي خداوند یکتا صولی توحیدي که پیامبر 

جز اهللا وجود ندارد حق است، بدینگونه که شهادت دهد که هیچ معبودي ب
 و غیر از والیت ، و بجز او بر کسی توکل ننماید، بجز او کسی را نپرستدو

  .  و فقط بخاطر او کار کند، و فقط بخاطر او دشمنی ورزد،او را نپذیرد
و این در برگیرنده توحید ربوبیت و آنچه براي نفس خود ثابت 

  . باشد نموده می
 آمده یک نوع آن است که در کتاب و سنت: الفاظ دو گونه هستند

است، در این نوع بر هر مسلمانی واجب است که به مقتضیات آن اقرار 
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اند ما  گویند و اثبات نموده نماید، بنابراین هر آنچه خدا و رسولش می
هم اثبات نموده و معتقد خواهیم بود، و ضرورت دارد که منظور پیامبر 
ه را مورد کاوش و جستجو قرار داد تا مراد آن از آنچه اثبات کرد

  . مشخص گردد و آنچه نفی نموده هم نمایان شود
اند و سلف صالح هم اتفاقی  و اما الفاظی که در کتاب و سنت نیامده

اند در این موارد هیچ کس موظف نیست که  بر نفی یا قبول آنها نکرده
موافق مثبتین یا نفی کنندگان آنها باشند بلکه از طرف، درخواست 

 الفاظ بیان کند، اگر منظورش از این الفاظ کنند که مرادش را از این می
 آورده موافق است، پذیرفتنی است و صمعانیی بود که با آنچه پیامبر 

  . پذیرد اگر مخالف آن بود، انکار نموده و نمی
  : گوید  می)1(:شیخ االسالم ابن تیمیه 

اگر سخنور خواست جواب کسی را بدهد که با او با دلیل عقلی به 
ه است، و ادعا کند که عقل با نصوص در تعارض است، معارضه بر آمد

و الزم است تبیین  چنین کسی نیازمند است که شبهاتش برطرف شود، 
مثالً اگر شخص نفی کننده، الفاظی . اش باطل است شود، که شبهه

اگر خدا بر روي عرش قرار گیرد، جسم : مجمل را بیاورد و بگوید
 حالی که او از چنین حاالتی منزه خواهد بود و یا باید مرکب باشد، در

و پاك است، و اگر خلق نماید و بر جایگاهی قرار گیرد و بیاید تا 
فصل قضاء نماید، مستلزم آن است که حوادث بر او حلول پیدا کند و 

                                                
 ). ٢٣٩-١/٢٣٨: (ابن تيميه: نويسنده» درء تعارض العقل والنقل «-)١(
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خدا از این ویژگی هم به دور است و اگر داراي صفات باشد، مستلزم 
  .منزه استآن است که عرض باشد و باز هم خداوند از آن 

  : گوید در اینجا باید از شخص پرسشگر تفصیل خواست و به او می
  منظورت از این کلمات مجمل چیست؟ 

شود و  اگر منظورش حق و باطل بود، در این صورت حق پذیرفته می
منظورم از نفی جسم این است که : کند، مانند اینکه بگوید باطل را رد می

  .  صفات خدا قائم به جسم نیست و نیز،نفس خدا قائم به جسم نیست
گویم مرکب نیست، یعنی خدا قائم به نفس خویش است و  و اینکه می

داراي صفاتی است که قائم به نفس خدا است، و اگر این را تجسیم بنامید 
کند رها  درست نیست حقی را که صحیح منقول و معقول بر آن داللت می

  !! نامید ا چنین میپندارید و ی کنیم بخاطر اینکه شما چنین می
خدا مرکب نیست، اگر منظورت این باشد که : گوئید و اما اینکه می

خدا را کسی ترکیب نموده، و یا اینکه متفرق و جدا از هم بوده و 
ترکیب شده است، یعنی امکان دارد که متفرق و از هم جدا شود، خدا 

تصف از این ویژگی مبرّا و پاك است؛ و اگر منظورت این باشد که م
به این اوصاف بوده منتها جدا از مخلوقات است، این حق است و 

اید، آن را رد نمائیم، پس  درست نیست که چون او را مرکب خوانده
  . »این گونه موارد را این چنین باید جواب داد

الفاظی که در : تواند بگوید هیچ کس نمی«: فرماید ابن تیمیه باز می
اند، سپس بخواهد مراد خدا را با  ضع شدهاند، براي معانیی و قرآن آمده



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جممل اعتقاد أئمة السلف

 

174 

این معانی تفسیر کند، چنین کاري از رفتار افتراءگویان است، چنین 
اند که این معانی ثابت  اند و فکر کرده کسانی قصد معانیی را کرده

