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  مقدمه مترجم

   

  رسول اهللا وبعد:    یاحلمد هللا والصالة والسالم عل

اصول و قواعد اهل سنت بسيار است، اين كتاب فقط اشاره اي به بعضـي از قواعـد مهـم    

  شده كه ما آنرا به فارسي نگارش نموديم.

  ست اين قواعد مورد درك و فهم، و در صحنه عمل افراد جامعه قرار گيرد.اميد ا

از خداوند مسئلت داريم كه ما و دانشمند محترم مؤلف اين كتاب و خوانندگان گرامي از 

اجر و پاداش خير دور نفرمايد، و آنرا خالص براي رضا و خشنودي خود قرار دهد، و مـا  

إذا مـات ابـن   فرمودنـد: ((  صاكـرم   رسـول را از جمله اين حديث شريف بگرداند،

اإلنسان انقطع عمله إالَّ من ثالثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له)). 
  مسلم.

اگر انسان دنيا را وداع گفت همه اعمال و كردار او قطع خواهـد شـد مگـر از سـه چيـز:      

لـم و دانشـي كـه مـردم از آن     صدقه اي كه در جريان و روان باشد و به مردم برسد، و ع

  استفاده ببرند، و فرزندي نيك و صالح كه برايش دعا كند.

  اسحاق بن عبداهللا دبيري

  هـ.ش25/12/1379هـ. ق ـ 20/12/1421رياض: 

   



 

  

  مقدمه مؤلف

   

. [األعـراف  �وما كنا لنهتدي لوال أن هـدانا اهللا �احلمد هللا رب العاملني هدانا لإلسالم، 
٤٣.[  

  يافتيم] .  ييت و لطف الهي نبود ما خود در اين مقام راه نم[اگر هدا

  يو از خداوند مسئلت داريم تا وداع اين دنيا، ما را ثابت قدم و استوار نگه دارد، چنانكه م

. [آل عمـران  �يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إالَّ وأنتم مسلمون�فرمايـد:  

102.[  

آورديد از خدا بترسـيد آن چنـان كـه شايسـته ترسـيدن از اوسـت،        [اي كساني كه ايمان

(هميشه بر پرهيزگاري و اخالص در ايمان باشيد تا نتيجه آن عاقبت خير باشد)، ونميريد 

  مگر به دين اسالم].

  ] . ٨. [آل عمران  �ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا�وأن ال يزيغ قلوبنا بعد أن هدانا، 

اي ما را به كج روي و باطل مينداز بعد از اين كـه مـا را بـه راه راسـت     [پروردگارا دل ه

  ] . يهدايت فرمود

وصلي اهللا وسلم علي نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد رسول اهللا الذي بعثـه رحمـة للعـالمين،    

ورضي اهللا عن أصحابه البررة األطهار المهاجرين واألنصار، ومن تبعهم بإحسان ما تعاقـب  

  . الليل والنهار

وبعد: اين چند كلمه مختصري در بيان عقيده اهل سنت و جماعت است و انگيزه نوشتن 

آن اين بود كه امت اسالمي در حالت پراكندگي و اختالف بسيار زيادي قرار دارد، آن هم 

به سبب وجود بسياري از گروه هاي متعدد معاصر كه با هم اختالف داشته، هـر يكـي از   

داند، تا اين   يد دعوت كرده، و گروه خود را شايسته و واالتر مآنها به روش و طريقه خو

داند كدام يك از اين گروه ها را پيروي كنـد، و بـه     يكه افراد نادان مسلمان گيج شده نم

داند اسـالم حقيقـي     يچه كسي اقتدا و تأسي نمايد، و كافري كه بخواهد مسلمان شود نم



بـه   صآن اسالمي كه قـرآن و سـنت پيـامبر    كه در باره آن خوانده و شنيده كدام است، 

سوي آن دعوت كرده، اسالمي كه زندگي صحابه گرامي نمايان گر آن بوده، و اهل قـرون  

بينند، و بنـا بـه گفتـه      يبرتر آن را سيره خود قرار داده بودند، يا اينكه فقط نام اسالم را م

، يعني مسلماناني كه پيـرو  يكي از باخترشناسان (مستشرقين): اسالم پنهان و پوشيده است

  اسالم هستند، بيان كننده اسالم حقيقي نيستند .

گوئيم كه به طور كلي اسالم وجود ندارد، زيرا خداوند بقاء آنرا در دو چيز نهفته   يما نم 

. [الحجـر  �إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون�فرمايد:   ياست: در بقاي قرآن، چنان كه م

9.[  

  بر تو نازل كرديم، و ما هم آن را محفوظ خواهيم داشت] . [ما قرآن را

كننـد و آن را حفـظ و     يو در بقاي گروهي از مسـلمانان كـه اسـالم حقيقـي را بيـان مـ      

يا أيها الذين آمنوا من �فرمايـد:    يكنند، چنان كه خداوند م  ينگهداري كرده از آن دفاع م

بونه أذلة علي املـؤمنني أعـزة علـي    يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحي
  ].54. [المائدة �الكافرين جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الئم

كه ايمان آورده ايد هر كس از شما از دين خويش برگردد، خدا گروهي را به   ي[اي مردم

دارنـد، نسـبت بـه      يدارد، و ايشان او را دوست مـ   يآورد كه ايشان را دوست م  يميان م

كننـد، و از    يمنان پر محبت، و بر كافران سختگيرتر و پر خشم اند، در راه خدا جهاد ممؤ

  سرزنش و نكوهش و مالمت هيچ كسي باكي ندارند].

  ].38. [محمد �وإن تتولوا يستبدل قوماً غريكم مث ال يكونوا أمثالكم�فرمايد:   يو م

د به جاي شما گروهي غيـر از  هاي او را نپذيري ي[و اگر پشت به فرمان او كنيد و راهنماي 

آورد (كه فرموده خدا را تصديق كنند و بر راه او روند و به شريعت او عمل كنند   يشما م

و به آنچه خدا فرمود عمل نمايند و پيرو پيامبر باشند)، آنگاه آنـان ماننـد شـما نخواهنـد     

  بود].

((ال  فرمايـد:   يماز آنها خبر داده و  صبلي آن جماعت و گروهي است كه رسول اكرم 

تزال طائفة من أميت علي احلق ظاهرين ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حيت يأيت أمر 
  اهللا تبارك وتعايل وهم علي ذلك)). [متفق عليه].



((همواره گروهي از امت من بر حق ظاهر و آشكارند، و عدم تأييد و عدم نصرت و ياري 

رساند تا اين كه امر خدا يعني قيامت بـر پـا     ي، و مخالفت هيچ كس به آنها ضرر نم يكس

  باشند)).  يشود و آنان بر همان راه حق خود م

شود تا با اين گروه مبارك آشنا شويم، آن گروهي كه اسـالم   يو از اين جا بر ما واجب م

كنند ـ خدايا ما را از آنها بگردان ـ و همانا شـناختن آن واجـب اسـت        يصحيح را بيان م

واهد با آن اسالم حقيقي و صحيح و پيروان حقيقي آنها آشنا شـده، و بـه   كه بخ يبراي كس

آنها اقتداء و تأسي كند و بر روش آنها برود و به آنها بپيوندد، و براي غيـر مسـلمانان كـه    

  بخواهند به اسالم داخل شوند .

    
 

  تعريف گروه نجات يافته، اهل سنت و جماعت 

   

ـ صمسلمانان در عصر رسول اكرم  إنَّ �فرمايـد:    ي، امت يكتا بودند، چنان كه خداوند م

  ].92. [األنبياء �هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون

شما يكتاست، (و داراي يك راه و يك عقيـده، و يـك    [اين حقيقت آشكار است كه امت

  آيين است) و من پروردگار يكتا و آفريننده شما هستم، پس تنها مرا پرستش كنيد].

