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  و به نستعين الحمد اهللا رب العالمين

  :گويد مي عليه رحمةاهللاويجعفر وراق طحاالسالم، ابوا حجه ،عالمه

ابوحنيفه نعمان بن ثابت : دسنّت و جماعت و فقهايي مانن اين عقيده اهل 

ي و ابوعبداهللا محمد بن حسن رابويوسف يعقوب بن ابراهيم انصا كوفي،

همان اصول ديني است كه پروردگار جهانيان در حقيقت  ،است شيباني

  1:است  فرستاده

  2.اهللا يكتاست قطعاً: گوييم تعالي مي ق اوبه توفي اهللاتوحيد  مورددر  -1
                                                           

  گرفته شده است... و) خ(از نسخه  اين افزوده . 1

شرك در ربوبيت، اين نوع شرك بسيار كم است، هر چند معتزله عقايـدي دارنـد   : اول .2
هاي خود انسان است و        از آفريده  »شر«ها معتقدند كه، به اين نوع شرك نزديك است، آن

. انـد  مجوس اين امـت » ها قدري«: فرمايد   در اشاره به همين نوع شرك مي � رسول اهللا
صـغير تحـت شـماره    الام و در صـحيح جـامع    اين حديث را در منابع متعدد تحقيق كـرده 

  . شاره شده استبه اين منابع ا) 4318
پيـامبران و  : كسي ديگر مانند          شرك در الوهيت يا عبادت؛ و آن اين كه با اهللا تعالي : دوم

رسـي كننـد و    خواهي و فرياد نيكوكاران را عبادت كنند به اين صورت كه از آنان فرياد
ايـن نـوع    هـا، متأسـفانه   ها آنان را صدا زنند و امثال ايـن  ها و سختي در هنگام گرفتاري

گنــاه ايـن شــرك بــه دوش علمــا و    امــا بيشــترين! شـرك در ايــن أمــت فــراوان اسـت  
كنند البته بايـد بـدانيم كـه مشـركين      نظراني است كه اين نوع شرك را تأييد مي صاحب

 . اند مسلمان نما، اسم آن را عوض كرده و توسل گذاشته
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برخي صفات مخصـوص  شرك در صفات؛ و آن اين است كه برخي مخلوقات را به : سوم
ها و كسـاني كـه    آگاهي از غيب، اين نوع شرك در ميان صوفي: اهللا توصيف كنند، مانند

كـه در مـدح پيـامبر اسـالم      ايـن : مانند. اند، بسيار زياد است تحت تأثير آنان قرار گرفته
؟ وآگـاهي از لـوح محفـوظ و    !دنيا و آنچه در دنياسـت از سـخاوت توسـت   : گويند مي

  ؟!هاي پروردگار از دانش توست       نوشته
را در اين زمانه  �كنند پيامبر پردازان گمراه، گمان مي  جاست كه برخي دروغ  از اين 

كنند و از او در خصوص مسايلي كه در دل برخي افرادي كه  در حال بيداري مالقات مي
ـ  كننـد و ادعـا مـي    با آنان رفت و آمد دارند و از آنان پوشيده است، سؤال مي د كـه  كنن

؟ ايـن در حـالي اسـت كـه     !از آنان خواسته در برخي امور مردم اميرشـان باشـند   پيامبر
               اهللا تعـالي . خبـر بـوده اسـت    خـود از بـاطن مـردم بـي      در زمـان زنـدگي   �اهللا رسول

öö  ∪∪∪∪ :فرمايـد  مي öö θθθθ ss ss 9999 uu uu ρρρρ àà ààMMMMΖΖΖΖ ää ää .... ãã ãã ΝΝΝΝ nn nn ==== ôô ôôãããã rr rr&&&& || ||==== øø øø ‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø 9999 $$ $$####  ßß ßßNNNN ÷÷ ÷÷���� ss ssYYYY òò òò 6666 tt ttGGGG óó óó™™™™ ]] ]] ωωωω zz zz  ÏÏ ÏÏ ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ���� öö öö ���� yy yy‚‚‚‚ øø øø 9999 $$ $$#### $$$$ tt tt ΒΒΒΒ uu uu ρρρρ zz zz  ÍÍ ÍÍ ____ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ tt tt ΒΒΒΒ ââ ââ  þþ þþ θθθθ �� ��¡¡¡¡9999 $$ $$#### 44 اگـر  ( : ∩∩∩∩...44
 .) رسـيد  كردم و اصالً شر و بال به من نمـي    دانستم منابع فراواني نصيب خود مي غيب مي

 » 188/اعراف«

خبر بوده، چگونه بعد از وفات و انتقـال بـه    در حال زندگي از غيب بي �وقتي پيامبر
 !رفيق اعلي، از غيب آگاه است؟

كند، و اهللا            ها را در چارچوبه توحيد از او تعالي نفي اند كه هر كس آن اين سه نوع شرك
عبادات و صفاتش يكتا بداند، موحد است، موحدي كـه تمـام فضـايل ويـژه      ،را در ذات

ي هر كس در اين چيزها ايـراد داشـته باشـد،     موحدان شامل حال او خواهد شد اما عقيده
 ).نابود خواهد شد و تو از ضـرر كننـدگاني  ي قطعاً اعمال تو زاگر به اهللا شرك ور(   :آيه

  .به اوست خطاب
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  1.      ستني) اهللا(هيچ چيز همانند او  -2

                                                                                                                            

ـ  ،بياد داشته باش خوباين را  !برادر مسلمان   تـرين اصـل در بـاب عقيـده      مزيرا اين مه
است، به همين علت مصنف بحث عقيده را با آن شروع كرده اسـت و هـر كـس خواهـان     

 ،)عـز حنفـي  ال ح ابـي شـر (تواند به شرح اين عقيـده   مي استبحث مفصل در اين موضوع 
انـد،   را پيمـوده  نكه راه آنا يالوهاب و كسان ديگرعبد ابنو  قيم ابن ،تيميه هاي ابن كتاب

اند، مـورد   ما و برادران ما را كه پيش از ما با ايمان از دنيا رفته! پرودگارا« .مراجعه كند
 ).مغفرت قرار ده

صـفات و افعـال   ، چيـز در ذات  هـيچ ن كه در آ          اين يكي از اصول توحيد است، اصلي .2
 نفـي اين را بـه عنـوان اصـلي بـراي      كنندگانو تاويل  اندعتبمليكن . همانند اهللا نيست

ي از صـفات اهللا در  يكـ هرگـاه ايمـان بـه    لـذا   نـد ا قرار داده يبسياري از صفات اهللا تعال
 :ي شـان آيـه   لكنند و استدال را انكار مي و تخريب آن ويلأتخوشايند بيايد با  نظرشان نا

آنان با تجاهل از خواندن همـه آيـه كـه در     .است )      نيست] اهللا[هيچ چيز همانند او (
در اين آيه منزه بودن اهللا و هم مثل بـودن بـا   . كنند صفات اهللا را انكار مي: آخر آن آمده

خواهد عقيده صـحيح   بنابراين هر كس مي. مخلوقات و نيز اثبات صفات با هم آمده است
شته باشد بايد اهللا تعالي را از تشابه به حوادث بـدون تاويـل و تعطيـل صـفات، منـزه      دا

هماننـد  [اند بدون تمثيـل  در سنت گفته �بداند، و صفاتي را كه اهللا در كتابش و پيامبر
ثابت بداند و اين مذهب سلف، صحابه، تابعين و تبع تـابعين اسـت و نظريـه    ] قايل شدن

وحنيفه و ديگر ائمه همين اسـت، بـراي توضـيح كامـل ايـن      طحاري به پيروي از امام اب
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 .كند نمي ناتوان هيچ چيز اهللا را -3

 . جز او نيست يحقه ب معبود -4

است كه آغازي ندارد و وجود ذات او تعالي  1ذات اهللا قديمي -5

 .انتهاست بي

  .      ستنيشود و آغازي دوباره او را  نمي و نابود اهللا هرگز فنا -6

                                                                                                                            

انـد، بـه    كه پيمـوده           پس بر ماست كه در هدايتي  . مراجعه شود) ابي العز(موضوع به شرح 
  ). آنان اقتدا كنيم

ايـن واژه از دسـت آوردهـاي    . بايد دانست كه واژه قديم از اسماء اهللا تعـالي نيسـت  . 2
كه قرآن به آن نـازل شـده بـه معنـاي چيـزي                در لغت عربي» مقدي«متكلمين است، زيرا 

گويند اين قـديمي   به چيز عتيقه مي: مثالً. است كه از چيز ديگر جلوتر وجود داشته باشد

44 ∪∪∪∪: فرمايـد    اهللا تعـالي مـي  . گويند اين جديـد اسـت   است، و به چيز تازه و نو مي 44  ®® ®®LLLL yy yymmmm yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt ttãããã 

ÈÈ ÈÈ ββββθθθθ ãã ãã____ óó óó���� ãã ããèèèè øø øø 9999 $$ $$%%%% xx xx .... ÉÉ ÉÉ ΟΟΟΟƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss )))) øø øø 9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪: ) و . »39/يـس «. )ي خشـكيده قـديمي بـازگردد    تا چون شـاخه
ماند و با  كه خوشه خرما بدان آويزان است، تا عرجون جديد باقي مي          عرجون قديم چوبي

ايـن تحقيقـي اسـت كـه     . شود عرجون قديم بوجود آمدن عرجون جديد، عرجون قبلي مي
اما شيخ . در شرح اين عقيده كرده استشارح ) 24ص1 ج(شيخ االسالم در مجموع الفتاوا 

تـوان اهللا را بـه    مـي : نويسـد  قيم مـي  ابن» البدائع«ابن مانع در اين بحث به نقل از كتاب 
زيرا  ؛دهيم، توصيف كنيم به اين معناي كه از وجود هميشگي او از پيش خبر مي» قديم«

  . است تر اين خبر است و باب اخبار از صفات اهللا كه توقيفي است، گسترده
شايد به همين علت است كه گاهي ابن تيميه اين صـفت را بـه   : گويد مي  اهللا آلباني رحمه

  . توضيح داده خواهد شد» 45«اين بحث در ماده . برد كار مي
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 .شود كند، نمي  اده ميرچيزي جز آنچه ا -7

 .توانند او را درك كنند ها نمي گنجد، و فهم نمي تصور و خيالدر  -8

 1.به مخلوقات شباهت ندارد -9

 .خوابد نمي هرگز ست كها ميرد، پايدار و بيداري ايست كه نمي اهللا زنده -10

هيچ بدون  ستا ه روزي دهند ،كه نياز داشته باشد خالق است بدون اين -11

 . يسختي و مشقتگونه 

 .انگيزد بدون مشقت  ميراند بدون ترس، بر مي مي -12

با وجود مخلوقات و  همواره با صفاتش پيش از خلق مخلوقات بوده،  -13

كه قبالً نبود، بر صفاتش افزوده نشده با صفاتش از ازل بوده و تا           چيزي

 .ابد خواهد بود

                                                           

اهللا سبحانه و تعـالي   .كنند كه خالق را به مخلوق تشبيه مي          اين رديست بر شبهه آناني. 1

{{ :فرمايد   مي }}§§§§ øø øø ŠŠŠŠ ss ss 9999 ∪∪∪∪  ÏÏ ÏÏ µµµµ ÎÎ ÎÎ ==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏ ϑϑϑϑ xx xx .... ÖÖ ÖÖ  ïï ïï†††† xx xx««««  uu uu θθθθ èè èè δδδδ uu uu ρρρρ ßß ßßììììŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ ϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### çç çç�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt7777 øø øø 9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇ هيچ چيز همانند او نيسـت،  : (∪∪∪∪⊆⊆⊆⊆
  . »11 / شورا«). شنوا وبيناست

در فقـه اكبـر    امام ابوحنيفه. گويند نيست طور كه مبتدعان مي منظور از آيات صفات آن
ه او در هيچ چيز به مخلوقاتش شبيه نيست و مخلوقات هـم در هـيچ چيـز شـبي    : گويد مي

تمام صفات او تعالي با صفات مخلوقات متفـاوت اسـت، علـم    «: گويد نيستند، سپس مي
  »بيند نه مانند ديدن ما دارد نه مانند علم ما، قدرت دارد، نه مانند قدرت ما، مي
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 »باري«ها نام       بوجود آوردن آفريدهپس از خلقت مخلوقات نام خالق و  -14
بلكه از اول ذات اهللا مصداق اين صفات بوده  اق پيدا نكرده،براي مصد

 .است

نه معناي پرورش داده در ذات اوست  )پرورش دهنده(بوبيت معناي ر -15

همه مفاهيم خالق بودن در او تعالي است، مفاهيم مخلوق بودن در  شده،

 .او راه ندارد

شان است،  مردگان پس از زنده كردن ي اهللا زنده كننده گونه كه همان -16

شان هم سزاوار و شايسته اين نام بوده است و همين  از زنده كردن يشپ

ايسته و سزاوار نام خالق بوده ور پيش از بوجود آوردن مخلوقات، شط

 .است

و هر چه به او نياز 1اين بدان سبب است كه اهللا تعالي به هر چيز تواناست -17

چيز  هيچ«انجام هر كاري برايش آسان است؛ به چيزي نياز نيست، دارد، 

 .»همانند او نيست، او شنوا و بيناست

                                                           

هر چه او بر : (»ما يشاء و قدير              هو علي«: اند گفته            برخي: گويد مي) 7/ص(ابن مانع در . 2
اين درست نيست، بلكه درست همان است كه در قرآن و سنّت آمـده  ). بخواهد تواناست

كه اهللا بر همه چيز تواناست، زيـرا خواسـت و قـدرت اهللا عـام اسـت، بـر خـالف         است، 
ها، كه معتقدند اهللا نخواسته بنده گناه كند لذا گناه و معاصي به اراده بنده است نه  معتزلي

  :به همين علت يكي از گمراهان چنين سروده است ؟!به اراده اهللا
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 . اش آفريده است خلق را با علم -18

 . شخص مقدر كرده استمهاي        براي مخلوقات اندازه -19

 .      ستپايان عمر همه را تعيين نموده ا -20

او تعالي از پيش  لذات براي او پوشيده نيس تهيچ چيز حتي پيش از خلق -21

 .آگاه بوده است ها آن  از عمل

كرده           اهللا بندگان را به اطاعت از خود دستور داده و از معصيت خود نهي -22

 .است

هر چيز به خواست و تقدير اهللا در حركت است، خواست اوست كه  -23

شان  د بجز آنچه اهللا براينندار ي مستقلي ارادهشود، بندگان    اجرا مي

                                                                                                                            

! گويد، گفته است معاصي از حكم و تقـدير خـالق اسـت    نادان و آن كه سخن او را مي« 
گويد، درست است پس چرا اهللا دستور داده زنا كار حد بخورد و دست دزد  اگر آنچه مي
  .»؟!قطع گردد

: خالق افعال بندگان كيست؟ گفـتم  :گفتند «شعر : گويد ابوالخطاب در توضيح حقيقت مي 
هر چـه  : آيا كار زشت از اراده اوست؟ گفتند: خالق جز معبود بسيار بزرگ نيست؛ گفتند

شدند و ايـن بـراي اهللا    ها انجام نمي كرد اين اگر اهللا اراده نمي«. »هست از اراده موالست
ـ     تر و باالتر است از اين نقصي نبود، او پاك ايـن  » اتوان كنـد كـه چيـزي او را عـاجز و ن

است نـه اراده  » كَوني قدري«كه ابوالخطاب در اين شعر توضيح داده است اراده           اي اراده
  .»كَوني شرعي«
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هر چه نخواسته  ،شود   شان خواسته، مي آنچه اهللا براي استه است لذاخو

 1.شود نمي

                                                           

معناي اين سخن اين است كه آنچه در اين هستي از خير و شر هدايت و گمراهـي بـه   . 1
ه داللـت بـر ايـن دارد بسـيار     ك          آياتي. پيوندد به خواست و اراده فراگير اوست وقوع مي

العـز و جاهـاي ديگـر     ابـي  ي  توان اين آيات را در شرح عقيـده  مي. زياد و معروف است
كه عموم خواسـت اهللا را نفـي             منظور از اين ماده، در رد معتزله است، آناني. مطالعه نمود

او تعالي نيسـت و   كنند، اما بايد دانست كه اراده پروردگار مستلزم محبت و رضايت مي
افتد، اهللا آن را دوست  معناي اين سخن اين نيست كه هر چه به اراده پروردگار اتفاق مي

پس محبت چيزي غير از اراده است و گرنه بين فرمان بردار و نا فرمان در نـزد اهللا  . دارد
ـ  تصريح كرده» الوجود وحدة«برخي از بزرگان معتقد به . تفاوتي نبود ردار اند كه فرمان ب

  .اند اش اطاعت كرده و نا فرمان در نزد اهللا فرقي ندارد و هر دو اهللا را در چارچوبه اراده
كه تقدير الهي را قبول دارند؛ اعم از اهل سـنّت و            عقيده سلف أمت، فقها و بيشتر كساني

  . ديگران اين است كه اراده الهي با محبت الهي متفاوت است و فرق دارد
خير و شـر در اراده الهـي بـوده    «: گويد با اشاره به اين مي» بدء االمالي«ه صاحب قصيد

  .»و زشتي راضي نيست است، ليكن به شر
هـا معتقدنـد كـه اهللا كفـر و فسـق و عصـيان را        قدري«: گويد شيخ االسالم ابن تيميه مي