  . اند هستند و آن را معناي واحد، وجوب، غنی، قدیم و نفی مثل کرده
آمده است، خدا خودش آنها را پندارند که آنچه در قرآن  سپس می

اند  و نفی مثل و کفء نامیده است؛ در نتیجه گفته... مثالً واحد، احد و 
ایم، و این بزرگترین  کند بر همان نامهایی که ما نامیده این داللت می

  .)1(»دروغ و افترا بر خداوند است
 است و  تعریف معناي متشابه و بیان اینکه تمام قرآن واضح-11
  .ن آن را تفسیر نمودتوا می

اند و در مقابل هر یک از آنها یک نوع متشابه  آیات محکم سه گونه
  . قرار دارد

آید و در مقابل آن آنچه که  إحکام، بعضی اوقات در تنزیل می
کند قرار دارد که خداوند آن را نسخ نموده و آن را  شیطان القاء می

  . برداشته است
آید، و در مقابل آن منسوخ قرار  و بعضی اوقات در ابقاء تنزیل می

و بعضی . دارد که قبالً در جاي آنچه که االن مشروع گشته قرار داشت
آید، و معنی آن عبارت است از برداشت  اوقات هم در تأویل می

حقیقت مورد نظر تا با غیر خودش مشتبه نگردد، و در مقابل آن آیات 
ین و هم مشابه آن متشابهات قرار دارد، یعنی آیاتی که هم مشابه ا

                                                
 ). ٦/١١١: (ابن تيميه» جمموع الفتاوی «-)١(
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  : )1(گوید  امام احمد می،است، پس احتمال دو معنی را دارد
 و متشابه، آن است که .محکم آن است که در آن هیچ اختالفی نباشد«

  . »در یک جا به معنایی باشد و در جایی دیگر معناي دیگري داشته باشد
تشابه، امري است نسبی، زیرا بعضی اوقات براي یک انسان مشتبه 

شود که براي دیگري چنین نیست، و چه بسا در قرآن آیات زیادي  می
 چه رسد به دیگران، و ،دانند هستند که بسیاري از علماء معنی آن را نمی
اي براي یک نفر  آید که آیه این در یک آیۀ معینی نیست، بلکه پیش می

 و این مشکل بدان ، ولی براي دیگري چنین نیست،فهمش مشکل است
 و یا ،شود  که لفظ غرابت دارد و یا با معنی دیگري اشتباه میخاطر است

اي باشد که در خود انسان وجود دارد که مانع  شاید به خاطر شبهه
 ، و یا اسباب دیگر،گردد، و یا شاید بخاطر عدم تدبر است شناخت حق می

ولی تمامی اینها بدان معنا نیست که فهم معناي مورد نظر محال است و 
  . گویند  آن را درك نمود؛ همانگونه که متکلمین میتوان نمی

  : و لفظ تأویل در عرف سلف به دو معنی است
یعنی تفسیر کالم و بیان معناي آن، خواه با ظاهر کالم تطابق : اوالً

داشته باشد یا نداشته باشد، بنابراین تأویل با توجه به این معنی یا 
 همان چیزي است که مجاهد متقاربین خواهند بود و یا مترادفین و این

  .دانند علماء تأویل آن را می: یدگو گفته است، آنجا که می

                                                
 ). ٢/٦٨٥: (ابو يعلی حممد بن حسني الفراء: نويسنده» العده فی اصول الفقه «-)١(



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جممل اعتقاد أئمة السلف

 

176 

ر سر تأویل سخن ب«: گوید محمد بن جریر طبري در تفسیر خود می
و اهل تأویل در این آیه و امثال آن به » کذاکذا و«: این گفته است
م قرآن اند؛ در اینجا مراد طبري اهل تفسیر است، و تما اختالف افتاده

این گونه است، یعنی آیات محکم و متشابه امکان تأویل را دارند و 
هیچ چیزي در قرآن نیست که معناي آن قابل فهم نباشد و هنوز پیامبر 

 فوت نکرده بود که اصحاب او تمام معناي آیات قرآنی و احادیث ص
  . دانستند نبوي را می

آخرش را نزد ابن قرآن را از فاتحه الکتاب تا به : گوید مجاهد می
  . کردم کردم و از او سوال می ي توقف می عباس خواندم و روي هر آیه

اي نیست مگر اینکه سبب  در قرآن هیچ آیه: گوید ابن مسعود نیز می
  .دانم نزول آن را می

ت اي را که نازل فرموده، دوس خداوند هر آیه: گوید و حسن می
  .داشته که منظور او فهمیده شود

گفتند که قرآن در بر گیرنده و محیط است بر هر  طر میبه همین خا
دربارة : گوید همانطور که مسروق می. آنچه از علوم دینی خواسته شود
پرسیدیم جواب آن حتماً در   میصهر چیزي که از اصحاب پیامبر 