تفرقـه و   صيهود و منافقين چنان كوشش كردند تا بين مسلمانان در زمان پيـامبر اكـرم   

ال �فرمايـد:    يافقين چنين مـ اختالف بيندازند، ولي نتوانستند، چنان كه خداوند از قول من

  ].7. [المنافقون �تنفقوا علي من عند رسول اهللا حيت ينفضوا

[بر اصحاب و ياران رسول اهللا مال را انفاق نكنيد تا از دور او پراكنده شوند (و او را رهـا  

  كنند)].

 وهللا خزائن السـموات واألرض ولكن املنافقني ال�و خداوند در رد آنها چنين پاسـخ داد:  

  ].7. [المنافقون �يفقهون

دانند (و آنـرا درك    ي[گنج هاي آسمان ها و زمين نزد خداست، ليكن منافقان (اين را) نم

  كنند)].  ينم



يهوديان كوشش كردند تا بين مسلمانان تفرقـه و اخـتالف بياندازنـد و آن هـا را از ديـن      

أهل الكتـاب آمنـوا    وقالت طائفة من�فرمايد:   يتعالي م ياسالم باز دارند، چنان كه بار

  ].72. [آل عمران  �بالذي أنزل علي الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون

[و گروهي از اهل كتاب گفتند به دين و كتابي كه براي مسلمانان نازل شـده اول روز (بـا   

اسـالم  نيرنگ) ايمان آوريد، و آخر روز كافر شويد، شايد (با اين حليه) آنها نيـز از ديـن   

  برگردند].

ولي اين دسيسه هاي آن ها به پيروزي نرسيد، زيرا خداوند آن ها را آشكار كـرد و رسـوا   

ها قبل  ينمود، بار دوم به اين دسيسه ها دست زدند و آن چه بين انصار از جنگها و دشمن

كردند، و آنچه بين آن ها از شعرها گفتـه شـده     يشان بازگو م ياز اسالم رخ داده بود برا

فرمايـد:    يكردند، ولي خداوند دسيسه هاي آنها را آشكار نمود، چنان كه م  يود بازگو مب

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إميانكم كافرين و �
كيف تكفرون وأنتم تتلي عليكم آيات اهللا وفيكم رسوله ومن يعتصم باهللا فقد هـدي إيل  

. يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متـوتن إالَّ وأنـتم مسـلمون     صراط مستقيم
واعتصموا حببل اهللا مجيعاً وال تفرقوا واذكروا نعمت اهللا عليكم إذ كنتم أعداء فألف بـني  
قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم علي شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبني 

م تدون . ولتكن منكم أمة يدعون إيل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون اهللا لكم آياته لعلك
عن املنكر وأولئك هم املفلحون وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد مـا جـاءهم   
البينات وأولئك هلم عذاب عظيم . يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الـذين اسـودت   

  ].106ـ  100. [آل عمران �ب مبا كنتم تكفرونوجوههم أكفرمت بعد إميانكم فذوقوا العذا

[اي مؤمنان اگر پيروي و اطاعت گروهي از اهل كتاب نماييد شما را بعد از ايمان داري به 

گردانند، و چگونه شما (مؤمنان) كافر خواهيد شد در حالي كه آيات خـدا بـر     يكفر بر م

ي كه به ديـن خـدا چنـگ    شود، و پيغمبر خدا در ميان شما است . و كس  يشما خوانده م

زند به راستي به راه مستقيم هدايت يافته . اي مردمي كه ايمان آورده ايد از خدا آن چنان 

ترسيدن از اوست بترسيد، و نبايد مرگ شـما فـرار سـد مگـر در حـالي كـه        ءكه شايسته

مسلمان باشيد . و همگي به ريسمان خداونـدي كـه همانـا اسـالم اسـت چنـگ زده و از       



پراكنده مشويد، و نعمت هايي كه خدا بـه شـما ارزانـي فرمـود بـه يـاد آوريـد،        يكديگر 

دشمنان همديگر بوديد، خدا ميان دل هايتان الفت و مهرباني انداخت و به لطف خداونـد  

) يكديگر شديد، و در پرتگاه (چالـه اي از) آتـش بوديـد، خـدا شـما را       يهمه برادر (دين

اسالم شما را همگي بـا هـم بـرادر و همدسـت و      نجات داد، (خداي توانا به بركت دين

دوستدار يكديگر گردانيد)، آن چنان كه ياد شد خدا آيات خود را براي شما روشن فرمود 

تا به راه راست برويد . و بايد از شما مسلمانان هميشه گروهي باشند كه به سوي خيـر و  

امر بمعروف نمايند و نهـي  كه چنين كنند، ( يخوبي دعوت كنند و از بدي باز دارند و آنان

از منكر كنند آنان) رستگاران هستند . و شما (مسلمانان) مانند مللي نباشيد كه راه تفرقه و 

اختالف پيمودند پس از آن كه آيات و داليل روشن از جانب خدا براي هدايت آنها آمـد،  

اني و چنين گروهي گرفتار عذاب سخت خواهند بود . روزي كه كساني رو سـفيد و كسـ  

شـود) آيـا بعـد از ايمـان       يشان سياه شود (به آنان گفته م يكه رو يرو سياه گردند، آنهائ

آوردنتان كافر شديد! (نتيجه اش اين است كه در برابر كفـر آوردنتـان عـذاب خداونـدي     

  بچشيد)].

براي انصار موعظه گفت و آنها را از نعمت اسالم و اجتماع آنها بعـد   صو رسول اكرم 

يادآوري نمود، در اين حال انصار با هم دست دادنـد و همـديگر را بـه آغـوش     از تفرقه 

  ].150ـ  149، و كتاب أسباب النـزول للواحدي ص 1/397كشيدند . [تفسير ابن كثير 

اينجا بود كه دسيسه هاي يهود بر هم خورد و مسلمانان امـت يكپارچـه بـاقي ماندنـد، و     

حق امر فرمود و از اختالف و تفرق باز داشـتند،   خداوند آنها را به اجتماع و هماهنگي بر

وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا مـن بعــد مـا جـاءهم    �فرمايــد:    يچنان كه م

  ].105. [آل عمران �البينات

[و مانند مردمي مباشيد كه از هم پراكنده شـدند و اخـتالف بـه ميـان آوردنـد و تفـرق و       

  كار از خداي تعالي به ايشان بود].اختالفشان بعد از رسيدن نشانه هاي آش

  ].103. [آل عمران �واعتصموا حببل اهللا مجيعاً وال تفرقوا�فرمايد:   يو هم چنان م

  [و همگي به رشتـه (ديـن) خـدا چنگ بزنيـد، و به راه هاي متفرق پراكنده مشويد].



طلـب   خداوند اجتماع و هماهنگي را در به جا آوردن عبادات در نمـاز و روزه و حـج و  

مسـلمانان را بـه همـاهنگي تشـويق      صعلم و دانش مشروع كرده است، و رسول اكرم 

دادند كه به هماهنگي و   ينمودند و از تفرقه و اختالف بر حذر داشتند، و از چيزي خبر م

  دارد.  ياجتماع تشويق كرده و از تفرقه باز م

آمد، چنان كـه در امـت   و خبر دادند كه در اين امت اختالف و پراكندگي به ميان خواهد 

هاي قبل از اسالم چنين بوده است، و فرمودند: ((فإنَّه من يعـش مـنكم فسـيري اختالفـاً     

  كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)).