بشود  دوست نداشته حتي اراده هم نكرده، در نتيجه ممكن است چيزي را اهللا نخواهد، اما
داننـد،   كه صفات اهللا را ثابـت مـي            و گروهي از كساني. »فتداو چيزي را بخواهد اتفاق ني

به اين ترتيـب ممكـن اسـت    . شود شود و آنچه نخواهد نمي آنچه اهللا بخواهد مي: معتقدند
كـه آن    كه گاهي اهللا كفر، فسق و عصيان را اراده كند ولي هدف از اين اراده اين نيست
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حفظ  خود هدايت و در پناه خود هر كس را بخواهد به فضل و كرم -24

ذليل  دالت خود گمراه،بخواهد به عرا دهد و هر كس    كند عافيت مي   مي

 .گرداند  و مبتال مي

 .فضل و عدل اوست ي چوبهراچر و تحوالت به اراده اهللا و در همه تغيي -25

 . ضد و همانند باالتر است داشتن اهللا از -26

تواند بر  نيست و كسي نمي الهي تقديرب حكم و غيكسي را ياراي رد و ت -27

 . كند  فرمان الهي غلبه

آنچه گفته شد ايمان داريم و يقين داريم كه همه از جانب اهللا  ي همه به -28

 .است

                                                                                                                            

كافر اراده كند و براي مؤمن اراده           كه موارد مذكور را براي جزو دين قرار دهد، يا اينرا 
هـا   كه، اهللا كفر و فسق و عصيان را دوست داشته نه به عنوان دين، و اين نكند؛ نتيجه اين

  ! كافر دوست دارد و براي مؤمن دوست ندارد          را براي 
ه و مخالف قرآن، سنت، اجماع سلف و ائمه است؛ زيرا آنـان  هر دو نظريه فوق فوق اشتبا

لـذا چيـزي   . شـود  شود و هر چـه نخواهـد نمـي    اتفاق نظر دارند كه هر چه اهللا خواهد مي
بطور كل اهللا فساد را دوسـت نـدارد و   . گيرد مگر با خواست و معيشت الهي صورت نمي

اهنـد كـه اهللا آن را دوسـت    خو پسندد اما كفار چيـزي را مـي   كفر را براي بندگانش نمي
قـيم از   العليـل ابـن   و شـرح آن در الشـفاء  ) 116-6/115(به مجموع الفتاوا . ك.ر. ندارد

  ).134تا 12/ص(
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انتخاب شده و رسول  �پيامبر و معتقديم كه محمد بنده برگزيده و -29

 1.      ستتأييد شده الهي ا

خاتم پيامبران و پيشواي پرهيزگاران و سردار انبيا  ،معتقديم كه محمد  -30

 1.حبيب پروردگار جهانيان است �پيامبر 2.است

                                                           

هايي بين رسول  بايد دانست كه هر رسول نبي هست ولي هر نبي رسول نيست و فرق. 1
... و) 45-5/449(هـا را در تفسـير آلوسـي     تـوان ايـن فـرق    اند كه نمي و نبي ذكركرده
گوينـد كـه بـا     ترين تفاوت اين باشد كه رسـول بـه كسـي مـي      شايد دقيق. مطالعه نمود

گويند كه براي تاييـد شـريعت پيـامبر     شريعت جديد مبعوث شده اما نبي به پيامبري مي
پيش از خودش مبعوث شده است و طبعاً نبي هم مأمور است كه شريعت الهـي را ابـالغ   

كه علما هم بايد دين اهللا را به مردم برسـانند، پـس واضـح     كند و از طرفي بديهي است
شـوند بـه طريـق اولـي      كه براي تأييد شريعت پيش از خودشان مبعوث مـي           است آناني 

  .مأمورند كه شريعت پيامبر پيش از خودشان را ابالغ كنند
را اين عقيده در احاديـث بسـيار زيـادي بـه ثبـوت رسـيده و امـت اسـالمي هـم آن          . 2

ذكـر  ) چـاپ چهـارم  168/ص(ها را در   برخي از اين روايت) العز ابي(شارح . اند پذيرفته
اين روايات باور قطعي را براي انسان به اثبات . توان به آنجا رجوع نمود كرده است، مي

كـه شـرط             با كمال تأسف بايد بگـوييم، آنـاني  . رساند كه پيامبر سرور رسوالن است مي
  .دانند به اين حقيقت ايمان ندارند ات را متواتر بودن ميقبولي رواي

چون شيخ شلتوت و ديگران كه معتقدند عقيده بـه جـز از قـرآن گرفتـه      آري، افرادي هم
 20هـا را بـه    ي ايـن  همـه ] آلبـاني [شود چگونه به اين حقيقت ايمان دارنـد و بنـده    نمي

العقيـدة و الـرد علـي    وجـوب االخـذ بحـديث االحـاد فـي      «اي بنـام   صورت در رسـاله 
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 2.گمراهي و هوا پرستي است اسالمپس از پيامبرپيامبري  هر ادعاي -31

                                                                                                                            

ام  مثال از عقايد ذكر كـرده  20پاسخ داده و رد كردم و در آخر آن رساله » المخالفين شبه
كه در احاديث صحيح ثابت است لذا هر كس منكر ثبوت عقايد با خبر واحد باشد؛ بـر او  

آن كه پيامبر، سيد رسوالن است يكـي از   ها ايمان نداشته باشد و اين الزم است كه بر آن
  .براي تحقيق بيشتر به آن رساله رجوع شود. موارد است

خليل بودن بـاالترين و  : پيامبر خليل پروردگار جهانيان است چرا كه: گويد آلباني مي. 3
ه اتَّخَـذَنى   « :فرمايـد    مـي  �ترين درجه محبت است و به همين دليل پيامبر كامل إِنَّ اللـَّ

يمرَاها اتَّخَذَ إِبيالً كَميالً خَلطوركه ابراهيم را خليل گرفتـه   اهللا مرا خليل گرفته، همان: (»خَل
اهللا  بنابراين در هيچ روايتي ثابت نيسـت كـه پيـامبر بـه حبيـب     » 146/ماجه ابن«). است

ايست كه توجه به آن ضروريست، براي توضـيح بيشـتر بـه     اين نكته. توصيف شده باشد
  . در كالم شارح رجوع شود» 52«بند 
از روي خير خواهي و به هدف بيم دادن امت در روايـات    �پيامبر: گويد باني ميآل. 1

زيادي از ظهور دجاالن و دروغ پردازان فراوانـي خبـر داده اسـت و در برخـي روايـات      
دجـاالن گمـان   همه اين : (»كُلُّهم يزْعم أَنَّه نَبِى وأَنَا خَاتَم النَّبِيينَ الَ نَبِى بعدى« :فرمايد   مي
: و نگا) 2380/ش(مسلم ). كنند كه پيامبر هستند، بدانيد كه من خاتم پيامبري نيست مي
  . »1683/الصحيحة«

يكي از اين دجـاالن ميـرزا غـالم احمـد قاديـاني اسـت كـه ادعـاي نبـوت كـرده و در           
هـا در   كنند، تعـدادي از ايـن   كشورهاي اسالمي مراكزي دارند كه مسلمانان را گمراه مي

ايـن گـروه باورهـاي    . شان را بِكَنَد و آنـان را نـابود كنـد    ي سوريه نيز هستند، اهللا ريشه
در ايـن مـورد سـلف و    . دارنـد  �ي بقاي نبـوت پـس از پيـامبر    زيادي غير از عقيده
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اي دارنـد كـه از    ها در اين خصـوص رسـاله   قادياني. ِ صوفي است          عربي شان ابن پيشواي
عربي  كه سخنان ابن          جايي از آن. اند كرده          شان جمع آوري ي تاييد عقيدهاقوال ابن عربي در 

ها را بدهد؛ اين در حالي است كـه   مستند بوده كسي از مشايخ صوفيه نتوانسته پاسخ آن
بزرگان صوفيه از يك طرف مقلد ابن عربي هسـتند و از طرفـي هـم قاطعانـه معتقدنـد      

بـدون شـك   . در اين بحث مختصر جاي ذكر همه عقايدشان نيسـت ؟ !!!ها كافرند قادياني
در حديثي صـحيح،  . ها اشاره كرده است به آن �ها از كساني هستند كه پيامبر قادياني
ا  «: فرمايد   مي �پيامبر بِمـ يثادنَ األَحم أْتُونَكُمونَ يالُونَ كَذَّابجانِ درِ الزَّمى آخكُونُ في

در آخـر الزمـان   : (»ا أَنْتُم والَ آباؤُكُم فَإِياكُم وإِياهم الَ يضلُّونَكُم والَ يفْتنُـونَكُم لَم تَسمعو
هـاي   و در كتـاب [ايـد   تان نشنيده آورند كه شما و پدران گو رواياتي مي هاي دروغ دجال

ظـب باشـيد كـه شـما را     كنيد و موا          بر شماست كه از آنان دوري] معتبر مسلمانان نيست
) 104-4(ايـن حـديث را طحـاوي در مشـكل االثـار      ). گمراه نكنند و در فتنه نياندازند

ــت     ــز تح ــلم ني ــحيح مس ــرده و در ص ــت ك ــود دارد) 16/ش(رواي ــارزترين . وج از ب
شـان را   شان چيزي بگويند، سخنان     شان اين است كه وقتي بخواهند از دعوت خصوصيات

كنند چـون بـه گمـان     السالم آغاز مي خصوص وفات عيسي عليه قبل از هر چيز فقط در
  .خودشان اين را به اثبات رساندند، دارد

كننـد كـه    السالم است را ذكر مـي  عليه كه در خصوص نزول عيسي          مرحله دوم؛ رواياتي 
. كنند كه گويا به اين روايـات ايمـان دارنـد    امت هيچ گاه نشنيده است و چنان تظاهر مي

البته در صـورتي اقـدام بـه چنـين عملـي      ! كنند ها را نيز تأويل مي س شتاب زده اينسپ
را ثابـت كـرده باشـند، آن وقـت      السـالم  عليـه كنند كه به گمان خودشـان وفـات عيسـي    مي
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 ي مخلوقات با حق و و همه1ا ه به سوي عموم جن معتقديم پيامبر ما -32

 . نور و روشنايي، مبعوث شده است ،هدايت

آغاز شده و آن را  او بدون كيفيت ما معتقديم؛ قرآن كالم اهللا است، از -33

را  مؤمنان حقانيت آن لذانازل كرده              بصورت وحي �بر رسولش

است،  يهالاند كه قرآن كالم حقيقي  اند و يقين كرده تصديق كرده

د و وشنبهمانند كالم مخلوقات، مخلوق نيست، هر كس كالم اهللا را 

است و اهللا او را مذمت و       د، سخن بشر است، بيقين كافر شدهنگمان ك

جا كه  آن به آتش جهنم بسوزاند،جويي كرده و وعده داده كه  عيب

                                                                                                                            

منظور از اين روايات نزول فردي همانند عيسـي اسـت آن فـرد ميـرزا غـالم      : گويند مي
  !احمد قادياني است
داشـت كـه   آن كـه مـا را بـر              تأويالت خيلي زياد دارند لذا از عواملي آنان از اين گونه

اشـاره خـواهيم    آن هاي هستند، بحثي است كه بـه زودي بـه   بگوييم آنان از دسته باطني
  »انشاءاهللا«. نمود
ها اين است كه منكر وجود جن هستند اينـان   هاي قادياني ها و گمراهي يكي از انحراف. 1

باشد لذا تمام آيـات و روايـاتي كـه     ها مخلوق ديگري  كه جن همانند انسان قبول ندارند
هـا مخلوقـاتي    ها به وجود اين موجود تصريح شده كه جن در خصوص جن آمده و در آن

هـا   ها گروهي از انسان كنند تا بگويند، جن اي تأويل مي ها هستند را به گونه غير از انسان
؟ سـبحان  !چقدر گمراه هستند! ويند شيطان هم انساني شرير استگ كه مي          هستند تا جايي

  ! اهللا
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 »25/مدثر«). جز گفته بشر نيست ]قرآن[اين (

ما دانسته و يقين داريم كه اين قرآن سخن خالق بشر است و كالم اهللا 

 1.شبيه كالم بشر نيست

                                                           

بعنـوان  ) 12/507(الفتـاوي  اين سخن را شيخ االسالم ابن تيميه از مصنف در مجمـوع . 1
اين كه طحاوي : گويد مي) 4ج179ص(العز، شارح عقيده، در  شاهد نقل كرده است و ابي

كه در           كساني           ر آن داللت دارند، البته براي نقل كرده، حقيقتي است كه ادلّه كتاب سنّت ب
آن دو تدبير كنند و بيانديشند و فطرت سالم آنان با شبهات و شكوك و نظريـات باطـل   

  . دهد تغيير نكرده باشد، بدان گواهي مي
سپس ايـن نظريـات را   . اند گروه تقسيم شده) 9(مردم در خصوص كالم اهللا به : گويد مي 

كالم اهللا يك معنا و قايم بـذات  : ها اين است كه نظريه سوم از اين: گويد و مي  كرده نقل
قـرآن   ،اهللا است كه آن امر، نهي، خبر و استخبار است، اگر از آن بـه عربـي تعبيـر شـود    

: فكـرانش ماننـد   كالب و هـم  اين نظريه ابن. است، اگر به عبراني تعبير شود تورات است
  . است... اشعري و

نظريه ابومنصور ماتريدي است، وي معتقد است كه كالم اهللا متضمن معنايي : يه هفتمنظر
  . قايم بذات اهللا بوده و اين همان چيزي است كه در غير خود آفريده است
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هـا   اي است كه از ائمه حديث و سنّت نقـل شـده اسـت، ايـن     نظريه نهم، و صحيح، نظريه
و هر گاه، هر وقت و به هـر صـورت بخواهـد     همواره اهللا متكلم بوده و هست: گويند مي

شود و نوع كالم او تعالي قـديم اسـت هـر     كه شنيده مي          سخن بگويد، كالم اهللا با صوتي
كـالم اهللا بـه صـورت    : [گويـد  چند صورت معين قديم است، اين سخن كه طحاوي مـي 

معتقدنـد قـرآن از    ، چرا كه معتزله...رديست بر معتزله و]. گفتاري از ذات او شروع شده
  ] تر ذكر شد شان پيش ي عقيده[اهللا شروع نشده 
الفاظ قرآن از اهللا اسـت ولـي معـاني آن از اهللا    : گويد مي) 8/ص(مانع در  شيخ محمد بن
شـان   ها كه باطـل گـرا و كـالم    شان و كالمي گمراه و پيروان بر باطل هاي  نيست، كالمي

  .مذموم است، بر همين باورند
از جانب اهللا نازل شـده، مخلـوق نيسـت، الفـاظ و     ] قرآن[تقدند كه كالم اهللا سنت مع  اهل

از جبرئيـل و صـحابه از    �معاني آن همان كالم اهللا است كه جبرئيـل از اهللا و پيـامبر  
ها        ها نوشته شده و در سينه اند و اين همان كالم اهللا است كه در مصحف شنيده �پيامبر

  . شود الوت ميها ت محفوظ است و با زبان
و همچنين قرآن از كالم اهللا است كه بصورت حقيقـت از بيـان او   : گويد قيم مي حافظ ابن
شنيده شده، همه قرآن كالم اهللا است نه بعضي آن، لفظ و معناي قرآن از اهللا اسـت،   تعالي

مخلوق نيست، از جانب پروردگار نازل شده و وحي اهللا است، لفظ و معناي قـرآن از اهللا  
  . تاس

ايـن سـخن طحـاوي ردي اسـت بـر نظريـه       : گويـد  مـي ) 195-194ص(العز  شارح، ابي
كالم معناي واحدي است كه شـنيدن آن از اهللا قابـل بـاور نيسـت،     : گويند كه مي          كساني
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آنچه شنيده و نازل و خوانده و نوشته شده كالم اهللا نيسـت، بلكـه ايـن قـرآن     : گويند مي
  .ستتعبيري از كالم اهللا ا

كسـاني  » قرآن كالم اهللا است و از او آغاز شده است«: گفته است             طور كه طحاوي همان
گـردد، بـدين    قرآن از طرف اهللا است و به سوي او بر مي: اند ديگر غير از سلف نيز گفته

ها از معتزله و غيره معتقدند اهللا كالم خود را در  اند از او شروع شده كه جهمي علت گفته
آغـاز    كالم اهللا از او: اند محل آن خلق كرده و كالم اهللا از آن محل آغاز شده سلف گفته

شده است يعني او متكلم اسـت پـس كـالم الهـي از خـودش آغـاز شـده نـه از برخـي          

ãã ∪∪∪∪  :فرمايد   مخلوقات، چنان كه اهللا تعالي مي ãã ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ””””∴∴∴∴ ss ss???? ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ 3333 øø øø 9999 $$ $$#### zz zz  ÏÏ ÏÏ ΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### ÍÍ ÍÍ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ““““ yy yyèèèè øø øø 9999 $$ $$#### ÉÉ ÉÉ ΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ 3333 pp pptttt øø øø :::: $$ ين ا( :∪∪∪∪⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ ####$$
  »1/زمر«). كتابي است كه از جانب اهللا حكيم و عزيز، نازل شده است