  .  ولی آگاهی و علم ما به قرآن اندك است،قرآن وجود داشت
همانا تشابه در معنی لفظ : گویند کنند گفتار آنان که می و انکار می

داند، و  اي که معنی واقعی آن را بجز خدا کسی نمی خواهد بود، بگونه
شود این است که خدا  معتقد هستند آنچه از این قول استنباط می
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کالمی را بر پیامبرش نازل فرموده که معنی و مفهومش را نفهمیده، نه 
کند، و   نبوت خلل ایجاد می و این در،او و نه جبرئیل و نه غیر آنها

بینیم خداوند قرآن را نازل فرموده و آن را بیان، هدي، نور و شفاء  می
قرار داده، و دستور فرموده که در قرآن تدبر نمائیم و در آن تعقل 

 و هیچ موردي از آن را استثناء ننموده که در آن تدبر و ،بخرج دهیم
ه که آنچه بر او فرود آمده  دستور فرمودصتعقل ننمائیم، و به پیامبر 

  . براي مردم تبیین نماید و به طور کامل آن را تبلیغ و تبیین نماید
اگر در قرآن چیزي وجود داشت که قابل فهم نباشد، دستور دادن به 

 هم نتوانسته است آن را صتدبر و تعقل معنایی نداشت، و پیامبر 
  . براي مردم تبیین و تبلیغ نماید

تأویل، همانا خود معناي مورد نظر از کالم است، و اما معنی دوم 
یعنی اگر کالم، امر یا نهی باشد تأویل آن خود معنی مأمور به است و 

  باید محظورات را ترك کرد؛ 
  : گوید می كآنگونه که عائشه 

: خواند  در رکوع و سجود این دعاء را بسیار میصپیامبر 
  .)1(»يل سبحانک اللهم ربنا وبحمدک، اللهم اغفر«

                                                
و مسلم در كتاب ) ٤٩٦٨ ،٤٩٦٧(» .....اذا جاء « بخاری در كتاب التفسري، سوره -)١(

وابوداود در كتاب الصاله باب فی ) ٤٨٤: (شود الصاله، آنچه در ركوع و سجود گفته می
و نسائی در كتاب التطبيق، باب نوع آخر من الذكر ) ٨٧٧: (سجودالدعاء فی الركوع وال

= باب ..... وابن ماجه در كتاب اقامه الصاله  ، )١١٢٣، ١١٢٢، ١٠٤٧: (فی الركوع
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کرد، منظورش  با گفتن این دعا قرآن را تأویل می: ویدگ ك عایشه
Q   ]: فرماید این بود این دعا تاویل این آیه بود که می   P  O

 RZ )این نعمت بزرگ و این ءبه شکرانه(پس « .)3: نصرال 
  .»پروردگارت را تسبیح و حمد کن) پیروزي و نصرت الهی

 آن همان چیزي است که درباره ولی اگر کالم، خبري باشد، تاویل
 پس تاویل کالمی که خدا دربارة نفس خویش ،آن خبر داده شده است

اش خبر  ه و یا دربارة روز آخرت فرموده، همان چیزي است که دربار
داده است و این در حق خدا، حقیقت ذات و صفاتی است که غیر از 

أویل آنها را  و این همان متشابهاتی هستند که ت،داند خودش کسی نمی
داند کیفیت ذات خدا، که از  داند، مثالً احدي نمی بجز خدا کسی نمی

، و غیر از خدا کنه و ماهیت ذات و !!آن خبر داده است چگونه است
داند و این همانی است که باید علم به آن را به خدا  صفات خدا را نمی

  .)1(واگذار نمود
  .إذن خداوند  تأثیرپذیري مسببات از اسباب طبیعی با-12

آفریند، و آب را بوسیله ابر فرود  خداوند ابرها را بوسیله بادها می
  . رویاند و امثال اینها آورد، گیاهان را بوسیله آب می می

دهد نه بوسیله  خداوند نزد اسباب کار را انجام می: گویند و اینکه می
                                                                                                 

اين ) ٣٩٢، ١/٣٨٨: (و امام امحد در مسندش) ٨٨٩: (التسبيح فی الركوع والسجود=
 . اند حديث را نقل كرده

 ).٦/٤٣٤(» وع الفتاویجمم« نگاه كنيد به كتاب -)١(
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اسباب، این بدان معنی است که خداوند در خلق مخلوقات حکمتی 
 و این بدان معنا است که خدا در چشم قدرتی را نیافریده ،شته استندا

که بوسیله آن ببیند و با گونه و پیشانی هیچ تفاوتی ندارد، و یا آتش و 
گل تفاوتی با هم ندارند، عالوه بر اینکه این گفتار مخالف قرآن و 