  [أبوداود والترمذي وأحمد وابن ماجه].

ياري خواهـد ديـد،   (زيرا هر كس از شما عمري طوالني كند، اختالفات و تفرقه هاي بسـ 

  يپس بر شماست كه پيرو سنت من و سنت خلفاي راشدين هدايت شده كه بعد از من م

  آيند باشيد.

فرمايد: ((افترقـت اليهـود علـي إحـدي وسـبعين فرقـة وافترقـت          يو در حديث ديگر م

النصاري علي اثنين وسبعين فرقة وستفترق هذه األمة علي ثالث وسبعين فرقـة كلهـا فـي    

 واحدة، قلنا: من هي يا رسول اهللا؟ قال: مـن كـان علـي مثـل مـا أنـا عليـه اليـوم         النار إالَّ

  وأصحابي)).

، 23ـ    22[الترمذي والحاكم واآلجري في الشريعة وابـن نصـر المـروزي فـي السـنة ص      

  ].147ـ  1/145والاللكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 

م شدند، و نصاري بر هفتاد دو گـروه، و ايـن امـت    (يهود بر هفتاد يك فرقه و گروه تقسي

(يعني مسلمانان) بر هفتاد سه گروه تقسيم خواهد شد، همه اين فرقه هـا و گـروه هـا در    

ايـن گـروه    صآتش جهنم اند مگر يك گروه، (صحابه گويند): پرسيديم اي رسول خدا 

  ن هستيم.رستگار چه گروهي است؟ فرمود: آنچه كه من و ياران من امروز بر آ

به آن خبر داده بودند واقع شـد و امـت پراكنـده     صو در آخر عصر صحابه آنچه پيامبر 

شدند، ولي اين تفرقه تأثير زيادي در كيان امت اسالم در قرون مفضله (قرنهايي كه پيامبر 

از آنها به عنوان قرون برتر نام بردند) نداشت، با سده هاي بهتر و بزرگوار كه رسول اكرم 

((خريكم قرين مث الذين يلوم مث الـذين   درباره آن به خوبي ستوده انـد و فرمودنـد:   ص

  يلوم)). [متفق عليه].



  يباشد، سپس قرني كه بعد از مـن مـ    يبهترين قرن ها مدت زماني كه من در آن هستم م

  آيد.  يآيد، سپس قرني بعد از قرن دوم م

  قرن: يعني يك دوره صد ساله.

در آن بود، دو قرن ذكر  صدانم بعد از قرني كه رسول اكرم   ي: نمراوي حديث گويد كه

كرد، يا سه قرن، و فضيلت اين قرن ها به سبب زيادي علماء هم چون محدثين و مفسرين 

و فقهاء كه شامل علماي تابعين و تابع تابعين و امام هاي چهارگانه و شاگردان آنها بود، و 

كه گروه هاي مخالف در آن بـا داليـل و حجـت    هم چنان نظر به وجود يك دولت قوي 

  ديدند.  يكيفر خود را م

بعد از تمام شدن قرن هاي مفضله (سده هاي گزيده) مسلمانان بـا اصـحاب ديـن هـاي      

مخالف اسالم مخلوط شدند، و كتب اديان كفر به عربي ترجمه شد، و پادشاهان مسلمانان 

اندند و آنها را وزيـر و مستشـار خـود    بعضي از كافران و گمراهان را به خاندان خود خو

كردند، در اين جا بود كه اختالف پيدا شد و گروه ها و گروهك ها و مـذاهب باطـل بـه    

ميان آمد، و از آن وقت تا حال حاضر اين سلسـله جريـان داشـته، و تـا آنگـاه كـه خـدا        

  بخواهد چنين خواهد بود.

ماعت با چنـگ زدن بـه اسـالم    ليكن به حمد خداوند متعال گروه رستگار اهل سنت و ج

نماينـد،    يدرست و حقيقي پايدار مانده، و به آن عمل نموده، و ديگران را به آن دعوت م

و وجود اين گروه مصداق حديث پيامبر خداست كه از بقاي آن و پايداري و استوار بودن 

اهان آن، خبر داده است، و اين فضل خداوند راجع به بقاي اين دين و دليل حجت بر گمر

  باشد.  يو گروه عناد و ستيزه م

اين گروه مبارك روشنگر روش صحابه بزرگوار با پيامبر خدا در گفته ها و كارها و اعتقاد 

((هم من كان علي مثل ما أنـا عليـه اليـوم     فرمايد:  يم صباشد، چنان كه پيامبر   يم

  گذشت]. 18[در ص وأصحايب)). 

  ران من بر آن هستيم چنگ زده اند.اند كه به آنچه امروز من و يا يآنها كسان

اند كه خداوند در باره آنها چنين فرموده است:  يآنها باز ماندگان صالح و نيكوكار آن كسان

  ].116. [هود �فلوال كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد يف األرض�



داشت كه خلـق را  [چرا كه در قرن ها و ملت هاي گذشته مردمي با عقل و ايمان وجود ن

  از فساد و اعمال زشت در زمين منع و نهي كنند].

   

   

  نامهاي گروه رستگار و نجات يابنده و تعريف آن

   

اين گروه، از گمراهي دور هستند، بايد نام ها و نشانه هاي آن را دانست تا كه  ياز آن جاي

اين كه به آن اقتداء و تأسي نمود، زيرا آن نام هاي بزرگ و عظيمي دارد كه توسـط آن از  

ديگر گروه ها ويژگي خاصي به خود كسب نموده است، و از مهمترين اين نام ها و نشانه 

ر، و گروه تأييد و پيروز شده اهل سنت و جماعت است، و ها اين كه از گروه هاي رستگا

  معاني هر يكي از آن چنين است:

  ـ گروه رستگار:  1

وقتي گروه ها را ذكر نمودند اين گـروه   صيعني رستگار از آتش جهنم، چنان كه پيامبر 

  ((كلها يف النار إالَّ واحدة)). را استثنا كردند و فرمودند:

  ، يعني آن يكي در آتش نيست. يند مگر يكهمه آنها در آتش جهنم ا

و به آنچه كه پيشينيان از مهاجرين و  صـ كساني كه به كتاب خدا و سنت رسول اهللا   2

  أنصار بر آن بودند چنگ زنند.

((هم من كان علي مثل ما أنـا عليـه اليـوم     در باره آنها فرمودند: صچنان كه پيامبر 

  وأصحايب)).

  زنند به آنچه امروز من و ياران من بر آن هستيم.  يماند كه چنگ  يآنها كسان

  ـ اين گروه از اهل سنت و جماعت هستند، كه به دو امتياز برتري دارند: 3

تا آن كه اهل سنت شده اند، بر خالف گروه هـاي   صالف ـ چنگ زدن به سنت پيامبر   

ايـن بـه سـنت     ورزنـد، بنـابر    يديگر كه به اعتقاد خود و گفته هاي رهبرانشان تمسك م

شوند، بلكه به بدعت و گمراهي خود مانند فرقه قدريه و   ينسبت داده نم صرسول اهللا 



فرقه مرجئه، يا به امامان خود مانند فرقه جهميه، يا به كارها و كـردار زشـت خـود ماننـد     

  شوند.  يرافضه و خوارج نسبت داده م

حـق و عـدم پراكنـدگي و    ب ـ كساني كه اهل جماعت هستند به سبب اجتماع آنهـا بـر    

تفرق، بر خالف گروه هاي ديگر كه بر حق يكپارچه نيسـتند، بلكـه هـوا و ميـل خـود را      

  كنند و حقي در نزدشان وجود ندارد تا آنها را با هم يكپارچه سازد.  يپيروي م

ـ كساني كه تا روز قيامت پيـروز و كاميـاب هسـتند، زيـرا ديـن خـدا را يـاري داده و          4

. �إن تنصروا اهللا ينصركم�فرمايـد:    يوه را ياري فرموده است، چنان كه مخداوند اين گر

  ].7[محمد 

  [شما اگر خـدا را ياري كنيد، خـدا نيز شما را (در همه جا و همه چيز) ياري كند].

((ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حيت يـأيت   فرمودنـد:   به همين سبب رسول اكرم

  لي ذلك)).أمر اهللا تبارك وتعايل وهم ع

رساند تا   ي، و مخالفت هيچ كس به آنها ضرر نم يو عدم تأييد و عدم نصرت و ياري كس

  باشند.  ياين كه امر خدا يعني قيامت بر پا شود و آنان بر همان راه حق خود م

   

  

  اصول اهل سنت و جماعت

   

كنند، آن هـم در    ياهل سنت و جماعت بر اساس اصولي ثابت و واضح و آشكار عمل م

اعتقاد و اعمال و رفتار و اخالق و اين اصول بزرگـي اسـت كـه از كتـاب خـدا و سـنت       

و پيروان نيكو بر آن بودنـد تلقـي    و آنچه سلف صالح از صحابه و تابعين صرسول اهللا 

  شود:   يكرده، فراگرفته اند، و اين اصول و قواعد در چند چيز ذيل خالصه م

   
  

  

  

   



  اصل و قاعده اول

   

ايمان به خدا و فرشتگان و كتاب ها و پيامبران خدا و روز آخرت و ايمان به قضا و قـدر،  

  خير و شر آن.

تصديق به يگانگي خدا، يعني تصديق كردن توحيد سه گانه و اعتقـاد   ـ ايمان به خدا:  1

داشتن و عمل كردن به آن، آنهم: توحيد ربوبيت، و توحيـد الوهيـت، و توحيـد اسـماء و     

  ست .صفات ا

: معتقد بودن به اين كـه   يو آن عبارت است از توحيد افعال خداوند، يعن توحيد ربوبيت:

همه چيز هم چون آفريدن، و روزي دادن، و زنده كردن، و ميرانيدن از جانب خــداست، 

  و ايـن كه او پروردگار و مالك همه چيز است.

اداتي است كـه بنـده آن را بـه    اين كه تنها خداي يگانه سزاوار تمام عب و توحيد الوهيت:

هد، هم چون: دعاء، و ترس، و اميد، و   يشكل مشروع براي نزديك شدن به خدا انجام م

دوستي، و قرباني، و نذر، و ياري خواستن، و پناه گرفتن، فريادرسـي و كمـك، و نمـاز و    

ت، و روزه، و حج، و انفاق در راه خدا، و آنچه را مشروع نموده و به آن امـر فرمـوده اسـ   

دهند، نه فرشته اي مقرب، و نه پيامبري فرستاده، و   يبراي خدا ديگري را شريك قرار نم

  اي از أولياء، و نه غير از اين ها. ينه ول

كه خدا آن را به خود، و يا پيـامبرش   يثابت كردن نام ها و صفات توحيد اسماء و صفات:

ن خدا از هر عيب و نقصي كـه  آن را به او ثابت نموده است، و پاك دانستن و منـزه داشت

خود را از آن منزه داشته، و يا پيامبرش او را از آن منزه دانسته باشـد، و ايـن همـه بـدون     

فرمايـد:    يهيچ گونه تمثيل، و تشبيه، و تحريف، و تعطيل، و تأويل، چنان كه خداونـد مـ  

  ].11. [الشوري �ليس كمثله شيء وهو السميع البصري�

  و او شنواي بيناست].[مانند او چيزي نيست، 

  ].180. [األعراف �وهللا األمساء احلسين فادعوه ا�فرمايد:   يچنان كه م

[و براي اوست بهترين نام ها (نام هاي نود و نه گانه كه در حديث آمده) خدا را با آن نام 

  ها بناميد و به آن نام ها دعا كنيد، و مناسب با آن عمل كنيد].



يعني تصديق كردن به وجـود آن هـا، و ايـن كـه خلقـي از       :ـ ايمان به فرشتگان خدا  2

مخلوقات خدايند، و آنها را از نور آفريده است تـا او را عبـادت كننـد، و فرمـان او را در     

بل عباد مكرمـون ال يسـبقونه   �فرمايـد:    يجهان هستي بجا آورند، چنان كه خداوند م

  ].27ـ  26. [األنبياء �بالقول وهم بأمرهم يعملون

كه آنان همه بندگان گرامي خدا بودند، هميشه گفتـار ايشـان بعـد از گفتـار خداسـت،      [بل

  هميشه مطيع فرمان خداي خود هستند].

يعني تصديق بـه آن، و بـه راهنمـايي و نـوري كـه در آن       ـ ايمان به كتاب هاي خدا:  3

و عظيم است، و اين كه خداوند آن را براي هدايت بشريت بر پيامبران خود نازل فرموده، 

ترين آن كتاب ها تورات و انجيل و قرآن است، و عظيم ترين اين سه كتاب، قرآن است، 

قل لئن اجتمعـت اإلنـس   �فرمايـد:    يو آن معجزه اي بزرگ و عظيمي است، خداوند م

. [اإلسراء �واجلن علي أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرياً

88.[  

سول خدا اگر انس و جن همه همدست شوند تا مانند اين قرآن بياورند، [بگو اي ر

  نتوانند، و اگر چه بعضي از ايشان پشتيبان بعضي ديگر و مددكار يكديگر شوند].

اهل سنت و جماعت ايمان دارند كه قرآن كالم خداست، و حروف و معـاني آن مخلـوق   

حروف و معاني آن رآن همه اش با گويند كه: ق  ينيست، به خالف آنچه جهميه و معتزله م

گويند كه: كـالم خـدا عبـارت از      يمخلوق است، و به خالف آنچه كه اشاعره و پيروان آنها م

فرمايـد:    يمعاني آن است، ولي حروف آن مخلوق است، و هر دو قول باطل است، خداوند م

  ].6. [التوبة �وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حيت يسمع كالم اهللا�

[و اگر يكي از مشركان به تو پناه آورد (تا از دين آگاه شود) او را پنـاه ده تـا كـالم خـدا     

  (قرآن) را بشنود].

خواهند كالم خدا (قـرآن) را    ي]. [م15. [الفتح �يريدون أن يبدلوا كالم اهللا�فرمايد:   يو م

  تغيير دهند].