ôô  ∪∪∪∪ :فرمايد   و مي  ôô  ÅÅ ÅÅ 3333≈≈≈≈ ss ss 9999 uu uu ρρρρ ¨¨ ¨¨ ,,,, yy yymmmm ãã ãã ΑΑΑΑ öö öö θθθθ ss ss )))) øø øø 9999 $$ $$####  ÍÍ ÍÍ hh hh ____ ÏÏ ÏÏ ΒΒΒΒ ∩∩∩∩) :از جانب من تحقيق يافته ] وعده[ولي اين قول
  » 13/سجده«).است

ل جبرئيل از جانب پروردگارت بحـق نـاز  » قل نزله روح القدس«: فرمايد   و اهللا تعالي مي
در : گـردد ايـن اسـت كـه     گوييم قرآن به طرف اهللا بر مي كه مي و معناي اين. كرده است

هـا برداشـته خواهـد شـد و در      ها، مصـحف        كه در آخر الزمان قرآن از سينه روايات آمده
كـه            معنـاي ايـن آيـه سـخن طحـاوي      . نخواهد ماند             اي باقي ها هيچ آيه ها و مصحف       سينه
قرآن بدون از كيفيت از اهللا است، اين است كه كيفيت و چگـونگي تكلـم اهللا   «: گويد مي

كه در متن آمده اين است كه قرآن حقيقتاً كالم اهللا » قوال«مشخص نيست و معناي واژه 
  .است نه مجازاً

نزول قرآن به صورت وحي، يعني بر زبان فرشته، به ايـن صـورت كـه جبرئيـل از اهللا و     
          :فرمايـد    اهللا تعـالي مـي  . از جبرئيل شنيده است و او، به مـردم خوانـده اسـت    �مدمح
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توصيف كند بي گمان كافر شده  از مفاهيم بشري يكيكس اهللا را به  هر -34

سخني كند و از گفتن   هر كس بصيرت دارد به اين توجه مي لذا است

كند و مؤمن يقين دارد كه   جار ميچون سخنان كفار ابراز تنفر و انز هم

 .ر نيستشهمانند ب خود اهللا با صفات

نند، حق است و بي  ان اهللا را بدون احاطه و كيفيت ميي كه بهشتي اين -35

×× ∪∪∪∪:فرمايد       كتاب پروردگار ما اين حقيقت را بيان كرده و مي ××ννννθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ 77 77‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ 

îî îîοοοο uu uu���� ÅÅ ÅÅÑÑÑÑ$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪  44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 uu uu‘‘‘‘ ×× ××οοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏßßßß$$$$ tt ttΡΡΡΡ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪: )هايي تازه و خرم هستند        آن روز چهره

  »23-22/قيامة«).كنند  و به سوي پروردگارشان نگاه مي

داند و اراده   به همان صورت است كه اهللا ميتوضيح و تفسير اين ديدن 

به ما رسيده به همان  تمام روايات صحيحي كه از پيامبر كرده است و

                                                                                                                            

∪∪∪∪  $$$$ ZZ ZZ ΡΡΡΡ#### uu uu  öö öö���� èè èè %%%% uu uu ρρρρ çç çç µµµµ≈≈≈≈ oo oo ΨΨΨΨ øø øø %%%% tt tt���� ss ssùùùù ………… çç çç νννν rr rr&&&& tt tt���� øø øø )))) tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ 9999 ’’’’ nn nn ???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 44 44 ’’’’ nn nn ???? tt ttãããã ;; ;;]]]] õõ õõ 3333 ãã ãã ΒΒΒΒ çç çç µµµµ≈≈≈≈ oo oo ΨΨΨΨ øø øø 9999 ¨¨ ¨¨““““ tt tt ΡΡΡΡ uu uu ρρρρ WW WW ξξξξƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ””””∴∴∴∴ ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇ قرآن را جزء جزء فـرو   :∪∪∪∪∌∌∌∌⊂⊂⊂⊂
سـتادني حكمـت آميـز فـرود     فرستاديم تا آن را با درنگ بر مـردم بخـواني و آن را بفر  

  »106/اسراء«). فرستاديم

tt   ∪∪∪∪ :فرمايـد    و اهللا تعالي مي tt ΑΑΑΑ tt tt““““ tt tt ΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏ µµµµ ÎÎ ÎÎ//// ßß ßßyyyyρρρρ ”” ””����9999 $$ $$#### ßß ßß  ÏÏ ÏÏ ΒΒΒΒ FF FF {{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ 44 44 ’’’’ nn nn ???? tt ttãããã yy yy 7777 ÎÎ ÎÎ7777 ùù ùù ==== ss ss %%%% tt tt ββββθθθθ ää ää 3333 tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ 9999 zz zz  ÏÏ ÏÏ ΒΒΒΒ tt tt  ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΖΖΖΖ ßß ßß ϑϑϑϑ øø øø 9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 

  AA AA ββββ$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ ==== ÎÎ ÎÎ//// << << cc cc ’’’’ ÎÎ ÎÎ1111 tt tt���� tt ttãããã && &&  ÎÎ ÎÎ7777 •• •• ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪: )بـر دل تـو تـا از هشـدار     . روح االمين آن را فرود آورده است
  »192/شعراء« ).به زبان عربي روشن. دهندگان باشي
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مان  ها را با آرا و نظريات و ما اين 1.صورت كه فرموده درست است

 .نگريم ها به ديده توهم نمي كنيم و هوا پرستانه به آن تأويل نمي

                                                           

كه مؤمنان در قيامت پروردگارشان را  بايد دانست كه رواياتي در خصوص اثبات اين. 1
اند، به  كه گروهي از ائمه از حمله شارح قاطعانه گفته          بينند، بسيار زياد است، تا جايي مي

احاديـث ديـدن   «: گويد از اين روايات ميحد تواتر رسيده و شارح پس از تخريج برخي 
انـد و هـر كـس از ايـن روايـات       نفـر از صـحابه روايـت كـرده     30پروردگار را تقريباً 

ها را رسول اهللا گفته اسـت و اگـر    رسد كه آن كامل داشته باشد به يقين قطعي مي          آگاهي
كـه در ايـن             روايـاتي در اين شرح به توضيحات مختصر و كوتاه پايبند نبودم قطعاً همـه  

و مـاه بـه    تشبيه ديـدن اهللا بـه خورشـيد   «: گويد كردم و سپس مي موضوع است نقل مي
معناي قايل شدن مشابه براي اهللا نيست بلكه تشبيه ديدن به ديدن است نه تشـبيه آنچـه   

اهللا بـر  ]  بـاال بـودن  [شود به يكديگر حتي اين تشبيه ديدن بـه ديـدن دليـل علـو     ديده مي
  !رويي در عقل گنجايش دارد؟ مخلوقات است، اگر چنين نيست آيا ديدن بدون رو در

هـا   آن! شان رجوع كنند ؛ بايد به عقل شود اما نه در جهتي اهللا ديده مي: كه معتقدند          كساني
، در غيـر ايـن صـورت وقتـي      شـان سـالم نيسـت    زنند و يا عقل يا به خودشان كلك مي

شود ولي روبرو، پشت سـر و سـمت راسـت و چـپ و بـاال و پـايين        گويد؛ ديده مي مي
، هر كس اين سخن را بشنود و فطرت صحيح و سالمي داشته باشد، ايـن سـخن را    نيست
  . كند رد مي

: فرمايـد  در روايات صحيح مي �در خصوص ديدن اهللا در دنيا، پيامبر: گويد آلباني مي
»وا أَنَّهلَّمتَع م درَى أَحلَنْ يوتمتَّى يلَّ حجزَّ وع هبر بدانيد كـه كسـي از شـما تـا     (          : »نْكُم

  7540/صحيح مسلم). بيند نميرد هرگز اهللا را نمي
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كه كامالً  م نخواهد ماند مگر اينبايد دانست كه كسي در دينش سال

ماند را                شود و علم آنچه، بر او پوشيده مي �تسليم اهللا تعالي و رسولش

  .به آگاهان آن علم واگذار كند

شود مگر با تسليم و  اسالم استوار و ثابت در قلب كسي نمي -36

 هر كس قصد علمي كند ، لذاقرآن و سنّت در برابرفرمانبرداري كامل 

كه دانستن آن برايش ممنوع قرار داده شده و فهمش را در برابر اهللا 

 اين روش او را از توحيد خالص، شناخت پاك، د،شوتسليم ن وقانع 

كند و در ميان كفر و ايمان، تصديق و   ايمان صحيح و سالم محروم مي

شود و در چالش، وسوسه، حيرت،  تكذيب، اقرار و انكار سرگردان مي

كننده گمراهي گرفتار خواهد شد كه نه مؤمن تصديق . شك و ترديد

   ؟!است و نه منكر تكذيب كننده

                                                                                                                            

اهللا را ديده باشد اما بر  �هيچ روايت يا رواياتي قابل احتجاج و ثابت نيست كه پيامبر
جـا كـه در پاسـخ بـه      ، آنبصورت اشاري عدم ديدن اهللا ثابت است �عكس از پيامبر

علـي رغـم ايـن سـيده     » تـوانم او را ببيـنم؟   اهللا نور است، چگونه مي«: گويد سؤالي مي
ايـن روايـت در صـحيحين    [قاطعانه ديدن اهللا در دنيا را رد كرده است عنها  اهللا رضيعايشه 

  .رود كه شايسته است بدان تمسك جوييم چون اين يك اصل مهم بشمار مي] آمده است
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كه اين           آناني ازبراي اهل دارالسالم  تفسير و تاويل ايمان به ديدن اهللا -37

كنند، درست   خودشان تفسير مي 2د و يا با فهمنپذير  مي 1را با توهم

ا هر معنايي كه ين اهللا و نيست، چرا كه تفسير و معناي صحيح از ديد

رها كردن تاويل و الزم گرفتن  شود با  پروردگار نسبت داده ميبه 

 . همين است و بس 3تسليم است و دين مسلمانان

به صفات مخلوقات خودش را اهللا  صفات هركس از نفي صفات و تشبيه

ون مرهن »اهللا«د، منحرف شده و به راه صحيح، منزه دانستن حفاظت نكن

 ييمتصف به صفات وحدانيت و يكتازيرا پروردگار،  4ست،ا نشده
                                                           

شود، در نتيجه گمان كند  چنين توهمي داشته باشد كه اهللا با فالن شكل ديده مي :يعني .1
  . كه شبيه به آن چيز است

فهميده كه بر خالف ظاهر آيه و    تفسيري ... هر كس ادعا كند از آيات صفات و: يعني. 2
ـ       ها از معناي آن مي يا خالف چيزي باشد كه عموم عرب ولش فهمنـد ادعـايش باطـل و ق

  .مردود است
 ).دين رسوالن و شريعت پيامبران است: (اند ها نوشته در برخي از نسخه .3

ها و كسان ديگر بـه گمـان خودشـان     اين بدان سبب است كه معتزلي: گويد آلباني مي. 3
كنند تا اهللا را از تشبيه منزه بدانند حال آن كه اين انحـراف   صفات و ديدن اهللا را نفي مي

كننـد، چگونـه    ، چرا كه آنان صفات كمال الهي از جمله ديدن را نفي ميو گمراهي است
شـود و كمـال    را منزه دانست؛ چون معدوم ديده نمـي » اهللا«توان با نفي صفات كمال  مي

الهي به دليل قرآن و سنت ثابت در ديدن او تعالي است و فرقه مشبه بدليل زيـاده روي  
كه حق در بين ايـن دو            نحرف شدند، در حاليدر اثبات صفات و تشبيه خالق به مخلوق م
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طور كه براي اهللا ثابت است در احدي از  مفاهيم صفات آنست، ا

  .مخلوقاتش نيست

و داشتن ركن و اعضا و ] ها پايان[ها غايت و مرز و تعالي از حد اهللا  -38

گانه  جهات شش  ديگر مخلوقات در :ادوات باالتر است، همانند

  1.تجاي نگرفته اس

                                                                                                                            

اثبات صفات براي اهللا بدون تشبيه، و منزه دانسـتن او تعـالي بـدون تعطيـل     : است، يعني
كند و مجسـمه بـت    تعطيل كننده صفات اهللا، عدم را عبادت مي: اند صفات، چه نيكو گفته

  .پرستند را مي
. جملـه، رد گـروه مجسـمه و مشـبهه اسـت     منظور طحـاوي از ايـن   : گويد آلباني مي. 4

تعالي اهللا عما يقولون علوا «كنند  توصيف مي... كه اهللا را در دارا بودن چشم، جثّه و          آناني
آنان كه علـو  . خواهد گروه معطله را رد كند و در بخش ديگري از اين سخن مي. »!كبيرا
! معتقدند اهللا از مخلوقات جـدا نيسـت  كنند، حتي  اهللا بر خلق را نفي و رد مي] باال بودن[

: يعنـي » ؟!ذات اهللا در وجود هر موجود هست«: گويند بلكه برخي از آنان به صراحت مي
كند و جهات شش گانه مخلوق اهللا را در احاطـه كـرده و در    اهللا در موجوداتش حلول مي

  . ندارد] باال بودن[خود جاي داده است و اهللا بر مخلوقات فوقيت و علو 
ي مؤلف سوء استفاده كرده و سخناني دارند كه  ا اين حال برخي از مبتدعان از اين جملهب

شود و شارح اين موضوع را بيـان كـرده و شـيخ محمـد مـانع       منجر به تعطيل صفات مي
منظـور طحـاوي از ايـن سـخن رد     : گويد مي) 10ص(در . بحث او را خالصه كرده است

است و از الفاظ متعارف در نزد اهـل سـنّت و    مشبه است ولي اين كلمات مجمل و مبهم
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به شبانه و در بيداري  �اهللا رسولكه معراج حق است و به يقين  -39

هاي بلند كه  مقامجا به جاها و  سپس از آن .آسمان برده شده است

، هر چه اند اهللا خواسته او را مورد احترام و بزرگواري قرار دهد، برده

                                                                                                                            

كـه تـوهم برانگيـز اسـت،               جماعت نيست و رد مشبه با نصوص قرآن و سنّت از كلمـاتي 
  . تر و بهتر است شايسته

  ∪∪∪∪: مثالً آيه ÏÏ ÏÏ µµµµ ÎÎ ÎÎ ==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏ ϑϑϑϑ xx xx .... ÖÖ ÖÖ  ïï ïï†††† xx xx«««« (( (( uu uu θθθθ èè èè δδδδ uu uu ρρρρ ßß ßßììììŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ ϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### çç çç�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt7777 øø øø 9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇ هيچ چيز همانند او نيست او شنوا ( :∪∪∪∪⊆⊆⊆⊆
كـه در جسـتجوي             كسـي            ردي است بر شبهه معطله، پس براي » 11/شورا«). و بيناست

زيرا اهللا تعـالي  . حقيقت باشد، شايسته نيست به چنين الفاظ و كلماتي توجه و اعتماد كند
متصف به صفات كمال و عظمت و بزرگواري است و ذات او تعالي باالتر از مخلوقـات  

دارد و از مخلوقات جداست، در هر شـب بـه آسـمان دنيـا نـزول      و بر عرش مجيد قرار 
هـا را تاويـل    ها بر حقيقت است لـذا ايـن   همه اين. آيد كند حتي در روز قيامت هم مي مي
را به قدرت و صفت فـرود آمـدن را بـه فرمـان     ) دست(طور كه صفت يد  كينم همان نمي
دانيم نه بـه معنـاي    داشتن ثابت مي ها را به معناي وجود ما همه اين. كنيم تاويل نمي... و

چون مؤلف را چه شده كه چنين كلمـات   حال امام بزرگواري هم. بيان كيفيت و چگونگي
ها از كالم طحاوي  اين: اگر بگوييد!!! هاي توهم برانگيز و خود ساخته به كار برده       و واژه

بـه  ! ويم، بعيد نيستگ نيست بلكه با دسيسه وارد كالم او شده، من از باب حسن ظن مي
هر حال باطن را هر كس بگويد مردود است و هـر كـس بيـوگرافي مؤلـف را بـويژه در      

از علمـاي بـزرگ و رجـال    ) طحاوي(داند كه وي  الميزان مطالعه كند، به خوبي مي لسان
تـوان او را   جا و در بسياري از جاهاي ديگر كه مي مهم و بزرگوار است لذا ما را در اين

  .به حسن ظن و گمان نيكو وا داشته استنقد كرد، 
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## ##““““ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪: )11/نجم« ).ديده بود دروغ خود ساخته نبود آنچه قلب«  

  ! باد بر پيامبر آخرتدر دنيا و  الهيدرود و سالم 

 خود حوضي كه اهللا با آن پيامبرش را اكرام و احترام نموده تا امت -40

  2. را سيراب كند، حق است

 احاديثطور كه در  يره كرده، همانذخ خود شفاعتي كه براي امت  -41

 1.آمده، حق است

                                                           

هاي بزرگ پروردگار در آن شب ديـده         آنچه از آيات و نشانه: يعني: گويد آلباني مي. 1
در آن شب اهللا را با چشم ديده است، ثابت نيست و شارح بـه   �كه پيامبر است اما اين

شـب اهللا را بـا    در آن �صحيح است كه پيـامبر . ها گفته است همين علت و ديگر علت
  . قلبش ديده نه با چشم سر

نقل شده بسـيار   �كه در رابطه با حقيقت حوض از پيامبر          رواياتي: گويد مي  آلباني. 2
صحابه اين روايات  30كه به تصريح ائمه به حد تواتر رسيد و بيش از          زياد است تا جايي

اين روايات را در حد علـم خـود   ) سندهاي(ي طرق اند و حافظ ابن كثير همه را نقل كرده
بـاره منعقـد    عاصم در السنة، هفت باب در اين ابي در آخر تاريخ النهايه آورده است و ابن