ÏÎ    Í  Ì  ] : سنت است   Ë   Ê  É     È   ÇZ )57: عرافاأل(. 
 و با آن، از هرگونه ؛کنیم را نازل مى) حیاتبخش(له آنها، آب و به وسی«

  . »آوریم بیرون مى) از خاك تیره(اى  میوه
 [  <   ;  :   9   8  7  6  5   4   3  2   1Z )بقرهال :

و آبى که خداوند از آسمان نازل کرده، و با آن، زمین را پس از « .)164
  . »مرگ، زنده نموده

$  !  "  # ] : فرماید و می  Z )14: توبهال(.  
با آنها پیکار کنید، که خداوند آنان را به دست شما مجازات «
  . »کند مى

v  u  t  s   ] : فرماید و می   r  q  p  o    n
  yx    wZ )52: توبهال(.  

در آن (ولى ما انتظار داریم که خداوند، عذابى از سوى خودش «
  . »)مجازات شوید(ت ما به دس) در این جهان(به شما برساند، یا ) جهان

w   v  u  t  s  r  q  p  o  ] : فرماید و نیز می
  y xZ )و از آسمان، آبى پربرکت نازل کردیم، و بوسیله « .)9: ق
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  . »کند رویاندیم هایى را که درو مى آن باغها و دانه
T  ] : فرماید  و می   S   R  QPON M

  V  U \  [   Z  Y  X  WZ )15: مائدهال-
. از طرف خدا، نور و کتاب آشکارى به سوى شما آمد) آرى،(« .)16

خداوند به برکت آن، کسانى را که از خشنودى او پیروى کنند، به 
  . »کند هاى سالمت، هدایت مى راه

ر است، همچنین در احادیث و آیات با این مضامین در قرآن بسیا
ّ إال ٌاليموتن أحد منكم«: فرماید  هم وجود دارد که میصپیامبر 

ّ أصيلى حتآذنتموين ٌ عليه فإن اهللا جاعل بصاليتُ   .)1(»ة ورمحة عليه بركَّ
هر کس که از میان شما بمیرد، من را فرا خوانید تا بر او نماز «

بخوانم، همانا خداوند بوسیله نماز من، بر او برکت و رحمت قرار 
  . »خواهد داد

ٌ وإن اهللا جاعل ًةُهلها ظلم أ عىلٌة هذه القبور مملوءَّإن«: فرماید و باز می ّ
  .)2(»ً عليهم نورابصاليت

                                                
و ابن ماجه در كتاب اجلنائز، ) ٢٠٢٢: ( نسائی در كتاب اجلنائز، باب الصاله علی القرب-)١(

 . اند اين حديث را نقل كرده) ١٥٢٨: (باب ماجاء فی الصاله علی القرب
و مسلم ) ١٣٣٧..... ( بخاری مهانند اين حديث را در كتاب اجلنائز باب الصاله علی -)٢(

اند و لفظ از  اين حديث را نقل كرده) ٩٥٦(در كتاب اجلنائز باب الصاله علی القرب نيز 
 . مسلم است



 
 
 
 
 
 
 
 
 

سلفائمه ای از اعتقادات  گزيدهبر  
 

 

181 

اند براي ساکنین آنها، و خدا بوسیله نماز  این قبرها پر از تاریکی«
  . »گرداند  قبرها را روشن و نورانی می،خواندن من بر آنها

پس خداوند اسباب و مسببات را خلق کرده و این را سبب آن قرار داده 
اگر کاري مقدور باشد، بدون سبب ایجاد : است و هر گاه کسی بگوید

شود و گرنه هیچ وقت ایجاد نخواهد شد؛ جوابش این است که هر کاري  می
  .آید دون سبب هیچ چیزي بوجود نمی و ب،بوسیله سبب مقدور خواهد بود

عادت خدا چنین است که با این اسباب، مسببات : گویند و اینکه می
  !در ایجاد آن ندارد اگر خدا إذن دهدرا ایجاد کند و گرنه هیچ تاثیري 

این گفته آنها براستی از حکمت به دور است، بلکه حکمت را باطل 
گرداند، زیرا اگر این مسببات بدون سبب امکان ایجاد شدن را  می

  !  بود؟هداشتند، پس حکمت خدا در ایجاد این همه اسباب چ
  .نیکى و بدى افعال هم عقلی هستند و هم شرعی -13

اند و آن این است که افعال  در این مساله حد وسط را گرفتهسلف 
اند و یا بد، همانگونه که هم نفع دارند و هم  در نفس االمر یا خوب

کند زیرا خداوند  ضرر، در اینجا عقل خوب و بد اشیاء را درك می
فطرت انسان را طوري خلق نموده که راستگویی، عدل، پاکدامنی، 

دهد را خوب و بجا  سی که نعمت میاحسان و سپاسگذاري از ک
پندارد، منتها ثواب و   و بر خالف اینها را بد و ناشایست می،داند می