  دا.پس آن سخنان و كالم خداست، نه سخنان و كالم ديگري غير از خ



يعني تصديق كردن تمامي پيامبران، آنان كه خداوند نـام آنهـا    ـ ايمان به پيامبران خدا:  4

را ذكر كرده، و آن كه نامشان ذكر نشده است، از اول تا آخر آنها، و آخرين و خاتم آنـان،  

باشد، ايمان به پيامبران ايمان مجمل و به طور خالصه اسـت، و    يم صپيامبرمان محمد 

داراي تفصيل است، و اعتقاد بـه ايـن كـه خـاتم پيـامبران       صپيامبرمان محمد ايمان به 

است، و بعد از او پيامبري نيست، و كسي كه اين اعتقاد را نداشته باشد كـافر   صمحمد 

است، و ايمان به پيامبران هم چنان به معناي عدم افراط و زياده روي و بدون كـم كـاري   

ري كه در بعضي از پيـامبـران زياده روي و افـراط  در حق آنهاست، بر خالف يهود و نصا

وقالت اليهود عزير �فرمايد:   يكرده اند تا اينكه آنها را فرزندان خدا دانسته اند، چنان كه م

  ].30. [التوبة �ابن اهللا وقالت النصاري املسيح ابن اهللا

  ].[يهوديان گفتند كه عزير پسر خداست، و نصاري گفتند عيساي مسيح پسر خداست

و گروهي از متصوفين و فالسفه (فيلسوف ها) در حق پيامبران كوتـاهي كـرده و آنـان را    

تحقير نموده و امامان خود را بر آنها برتري دادنـد، و بـت پرسـتان و كـافران بـه تمـامي       

پيامبران كافر شدند، و يهود به عيسي و محمـد عليهمـا الصـالة والسـالم كـافر شـدند، و       

شدند، و كسي كه به بعضي از پيامبران ايمان آورد، و به بعض  كافر صنصاري به محمد 

إنَّ �فرمايـد:    يديگر كافر شود، او در حقيقت به تمامي پيامبران كـافر اسـت، خداونـد مـ    

الذين يكفرون باهللا ورسله ويريدون أن يفرقوا بني اهللا ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر 
ـ   150. [النسـاء  �يتخذوا بني ذلك سبيالً أولئك هم الكـافرون حقـاً  ببعض ويريدون أن 

151.[  

خواهند بين خدا و پيغمبرانش جـدايي    يآورند و م  يكه به خدا و پيامبر او كفر م  ي[مردم

آوريـم، و    يآوريم و به بعضي ايمان نم  يگويند ما به برخي از انبياء ايمان م  ياندازند و م

  يمان راهي اختيار كنند. در واقع اين ها كافر واقعي هستند].خواهند كه ميان كفر و ا  يم

  ].285. [البقرة �ال نفرق بني أحــد من رسله�فرمـأيــد:   يو م

  آوريم)].  يگذاريم (بلكه به همه آنها ايمان م  ي[ما بين هيچ يك از پيغمبران فرق نم

، و خـدا و  يعني تصديق به آنچـه بعـد از مـرگ خواهـد بـود      ـ ايمان به روز آخرت:  5

رسولش از آن خبر داده است، مانند: عذاب قبر و خوشي آن، و بر خاسـتن از قبـرهــا، و   



حشـر، و حسـاب، و ترازوي اعمال، و گرفتن نامه ها با دست راست يا دست چپ، و پل 

صراط، و بهشت و دوزخ، و آمادگي براي آن ها با اعمال و كردار نيك، و ترك اعمال بد، 

  .و توبه از آنها

ها (منكران خدا) و مشركين، به روز آخرت كافر شده اند، و يهود و نصاري  يو فرقه دهر

  يبه روز آخرت ايمان صحيح نياورده اند، گرچه به وقـوع آن ايمـان دارنـد، خداونـد مـ     

  ].111. [البقرة �وقالوا لن يدخل اجلنة إالَّ من كان هوداً أو نصاري�فرمايد: 

  ]. يمگر يهود، و نصار [و گفتند به بهشت نخواهد رفت

]. [و (يهوديان) گفتند كـه  80. [البقرة �وقالوا لن متسنا النار إالَّ أياماً معدودة�فرمايد:   يو م

  ]. يهيچ وقت خدا ما را در آتش عذاب ندهد مگر روزهاي محدود و انگشت شمار

  يا مـ يعني به اين كه خداوند علم آن چه بوده و خواهد بـود ر  ـ ايمان به قضا و قدر:  6

داند، و در لوح محفوظ مقدر و سرنوشت كرده است، و آن چه از خيـر و شـر، و كفـر و    

ايمان، و طاعات و معصيت، جاري است خداوند آن را دانسته و خلق كرده و مقدر نموده 

دارد و از آن نفـرت دارد،    ياست، و اين كه طاعت را دوست دارد، و معصيت را مكروه م

ار خود، اعم از طاعت اختيار و قـدرت و اراده دارنـد، ولـي آن    و بندگان در اعمال و كرد

تابع ارادت و مشيت خداست، بر خالف فرقه جبريه كه گويند بنده بر اعمال و كـردارش  

گوينـد بنـده اراده     يمجبور است و هيچ اختياري ندارد، و بر خالف فرقـه قدريـه كـه مـ    

كند بدون اين   يردار خود را خلق ممستقل از اراده و مشيت خدا دارد، و اينكه اعمال و ك

كه خدا اراده و مشيت آن عمل و كردار را داشته باشد، و خداوند هر دو فرقه و گـروه را  

. [التكـوير  �وما تشاؤون إالَّ أن يشـاء اهللا �فرمايـد:    يبا آيه ذيل تكذيب نموده است و م

29.[  

  خواهيد مگر آنچه پروردگار عالميان بخواهد].  ي[و شما نم

اده و مشيئت خود را تابع اراده و مشيئت خدا قرار دهيد، پس براي بنده مشيئت ثابت و ار

كرد، و اين رد بر افراط كنندگان فرقه جبريه است، و آنرا تابع مشيئت خود دانسـت، و در  

  يآن رد بر طايفه قدريه است، و ايمان به قدر و سرنوشـت بنـده را صـبر (وشـكيبايي مـ     

نمايد، هم چنانكه آنان را به سوي انجام عمل و   يب ها دورش مبخشد و از گناهان و عي



  يدهد و سستي و ناتواني و ترس و كسالت را از او دور مـ   يكردار تشويق نموده سوق م

  كند.

   

   
   

  اصل و قاعده دوم

   

از اصول و اساس اهل سنت و جماعت اين است كه ايمان: قول و عمل و تصديق اسـت،  

شود، و ممكن نيست كه ايمان قول و عمـل بـوده و     يبا اطاعت زياد شده، و با گناه كم م

ستن بدون قول و تصديق نباشد، زيرا اين ايمان منافقين است، و ايمان بدون شناخت و دان

وجحدوا ـا  �فرمايـد:    يعمل نيست، زيرا اين ايمان كافرين و منكرين است، خداوند م

  ].14. [النمل �واستيقنتها أنفسهم ظلماً و علواً

[و آن معجزات را انكار كردند در حاليكه دل هايشان يقين صدق آن را داشت، انكارشـان  

  قبول حق بود] .از روي ظلم و تكبر و خود را باال گرفتن از 

  ].33. [األنعام �فإنهم ال يكذبونك ولكن الظاملني بآيات اهللا جيحدون�فرمايد:   يو م

داننـد و بنـابر آن تـو را      ي[براي اين كه آن ها در دل خود راسـتگويي و امانـت تـو را مـ    

  يدانند ولكن آن ستمكاران نه تنها تو را، بلكه همه آيـات خـدا را انكـار مـ      يدروغگو نم

  د].كنن

وعاداً ومثوداً وقد تبين لكم من مساكنهم وزين هلـم الشـيطان أعمـاهلم    �فرمايد:   يو م

  ].38. [العنكبوت �فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين

بينند آنها نيز با آن كه بينـا    ي[و قوم عاد و ثمود را كه منازل خراب و ويرانشان به چشم م

شان را در نظرشان نيكو جلوه داد و از راه و هوشيار بودند چون شيطان اعمال زشت و بد

  حق آنها را باز داشت همه هالك و نابود گرديدند].