است اما شماره اين روايات ) 161تا155(هاي اين روايات را ذكر كرده از  كرده و شماره
در پايان اين روايات  عاصم ابي است و ابن) 776تا734از(طور كه من تحقيق كردم  را آن

يـاد   �كه در خصوص حـوض پيـامبر            رواياتي: گويند  ها مي با اشاره به متواتر بودن آن
  . رساند آور شديم به حدي است كه انسان را به درجه يقين مي
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 2.اش گرفته، حق است كه اهللا از آدم و ذريه          پيماني  -42

 دوزخي كه وارد كسان كه وارد بهشت و تعداد          تعداد كساني -43

 شوند؛ در كل در علم هميشگي اهللا است و تعداد بهشتيان و  مي

3. د نخواهد شدثابت است و كم و زيا هميشهدوزخيان 
 

                                                                                                                            

) 168-163/ص(عاصم در السنه  ابي اين روايات نيز متواتر است و ابن: گويد آلباني . 3
آورده است و در اين خصوص بابي منعقد كـرده اسـت،   ) 784-832ش(شش باب تحت 

شـرح  : نگـا . اي از اين روايات را آورده كه هشت نوع شفاعت است شارح در شرح دسته
  . ابي العز

هـا   كنـد كـه در آن   در اين جمله طحاوي به برخي رواياتي اشاره مي: گويد  مي  آلباني. 4
رون نموده است و در شرح چهـار تـا از ايـن    تصريح شده، اهللا نسل آدم را از پشت او بي

» تخــريج الســنة«كـه بــر             روايـات را ذكــر كــرده اسـت و ايــن را روايــات در تعليقــي  
حـديث  ) چاپ چهارم-266ص  (ام، تخريج شده است و در تعليق  نوشته) 195-205/ش(

نا آمده را از صـحيح بـودن اسـتث    �در حديث عمر) دست كشيدن پشت آدم(مسح الظهر 
خواهم مرا مغفرت كند، بعـد از آن متوجـه    كردم، اين اشتباهي از من بود از اهللا تعالي مي

است كه  �روايت ديگري از جنس و شاهد اين روايت است شدم و آن حديث ابوهريره
  .كند كه بدان توجه شود ام و ايجاب مي در شرح ذكر شد و آن را تخريج كرده

: گويـد  كنـد كـه مـي    اشـاره مـي   �عبداهللا بن عمرو جا به آن روايت طحاوي، در اين. 1
»ولُ اللَّهسنَا رلَيع انِ فَقَالَ  وسلم عليه اهللا صلىخَرَجتَابك هدى يفانِ   «و تَابـذَانِ الْك ا هـ ونَ مـر؟أَتَد« .

ده    . فَقُلْنَا الَ يا رسولَ اللَّه إِالَّ أَنْ تُخْبِرَنَا ى يـ ى فـذ نْ رب    «الْيمنَـى  فَقَالَ للـَّ مـ تَـابذَا ك هـ
فَالَ ي مرِهلَى آخلَ عمأُج ثُم هِملائقَبو هِمائآب اءمأَسنَّةِ ولِ الْجأَه اءمأَس يهينَ فالَمالْع  يهِم فـ زَاد
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ماء     هذَا كتَ«ثُم قَالَ للَّذى فى شماله . »والَ ينْقَص منْهم أَبدا أَسـ يـهينَ فالَم الْعـ بنْ ر مـ اب
ـ     م نْقَص الَ يـو يهِم فـ زَاد فَالَ يـ مرِهلَى آخلَ عمأُج ثُم هِملائقَبو هِمائآب اءمأَسلِ النَّارِ وأَه منْه

رٌ قَـد فُـرِغَ منْـه فَقَـالَ       فَقَالَ أَصحابه فَفيم الْعملُ يا رسولَ اللَّه إِنْ كَـانَ . »أَبدا وا  «أَمـدد سـ
احب ال  إِنَّ صـلٍ ومع لَ أَىمإِنْ عنَّةِ ولِ الْجلِ أَهمبِع لَه خْتَمنَّةِ يالْج باحوا فَإِنَّ صقَارِبارِ  و نـَّ

بِيديه فَنَبذَهما  وسلم عليه اهللا صلى رسولُ اللَّه ثُم قَالَ. »يخْتَم لَه بِعملِ أَهلِ النَّارِ وإِنْ عملَ أَى عملٍ
كـه            بيرون شد در حالي( :»فَرَغَ ربكُم منَ الْعباد فَرِيقٌ فى الْجنَّةِ وفَرِيقٌ فى السعيرِ«ثُم قَالَ 

، مگر ايـن  خير: دانيد در اين دو كتاب چيست؟ گفتيم آيا مي: دو كتاب بدستش بود، گفت
اين كتاب : كه در دست راستش بود گفت          در خصوص كتابي �پيامبر. كه به ما بگويي

ي پدران و قبايل بهشتيان اسـت و سـپس    ها از طرف پروردگار جهانيان است، در آن اسم
  . كه هرگز كم و زياد نخواهد شد          اي بصورت مجمل تا آخرين نفرشان بيان شده بگونه

اند، پس عمـل   يان و دوزخيان مشخص اگر چنين است كه بهشتي: گفتند �پيامبر ياران
  براي چه است؟

توانيد خودتـان را بـه حـق نزديـك      استوار و ميانه رو باشيد و تا مي: فرمود �پيامبر
كه داشته باشيد، خاتمـه و پايـان عمـرش بـا عمـل بهشـتيان                 كنيد؛ زيرا بهشتي هر عملي

زخي هر عملي هم كه داشته باشد خاتمه و پايان عمرش با عمل دوزخيان خواهد بود و دو
پروردگارتـان از كـار بنـدگان    : آن دو را گذاشت و گفـت  �سپس پيامبر. خواهد بود

گروهـي وارد بهشـت    (: »فَرِيقٌ فى الْجنَّةِ وفَرِيقٌ فى السعيرِ« :فرمايد   فارغ شده است و مي
و احمـد   )2291/ش(اين حديث را ترمـذي  ). شوند نم ميخواهند شد و گروهي وارد جه

انـد،   اند و كساني ديگر اين حديث را صـحيح دانسـته   تخريج كرده) 6720/ش(در مسند 
  . ام تخريج كرده) 848» الصحيحة«لذا بنده آن را در 
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دانسته كه آنان چه رفتار خواهند   اهللا از افعال بندگان آگاه بوده و مي  -44

داشت و براي هركس همان آسان خواهد بود كه به خاطر آن 

 1 .      ستآفريده شده ا

نيك بخت كسي است كه به حكم قضاوت اهللا  2خاتمه اعمال معتبر است 

  3.تعالي است

                                                           

ايـن حـديث را در تخـريج    ] آلبـاني [و مـن  . اين قسمتي از حديثي در صحيحين است. 2
  . ام تخريج كرده) 171/ش(السنه تحت

اگر چنين اسـت  : اين حديث را شنيدند، گفتند �در حديث صحيح آمده كه وقتي صحابه
كنيم، اكنـون   كنيم و در روايتي ديگر آمده است پس اكنون كوشش مي پس ما تالش مي

  ! كنيم كنيم و اكنون كوشش مي كوشش مي
هـاي متـوكلي كـه از     ياين حديث ردي آشكار است، بر جبر  )161-167(» السنة«: نگا

  .فهمند   اين حديث بر خالف فهم صحابه چيزي ديگر مي
اسـت كـه احمـد و بخـاري روايـت       �اين بخشي از حديث سهل بن سـعد سـاعدي  . 3

  .ام تخريج كرده) 216/ش(تحت » الصحيحة«اند و در  كرده
بصـورت موفـوع    �و كساني ديگـر از ابـوهريره  » بزار«اين معناي حديثي است كه  1
بخت كسي است كه در شكم مادرش  بد«: اند و لفظ حديث به اين شرح است كرده يتروا
و »  بخت شده اسـت  بخت كسي است كه در شكم مادرش خوش بخت شده است و نيك بد

ام كـه سـند ايـن     توضـيح داده ) 188(و تخريج السنه ) 1098/ش(كتاب الروض النصير 
  . حديث صحيح است
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است كه فرشته مقرب و  ميان مخلوقاتدر  يلهاصل قدر راز ا -45

مرسلي را از آن آگاه نكرده است و بررسي و تحقيق در اين  �پيامبر

اي براي پستي و رسوايي و نردبان محروميت از حقيقت و پله  خصوص وسيله

بنابراين بر انسان مؤمن الزم است كه از بررسي و . طغيان و سركشي است

عاً پرهيز و اجتناب كند چرا كه اهللا در اين خصوص قط 1انديشيدن و وسوسه

را از مخلوقاتش پوشيده و آنان را از كنكاش  »قدر«تعالي علم و دانش

ال يسال عما «: فرمايد   طور كه اهللا تعالي در قرآن مي كرده است؛ همان          نهي
شود و آنان از هر  دهد، سؤال نمي  اهللا از آنچه انجام مي(2:»يفعل و هم يسالون

 .)شوند دهند سؤال مي  نجام ميچه ا

                                                           

 �اين است كه پيـامبر !] اعلم واهللا[بحث بررسي در قدر  منظور از: گويد  آلباني مي. 2
اين حديثي است صحيح كه جماعتي » !وقتي بحث از تقدير شد سكوت كنيد«: فرمايد مي

تخـريج  » الصـحيحة «را  و حديثي است صـحيح كـه آن  . اند از صحابه آن را روايت كرده
  .ام كرده
طـور كـه جهـم و     ست نه آناين به سبب كمال، حكمت، رحمت و عدالت پروردگار ا. 3

به شرح زيـرا مبنـاي   . ك.پيروان او معتقدند، تنها به خاطر قهر و قدرت او تعالي است ر
تعـالي در   عبوديت و ايمان در تسليم اهللا بودن و عـدم سـوال از تفاصـيل حكمـت او اهللا    

دستورات، مختصات و قوانين الهي است، زيرا اين بسيار مهم است و اگر جاي بحث بود 
كردم اما هر كس بپرسد چرا اهللا ايـن   آن نقل مي  مه آنچه در شرح است را بدليل اهميته

كه اهللا نوشته را رد كرده است و هر كس           كار را كرده است؟ بيقين كه حكم كتاب، كتابي
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شـيخ االسـالم ابـن تيميـه در مجمـوع الفتـاوا       . حكم كتاب را رد، كند از كـافران اسـت  
 : اش به شرح زير است اين باره دارد كه خالصه در) 1/148-150(

بايد دانست كه ايمان به تقـدير الهـي دو درجـه دارد كـه هـر درجـه دو چيـز را در بـر         
  :گيرد  مي

اش كه از ازل بدان  اين است كه ايمان داشته باشيم اهللا با علم هميشگي: درجه اول
شان  دهند و از تمام احوال دانسته كه مخلوقاتش چه اعمالي انجام مي متصف بوده، مي

ي رزق و روزي مخلوقات را در لوح محفوظ نوشته  اعم از طاعات و معاصي و اندازه
پرسيد چه ! بنويس: كه اهللا آفريد قلم بود و سپس به او گفت          است؛ و اولين چيزي
قرار  بنابراين هر چه. آنچه تا روز قيامت بوجود خواهد آمد، بنويس: بنويسم؟ اهللا فرمود

نوشته قلم . رسد رسد و هر چه قرار است به انسان نرسد نمي باشد به انسان برسد مي

óó ∪∪∪∪: فرمايد   تعالي مي ها پيچيده و جمع شده است و اهللا       خشكيده و نامه óó ΟΟΟΟ ss ss 9999 rr rr&&&& öö öö ΝΝΝΝ nn nn ==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 11 11 χχχχ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### 

ãã ãã ΝΝΝΝ nn nn ==== ÷÷ ÷÷èèèè tt tt ƒƒƒƒ $$$$ tt tt ΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ  !! !!$$$$ yy yy ϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF {{{{ $$ $$#### uu uu ρρρρ 33 33 ¨¨ ¨¨ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš���� ÏÏ ÏÏ 9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû AA AA====≈≈≈≈ tt ttFFFF ÏÏ ÏÏ .... 44 44 ¨¨ ¨¨ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy 7777 ÏÏ ÏÏ 9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ’’’’ nn nn ???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### ×× ××�������� ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ oo oo آيا ( :∪∪∪∪⊂⊂⊂⊂∠∠∠∠∩∩∩∩ „„„„
ها را در كتابش نوشته  دانيد و اين دانيد كه اهللا آنچه در آسمان و زمين است را مي نمي

تقدير مذكور تابع علم اهللا در جاهاي  »70/حج«). است و قطعاًَ اين براي اهللا آسان است
فوظ نوشته و پس هر چه اهللا خواسته در لوح مح. مختلف بصورت كلي و تفصيلي است

فرستد به فرشته چهار    اي را مي از خلقت جنين و قبل از دميدن روح در بدن او، اهللا فرشته
رزق و روزي، اجل، عمل و نيك : شود كه شود، به او دستور داده مي چيز دستور داده مي

در   )هاي غالي تندرو را قدري] قدر[اين تقدير . ها را بنويسيد بخت بودنش و امثال اين
كه امروزه اين نوع تقدير را انكار كنند بسيار كم           كردند اما كساني گذشته انكار مي

  . است
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خواست و مشيت جاري و نافذ الهي و قدرت شامل و فراگيري اهللا است، كـه  : درجه دوم
ها و زمين حركت و سـكوني   هر چه اهللا خواسته شده و هر چه نخواسته نشده و در آسمان

گيرد  گيرد لذا در مملكت الهي هيچ چيز صورت نمي است اهللا تعالي صورت نميبدون خو
بـا ايـن   . مگر با اراده الهي و اهللا بر هر چيز اعم از موجودات و اشياء معدوم و تواناسـت 

ها را از معصـيت   حال اهللا به بندگانش دستور داده تا از او و رسوالنش اطاعت كنند و آن
تعالي پرهيزگاران و نيكوكاران عـدالت پيشـه را    و سبحانه كرده و اهللا            اش نهي و نافرماني

دهند راضي و خشنود است، كافران را  دوست دارد و از مؤمناني كه عمل نيكو انجام مي
دوست ندارد و از فاسقان ناخشنود است، به فحشا دستور نداده است، از كفـر بنـدگانش   

  .راضي نيست و فساد را دوست ندارد
نيكو كار و فاجر،   هاست و مؤمن و كافر، دگان فاعل حقيقي هستند و اهللا خالق افعال آنبن

  . نمازگزار و روزه دار، خود بنده است
شـان    ي هـا و قـدرت و اراده   بندگان بر انجام اعمال توانايي و اراده دارند و اهللا خـالق آن 

 ∪∪∪∪: فرمايـد    است، اهللا مـي  yy yy ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ 9999 uu uu  !! !!$$$$ xx xx©©©© öö öö ΝΝΝΝ ää ää 3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ΒΒΒΒ ββββ rr rr&&&& tt tt ΛΛΛΛ ÉÉ ÉÉ )))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo „„„„ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪ $$$$ tt tt ΒΒΒΒ uu uu ρρρρ tt tt ββββρρρρ ââ ââ  !! !!$$$$ tt tt±±±± nn nn@@@@ HH HH ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& uu uu  !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo „„„„ ªª ªª!!!! $$ $$#### �� ��>>>> uu uu‘‘‘‘ 

šš šš  ÏÏ ÏÏ ϑϑϑϑ nn nn ====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø 9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪) : و شـما اراده  . براي كسي از شما كه بخواهد راه مستقيم در پيش گيـرد
  »29-28/تكوير«). كنيد مگر اين كه اهللا كه پروردگار جهانيان است، بخواهد نمي

هـا را   آن �كه پيـامبر           نند، همان كسانيك ها تكذيب مي اين درجه تقدير را عموم قدري
دانند، در آن غلـو   كه تقدير را ثابت مي          مجوس اين امت ناميده است و گروهي از كساني

ها و مصلحت را از افعـال   اند و حكمت كه قدرت اختيار بنده را از او گرفته          كرده تا جايي
  . اند و احكام اهللا بيرون كرده
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است كه هر كس از  ل مربوط به علم تقديرخالصه مساي1ها اين  -46

 مقامبدان نيازمند است و اين  شته باشد،دوستان اهللا قلبي نوراني دا

 :               راسخان در علم است، زيرا علم بر دو نوع است

 .علمي كه در ميان مخلوقات موجود است -الف  

 . وجودي نداردكه در ميان مخلوقات  علمي -ب 

 ]در هيچ قلبي[ انكار علم موجود و ادعاي علم مفقود، كفر است و ايمان

  .تثبيت نخواهد شد مگر با پذيرش علم موجود و ترك علم مفقود

لذا اگر تمام  ،و آنچه در آن نوشته شده ايمان داريم 2قلم 1،ما به لوح -47

محو كنند، بخواهند نوشته  چيزي را كه اهللا مخلوقات جمع شوند تا

                                                                                                                            

كننـد و   دارد؛ زيرا آنان هستند كه غلو مـي   ي آخر به اشاعره اشاره جمله: گويد  اني ميآلب
شفاالعليل في القضاء و القـدر و  «به . ك.براي توضيح بيشتر، ر. منكر حكمت الهي هستند

  . نوشته ابن قيم، زيرا بحث بسيار مهمي دارد» حكمة التعليل
در شريعت اسالم آمـده    بحث عقيده است كهمنظور، موارد مذكور از : گويد  شارح مي. 1