اند و از طریق  عقاب دو امر شرعی هستند و متوقف بر امر و نهی شارع
  . گردند عقل واجب نمی
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ل بوده و عقیده را ثابت  خبر واحد عمالً و تصدیقاً قابل قبو-14
  .نماید می

ر واحد را حجت دانسته و در مسایل صفات و قدر، سلف خب
عذاب قبر و نعمتهاي آن، سوال فرشتگان در قبر، شفاعت براي 
مرتکبین گناهان کبیره، میزان، صراط، چشمه کوثر، و بسیاري از 
معجزات و آنچه دربارة وصف قیامت و حشر و نشر آمده قطعیت نهاده 

بدي نخواهند ماند، خبر واحد بر اینکه مرتکبین گناهان کبیره در دوزخ ا
  . پذیرفتنی و حجت است

  .موافقت صحیح منقول با صریح معقول -15
هر آنچه در کتاب و سنت در مورد مسایل عقیدتی ثابت گردیده 

پذیرد، البته عقلی که با دقت و امعان نظر  عقل کامل و صحیح آن را می
با منقول به خدمت گرفته شده باشد، زیرا عقل صحیح ممکن نیست که 

اند براي   چون عقل و نقل هر دو وسیله،صحیح و ثابت مخالفت ورزد
یک هدف واحد که همانا رسیدن به خدا است و وسایلی که به یک 

  . شوند امکان ندارد که با هم در تعارض باشند هدف منتهی می
  : گوید شیخ االسالم ابن تیمیه می

رزد و خیلی و هیچ وقت عقل صریح با منقول صحیح مخالفت نمی
ام  اند دقت و توجه نموده در مسایلی که مردم بر سر آن در اختالف

باشند که  آنچه که مخالف صریح منقول هستند، شبهاتی فاسد می
گردد، بلکه بوسیله عقل  بوسیله عقل، باطل بودن آن بخوبی نمایان می
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شود، و حتی این  نقیض آن که موافق شرع است هم مشخص می
ام مانند توحید، صفات و  سایل بزرگ اصولی یافتهواقعیت را در م

و چه بسا آنچه که بوسیله صریح عقل . مسایل قدر، نبوت، معاد و غیره
شود، به هیچ وجه منقول مخالف آن نبوده و اگر هم بوده یا  دانسته می

حدیث موضوعی است و یا داللتی ضعیف است که اگر عقل هم با آن 
ست، چه رسد به اینکه با صریح معقول در تعارض نباشد قابل قبول نی

  ! در تعارض باشد
گویند که عقل آن را  دانیم که هرگز پیامبران چیزي نمی و بخوبی می

و !! آورد  بلکه چیزي خواهند گفت که عقل را به حیرت می،محال بداند
گویند که   بلکه چیزي می،چیزي نخواهند گفت که عقل آن را نپذیرد

  !!ن و عاجز استعقل از شناخت آن ناتوا
 درست نیست مسلمان را به خاطر ارتکاب گناه تکفیر نمود -16
اکبر باشد و آن گناه مورد اختالف که گناه کوچکتر از شرك یمادام

  .گردد یی که انجام داده تکفیر نمیباشد، و نیز بخاطر خطا
  : )1(گوید شیخ االسالم می

هل اهواء و او در حالی که قاعده اهل سنت و جماعت را دربارة ا
جایز نیست مسلمان را بخاطر گناهی که : کرد گفت بدعت را بیان می

انجام داده و یا خطایی که مرتکب شده، تکفیر نمود مانند مسایلی که 
g  ] : فرماید خداوند می. اند اهل قبله بر آن به اختالف و تنازع افتاده

                                                
 ). ٢٨٥-٣/٢٨٢(ابن تيميه، » جمموع الفتاوی «-)١(
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پیامبر، به آنچه از سوى پروردگارش بر او نازل شده، ایمان آورده «
و همه مؤمنان ) باشد و او، به تمام سخنان خود، کامال مؤمن مى. (است

و  (؛اند ، به خدا و فرشتگان او و کتابها و فرستادگانش، ایمان آورده)نیز(
و به همه (گذاریم  ما در میان هیچ یک از پیامبران او، فرق نمى) :گویند مى

! پروردگارا. ما شنیدیم و اطاعت کردیم: گفتند) مؤمنان(و ). ایمان داریم
  . »به سوى توست) ما( و بازگشت ؛)داریم(آمرزش تو را ) انتظار(

و در حدیث صحیح آمده که خداوند جواب این دعا را داده و از 
  .)1(در گذشته استخطاي مؤمنان 