ايمان فقط تصديق نيست، و يا اين كه قول و تصديق بدون انجام عمل نيست، زيـرا ايـن   

نامـد،    يايمان فرقه مرجئه است، خداوند تعالي در بيشتر اوقات اعمال و كردار را ايمان م



إنما املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوم وإذا تليت عليهم آياته �فرمايد:   يچنان كه م

زادم إمياناً وعلي رم يتوكلون الذين يقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون أولئـك هـم   
]. [مؤمنان حقيقي كساني هستند كه هرگاه از خدا ذكر شـود  4ـ   2. [األنفال �املؤمنون حقاً

رس بر خود بلرزد، و هرگاه آيات خدا بـر ايشـان خوانـده شـود ايمـان و      شان از ت يدلها

تصديقشان را بيفزايد و فقط بر خدا ايمان و توكل داشته باشند نه غير از او. آنهـا مردمـي   

  يدارند و از آنچه روزيشان نموديم و به ايشان داديم انفـاق مـ    يهستند كه نماز را بر پا م

  قعي هستند].كنند، آنان مؤمنان بر حق و وا

]. [خداوند كردارشان كه نماز بود 143. [البقرة �وما كان اهللا ليضيع إميانكم�فرمايد:   يو م

  گرداند].  يضايع نم

  يعني نمازهايتان را به سوي بيت المقدس، و نماز را ايمان ناميده است.

   

   

  اصل و قاعده سوم 

   

دانند مگر   ياز قواعد اهل سنت و جماعت اين است كه هيچ كس از مسلمانان را كافر نم

اين كه مرتكب يكي از نواقض اسالم شود، اما اگر يكي از گناهان كبيره غيـر از شـرك را   

بر كفر مرتكب آن نبود مانند ترك نماز از روي كسالت، او را بـا انجـام    انجام داد و دليلي

داننـد، و اگـر از آن     يدانند، ليكن او را فاسق و ناقص اإليمان مـ   ياين گناه كبيره كافر نم

بخشد، و اگر خواست او   يگناه كبيره توبه نكرد زير مشيت خداست، اگر خواست او را م

إنَّ اهللا ال يغفر �فرمايـد:    يشود، خداوند مـ   ياودان نمدهد، ولي در دوزخ ج  يرا عذاب م

  ].48. [النساء �أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء

بخشد و غير از شرك گناهان ديگر را براي كسـي    ي[خداوند شرك ورزيدن به خود را نم

  بخشد].  يكه بخواهد م

مرتكب كبيره را و مذهب اهل سنت مذهب وسط و در ميانه است بين مذهب خوارج كه 

  يدانند، و بين مذهب مراجعه كه او را مؤمن كامل اإليمان م  ياگر هم شرك نباشد، كافر م



گويند با وجود ايمان هيچ گناه اشكال ندارد، هم چنين با كفر هيچ طاعـت و    يدانند، و م

  فرماني فايده ندارد.

   
  

  اصل و قاعده چهارم

   

از قواعد اهل سنت و جماعت وجوب اطاعت از فرمانداران و حكام مسـلمين اسـت، تـا    

هنگامي كه به معصيت خدا امر نكنند، و اگر به معصيت خدا امر كنند طاعت آنها واجـب  

ت، و فقط طاعت آنها در معروف غيـر از كفـر خواهـد بـود، عمـل بـه قـول        و جايز نيس

. �يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم�فرمايد:   يخداوند كه م

  ].59[النساء 

[اي مردمي كه ايمان آورديد به فرمان خدا باشيد، و فرمان پيغمبر خدا را اطاعت كنيـد، و  

  يانتان (تا آنجا) اطاعت كنيد (كه شما را به فرمـانبري خـدا و رسـول امـر مـ     از فرمانرواي

  كنند)].

قول رسول اهللا: ((أوصيكم بتقوي اهللا والسمع والطاعة وإن تـأمر علـيكم عبـد)). [أحمـد،      

  وأبوداود، الترمذي، وابن ماجه والدارمي].

، اگر هم بر شـما  كنم  يشما را به تقوي و پرهيزگاري و شنيدن و اطاعت كردن سفارش م

  بنده سياه پوست امير و فرمانروا شود.

اهل سنت و جماعت اعتقاد دارند كه معصيت از امير و فرمـانرواي مسـلمان معصـيت از     

((من يطع األمري فقد أطـاعين   فرمايد:  يم صباشد چنان كه پيامبر   يم صرسول اكرم 

ر و فرمانروا اطاعـت كنـد از   كسي كه از اميومن عصي األمري فقد عصاين)). [متفق عليه]. 

من اطاعت كرده، و هر كس از او نافرماني نمايد از من نافرماني كرده است، و نماز پشت 

شان به نيكي و استقامت، و نصيحت كردن آنـان   يسرشان، و جهاد با آنان، و دعاكردن برا

  پندارند.  يرا جايز و مشروع م

   

   



  اصل و قاعده پنجم 

   

از قواعد اهل سنت و جماعت خروج بر فرمانروا و حكام مسلمين اگـر مخـالفتي غيـر از    

در غيـر  كـه از آنهـا    صدانند، آن هـم بـه خـاطر فرمـان رسـول اهللا        يكفر باشد حرام م

كه از آنها كفر آشكار سـر نزنـد، خـالف فرقـه معتزلـه كـه        يمعصيت اطاعت شود تا زمان

داننـد،    يهنگامي كه حكام مسلمين مرتكب گناه كبيره شوند خروج را بر آنان واجـب مـ  

داننـد، در    يگرچه مرتكب كفر هم نشده باشند، و آن را امر به معروف و نهي از منكـر مـ  

رود، چون خروج بر آنها سـبب    يز بزرگترين منكرات به شمار محالي كه اين عمل آنها ا

نظمي و فساد و تفرقه و اختالف، و تسلط يافتن دشمن خواهد  يخطرهاي بزرگي مانند: ب

  بود.

   

   

  اصل و قاعده ششم

   

  يم صاز قواعد اهل سنت و جماعت حسن نيت و خلوص دل و زبان بر صحابه پيامبر 

باشد، چنانكه خداوند هنگامي كه مهاجرين و انصار را يـاد آور شـد و آن هـا را سـتايش     

واننا الذين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخ�كرد، چنين توصيف فرمود: 

  ].10. [الحشر �سبقونا باإلميان وال جتعل يف قلوبنا غالً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم

[و آنان كه بعد از مهاجر و انصار آمدند، (يعني تـابعين و سـاير مـؤمنين تـا روز قيامـت،      

ر مـان كـه د   يكنند پروردگارا بر ما و برادران دين  يهميشه در دعا به درگاه خدا) عرض م

ايمان پيش از ما شتافتند ببخش و در دل مـا هـيچ كينـه و حسـد بـر مؤمنـان قـرار مـده،         

  ]. يپروردگارا تويي كه در حق بندگان بسيار با رحم و مهربان

كه فرمودند: ((ال تسبوا أصحابي فوالذي نفسـي بيـده لـو أنفـق       و عمل به قول رسول اهللا

  ه)). [متفق عليه].أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم وال نصيف



ياران مرا ناسزا نگوييد، و دشنام ندهيد، سوگند به ذاتي كه جـانم در دسـت اوسـت اگـر     

يكي از شما به اندازه كوه احد طال انفاق (صدقه) نمايد، انفاق و بخشش او به مقدار انفاق 

  رسد.  يو بخشش يك كف دست آنها و حتي نصف آن نم

دهند و فضايل آنهـا    يارج كه صحابه را دشنام مخالف بر بدعت كنندگان و رافضه و خو

أبـوبكر، سـپس    صكنند، و اهل سنت و جماعت خليفه را بعد از رسول اهللا   يرا انكار م

دانند، پس هر كس در خالفت يكـي از آنهـا طعنـه      يم �عمر، سپس عثمان، سپس علي 

فـت آنهـا را   باشد، چون با نص و اجمـاع كـه خال    يبزند، گمراه تر از االغ خانواده اش م

  تاييد كرده، مخالفت كرده است.