ايـن مقـام راسـخان در علـم     «: گويـد   و اعتقاد و عمل به آن واجب است اما اين كه مـي 
 �منظور علمي است كه به صورت اجمـالي، تفصـيلي و نفـي و اثبـات پيـامبر     » است

  . آورده است
لوقاتش پوشيده نگه منظور از علم مفقود، آگاهي از تقدير الهي است كه اهللا آن را از مخ

اما منظـور از علـم موجـود، علـم شـريعت،      . كرده است          داشته و از جستجوي در آن نهي
آورده را انكار كند، از كـافران   �اصول و فروع آن است، هر كس چيز از آنچه پيامبر

  . است و هر كس ادعاي علم غيب كند، نيز از كافران است
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öö  ∪∪∪∪: فرمايـد    كور اسـت، اهللا تعـالي مـي   اثبـات لـوح تقـدير در قـرآن مـذ     . 2 öö ≅≅≅≅ tt tt//// uu uu θθθθ èè èè δδδδ ×× ×× ββββ#### uu uu  öö öö���� èè èè %%%% 

ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅgggg ¤¤ ¤¤ ΧΧΧΧ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 88 88yyyy öö öö θθθθ ss ss 9999 ¤¤ ¤¤ââââθθθθ àà àà6666 øø øøtttt ¤¤ ¤¤ ΧΧΧΧ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪: )     بلكه آن قرآني مجيد است و در لوح محفـوظ نگهـداري
  »22-21/بروج«). شود مي
كسي از حقيقـت آن آگـاه نيسـت و ايمـان بـه آن       اين از مسايل غيبي است كه بجز اهللا  

شتن اين اعتقاد كه برخي صالحان از آنچه در لوح نوشته شـده آگاهنـد،   واجب است و دا
ها تصريح شده كه كسي از غيب به غيـر از   كفر به آيات قرآن و رواياتي است كه در آن

  . اهللا آگاه نيست
شارح در اين بحث يادآور شده كه علما در خصوص اولين مخلـوق،  : گويد  آلباني مي. 3

هر . اختالف نظر دارند و در اين باره فقط دو نظريه وجود داردكه آيا قلم است يا عرش، 
حج اين است كه قلم اولين مخلوق است لذا در شرح تعليقي بـر   چند به اعتقاد من قول را

امـا  ) 295/ص. (ك.ر. ام ام و ايـن موضـوع را در آن تصـريح كـرده     اين مطلـب نوشـته  
اين، يا آن اولين مخلـوق باشـد فرقـي    جا اين را بيافزايم كه برابر است  خواهم در اين مي

ندارد، البته اين اختالف بيانگر اين است كه علما و صاحب نظران بر اين واقعيـت اتفـاق   
كـه            كه پيش از آن مخلوقي نبـوده، وجـود دارد لـذا كسـاني              نظر دارند كه اولين مخلوقي

: گوينـد   زيرا آنان به صراحت ميمعتقدند حوادث آغازي ندارد مخالف اين اتفاق هستند؛ 
هيچ مخلوقي نيست مگر اين كه قبل از آن مخلوقي بوده است و به اين صورت معتقدنـد  

هايش بـه ايـن تصـريح     كتاب          هيچ چيز نيست كه آغاز حوادث باشد و ابن تيميه در برخي
ق اسـت، آن طـور كـه از بحـث شـارح      اگر بپذيريد كه عرش او اولين مخلو. كرده است
  . پيداست
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كه اهللا ننوشته را شان جمع شوند تا چيزي  توانند و اگر همه نمي

 ي قلم بر وجود همه. از هم قدرت و توانايي ندارندبوجود بياورند ب

آنچه قرار است و آنچه قرار است تا قيامت صورت بگيرد خشكيده، 

  . ن آن نيستو هر چه بايد برسد امكان نرسيد1رسد به بنده نرسد، نمي

 يوجود هر موجود ازاهللا  ايمان داشته باشدوظيفه بنده است كه  -48

مقدر آن را مقدر كرده است، سپس و  از پيش آگاه بوده ]مخلوقي[

تواند آن را باطل  كه محكم، ثابت و مسلم است و كسي نمي كردني

تغيير دهد و در آسمان  ياآن را از بين ببرد  وكند يا به تاخير بياندازد 

تقدير بيافزايد يا از زمين اهللا كسي نيست كه بتواند چيزي بر اين  و

معرفت و اعتراف به توحيد  عمق ايمان و اساساين از  آن كم كند،

 .ربوبيت الهي است

                                                                                                                            

انـد و اگـر ايـن را     گويند حوادث آغـاز نـدارد، را باطـل كـرده      شان را كه مي اين نظريه
كـه در تقـدير             اند؛ بايد انديشيد پس هالكت بـر كسـي   نپذيرند با اين اتفاق مخالفت كرده

با دلي بيمار وارد اين ميدان مخالفت پروردگار گرديد و براي بررسي تقدير مسايل قدر، 
خود دروغ ] پوچ[هاي  اند، با تو هم به جستجوي راز پوشيده غيب پرداخته و با حرف شده

  ! پرداز گناه كار باز گشته است
إحفـظ اهللا  «: فرمايـد    مـي  �كـه پيـامبر   �اي است به حديث ابن عبـاس  اين اشاره. 1

  ...)كند  از تو حفاظت ميدين و قوانين الهي را رعايت كن، اهللا: (»...يحفظك
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tt ∪∪∪∪: فرمايد تعالي مي اهللا  tt,,,, nn nn==== yy yyzzzz uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ àà àà2222 && && óó óó xx xx«««« ………… çç ççνννν uu uu‘‘‘‘ ££ ££‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù #### \\ \\����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ øø øø)))) ss ss???? ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪: )هر چيز را  اهللا

 »2/فرقان«). ندازه كردنياندازه كرد، ا را آنآفريد و 

tt ∪∪∪∪ :فرمايد و مي  ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ãã ãã���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$#### #### YY YY‘‘‘‘ yy yy‰‰‰‰ ss ss%%%% #### ·· ··‘‘‘‘ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ øø øø)))) ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∇∇∇∇∪∪∪∪:  )و اندازه ،فرمان اهللا 

 »38/احزاب«). مقرر شده است

  1. عرش و كرسي حق است -49

                                                           

بايد دانست كه عرش به داليل آيات قرآني و احاديث نبـوي، بسـيار بـزرگ آفريـده     . 4
: »العـرش  ذو«به همين دليل، اهللا آن را به خودش نسبت داده و فرمـوده اسـت   . شده است

  ). صاحب عرش(
لغت  عرش در. توان در شرح مطالعه نمود در اين خصوص آيات ديگري هم هست كه مي

كه عـرش الهـي را توصـيف كـرده اسـت يكـي                 به معناي تخت پادشاه است، و از آياتي

ãã ∪∪∪∪ :فرمايد   اينست كه اهللا تعالي مي ãã ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏ ϑϑϑϑ øø øøtttt ss ss †††† uu uu ρρρρ zz zz¸̧̧̧ óó óó���� tt ttãããã yy yy 7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ öö öö ΝΝΝΝ ßß ßß γγγγ ss ss %%%% öö öö θθθθ ss ssùùùù 77 77‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ ×××× tt tt ΒΒΒΒ öö öö θθθθ tt tt ƒƒƒƒ ×× ×× ππππ uu uu ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ ΖΖΖΖ≈≈≈≈ oo oo ÿÿÿÿ ss ssSSSS ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪: ) و عرش
» 17/الحاقـة «). كنند پروردگارت را از باالي سرشان، در آن روز هشت فرشته حمل مي

و در توصيف عرش آمده كه بر روي آب است و در روايات آمده كه فاصـله بـين اللـه    
و عـرش پايـه   . گوش تا گردن يكي از حامالن عرش به اندازه مسير هفتصد سـال اسـت  

ها در روايات صحيح كـه در شـرح مـذكور اسـت،      الفردوس است، اين دارد و سقف جنت
اي هستند كه تأويل عرش بـه مملكـت و گسـترده بـودن      ها از ادله اين  ثابت است و همه

yy ∪∪∪∪: فرمايـد    و در خصوص اثبات كرسي؛ اهللا تعـالي مـي  . قدرت و سلطان، باطل است yyìììì ÅÅ ÅÅ™™™™ uu uu ρρρρ 

çç çç µµµµ •• •• ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ™™™™ öö öö���� ää ää .... ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uu θθθθ≈≈≈≈ yy yy ϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF {{{{ $$ $$#### uu uu ρρρρ (( ). هـا و زمـين وسـعت دارد    كرسي اهللا به انـدازه آسـمان  ( : ∩∩∩∩ ))
  » 255/بقرة«
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 1.نياز است             اهللا تعالي از عرش و غير آن بي -50

                                                                                                                            

ش قرار گرفته است، و به صحت اما بصورت موقـوف  كرسي همان است كه در برابر عر 
ثابت است كه كرسي اهللا به جاي دو پـاي اهللا اسـت و انـدازه عـرش را      �از ابن عباس

ام، و  تخـريج كـرده  » مختصر العلو ذهبي«داند؛ اين روايت را در كتاب  كسي جز اهللا نمي
 �بجز اين كـه پيـامبر  روايت مرفوع ديگري به اثبات نرسيده است           در خصوص كرسي

ي . فَـالةٍ  أَرضٍ في ملْقَاةٍ كحلْقَةٍ إِالَّ الكُرْسي في السبع السموات وما «: فرمايد   مي والكُرْسـ 
گانه  هاي هفت آسمان(: »علَي تلْك الحلْقَة فَالةكَفَضْلِ تلك ال الكُرْسيعلَي  العرْشِ و فَضْلُ

كه در دشـتي افتـاده باشـد و برتـري               اي چيزي نيست مگر مانند حلقه در برابر كرسي اهللا
و ايـن داليلـي اسـت كـه     ). عرش بر كرسي همانند برتري همان دشت بر آن حلقه اسـت 

به صحت ثابت نشده،  � كند و اين تاويل از ابن عباس تاويل كرسي به علم را باطل مي
  . شود رجوع» 103/ الصحيحة«براي توضيح بيشتر به 

جا فقط به اين خاطر گفته كـه پـس از ذكـر     طحاوي اين جمله را در اين: شارح گويد 1
كه توضـيح دهـد    يا اين ،را تذكر دهد... نيازي اهللا را از اين دو و             عرش و كرسي بايد بي

آفرينش عرش براي قرار گرفتن بر آن است نه به خاطر نياز به آن بلكه در ايـن امـر اهللا   
اين عمل صورت گرفته است و ديگر اين كه عالي بر  ،ا حكمتي بوده كه به اقتضاي آنر

تر است نه اين  روي سافل قرار دارد و معناي اين جمله اين است كه سافل از عالي پايين
كـه بـه آن             كه به آن نيازمند است، به آسمان بنگر چگونه باالتر از زمين است در حـالي 

تر و باالتر از اين است كه الزمه باال بودن  پس بنابراين پروردگار بزرگنيازمند نيست، 
تر از اوسـت نيازمنـد باشـد، بلكـه الزمـه بـاال        و فوقيت آن اين باشد كه به آنچه پايين

هاي او تعالي است و باال بودن اهللا حمل بر قـدرتش بـه    بودنش از خصوصيات و ويژگي
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 و ،است چيز از هر 1اهللا تعالي بر هر چيز احاطه دارد و باالتر -51

 . ناتوانند تعالي احاطه ذات او مخلوقاتش از

                                                                                                                            

هـا و   نيـازي اهللا از آن              تـر بـه او تعـالي و بـي     پايينتر است و نياز اشيا  نسبت آنچه پايين
پس بنابراين اهللا باالتر از عرش است و اين توانايي و قدرت . شود ها مي احاطه اهللا بر آن

نيـاز اسـت، عـرش بـه او                  كند و اهللا از عرش بـي  خدا بر عرش حامالن عرش را ثابت مي
اطه دارد و عرش اهللا را احاطـه نكـرده و عـرش بـراي اهللا     نيازمند است و او بر عرش اح

  . ها از مخلوق منتفي است       حصري نيست و اهللا را محصور نكرده، در حالي كه اين الزمه
اهللا معطله هستند و اگر با توضيح و تفسير مذكور بـا ايـن مسـئله را    » علو«كنندگان           نفي

دانسـتند كـه عقـل و     شدند و به يقين مي هدايت مي كردند قطعاً به راه راست بررسي مي
هـا از دليـل منحـرف     رفتند، ليكن آن آيات قرآني با هم مطابقت دارد و به دنبال دليل مي

كـه از            اهللا در پاسخ به سؤالي باره حقيقت همان است كه امام مالك رحمه اند و در اين شده

§§ ∪∪∪∪ :آيه §§ ΝΝΝΝ èè èèOOOO 33 33 ““““ uu uu θθθθ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ’’’’ nn nn ???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¸̧̧̧ óó óóDDDD yy yyêêêê øø øø 9999 $$ كه چگونه اهللا بـر عـرش قـرار      پرسيدند» 54 / اعراف«  ∩∩∩∩ ####$$
  . قرار گرفتن مشخص و معلوم است اما چگونگي آن مجهول: گرفته است؟ گفت

همين گونـه اسـت كـه    ] الف و ب[در نسخه شارح و نيز نسخه خطي: گويد  آلباني مي. 1
عطـف  او وبـا حـذف   ] خ[و چـاپي ] ج[چاپ شده در نسخه شيخ بن مانع و نسخه خطـي  

ثبت شده كـه بـدون   ] و بما فوقه[جمله] غ[ثبت شده است و تنها در نسخه خطي ] فوقه[
ترديد دو نسخه اخير از نظر معني و روايت شاذ است، از نظر روايت به ايـن دليـل شـاذ    

نسخه اول صحيح است و معنـايش ايـن اسـت    «: گويد  مي) 314/ص(است كه شارح در 
ممكن اسـت بوسـيله برخـي    ! اعلم واهللا. روي عرش استكه اهللا بر هر چيز احاطه دارد و 

كردند، يـا   نسخه برداران اشتباه شده باشد، سپس كساني ديگر از آن نسخه، نسخه بردار 
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] دوست صميمي[ما معتقديم كه اهللا ابراهيم را به عنوان خليل  -52

انتخاب كرده است، و موسي بدون مشخص بودن كيفيت با اهللا 

كنيم   قلباً آن را تصديق مي سخن گفته است، ما به اين ايمان داريم،

 .و تسليم اين حقيقت هستيم

هايي كه بر رسوالن  وجود فرشتگان، حقانيت پيامبران و كتاب به  -53

دهيم كه آنان بر حقيقتي   نازل شده است، ايمان داريم و گواهي مي

 .اند آشكار بوده

چه آنكه بر هر           خوانند تا زماني  كساني كه رو به طرف قبله، نماز مي  -54

خبر  گفته و �آورده معترف باشند، و هر چه پيامبر �پيامبر

 .ناميم  مسلمان و مؤمن مي1تصديق كنند؛ را داده است

                                                                                                                            

اين كه برخي تحريف كنندگان گمراه به قصد خـراب نمـودن معنـا آن را از مـتن حـذف      
رش باالتر از مخلوقـات  با دليل ثابت است كه ع!! اند تا صفت فوقيت را انكار كنند كرده

است و روي عرش هيچ مخلوقي نيست و اگر چنين نباشـد جملـه اهللا بـر هـر چيـز روي      
چرا كه روي عرش مخلوقي نيست كـه اهللا بـر آن احاطـه    . معناست              عرش احاطه دارد بي

هللا شود؛ ا در متن ثابت است و معناي اين جمله مي» واو«داشته باشد، پس بنابراين اثبات 
  . تعالي بر هر چيز احاطه و فوقيت دارد

كند كـه اسـالم و ايمـان يكـي اسـت و       طحاوي در اين جا اشاره مي: گويد  شارح مي. 2
شـود و منظـور از اهـل     كه گناه را حالل نداند، از دين اسالم خارج نمي          مسلمان تا زماني

خواند هر چند از هواپرستان  مي قبله كساني است كه ادعا اسالم ندارد و رو به كعبه نماز
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عمق مباحث ذات اهللا  در )معتقديم كه(در خصوص ذات اهللا -55

به خود  يشك و ترديدهيچ گونه كنيم و در دين اهللا كنجكاوي ن

 . دهيم راه نمي

دهيم كه قرآن كالم   كنيم و گواهي مي ل نمياجدقرآن  ي بارهما در   -56

آورده و به ]جبرئيل[آن را روح االمين  ،است 1پروردگار جهانيان

                                                                                                                            

آورده تكذيب نكنـد، مسـلمان    �كه چيزي از آنچه پيامبر          كاران باشد، تا زماني و گناه
  . است
هاي اسالمي به سـبب         كه برخي از فرقه          هايي       ترين فتنه يكي از بزرگ: گويد آلباني مي. 3

است كه آنان معتقدند، قـرآن مجـازاً كـالم پروردگـار     اند، اين  علم كالم بدان مبتال شده
كه معتقدنـد قـرآن مخلـوق اسـت               ها و كساني ؟ معتزلي!جهانيان است، نه بصورت حقيقي

هـايي هسـتند كـه     لـيكن گـروه  . باره روشن و خودشان رسوا هسـتند  شان در اين وضعيت
كـه از اسـالم             ، از كسـاني ...هـا و  اند و به ظاهر ايـن عقيـده معتزلـي    منتسب به اهل سنّت