کردند،  خوارج که از دین برگشته بودند و در دین بدعت گذاري می
                                                

و ) ١٢٦( مسلم در صحيح در كتاب اإليامن، باب بيان أنه تعالی مل يكلف إال ما يطاق -)١(
:  قالمعن ابن عباس ) ٢٩٩٢(» ة البقرةومن سور«ترمذی در كتاب تفسري القرآن، باب 

 قال ٢٨٤: البقره» وإن تبدوا ما فی انفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللا«: ملا نزلت هذه اآليه
سمعنا وأطعنا : قولوا«: صٍدخل قلوهبم منها يشء مل يدخل قلوهبم من يشء فقال النبی 

َّال يكلف اهللا نفسا إال وسعها «: وجلفالقى اهللا االيامن يف قلوهبم فأنزل اهللا عز : قال» وسلمنا ً
ربنا «قد فعلت، : قال» هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

و اغفر لنا وارمحنا أنت «قد فعلت، : قال» ًوال حتمل علينا إرصا كام محلته علی الذين من قبلنا
مسلم هم از طريقی ديگر اين حديث . ٢٨٦: اآليه من سوره البقره. قد فعلت: قال» موالنا

 ). ١٢٥: (را از ابوهريره نقل نموده است
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 که قبالً دستور کشتن آنان را داده بود، علی، امیر المؤمنین یکی صپیامبر 
 با آنان جنگید، و تمام أئمه از صحابه گرفته تا ناز خلفاي راشدین 

طالب،  ین، علی بن ابیمتفق القول هستند، با وجود ابر کشتن آنها تابعین 
دانستند بلکه آنان را  سعد بن أبی و قاص و دیگر صحابه آنان را کافر نمی

دانستند، علی هم با آنان نجنگید تا وقتی که خون حرام را  مسلمان می
ریختند و اموال مسلمانان را به غارت بردند، بنابراین بخاطر دفع ظلم و 

نکه معتقد باشد که آنان کافر تجاوزشان با آنان جنگید نه به خاطر ای
 و اموال و دارایی زنان آنان را به اسارت نگرفتهستند، و به همین علت 
  . آنان را هم به غنیمت نبرد

وقتی اینها که گمراهیشان توسط نص و اجماع ثابت شده، و خدا و 
شوند، چگونه است  رسولش دستور قتل آنان را صادر نموده، ولی تکفیر نمی

اند و در بسیاري از مسایل حق را اشتباه  چار سردرگمی شدهبعضیها که د
  !!افتند لمتر هم هستند به غلط میاند، مسایلی که حتی آنان که عا گرفته

پس جایز نیست که این گروهها و طوایف همدیگر را تکفیر نمایند 
حالل نمایند، اگر چه داراي بدعتهاي روشنی هم  و یا خون و مالش را

چه !!  خواهد شدهگذار باشد چ  تکفیر کننده هم بدعتباشند، تازه اگر
بسا بدعت آنان خیلی بزرگتر خواهد بود و غالباً اینان تماماً به حقایق 

  . جاهل هستند
اصل این است که خون مسلمانان، اموالشان و ناموس آنان بر 

  . همدیگر حرام است مگر با إذن خدا و رسولش
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 َّإن«: خطبه خواند، فرمود هنگامی که در حجه الوداع صپیامبر 
 بلدكم  يومكم هذا، يفةٌدماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرم

  .)1(» شهركم هذاهذا، يف
خون و مال و ناموس مسلمان بر مسلمان حرام است همچون «

  . »حرمت این روز در این شهر و در این ماه
ُه وماله وعرضهُدم: ٌ املسلم حرامكل املسلم عىل«: فرماید  و باز هم می ُ ُ«)2(. 

  . »خون، مال و ناموس هر مسلمانی بر مسلمانان حرام است«
َمن صىل صالتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، «: فرماید و باز هم می َ ََ َ َ ََ َ ْ َ َ َ َ ِْ َ َ َ َ َْ ََّ ِ ْ َ

ُفذلك املسلم الذي له ذمة اهللا وذمة رسوله، فال ختفروا اهللا ُ َ َّ َّ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ُ ُ َ َّ ُْ َ ََ ُ ِ ِ يف ذمتهَ َِّ ِ«)3(.  
ما را ذبیحۀ  ما رو نماید و ۀقبل و به هر کس مانند ما نماز بخواند«

                                                
 و). ٦٧: (»رب مبلغ اوعی من سامع«: ص بخاری در كتاب العلم باب قول النبی -)١(

و ) ١٦٧٩: (مسلم در كتاب القسامه، باب تغليظ حتريم الدماء واألعراض واألموال
وابن ماجه در ) ٢١٥٩: (الخ..... كم وأموالكم ترمذی در كتاب الفتن، باب ما جاء دماؤ

: و امام امحد در مسندش). ٣٠٥٨، ٣٠٥٧، ٣٠٥٥: (كتاب املناسک باب اخلطبه يوم النحر
 .اند اين حديث را نقل نموده) ١/٢٣٠(