   
   

  اصل و قاعده هفتم

   

اسـت،   صهللا از قواعد اهل سنت و جماعت محبت و دوست داشتن اهل بيـت رسـول ا  

  ((أذكركم اهللا يف أهل بييت)).كه فرمودند:  صعمل به قول رسول اكرم 

  [مسلم وأحمد وغيره].

كنم، (يعني به آنها محبت كنيد، و بـه آنهـا     يشما را در اهل بيت خود تذكر و يادآوري م

  احترام بگذاريد، و به آن ها بد و بيراه نگوييد).

  ي، امهات المؤمنين رضي اهللا عنهن وأرضاهن مـ همسران او صو از اهل بيت رسول اهللا 

. �يـا نسـاء الـنيب   �باشند، چون خداوند هنگامي كه آنها را مخاطب قـرار داد فرمـود:   

  [اي زنان پيغمبر].          ].32[األحزاب 

إنما يريد �آنها را نصيحت كرد و به آنها وعده اجر و پاداش بزرگ داده است،آنگاه فرمود: 

  ].33. [األحزاب �كم الرجـس أهـل البيـت ويطهركم تطهيـراًاهللا ليذهب عن

خواهد ناپاكي و هر عيب را از شما همسران اهل بيت نبوت دور بدارد و شما را   يخدا م

  كامالً پاك و پاكيزه گرداند.



باشند، و مقصـود در اينجـا افـراد      ياهل بيت اصلي و حقيقي همانا نزديكان پيامبر خدا م

 صاما نزديكان غير صالح و نيك هيچ حقي در اهل بيت پيامبر خـدا   صالح و نيك آنها،

لهب، و امثال او، همان طوري كه خداونـد   يأب صندارند، مانند عموي (كاكا) پيامبر خدا 

  ].1. [المسد �تبت يدا أيب هلب وتب�فرمايد:   يم

  [ابو لهب نابود شد و دو دستش قطع گرديد].

با عدم عمل و كـردار نيـك،    صبا رسول اكرم و به محض نزديك بودن و خويشاوندي 

((يا معشر  فرمايد:  يم صرساند، چنان كه رسول اهللا   يصاحبش را هيچ نفعي از خدا نم

قريش اشتروا أنفسكم ال أغين عنكم من اهللا شيئاً، يا عباس عم رسول اهللا ال أغين عنك من 
اً، يا فاطمة بنت حممد سليين من اهللا شيئاً، يا صفية عمة رسول اهللا ال أغين عنك من اهللا شيئ

  مايل ما شئت ال أغين عنك من اهللا شيئاً)). [متفق عليه].

اي معشر و جماعت قريش جان خود را از آتش جهنم بخريد و گردن خـود را از آن آزاد  

توانم از آنچه خدا از عذاب و ضرر برايتان خواسته شما را نجـات دهـم،     ينماييد، كه نم

توانم در مقابل خدا از تو دفاع كنم، اي صفيه عمه رسول   ياهللا نم اي عباس عموي رسول

توانم در برابر خدا از تو دفاع كنم، اي فاطمه دختر پيامبر هر چه بخواهي از مـال    ياهللا نم

كه خدا برايت خواسـته از تـو دفـاع     يتوانم در مقابل عذاب و ضرر  يمن طلب كن كه نم

  كنم.

بر ما حق مراعات و محبت و احترام دارند، و  صاهللا و نزديكان نيكوكار و صالح رسول 

جايز نيست كه در آنها غلو و زياده روي كنيم، و چيزي از عبادت را بـه آنهـا اختصـاص    

رساند،   يدهيم، يا اين كه معتقد باشيم كه به غير از خدا يكي از آنها نفع و ضرري به ما م

. [الجـن  � أملك لكم ضراً وال رشـداً قل إني ال�فرمايد:   يزيرا خداوند خطاب به پيامبرم

21.[  

  [بگو من مالك و قادر بر خير و شر شما نيستم].

قل ال أملك لنفسي نفعاً وال ضراً إالَّ ما شاء اهللا ولو كنت أعلـم الغيـب   �فرمايـد:    يو م

  ].188. [األعراف �الستكثرت من اخلري وما مسين السوء



چه خدا بر من خواسته باشد، و اگـر مـن   [بگو من مالك نفع و ضرر خويش نيستم مگر آن

افـزودم و    يدانم آگاه بودم بر خير و نفع خود هميشـه مـ    ياز غيب جز آن چه به وحي م

  ديدم].  يهيچ گاه زيان و رنج نم

چنين باشد كه نتواند به خود نفع و ضرري برساند مگر با اجازه خدا،  صاگر رسول اهللا 

ين كار را بكند) پس آن عقيده را كـه بعضـي از   تواند ا  يپس چگونه غير از او ديگري (م

شـود، دارنـد، عقيـده      ينسبت داده مـ  صكه به خويشان رسول اهللا  يمردم در باره كسان

  باطل است.

   
   

  اصل و قاعده هشتم

   

از قواعد اهل سنت و جماعت تصديق كرامات اولياء اهللا است، يعني آن چـه خداونـد بـا    

دهد، چنان كه قرآن و سنت بر آن   يدست بعضي از آن ها از كارهاي خارق العادة انجام م

  داللت كرده است.

د، و آن انكاري به امر واقـع و  و فرقه معتزله و جهميه وقوع كرامات اولياء را انكار كرده ان

معلوم است، ليكن بايد دانست كه بعضي از مـردم در حـال حاضـر در موضـوع كرامـات      

گمراه شده و در آن غلو كرده اند، تا اينكه بعضي از جيزهائي به كرامات چسپانيده اند كه 

  رود، مانند جادوگري و اعمال سحر و شيطاني و حقه بازي.  ياز كرامات به شمار نم

فرق بين كرامات و جادوگري اين است كه: كرامات از دست بنـدگان صـالح و نيكوكـار    

  خدا بر مي خيزد.

و جادوگري از دست ساحران و كافران و ملحدان به قصد گمراهي خلق و خوردن و باال 

  كشيدن اموال آنهاست.

  و سبب كرامات طاعت خداست.

  باشد.  يو سبب جادوگري و سحر، كفر و گناهان م

   
 

   



  اصل و قاعده نهم

   

از قواعد اهل سنت و جماعت در استدالل دنباله روي و پيـروي از آنچـه قـرآن و سـنت     

بـاطني آورده انـد، و پيـروي از آنچـه صـحابه از      به صـورت ظـاهري و    صرسول اهللا 

مهاجرين و انصار بطور عموم، و از خلفاي راشدين به طور خصوص بر آن بودند، است، 

((عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشـدين)).   فرمايد:  يم صهمان طوري كه رسول اكرم 

و بر كـالم خـدا و   معناي آن قبال گفته شده است. [أبوداود والترمذي وأمحد وابن ماجه]. 

دانند، به همين سبب اهل سـنت و    يكالم رسول اهللا، كالم هيچ كس از بشر را جلو تر نم

  جماعت ناميده شده اند.

ـ    يو بعد از گرفتن آنچه در قرآن و سنت باشد، آنچه علماي امت بر آن اجماع كرده اند م

كننـد، چنـان كـه      يمگيرند، و اين قاعده سوم است كه بعد از قرآن و سنت بر آن اعتماد 

فإن تنازعتم يف شيء فردوه إيل اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون بـاهللا  �فرمايـد:    يخداوند م

  ].59. [النساء �واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن تأويالً

[اگر در باره چيزي با هم اختالف نموديد (براي رفع اختالف) (كتاب خـدا: قـرآن) و بـه    

گر به خدا و روز قيامت ايمان داريد، (اين مراجعه به كتاب (سنت) پيامبر مراجعه نماييد، ا

  خدا و سنت پيغمبر) براي شما بهتر و خوش عاقبت تر خواهد بود].