ها هم نظرند و معتقـد بـه مخلـوق     كنند اما در حقيقت با معتزلي اند را رد مي منحرف شده
گويند قرآن قول اهللا تعالي نيست با اين تفاوت كه آنان بـه   ؟ اينان مي!بودن قرآن هستند

  . هستند ها ها و ماتريدي كنند، آنان اشعري صراحت اين عقيده را ظاهر نمي
آري، دو گروه فوق اين عقيده را در قالب تفسير كالم الهي به كالم نفسي قديمي كه در 

پذيرند و معتقدند اهللا چنين نيسـت كـه هـر گـاه كـه       مالئكه و رسوالن آفريده است، مي
بخواهد حرف بزند بلكه از ازل متكلم بوده، كه در واقع همان عقيده معتزله است، امـا بـا   

   !چنين پوششي
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در ابطال اين تفسير از كالم الهي بحث مهم دارد، ايشـان پـس از     شيخ االسالم ابن تيميه
كالم، صـفت كمـال اسـت، زيـرا آن كـه سـخن       «: گويد اثبات قديم بودن كالم الهي مي

طور كه دانا و توانا از نـادان و   تر است، همان گويد كامل كه سخن نمي          گويد از كسي  مي
كـه بـدون             گويد از آن كسي كه با اراده و قدرتش سخن مي          تر است و كسي ناتوان كامل

  . تر است گويد، كامل سخن مي) اگر اين معقول باشد(اراده و قدرت 
توانـد   مـي : توان اين بحث را طبق اصول سلف تاييد نمود به اين صورت كه بگـوييم  مي

تواند سخن بگويد و سخن  گنگ است و اگر ميتواند  تواتند، اگر نمي سخن بگويد يا نمي
  . گويد، ساكت است نمي

سخن گفـتن خـارج از   : كنند، معتقدند فرقه كلّابيه كه در اين مسئله از اشاعره پيروي مي
شـود   توانند اين نظرشان را حجت قرار دهند، گفته مـي  ها نمي توان است، پس بنابراين آن

يكن قديم بـودن آن مـدلول كـالم و معـين بـدون      كه اين بيانگر قديم بودن كالم است، ل
  . قدرت و اراده است؛ يا مدلول كالم است كه همواره با اراده و قدرتش سخن بگويد

سـنت اسـت، بنـابراين     ديدگاه دوم؛ عقيده سلف امت اسالمي و پيشوايان آن، عقيده اهل 
ثبـات كـالم بـراي    شود كه مدلول كالم همان نظريه دومي است، نه اولي، زيرا ا گفته مي

كه حكم بر چيزي نمودن           متكلم بدون اراده و قدرت غير معقول و نامعلوم است، در حالي
كه در خصوص كالم چنين باوري داشته باشد؛           در پاسخ كسي. شود از تصور آن گفته مي

توانـد   ا متكلمـي مـي  تواند تصور كند؛ و آي كه از عاقالن نمي           شود، تو را كسي گفته مي
بدون اراده و قدرت سخن بگويد، اگر چنين است، چگونه بـا دليـل عقلـي چيـزي اثبـات      

اگر به سـخن گفـتن   «: گويند و نيز اين نظريه كالبيه كه مي!!! شود كه عاقالنه نيست مي
فقط در خصـوص سـخن گفـتن بـا     » شود توصيف نشود به گنگي و سكوت توصيف نمي
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ست، چرا كه موجود زنده وقتي نيروي سخن گفتن را از دست حروف و صوت، عاقالنه ا
گفتنـد فقـط دو حـال بـراي مـتكلم       ها مي اين در حالي است كه آن. دهد متكلم نيست مي

: گوينـد  به اين متكلم مـي : گويد اول، توانا بر سخن گفتن هست و سخن نمي. ممكن است
شان هـم باطـل    اين نظريه. هگويند گنگ؛ با اين فرضي ساكت يا توانا نيست كه به آن مي

  . شد
كنند، عاقالنه نيست، چرا كه هر كس سخن نگويـد از دو   آنچه بنام كالمي نفسي ادعا مي

حال خالي نيست يا ساكت است و يا گنگ است، به فرض ثبوت اين ادعا داللت بر ايـن  
كـه آن را            ندارد كه هر كس سخن نگويد از اين دو حال خالي نيست و نيز كالم نفسـاني 

انـد،   اند، و حتي تصور آن را هم ثابت نكـرده  اند، چيستي آن را ثابت نكرده ثابت ندانسته
دانـد،   كه اثبات چيزي برگرفته از آن تصور آن است، هر كس آنچـه ثابـت مـي             در حالي

تواند آن را ثابت كند، بنابر همين ابوسعيد بن كالب بنيـان گـذار    تصور نكند چگونه مي
اند، بلكـه   ، در اين مسئله در توضيح اين ادعا چيزي ذكر نكرده]اشاعره[ين فرقه و حتي ا

  . گويند كالم نفساني معنايي است كه با سكوت و گنگي متناقض است مي
فقط در صورت تصور كالم ممكن اسـت، سـاكت كسـي اسـت كـه از         سكوت و گنگي 

گفـتن و عـاجز و نـاتوان     گنگ است كه از سـخن  سخن گفتن و سكوت كرده لذا كسي 
تواند سخن بگويد،  شده و در محل سخن گفتن نمي كه دو چار گرفتار مي          است و يا كسي

شود و تـا كـالم را نشناسـيم     در نتيجه تا ساكت و گنگ شناخته نشود كالم شناخته نمي
بنـابراين آنچـه گفتـه شـد آنـان آنچـه گفتنـد؛        . تـوانيم بشناسـيم   ساكت و گنگ را نمي

ي نصـاري   تصور و ثابت كنند حتي در بحث كـالم و اعتقادشـان شـبيه عقيـده     دنتوانستن
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هيچ  لذا است الهيآموزش داده و كالم  �سردار رسوالن محمد

كند و معتقديم  سخني از سخنان مخلوقات با كالم اهللا برابري نمي

 . كنيم مسلمان مخالفت نمي ماعتمخلوق نيست و با ج

                                                                                                                            

ها هـم در ايـن مـوارد     است؛ زيرا آن» اتحاد«و » تثليث«و » اقانيم«و » كلمه«ي  درباره
  . كه تصديق آن الزم باشدداشته باشيم تصوري  توان از آن گويند كه نمي چيزي مي

فراتر از تصـور مـا بدهنـد، واجـب اسـت آن را         خبري   مالسال فقط هر گاه رسوالن عليهم
شود ناگزير بايد گوينده از آن تصـوري داشـته    تصديق كنيم، ولي هرچه با عقل ثابت مي
به ، نصاري بدون علم سخن گفتندبه عنوان مثال . باشد وگرنه بدون علم سخن گفته است

خصوص كالم الهي بدون  شان غير معقول و متناقض است، و هر كس در همين دليل سخن
  . علم سخن بگويد، سخنش متناقض و نظرش غير عقالني خواهد بود

كـالم            (شـان و معرفـت حقيقـت كـالم      كرد آنان بود كه در اصل دين آري، از زشتي عمل
. نام دارد را حجـت قـرار دادنـد   » اخطل«كه           و همه مخلوقات، سخن شاعر نصراني) الهي

» فقط زبان بيانگر محتواي قلـب اسـت و بـس    ،همانا كالم در قلب است« :گويد وي مي
بفرض اين كه شعر از او باشد، بايد متوجه اين . اند اين سخن از اخطل نيست گفته            گروهي

گوينـد آن قـدر    كه بني آدم بـا آن سـخن مـي             باشيم كه حقايق عقلي با آنچه بنام كالمي
رسد، چـه رسـد    آن نمي هنظريه و گفتار هزار شاعر با فضيلت ب واضح و روشن است كه

-6/294(اي از مجمـوع الفتـاواي    گزيـده ! باشد، آن هـم اخطـل   كه شاعر نصراني به اين
297.(  
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به خاطر گناه، تا آن  را] خوانند  كه نماز مي          كساني[كسي از اهل قبله -57

1. كنيم را حالل نداند، تكفير نمي
 

                                                           

منظور اين است كه آن را قلباً و اعتقاداً حالل بداند و گرنه هر كـس  : گويد مي  آلباني. 1
كه به حـالل            داند؛ لذا بايد بين كسي  حالل ميشود با عمل خود آن را  مرتكب گناهي مي

كـار   داند، تفـاوت قايـل شـد و فـرد گنـاه      بودن آن اعتقاد ندارد و كسي آن را حالل مي
كه اهللا او را ببخشد و ايمانش او را از عـذاب نجـات دهـد،     سزاوار عذاب است، مگر اين

مانـد،   كار هميشه در آتش جهـنم مـي   د گناهكه معتقدن           بر خالف خوارج و معتزله و آناني
  . كار به كافر و منافق اختالف نظر دارند گناه هر چند در نام گذاري 

البته اخيراً گروهي جديدي بوجود آمده كه در تكفير جماعت مسلمانان اعـم از رئـيس و   
را در سوريه، مكـه  ها  اند، بنده با تعدادي از اين كرده          رؤسا و عموم مردم، از آنان پيروي

هر كـس فـالن كنـد    : گويند آنان شبهاتي همانند شبهات خوارج دارند، و مي. ام ديده... و
كرده و سپس از قـول اهـل سـنّت نقـل               جا از اين موارد بحثي شود، شارح در اين كافر مي

شـد،  شود و گناه هر گناهي با كرده كه معتقدند ايمان قول و عمل است و اضافه و كم مي
عملي است نه اعتقادي و به عقيده اهل سـنت كفـر ماننـد ايمـان داراي مراتبـي اسـت و       

هـاي   هم هست و سپس مثال مهمي ذكر كرده كـه از فهـم و درك گـروه   » كفردون كفر«
اي اسـت   جا مسـئله  در اين«: گويد مي 363و در ص .جديد مورد اشاره پنهان مانده است
كه حكم بغير ما انزل اهللا، بسي اوقات كفري است كـه   كه بايد متوجه آن باشيم و آن اين

گناه و معصيت است، كبيره يا صـغيره و گـاهي    گرداند اما گاهي  فرد را از دين خارج مي
زيـرا   بر اساس نظريه مذكور مجازي يا كفر صغيره است و بستگي به حـال حـاكم دارد،   

صاحب اختيار بدانـد يـا علـي     اگر حاكم در اجراي آنچه اهللا نازل كرده و غير آن خود را
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1. تاثيري نگذاردايمان نيستيم كه گناه گناه كاران در  و ما معتقديم  -58
 

گيرند و به  قرار يهالكاران مؤمن مورد عفو  واريم كه نيكو ما اميد -59

به معناي . معتقد به امنيت آنان اما شوند  رحمت اهللا وارد بهشت 

به بهشتي  2م و گواهييان از آتش دوزخ نيستش نجات قطعي

                                                                                                                            

رغم يقين داشتن به حكم اهللا آن را سبك شمارد، در اين موارد مرتكب كفـر اكبـر شـده    
اگر معتقد باشد حكم به آنچه اهللا نازل كرده ) كافر و از دين خارج شده است:           يعني(است 

نچه اهللا نازل كرده واجب است و با آگاهي از اين واقعيت و با اعتراف به آن، از اجراي آ
شود و يا كـافر   كار است و مجازاً كافر ناميده مي است، عدول كند، سزاوار عذاب و گناه

خبر باشد و براي آگاهي از حكـم اهللا و   شده اما كفر او صغيره است و اگر از حكم اهللا بي
ا    بـه  اجراي آن تالش هم كرده باشد ولي دچار اشتباه گردد، در اين صورت خطاكـار، امـ

  . خاطر اجتهادش يك پاداش خواهد گرفت و گناهش بخشيده خواهد شد
گوينـد گنـاه موجـب كـم شـدن ايمـان        زيرا عقيده مرجئه كـه مـي  «: گويد آلباني مي. 2

كاران اين امت را  شود كه گناه شود، منجر به تكذيب آن دسته از آيات و روايات مي نمي
كاران ايـن امـت وارد دوزخ    ده كه گناهها تصريح ش دهد و در آن به آتش جهنم وعيد مي

  . شوند مي
بايد دانست كه اهل سنت و جماعـت گـواهي بـه بهشـتي يـا      «: گويد مانع مي شيخ بن .2

 �اهللا كه رسول          دهند، بجز كساني نمي             كه از مسلمانان بميرد، راضي          جهنمي بودن كساني
كـاران بيمنـاك    ن اميد خيـر دارنـد و از سـرانجام گنـاه    خبر داده است اما براي نيكوكارا

هستند، با روشن شدن اين واقعيت بايد بدانيم كه عقيده بسياري از مردم كه هرگاه عالم، 
گناهانش             : (»مغفور«: گويند كنند، در پي آن مي كه وفات كرده را ياد مي          امير يا پادشاهي
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كنيم و بر   كاران طلب آمرزش مي دهيم و براي گناه شان نمي بودن

 .نا اميد نيستيم اما ،آنان بيم داريم

 1.      ستشود مگر با انكار آنچه وارد آن شده ا بنده از ايمان بيرون نمي -60

                                                                                                                            

به رفيـق  : گويند تر از اين مي و زشت» !جنت مكان«: گويند و يا مي!) بخشيده شده است
هـا را بـه اهللا نسـبت     هايي هستند كه بدون علم آن ها حرف بدون ترديد اين! اعلي پيوست

هـا   دهند و قول بدون علم با همـان گفتـار مشـركان برابـر اسـت كـه اهللا از زبـان آن        مي

ββββ ∪∪∪∪ :گويد مي rr rr&&&& uu uu ρρρρ (( ((####θθθθ ää ää .... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ èè èè@@@@ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ tt tt ΒΒΒΒ óó óó ΟΟΟΟ ss ss 9999 öö öö ΑΑΑΑ ÍÍ ÍÍ ii ii”””” tt tt ∴∴∴∴ ãã ãã ƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏ µµµµ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ YY YY ΖΖΖΖ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù ==== ßß ßß™™™™ ββββ rr rr&&&& uu uu ρρρρ (( ((####θθθθ ää ää 9999θθθθ àà àà )))) ss ss???? ’’’’ nn nn ???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ tt tt ΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ ωωωω tt tt ββββθθθθ çç çç ΗΗΗΗ ss ss >>>> ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ :
كه از سوي اهللا مبني بـر            دهيد بدون دليل و برهاني كه چيزي را شريك اهللا قرار مي و اين(

حقانيت آن جز در دست نباشد و ايـن كـه بـه دروغ از زبـان اهللا چيـزي را بگوييـد كـه        
  »33 / اعراف«). دانيد نمي

: فرمايـد    دهيم كه جهنمي هسـتند، زيـرا اهللا تعـالي مـي     ي مشركين گواهي مي ولي درباره

∪∪∪∪  ………… çç çç µµµµ ¯¯ ¯¯ ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))  tt tt ΒΒΒΒ õõ õõ 8888 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç çç „„„„ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô‰‰‰‰ ss ss )))) ss ssùùùù tt tt ΠΠΠΠ §§ §§���� yy yymmmm ªª ªª!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏ µµµµ øø øø ‹‹‹‹ nn nn ==== tt ttãããã ss ss ππππ ¨¨ ¨¨ ΨΨΨΨ yy yyffff øø øø 9999 $$ $$#### çç çç µµµµ1111 uu uu ρρρρ ùù ùù'''' tt tt ΒΒΒΒ uu uu ρρρρ ââ ââ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### (( (( $$$$ tt tt ΒΒΒΒ uu uu ρρρρ šš šš  ÏÏ ÏÏ ϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà==== ÏÏ ÏÏ 9999 ôô ôô  ÏÏ ÏÏ ΒΒΒΒ 99 99‘‘‘‘$$$$ || ||ÁÁÁÁΡΡΡΡ rr rr&&&& 

گردانـد و    شـريك آورد، اهللا بهشـت را بـر او حـرام مـي     كه بـه اهللا           گمان كسي بي( :∪∪∪∪⊅⊅⊅⊅∠∠∠∠∩∩∩∩
  »72/مائده«).كاران و ظالمان هيچ يار و ياوري ندارند جايگاهش در جهنم است و ستم

: گوينـد  كند، كه مي طحاوي در اين عقيده، خوارج و معتزله را رد مي: گويد شارح مي .1
  . شود انسان مؤمن با گناه كبيره از ايمان خارج مي

امثـال معتزلـه و خـوارج بسـيارند كـه بـدون اسـتثنا همـه مسـلمانان          : گويـد  اني ميآلب
دانند كه از مسلمانان  خود مي  كنند و از وظايف بيروان هاي اسالمي را تكفير مي سرزمين

ها خوارج، با مسلمانان چنين  طور كه پيش از اين جدا شده و كالً با آنان قطع رابطه، همان
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 1 .      ستبه زبان و تصديق به قلب ا رايمان، اقرا -61

                                                                                                                            

اند  اهللا آنان را هدايت كند و غلو كنندگان كه سبب اين انحراف شدهاند،  كردي داشته عمل
  . را مغفرت كند

هاست كه مخالف عقيده سلف است امـا   ها و ماتريدي اين عقيده حنفي: گويد آلباني مي .1
است؛ زيرا آنان بر تعريف ... و اهللا رحمهماي چون مالك، شافعي، احمد و اوزاعي جمهور ائمه

گويـد ايـن    طـور كـه شـارح مـي     اند، بايد دانست، آن به اعضا را افزودهايمان قيد، عمل 
اختالف صوري نيست، دليل شارح اين است كه همه بر اين اتفاق نظر دارند كه انسان با 