وابو داود در ) ٢٥٦٤: (الخ...  مسلم در كتاب الرب والصله، باب حتريم ظلم املسلم -)٢(
، باب ما جاء فی ة، و ترمذی در كتاب الرب والصل)٤٨٨٢: (لغيبهكتاب األدب، باب فی ا

:  دم املؤمن ومالهةو ابن ماجه در كتاب الفتن، باب حرم) ١٩٢٧: ( املسلم علی املسلمةشفق
 . اند ، اين حديث را نقل نموده)٣٦٠، ٢/٢٧٧: (، و امام امحد در مسندش)٣٩٣٣(

و نسائی در كتاب ) ٣٩١: (الخ.... القبله ، باب فضل استقبال ة بخاری در كتاب الصال-)٣(
 . اند ، اين حديث را نقل كرده)٤٩٩٧: ( املسلمةااليامن ورشائعه، باب صف
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پس . اند امان داده  ،خدا و رسول چنین شخصی را  و. مسلمان است،بخورد
  . »به کسی که در امان خدا است خیانت نکنید

 املسلامن بسيفيهام فالقاتل ىإذا التق«: فرماید و در جایی دیگر می
  .)1(»قتول فی الناروامل
با یکدیگر بجنگند، هر دوي آنها  اگر دو مسلمان با شمشیرهایشان «

گفتند یا رسول اهللا آنکه قاتل است، حقش هست، . »در آتش هستند
  . خواست قاتل را بکشد چون او هم می: مقتول چرا؟ فرمود
ً كفارا يرضب بعضكم رقاب يال ترجعوا بعد«: فرماید همچنین می

  .)2(»ٍبعض
  . »د را گردن بزنبعد از من کافر نشوید که برخی از شما برخی دیگر«

ال ألخيه، يا كافر، فقد باء هبا أيام رجل ق«: فرماید باز هم می
کافر، یکی از آنان : هر کسی به برادر دینی خود بگوید« .)3(»حدمهاأ

  . »کافر خواهد بود
  . تمامی این احادیث در صحاح هستند

 زمینه قتال و یا در زمینه تکفیر تأویل نماید، با اگر شخص مسلمان در
شود همانطور که عمر بن خطاب در مورد حاطب بن  این کار کافر نمی

                                                
 . ً قبال ترمجه و ختريج شده است-)١(
 .  قبال ترمجه و ختريج شده است-)٢(
 .  قبال ترمجه و ختريج شده است-)٣(
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اي رسول خدا بگذار که گردن این منافق را بزنم، پیامبر : أبی بلتعه گفت
این مرد در بدر شرکت نموده، چه بسا خداوند به اهل بدر :  فرمودص

خواهد انجام دهید زیرا که از  هر چه دلتان می: موداطالع داده است که فر
  .)1(و این حدیث نیز در صحیحین آمده است. ام شماها در گذشته

أسید : فرماید همچنین در صحیحین دربارة داستان إفک آمده که می
منافقین که از تو منافق هستی زیرا : بن حضیر به سعد بن عباده گفت

 میان آنان صپرداختند، که پیامبر ، دو طرف به مخاصمه کنى دفاع می
  . )2(صلح نمود

بینیم افرادي از اهل بدر به همدیگر نسبت نفاق داده  در اینجا می
 هیچکدام را کافر نخوانده است، نه این و نه آن را، صولی پیامبر 

  . بلکه به تمامی آنان مژده بهشت داده است
دي را بعد از  زید گفته مربن که اسامه )3(همچنین در صحیحین آمده

 این امر را صاینکه کلمه شهادتین را گفت کشته است، و پیامبر 
  إالال اله: اي اسامه آیا بعد از اینکه گفت: خیلی بزرگ دانست و گفت

                                                
، و مسلم در كتاب فضائل )٣٩٨٣(: ً بخاری در كتاب املغازی، باب من شهد بدرا-)١(

 . اند اين حديث را نقل كرده) ٢٤٩٤: (الخ..... الصحابه، باب من فضائل اهل بدر 
و مسلم در كتاب التوبه، باب ) ٤١٤١: ( بخاری در كتاب املغازی باب حديث االفک-)٢(

 . اند ، اين حديث را نقل كرده)٢٧٧٠: (الخ.... فی حديث اإلفک 
ومسلم در ) ٦٨٧٢: (»ومن أحياها«: اب الديات، باب قول اهللا تعالی بخاری در كت-)٣(

اين حديث را ) ٩٧، ٩٦: ( اهللاَّإالال اله : كتاب االيامن، باب حتريم قتل الكافر بعد أن قال
 . نقل نموده است
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 آن را آنقدر تکرار کرد که اسامه ص؟ و پیامبر !!اهللا، او را کشتی
  . کردم که اي کاش امروز ایمان آورده بودم آرزو می: گوید می
 و ، نه دیه، نه قصاص را بر او واجب کردصا این وجود پیامبر ب