نيسـتند، و بـه    صاهل سنت و جماعت معتقد به عصمت هيچ كس غيـر از رسـول اهللا    

ورزند تا اين كـه موافـق بـا قـرآن و سـنت باشـد، و         يراي و نظريه هيچ كس تعصب نم

معتقدند كه عالم مجتهد ممكن است خطا كندن و ممكن است درست بگويد، و بـه هـيچ   

دهند مگر كسي كه داراي شرايط اجتهـادي باشـد،كه نـزد علمـاء       يكس اجازه اجتهاد نم

معروف است، و در مسائل و گفته هايي كه در آن ترجيح به يكـي از گفتـه هـا نـدارد، و     

  يچند معني باشد، اهل سنت انكار بر يكـديگر نمـ  نص مورد اجتهاد، احتمال دارد داراي 

  كنند.

گردد، چنان كـه    يو اختالف در مسائل اجتهاد سبب دشمني با يكديگر و دوري از هم نم

كنند، بلكه اهل سنت هم ديگر را دوسـت داشـته و     ياهل بدعت تعصب دارند و چنين م



  يسـر هـم نمـاز مـ    كنند، با وجود اختالف در مسايل فرعي پشـت    يپشتيباني همديگر م

خوانند، خالف بر اهل بدعت كه هر كس با آنها مخالفت كند او را دشمن و گمراه و كافر 

  دانند.  يم

   
   

  خاتمه

   

ت و جماعت با اين اصول و قواعدي كه گذشت صفات عظيمي كه كامـل كننـده   اهل سن

  باشد دارند كه آن عبارت است از:  يعقيده م

ـ امر به معروف و نهي از منكر، در آن چه دين مبين آن را واجب كرده است، خداونـد    1

نـون  كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤم�فرمايد:   يم

  ].110. [آل عمران �باهللا

  ي[شما (مسلمانان حقيقي) بهترين امتي هستيد كه به جهان آمد، زيـرا بـه خـوبي وادار مـ    

  نماييد، و به خداي يكتا ايمان داريد].  يكنيد، و از بدي جلوگيري م

((من رأي منكم منكراً فليغريه بيـده، فـإن مل يسـتطع     فرمايـد:   يم صو رسول اكرم 

   يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان)). [مسلم وغريه].فبلسانه، فإن مل

كسي كه از شما منكر و زشت و ناپسندي را ديد آن را با دست خود تغييـر دهـد، و اگـر    

نتوانست با زبان خود آن را تغيير دهد، و اگر با زبان هم نتوانست با قلب خود آنرا زشت 

  است. و بد بداند و اين (مرحله) ضعيف ترين (مرحله) ايمان

گفتيم: آن چه دين مبين اسالم آن را واجب كرده، خالف بر قول و گفتار فرقه معتزله كـه  

امر به معروف و نهي از منكر را از دايره آنچه كه دين مبين واجب كرده خارج نموده انـد  

و معتقدند كه امر به معروف و نهي از منكر عبارت اسـت از: خـارج شـدن بـر حكـام و      

  كه مرتكب گناهي شوند، اگر كفر هم نباشد. يان در صورتفرمانروايان مسلم

در حالي كه اهل سنت و جماعت معتقدند كه حكام را نصيحت كنند و بر آن ها انقـالب  

  و خروج نكنند و آن هم براي وحدت كلمه و دوري از اختالف و تفرقه.



ان و حـاكم  شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا گويد: (شايد ديده نشده گروهي كه بر سـلط 

خروج كرده باشند، مگر اينكه انقالب آنها سبب فساد بيشـتر از اصـالح ذات البـين شـده     

  ].180ـ  28/179است. [مجموع الفتاوي 

ـ از صفات اهل سنت و جماعت محافظت بر شعائر اسـالم ماننـد اداي نمـاز جمعـه و       2

  ياعت را بجا نمجماعت است، خالف بر نوآوران در دين و منافقين كه نماز جمعه و جم

  آورند.

ـ و از صفات آن ها نصيحت هر مسلمان و كمك و يـاري آنهـا در نيكوكـاري اسـت،       3

((الدين النصيحة، قلنا ملن؟ قال: هللا ولكتابه فرمايـد:    يكه م صعمل به سخن رسول اهللا 

  ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم)).

  [مسلم وأحمد وأبوداود والنسائي].

كنـد، يـاران پرسـيدند:      ياست كه به كردار و گفتار نيك نصيحت مـ  اسالم دين نصيحت

؟ فرمود: براي خدا: (كه به او ايمان بياوريد)، و براي كتاب خـدا:   ينصيحت براي چه كس

(كه آنرا بخوانيد و مورد عمل قرار دهيد)، و براي رسول خدا: (كه از او اطاعت كنيـد)، و  

از آنها اطاعت كرده و آن ها را ياري دهيد، و بر  براي علماء و امراء و حكام مسلمين: (كه

آنها انقالب و خروج نكنيد، مگر در حال كفر آشكار و واضح، در اين جاست كه در برابر 

معصيت خالق، اطاعت از مخلوق درست نيست)، و همچنين براي تمام مردم: (كه آنهـا را  

  راهنمائي و به راه راست ياري دهيد).

((املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضـاً)).   كه فرمودند: ص و عمل بقول رسول اهللا

  [متفق عليه].

مؤمن با مؤمن ديگر مانند ساختماني است كه يك قسمت آن، قسمت ديگر را محكم نگه 

  دارد.  يم

ـ از صفات آنها استوار و محكم بودن در وقت آزمايش و بال، آنهم با صبر و شـكيبايي    4

خدا هنگام ناز و نعمت، و رضا و خشنودي به قضا و سرنوشت  بر بالها، و شكر و سپاس

  است.

ـ و از صفات آنها اين كه بزرگي، و كرم، و جوانمردي، وكارهاي نيك، و طاعت پدر و   5

دهنــد، و از كبــر و غــرور و   يمــادر، و صــله رحمــي، و نيكــي بــا همســايگان انجــام مــ



يند، عمل به سـخنان خداونـد   جو  يخودپسندي، و ظلم و ستم، و تكبر بر مردم، دوري م

واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبـذي القـريب واليتـامي    �سبحانه: 

واملساكني واجلار ذي القريب واجلار اجلنب والصاحب باجلنب وابن السبيل ومـا ملكـت   
  ].36. [النساء �أميانكم إنَّ اهللا ال حيب من كان خمتاالً فخوراً

را بپرستيد و هيچ چيزي را شريك وي نگيريد و نسبت بـه پـدر و مـادر، و     [خداي يگانه

خويشان، و يتيمان، و فقيران، و همسـايه نزديـك، و همسـايه دور، و دوسـت نزديـك، و      

رهگذران، و بردگان، و پرستاران كه زيردست شمايند، در حق همه، نيكي و مهرباني كنيد، 

  دارد].  يكه خدا مردم خودپسند متكبر را دوست نم

  ((أكمل املؤمنني إمياناً أحسنهم خلقاً)). فرمايد:  يكه م صعمل به گفته رسول اهللا  

  [أحمد والترمذي وأبوداود وغيرهم].

  بهترين مؤمنان و كاملترين ايمان آنها، كسي است كه اخالق او خوب و نيك باشد.

از هدايت، قلب مـا را   از خدا خواستاريم كه ما را با منت و كرم خود از آنان بدارد، و بعد

  به گمراهي و انحراف نكشاند.

   
 

  

   

  وصلي اهللا وسلم علي نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

 