كـار بـه اراده و خواسـت     شود و نيز سرانجام گناه ارتكاب گناه كبيره از ايمان خارج نمي
بخشد، اين اتفـاق نظـر هـر     دهد و اگر بخواهد مي اهللا بستگي دارد، اگر بخواهد عذاب مي

ها با جمهور مسلمانان در انكار عمـل از ايمـان مخـالف     چند درست است ولي اگر حنفي
آنان علـي رغـم   . شود، هم نظر بودند كه ايمان زياد يا كم مي نبودند، قطعاً با آنان در اين

هـور مخـالف هسـتند و    كثرت ادلّه در قرآن و سنّت و آثار سلف در اين خصوص بـا جم 
ها علي رغم اين  اند؛ ولي حنفي ذكر كرده) 38-384 ص(اي از اين ادلّه را در  شارح دسته

  . شود همه ادله صريح بر اين باورشان اصرار دارند كه ايمان زياد و كم نمي
) 384-385 ص(انـد كـه شـارح در     در تاويل آن تكليفي آشـكارا و حتـي باطـل نمـوده    

تاويالت را ذكر كرده است و حتي از ابـومعين نسـفي نقـل كـرده كـه       هايي از اين نمونه
را . يعني ايمان هفتاد و چنـد شـاخه دارد  . »...االيمان بصغ و سبعون شعبه«صحت حديث 

؟ اين در حالي است كه تمام ائمـه حـديث   !!!زير سوال برده و مورد طعن قرار داده است
؟ و بنده !اند ان اين حديث را نقل كردهش از جمله امام بخاري و مسلم در دو كتاب صحيح

ي او چيـزي نيسـت جـز     ام و ايـن طعنـه   آن را تخريج كرده) 1769/ش(» الصحيحه«در 
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چگونه درست است كه اختالف مذكور صوري . شان است ي كه آشكارا مخالف عقيده اين
ودشان، هر چند فاسـق و  كسي از خ          كه آنان بر اساس همين باورشان براي            باشد در حالي

مـن حقيقتـاً   : گويـد  ، بلكـه مـي  »من انشااهللا مؤمنم«: دانند كه بگويد فاجر باشد، جايز مي
  ؟؟)!!!مؤمنم

$$$$ ∪∪∪∪ :فرمايد مي              اهللا تعالي yy yy ϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš χχχχθθθθ ãã ãã ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ σσσσ ßß ßß ϑϑϑϑ øø øø 9999 $$ $$#### tt tt  ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt���� ÏÏ ÏÏ .... èè èèŒŒŒŒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ôô ôôMMMM nn nn ==== ÅÅ ÅÅ____ uu uu ρρρρ öö öö ΝΝΝΝ åå åå κκκκ ææ ææ5555θθθθ èè èè ==== èè èè %%%% #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu ρρρρ ôô ôôMMMM uu uu ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ ==== èè èè???? öö öö ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍ κκκκ öö öö PPPP nn nn ==== tt ttãããã 

………… çç çç µµµµ çç ççGGGG≈≈≈≈ tt tt ƒƒƒƒ#### uu uu  öö öö ΝΝΝΝ åå åå κκκκ øø øøEEEE yy yyŠŠŠŠ#### yy yy———— $$$$ YY YY ΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yy ϑϑϑϑƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 ’’’’ nn nn ???? tt ttãããã uu uu ρρρρ óó óó ΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎ γγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ tt tt ββββθθθθ èè èè ==== ©© ©© .... uu uu θθθθ tt ttGGGG tt tt ƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪   šš šš  ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš šš χχχχθθθθ ßß ßß ϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ )))) ãã ãã ƒƒƒƒ nn nn οοοο 44 44 θθθθ nn nn ==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### $$$$ ££ ££ ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ΒΒΒΒ uu uu ρρρρ 

öö öö ΝΝΝΝ ßß ßß γγγγ≈≈≈≈ uu uu ΖΖΖΖ øø øø %%%% yy yy———— uu uu‘‘‘‘ tt tt ββββθθθθ àà àà )))) ÏÏ ÏÏ6666ΖΖΖΖ ãã ãã ƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪  yy yy 7777 ÍÍ ÍÍ ×××× ¯¯ ¯¯ ≈≈≈≈ ss ss 9999 '' '' ρρρρ éé éé&&&& ãã ãã ΝΝΝΝ èè èè δδδδ tt tt ββββθθθθ ãã ãã ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ σσσσ ßß ßß ϑϑϑϑ øø øø 9999 $$ $$#### $$$$ yy yy )))) yy yymmmm  44 مؤمنان تنها كساني هستند كه هـر  : (∩∩∩∩44
كـه آيـات او بـر آنـان               گـردد و هنگـامي   ن ميشان هراسا ي ها وقت نام اهللا بوده شود، دل

كننـد و آنـان    شود و بـر پروردگارشـان توكـل مـي     شان افزوده مي تالوت شود بر ايمان
). كنند ايم انفاق مي كنند و از آنچه به آنان روزي داده كساني هستند كه نماز را اقامه مي

  »2-4/انفال«

ôô ∪∪∪∪ :فرمايد   و مي ôô  tt tt ΒΒΒΒ uu uu ρρρρ ää ää −−−− yy yy‰‰‰‰ ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& zz zz  ÏÏ ÏÏ ΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### WW WW ξξξξŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ گـوتر   و چه كسي در سخن از اهللا راسـت : ( ∪∪∪∪⊅⊅⊅⊅⊅⊅⊅⊅⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ %%%%
  »122/نساء«). است

گويند هـر كـس در ايمـان خـود      كردند و مي          شان تندروي بنابر همين استدالل در تعصب
و بر اساس همين باور معتقدند كه بر فرد حنفي جـايز  ! استثنا كند به يقين كافر شده است

انـد كـه مـرد حنفـي      زدواج كند حتي برخي با تسامح گمان كردهنيست كه با زن شافعي ا
ولي . دهيم تواند با زن شافعي ازدواج كند وگفتند آنان را به منزله اهل كتاب قرار مي مي

  . بر عكس جايز نيست
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 �مام مسايل شرعي و توضيحات نبوي كه به صحت از پيامبرت -62

 1.ثابت شده، حق است

برتري و  لذا2ايمان يكي است و مؤمنان در اصل ايمان برابرند  -63

فضيلت در ميان مومنان با ترس و تقوا و مخالفت با هواي نفساني و 

 . پايبندي به مستحبات است

                                                                                                                            

شناسم كـه يكـي از علمـاي شـافعي دختـرش را       ها را مي آري، من يكي از علماي حنفي
؟؟؟ آيا پـس از ايـن   ...!!اگر تو شافعي نبودي:... او نپذيرفت و گفتكرد اما           خواستگاري 

  ماند كه اختالف حقيقي است؟  باز هم شكي باقي مي
شـيخ االسـالم   » االيمـان «خواهد در اين مسئله بيشتر تحقيق كند بـه كتـاب    هر كس مي

  . مراجعه كند؛ زيرا اين كتاب بهترين كتابي است كه در اين موضوع تاليف شده است
به صحت ثابت شده بـدون   �پيامبراز منظور اين است كه هر چه : گويد آلباني مي. 1

گونه فرقي بين حديث احاد و متواتر، حق است، اين حقيقتي است كه ترديـدي در آن    هيچ
اي وارداتـي در   نيست، لذا فرق قايل شدن ميان حديث احاد و خبر متواتر بدعت و فلسفه

ه سلف صالح و ائمه و مجتهدين مخـالف اسـت، بنـده ايـن     اسالم است و بس كه با عقيد
وجوب االخذ بحديث االحاد في العقيـدة والـرد علـي شـبه     «اي بنام  موضوع را در رساله

  . ام و چاپ و منتشر شده است تحقيق كرده» المخالفين
اين باور بر اساس تعريفي است كه از ايمان گذشت كـه تنهـا ايمـان    : گويد مي  آلباني .2

كه ذكر شد، اين حقيقت روشن شد كه ايمان در اصـل            ق است و بس، با توضيحاتيتصدي
  . متفاوت است و ايمان فرد نيكوكار همانند ايمان فاجر و فاسق نيست
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شان  گوارترينو بزر1رحمان هستند خداوندهمه مؤمنان دوستان   -64

كسي است كه بيشتر اهللا را اطاعت كند و از دستورات قرآن پيروي 

 2.نمايد

                                                           

II  ∪∪∪∪:انـد  دوستان اهللا كسـاني هسـتند كـه در ايـن آيـه توصـيف شـده       .1 II ωωωω rr rr&&&& 11 11 χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu  !! !!$$$$ uu uu ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ 9999 ÷÷ ÷÷ ρρρρ rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$#### 

ŸŸ ŸŸ ωωωω êê êê’’’’ öö öö θθθθ yy yyzzzz óó óó ΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎ γγγγ øø øø ŠŠŠŠ nn nn ==== tt ttææææ ŸŸ ŸŸ ωωωω uu uu ρρρρ öö öö ΝΝΝΝ èè èè δδδδ χχχχθθθθ çç çç ΡΡΡΡ tt tt““““ øø øøtttt ss ss †††† ∩∩∩∩∉∉∉∉⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪  šš šš  ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ãã ΖΖΖΖ tt tt ΒΒΒΒ#### uu uu  (( ((####θθθθ çç çç ΡΡΡΡ%%%% ŸŸ ŸŸ 2222 uu uu ρρρρ šš šš χχχχθθθθ àà àà )))) −− −−GGGG tt tt ƒƒƒƒ ∩∩∩∩∉∉∉∉⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪: ) ــاه آگ
اند و تقـوا   كه ايمان آورده          آناني.كه قطعاً دوستان و اوليا اهللا ترس و اندوهي ندارند! باش

  »62-63/يونس« ).اند پيشه كرده
خارق «ارهايي انجام دهد كه كرامت كند و ك          دوست اهللا بودن اين نيست كه فردي ادعاي

اين نه تنها . كنند طور كه بسياري از مردم گمان مي باشد آن) خارج از توان بشر: (»العاده
هايي اسـت كـه زيبـايي اسـالم را لكـه دار و       كرامت و دوستي اهللا نيست بلكه از اهانت

  . آلوده كرده است
كه پيروي از           گرا آناني ن مذهبياي زيباست، بر رد متعصبا اين اشاره«: گويد آلباني مي .2

هيچ  در حالي است كهدهند؛ اين  شان را بر اتباع از كتاب و سنت، ترجيح مي مذهب
توافقي بين مذاهب و پيروي از قرآن وجود ندارد، زيرا مذاهب مختلف زياد هستند، حال 

öö ∪∪∪∪ :فرمايد   كه در قرآن اختالفي نيست و اهللا تعالي مي          آن  öö θθθθ ss ss 9999 uu uu ρρρρ tt tt ββββ%%%% xx xx .... ôô ôô  ÏÏ ÏÏ ΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã ÎÎ ÎÎ���� öö öö ���� xx xxîîîî «« ««!!!! $$ $$#### 

(( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀ uu uu θθθθ ss ss 9999 ÏÏ ÏÏ µµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù $$$$ ZZ ZZ6666≈≈≈≈ nn nn ==== ÏÏ ÏÏFFFF ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏWWWW ŸŸ ŸŸ بود، در آن اختالف  از جانب غيراهللا مي ] قرآن[اگر ( :∪∪∪∪⊅⊅⊅⊅∇∇∇∇∩∩∩∩ 2222
كنند در           بنابراين هر چه مسلمان از قرآن بيشتر پيروي » 82 / نساء» ). يافتيد    فراواني مي

تر است و هر چه بيشتر به تقليد روي آورند از بزرگواري در  نزد اهللا بزرگوارتر و محترم
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هاي آسماني، پيامبران الهي،  اهللا، فرشتگان، كتاببه ايمان آنست كه  -65

از جانب  1روز قيامت و خير و شر و اين كه شيريني و تلخي تقدير

 . اهللا است ايمان داشته باشيم

از پيامبران  هيچ يكيمان داريم و بين ما به همه آنچه گفته شد ا -66

اند تصديق  آورده كه چه تفاوت قايل نيستيم و آنان را بر آن

 . كنيم  مي

                                                                                                                            

كسي جز «: گويد امام طحاوي با اشاره به همين حقيقت مي. گيرند نزد اهللا فاصله مي
   »؟!كند فرد متعصب يا احمق تقليد نمي

به روايـت مسـلم   » استفتاح«كه در دعاي �بايد دانست كه اين جمله با قول پيامبر. 1
تمام خيرها بدست توست و شـر  : (»والْخَيرُ كُلُّه فى يديك والشَّرُّ لَيس إِلَيك«: فرمايد   مي

: شـود  منافي نيست، چرا كه معناي اين حديث مي» 3750/ترمذي«). در جانب تو نيست
آفريند و چون  آفريني، بلكه هر چه اعم از خير و شر مي توي پروردگار شر محض را نمي

شود با اين حال باز هم ممكن است بسـي اوقـات يـك     محسوب مي با حكمت است، خير
چيز براي برخي مردم شر باشد، اين جزئي و نسبي است، اما از شر كلي و مطلق اهللا منزه 
است كه در شرح توضيح داده شده است، براي تفصيل بيشتر به شرح رجوع شـود و نيـز   

مـود و از همـين حقيقـت فهميـده     نوشته ابن قـيم رجـوع ن  » العليل شفاء«ميتوان به كتاب 
دروغ محض است، متأسـفانه ايـن دروغ در   ) شود كه قضيه شر خالقي غير از اهللا دارد مي
منتشـر  ) 50-52ص18سال  5(كينه توز در مجله الحضار شماره           اي به قلم متعصبي مقاله

  . شده است
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كه با عقيده توحيد  1)�از امت محمد(مرتكبان گناهان كبيره -67

بميرند در آتش جاويد نخواهند ماند، هر چند از گناهان كبيره توبه 

و ايمان به اهللا صورت  2ختنكرده باشند و اين پس از مالقات با شنا

اگر  ،اراده و فرمان اهللا هستند تحتآنان  آنگاهخواهد گرفت 

                                                           

هـم نيسـت   ) خ(ارد و در چاپهاي خطي سه گانه وجود ند       كلمات بين پرانتز در نسخه .1
: شـود  تر است، زيرا با وجـود ايـن كلمـات معنـاي جملـه مـي       لذا حذف اين جمله صحيح

هـا   نيسـت و پـيش از نسـخ آن شـريعت     �مرتكبان گناهان كبيره كـه از امـت محمـد   
يخْرُج « :فرمايد   مي �شود و اين خالي از ايراد نيست زيرا پيامبر زيستند، شامل نمي مي

اي ايمان در دل داشته باشد  هر كس ذره( :»ارِ منْ كَانَ فى قَلْبِه مثْقَالُ ذَرةٍ منْ إِيمانٍمنَ النَّ
در ايـن   �شـود كـه پيـامبر    مشاهده مي» 2130/ترمذي«). از آتش بيرون خواهد شد

  . حديث امت خود را خاص نكرده است، بلكه مطلقاً همه اهل ايمان را ذكر كرده است
كه در تعريف گناهان كبيره اختالف است و بهتـرين آن ايـن اسـت كـه هـر      بايد دانست 

شود يا لعنت شده و  شود يا به آن وعده آتش داده مي كه بر فاعل آن حد جاري مي          گناهي
و » شـرح ابـي العـز   «. ك.ر. شده است، گناه كبيره است يا تهديد به غضب و خشم الهي 

  ).11/650(تيميه  مجموع الفتاوا ابن
اي مهم است كـه در برخـي    است، اين افزوده) غ   الف، ب، (اين افزوده از نسخه خطي .2

ها به ثبت نرسيده است، از جمله نسخه شارح كه در آن تنها كلمـه عـارفين آمـده           نسخه
تر بود؛ زيرا هر كس اهللا را بشناسـد   بهتر و شايسته: گفت اگر به جاي عارفين مؤمنين مي

بن صفوان و پيروانش در تعريف ايمان  مان نياورد، كافر است و اين كه جهمولي به او اي
  .اي باطل و مردود است اند، نظريه تنها به معرفت اهللا بسنده كرده
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اهللا . گذرد مي از آنان در  خود فضل بخشد و به بخواهند آنان را مي

¨¨ ∪∪∪∪ :فرمايد    تعالي در قرآن مي ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ6666 øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ββββ rr rr&&&& xx xx8888 uu uu���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ6666 øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ 

tt ttββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ  yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ õõ õõ8888 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù ## ##““““ uu uu���� tt ttIIII øø øøùùùù $$ $$#### $$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑ øø øøOOOO ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∇∇∇∇∪∪∪∪: 

را براي هر كس كه بخواهد ] شرك[هر چه كمتر از آن] اهللا[ (

 »48 /نساء«). بخشد مي

د و ده   ها را با عدلش در آتش جهنم عذاب مي و اگر بخواهد آن  -68

اش  شفاعت، شفاعت كنندگان مطيع يا خود سپس آنان را با رحمت

و آنگاه آنان را به بهشت رهسپار  گرداند از آتش بيرون مي

اهللا  ،اند كه اهللا را شناخته و به او ايمان آورده          نمايد؛ زيرا كساني              مي

اند  كه او را نشناخته          دارد و در دو دنيا همانند آناني آنان را دوست مي

كه از راه يافتن به هدايت الهي در           كسانيهمان دهد؛  قرار نمي

اللهم يا « .اند خسرانند و به مقام واليت و دوست الهي دست نيافته
 !پروردگارا(1:»نلقاك به             ولي االسالم واهله ثبتنا علي االسالم حتي