کرد که او بخاطر اینکه کشته نشود،  نه کفاره را، زیرا اسامه فکر می
برد که در این صورت جایز  کلمه شهادتین را گفته است و گمان می

  . است آن را تأویل کرده و آن شخص را کشت
ز آنان همدیگر را و در میان سلف این چنین بوده که برخی ا

اند مانند آنچه در جنگ جمل، صفین و امثال آنان رخ داده، در  کشته
: فرماید اند، همانطور که خداوند می حالی که همه آنان مسلمان بوده

[  t  s   r  q   po  n  m  l   k    j  i
  ¤   £  ¢    ¡  �   ~}  |     {  z  y     x    w  v  u

  «   ª  ©   ̈ §  ¦¥Z )9: راتحجال(.  
و هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، آنها را «

 و اگر یکى از آن دو بر دیگرى تجاوز کند، با گروه ؛آشتى دهید
و ( و هرگاه بازگشت ؛متجاوز پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد

 و ؛، در میان آن دو به عدالت صلح برقرار سازید)زمینه صلح فراهم شد
  . »دارد عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت پیشگان را دوست مى

خداوند در این آیه به روشنی بیان نموده است که آنان با وجود 
اند، ولی همچنان  اند و به همدیگر تجاوز کرده اینکه با همدیگر جنگیده

برادر و مؤمن هستند و دستور فرموده که میان آنان به عدل صلح برقرار 
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همین علت است که سلف با وجود اینکه میانشان جنگ در کنید، به 
گرفت ولی همواره یار و یاور همدیگر بودند و همچون کفار دشمن  می

پذیرفتند، از همدیگر کسب علم  یکدیگر نبودند، شهادت یکدیگر را می
گرفتند، با هم همچون  بردند، از یکدیگر زن می نمودند، ارث می می

د با وجود جنگ و جدایی که میانشان وجود کردن مسلمانان معامله می
  . داشت
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  خاتمه
  

 مروري کردیم - و بدینگونه برادر و خواهر مسلمان بطور خالصه
اي از اعتقادات سلف صالح و ائمه معتبر خود و دیدیم که  بر چکیده

چگونه آنان با هم متفق القول هستند و از یک منبع واحد که همانا 
کنند و در منهج هیچ گونه اختالفی  باط میباشد، استن کتاب و سنت می

  . با هم ندارند
اي از اعتقادات آنان در زمینه اصول دین را بر  در اینجا که چکیده

شمردیم، بدان معنی نیست که نظریاتی مخالف همدیگر را هم دارند، 
بلکه هدف آوردن روایاتی است که از آنان و به لفظ خودشان در این 

  . اند ها بجا مانده زمینه
همچنین مقصود این است که به این ائمه تأسی نمائیم، خصوصاً 
علما و دعوتگران و همچون آنان باشیم و با همدیگر اختالف نداشته 
باشیم و هیچ چیزي را بر عقیده مقدم ندانیم و باید هر گروه، دسته و 

کند، به امر عقیده بسیار اهتمام  جماعتی که به سوي اسالم دعوت می
 آمده و امامان ص همانگونه که در قرآن و سنت رسول اهللا ورزد به

هر وقت چنین باشد، نتایج آن هم در اصالح . اند گذشته بر آن رفته
امت اسالمی و استقامت آنها بر منهج حق که همانا منهج قرآن است، 

و اگر چنین نباشد همانگونه که . بسیار مبارك و پر برکت خواهد بود
ها و جماعتهاي زیادي از این دسته هستیم،  و فرقهامروزه شاهد گروهها 
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اختالف و تفرقه و شهوات نفسانی بر مردم رهبري خواهند نمود و در 
توان آنان را نهضتهاي اسالمی نامید و بیداري اسالمی که  نتیجه نمی

اند، که به فضل و توفیقات الهی مسلمانان را  چشمها به آن دوخته شده
 و ملتزم  د و آنان را به ریسمان خدا پیوند دادهبه کتاب و سنت برگردانن

به حکم نموده و شرع خدا را در جامعه تطبیق دهند، دچار لغزش 
  . خواهد کرد

خواهیم که بخاطر اسماء حسنی و صفات علیاي خـویش          از خدا می  
ما را براي انجام اعمال خیر موفق گرداند، و ما را به هر آنچه حق است      

 و تنهـا او     ،ا از هر لغزش دینی و دنیـوي برهانـد          و ما ر   ،هدایت گرداند 
 . است که بر هر چیزي توانا است

 .عىل نبينا حممد، وعىل آله وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدينوصىل اهللاّ 