ما را بر اسالم ثابت  ،اسالم و مسلمانان )دوست و كار ساز(اي ولي

 ).سالم مالقات كنيمدار تا تو را با ابقدم 

                                                           

تحــت » الصـحيحه «ثابـت اســت و در   �ايـن دعـا بــه صـورت مرفــوع از پيـامبر     .1
ام و امـا در   فتـه ام و در تخريج شرح هم اين را گ آن را تخريج و تحقيق كرده) 1823ش(

  . ذكر شده، كه اشتباه چاپي است لذا بايد تصحيح شود) 1833(آن جا اشتباهاً شماره 
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ما معتقديم نماز خواندن پشت سر نيكوكاران و گنه كار و فاسق، از  -69

اهل قبله جايز است، جايز است بر نيكوكاران و فاسق نماز جنازه 

1. بخوانيم
 

                                                           

توان توضيح ايـن دليـل را در    دليل اين عقيده، عمل صحابه است، مي: گويد آلباني مي .1
ي كـافي ذكـر شـده اسـت و عـالوه بـر آن        شرح مطالعه نمود، زيرا در آن ادله به اندازه

يصلُّونَ لَكُم، فَإِنْ « :فرمايد ، مي در خصوص ائمه و پيشوايان سياسي مسلمانان �پيامبر
هِملَيعو إِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمو ،وا فَلَكُمابدهنـد اگـر بـر     پيشوايان براي شما امامت مـي : (»أَص

). استثواب باشد به نفع شما و آنان است و اگر بر خطا باشد به نفع شما و به ضرر آنان 
  .، احمد و ابويعلي694/بخاري

توان  در خصوص خواندن نماز جنازه بر نيكو كار و فاجر، دليل ديگري وجود دارد كه مي
  . مطالعه نمود 79ص» احكام الجنائز«در

پشت سـر هـر نيكـو كـار و فاسـق نمـاز       : (»صلُّوا خَلْف كُلِّ برٍّ وفَاجِرٍ« :اما اسناد حديث
و ) 97/ش(ضعيف ابوداود «ذا در شرح به آن اشاره كردم و در ضعيف است، ل). بخوانيد

ام، البته هيچ دليلي بر عـدم صـحت    توضيح داده) 520/ش(و االرواء  1788/ابوداود ش
  . نماز پشت سر فاسق وجود ندارد

اركُم «  :حديث يـخ تَكُمملُوا أَئعتـان انتخـاب كنيـد    پيشـوايان را از برگزيـدگان  ( :»...اج .(
  »1903/رقطني شدا«
حتـي  . ام تحقيق كرده) 1822(اين حديث را در الضعيفه . است» ضعيف جداً«از نظر سند  

كـه واجـب اسـت پيشـوايان از      اگر صحت آن ثابت شود، دليلي در آن نيسـت جـز ايـن   
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يا جهنمي بودن كسي از مسلمانان اعم از نيكوكار و  1حكم به بهشتي -70

ق بودن آنان تا ر كافر، مشرك و منافكنيم و گواهي ب فاسق را نمي

                                                                                                                            

ها باشند، اين يك چيز است اما بطالن نماز پشت سر فاسـق چيـزي ديگـر اسـت،      بهترين
  .كه پيشوايان از طرف حكومت تعيين شده باشند          بويژه زماني

هيچ فاسقي حق ندارد مؤمني را : (...»...والَ يؤُم فَاجِرٌ مؤْمنًا ...« :آري، اگر صحت حديث 
ثابت شود، آشكارا بر بطالن امامـت فاسـق داللـت    » 1134/ابن ماجه ش«). امامت دهد

از كتاب » الجمعه«به اول باب  دارد، ولي اسناد اين حديث هم صحيح نيست، رجوع شود
  .ام جا تحقيق كرده ، زيرا در آن»االرواء«
، آنان را بشـارت  �كه پيامبر... بجز آن ده نفر و عبداهللا بن سالم و: گويد آلباني مي .1

دهـيم و   شان گواهي مـي  به بهشتي بودن �ما بر اساس گواهي پيامبر. بهشت داده است
  . ده را به صراحت بيان كرده استاين عقي) 95(امام طحاوي در ماده 

از گمراهي و ناداني برخي نويسندگان امروزي است كه عبداهللا بن سالم را به دليل ايـن  
بـه   �اند، اين در حالي است كه پيـامبر  كه در اصل يهودي بوده، مورد طعن قرار داده 

  . گواهي داده است بهشتي بودنش در صحيح بخاري 
كه مسلمان شـود نيسـت امـا آنچـه               ند، فرقي بين يهودي و بت پرستيدانست مي! كاش          اي

اند چيزي جز تعصب قومي و جاهليت نيست، آري يك فـرق وجـود دارد و    برخي نوشته
سـه نفـر     : (»...ثالث لهم اجـرهم مـرتين  «: فرمايد   ، در صحيحين مي�كه پيامبر آن اين

از جمله آن سه نفر فردي از اهل كتـاب  ...) شود ها دو بار پاداش داده مي هستند كه به آن
خود ايمان آورده و پيامبر اسالم را درك كرده و از او پيـروي و   �است كه به پيامبر

كـه ايمـان آورده             بـا بـت پرسـتي    �فقط فرق عبداهللا بن سالم. او را تصديق كرده است
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شان را به اهللا تعالي  دهيم و باطن نمي دليل آشكار بر اين موارد نباشد،

 . كنيم واگذار مي

ما معتقديم شمشير كشيدن عليه كسي از مسلمانان مگر با دليل از  -71

 . كتاب و سنّت جايز نيست

ما معتقديم شورش عليه پيشوايان و متوليان امور جايز نيست هر چند  -72

شان بر  كنيم و دست از اطاعت مين شان دعا   عليهبر وكنند  1ظلم
                                                                                                                            

ت يـك بـار پـاداش داده    شود و بـه بـت پرسـ    همين است كه به او دوبار پاداش داده مي
  . شود مي
به اين دليل اطاعت از متوليان امور مسلمانان هر چند ظلم كنند الزم است كه شورش  .1

شان بيشتر است و حتـي صـبر بـر     لمظبر عليه آنان مفاسدي در پي دارد كه به مراتب از 
مگر . كردهگردد؛ زيرا اهللا آنان را بر ما مسلط ن ظلم آنان موجب بخشيده شدن گناهان مي

بدليل اعمال فاسد ما، چرا كه پاداش از جنس عمل است، پس برماست كه تالش كنيم تا 
  . مان را اصالح كنيم با استغفار و تربيت و اصالح نفس اعمال

yy   ∪∪∪∪: فرمايد   اهللا تعالي مي yy 7777 ÏÏ ÏÏ 9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx .... uu uu ρρρρ ’’’’ ÍÍ ÍÍ kk kk <<<< uu uu θθθθ çç çç ΡΡΡΡ uu uuÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// tt tt  ÏÏ ÏÏ ΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ >>>>≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### $$$$ KK KKÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ yy yy ϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ çç çç ΡΡΡΡ%%%% xx xx .... tt tt ββββθθθθ çç çç7777 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ õõ õõ 3333 tt tt ƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪) : اين
). گـردانيم  دهنـد، مسـلط مـي    گونه برخي از ظالمان را به سبب اعمـالي كـه انجـام مـي    

  » 129/انعام«
كـه از نسـل             اين توضيحي است براي نجات از ظلم حاكمـان، حاكمـاني  : گويد آلباني مي

زنند امـا راه نجـات ايـن اسـت كـه مسـلمانان بـه         خود ما هستند و به زبان ما حرف مي
يشـان را   ه شان را تصحيح نمايند و خود و خانواد وردگارشان توبه كنند و عقيدهپيشگاه پر

11 ∪∪∪∪  :فرمايد   بر اسالم صحيح تربيت كنند، تا مصداق اين آيه قرار گيرند كه اهللا مي 11 χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 
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: شان همانند داريم و معتقديم تا به گناه دستور ندهند اطاعت نمي

كنيم اهللا آنان را اصالح كند و   است و دعا مي1اهللا واجب اطاعت از

 .عافيت دهد

                                                                                                                            

ŸŸ ŸŸ ωωωω çç çç���� ÉÉ ÉÉ ii ii ���� tt ttóóóó ãã ãã ƒƒƒƒ $$$$ tt tt ΒΒΒΒ BB BB ΘΘΘΘ öö öö θθθθ ss ss )))) ÎÎ ÎÎ//// 44 44  ®® ®®LLLL yy yymmmm (( ((####ρρρρ çç çç���� ÉÉ ÉÉ ii ii ���� tt ttóóóó ãã ãã ƒƒƒƒ $$$$ tt tt ΒΒΒΒ öö öö ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍ κκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà6666ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩) :   رگــون خداونـد وضـعيت هــيچ قـومي را دگ
  »11/رعد« ).كند تا خودشان اقدام به اين كار بكنند نمي

دولـت اسـالمي را در   «:گويـد  گران معاصر با اشاره به همين موضوع مـي  يكي از دعوت
طـور   و راه نجات آن. »تان حكومت اسالمي برپا شود تان برپا كنيد، تا بر سرزمين هاي دل

كـه   هاي نظـامي، نيسـت بـا ايـن     مسلحانه يا انقالب اند كه با انقالب گمان كرده            كه برخي
دهـد تغييـرات    كه دسـتور مـي            هاي عصر جديد است، با نصوص شرعي ها از نوآوري اين

قلبي باشد نيز مخالف است، ناگزير بايد قانون اصالح نمود تا ساختن افراد را بـر اسـاس   

11 ∪∪∪∪ :آن شروع كنيم 11 χχχχ uu uu���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ uu uu ŠŠŠŠ ss ss 9999 uu uu ρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$####  tt tt ΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ ………… çç çç νννν çç çç���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΨΨΨΨ tt tt ƒƒƒƒ 33 33 11 11 χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### :: :: ”””” ÈÈ ÈÈ θθθθ ss ss )))) ss ss 9999 îî îî““““ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ““““ tt ttãããã ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪: ) بطور مسلَّم
  »40/حج«). دهد كسي را كه او را ياري دهد، قطعاً اهللا توانا و با عزت است مي              اهللا ياري

هاي مسـلمان اسـت، زيـرا اهللا تعـالي      بديهي است كه دين از ويژگي: گويد مي  آلباني .1

)) ∪∪∪∪  :فرمايد   مي ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uu ρρρρ tt tt ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### ’’’’ ÍÍ ÍÍ <<<< '' '' ρρρρ éé éé&&&& uu uu ρρρρ ÍÍ ÍÍDDDD öö öö ∆∆∆∆ FF FF {{{{ $$ $$#### óó óó ΟΟΟΟ ää ää 3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ΒΒΒΒ  ∩∩∩∩) : از اهللا و پيامبر و از ولي
  »59/نساء«).امرتان اطاعت كنيد

كامـل            بايد دانست كه از كفار استعمارگر نبايد اطاعت كرد بلكه واجـب اسـت آمـادگي   
نيم و جهان اسـالم  مان بيرون ك هاي اسالمي مادي و معنوي بگيريم تا آنان را از سرزمين

  . كنيم          شان پاك سازي را از پليدي
بـدعتي اسـت كـه بـا     ) در ميان شما: (»فيكم«در آيه به ) از شما: (»منكم«و تاويل كلمه

انـد تـا مسـلمانان را گمـراه كننـد و بـر        ها از خودشان ساخته ي انگليس، قادياني دسيسه
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اجتناب  2پيروي و از تكروي، اختالف و تفرقه 1از سنّت و جماعت -73

 . كنيم  مي

                                                                                                                            

هـاي اسـالمي را از    عـالي همـه سـرزمين   اهللا ت. اطاعت استعمارگران كـافر وادار نماينـد  
  . وجودشان پاك كند

گوينـد و جماعـت، بـه     مـي  �سنت، به راه روش گفتاري، رفتاري، تأييدي پيـامبر  .1
شـود   شان تا روز قيامت گفته مي و پيروان به نيكوي �جماعت مسلمانان اعم از صحابه

  . كه پيروي از آنان هدايت و مخالفت با آنان گمراهي است
شويم و بـا جماعـت سـلف     منظور اين است كه از سنت منحرف نمي: گويد باني ميآل .2

كـه بـه نظـرش              اي را بدليلي كنيم، تكروي اين نيست كه فرد مسلمان نظريه مخالفت نمي
دهد هر چند با جمهور مخالف باشد، چرا كه در قرآن و سنّت دليلي  تر رسيده ترجيح  قوي

  . تر باشد شان صحيح جمهور در صورتي عدم دليل از مخالف هاي نيست كه تمام ديدگاه
شـان   اي ميـان  اي اجماع كردند و هيچ اختالف شناخته شـده  آري، اگر مسلمانان در مسئله

  ∪∪∪∪: فرمايـد    زيـرا اهللا تعـالي مـي   . كنـيم           نبود، در اين صورت واجب است از آنان پيـروي 

 tt tt ΒΒΒΒ uu uu ρρρρ ÈÈ ÈÈ ,,,, ÏÏ ÏÏ %%%%$$$$ tt tt±±±± çç çç „„„„ tt tt ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### .. ..  ÏÏ ÏÏ ΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ tt tt ΒΒΒΒ tt tt  ¨¨ ¨¨  tt tt6666 ss ss???? ãã ãã&&&& ss ss!!!! 33 33 ““““ yy yy‰‰‰‰ ßß ßß γγγγ øø øø 9999 $$ $$#### ôô ôôìììì ÎÎ ÎÎ6666 −− −−FFFF tt tt ƒƒƒƒ uu uu ρρρρ uu uu���� öö öö ���� xx xxîîîî ÈÈ ÈÈ ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ tt tt  ÏÏ ÏÏ ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ σσσσ ßß ßß ϑϑϑϑ øø øø 9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ kk kk!!!! uu uu θθθθ çç çç ΡΡΡΡ $$$$ tt tt ΒΒΒΒ 44 44 ’’’’ ¯¯ ¯¯ <<<< uu uu θθθθ ss ss???? 

 ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### óó óóÁÁÁÁ çç çç ΡΡΡΡ uu uu ρρρρ zz zz ΝΝΝΝ ¨¨ ¨¨ ΨΨΨΨ yy yy γγγγ yy yy____ (( (( ôô ôôNNNN uu uu  !! !!$$$$ yy yy™™™™ uu uu ρρρρ #### ·· ··�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇ ⊇⊇⊇⊇ و هركس پس از آن كه هـدايت بـراي او روشـن    : (∪∪∪∪∋∋∋∋
ند او را به آنچـه رو  ك          شد، با رسول اهللا مخالفت ورزد و جز از راه و رسم مؤمنان پيروي

  »115/نساء«). بد جايگاهي است] جهنم[كرده واگذاريم و او را به جهنم در آوريم و           
در صورت اختالف واجب است به كتاب و سنت رجوع كنيم و هر كس برايش ظاهر شد 

 كند و هر كس از رجوع به كتاب و سنت حق برايش روشن نشـد از قلـبش            از آن پيروي
  . استفتا كند خواه موافق يا مخالف جمهور باشد
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را دوست داريم و از ظالمان و  عادل و امانت دار]كمان و افرادحا[ -74

 . خيانت پيشگان متنفريم

و  »!اعلم اهللا«: گوييم كه علم چيزي بر ما مشبه شود مي          در صورتي -75
 كنيم آن را به اهللا واگذار مي

 احاديثحضر آن طور كه در  و ها در سفر       ما معتقديم مسح بر موزه -76

 1.استجايز  ،آمده

                                                                                                                            

اي تا حق برايش روشن نشود از جمهور پيـروي   تواند در هر مسئله من معتقدم كسي نمي
كند و گاهي هم با جمهور بـر حسـب اعتمـاد              تواند از جمهور پيروي  كند، بلكه گاهي مي          

ك وإِنْ أَفْتَـاك    « :فرمايد   يم �پيامبر. قلبي و شرح صدرش مخالفت نمايد قَلْبـ تَفْت اسـ
و مسند » 2588/دارمي« ).از قلبت استفتا كن هر چند فتوا دهندگان فتوا دهند( :»الْمفْتُونَ
   18215/احمد
هـا را         طحاوي به پيروي از ديگر مؤلفان در سنت، تنها مسح بر موزه: گويد آلباني مي. 1

  :ذكر كرده، به دو دليل
  .ثابت است �ها به صورت متواتر از پيامبر       مسح به موزه -1
 �روافض مخالف اين سنّت هستند، اما دليل متواتر بودن مسح بر موزه از پيـامبر  -2 

ها منافـاتي بـا ثبـوت مسـح بـر             البته تنها ذكر مسح بر موزه. حجتي قوي عليه آنان است
  . ها ندارد ها و كفش جوراب

نوشـته جمـال   » المسح علي الجـوربين «توانيد در كتاب  ها را مي جورابمبحث مسح بر 
اين كتاب با تحقيق و زيـر نويسـي آلبـاني و احمـد شـاكر      . مطالعه نماييد              الدين قاسمي، 

  . توسط المكتب االسالمي چاپ شده است
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تا  مسلمان] نيكو كار و فاسق[المرفرضيت حج و جهاد با اولي ا -77

ثابت است و هيچ چيز اين دو را باطل و قطع  1برپايي قيامت

 . كند نمي

                                                           

ه در برابـر دشـمنان   ك          فرض عين و جهادي: اول: بايد دانست كه جهاد بر دو نوع است .1
اسـت،      هاي اسـالمي  هاي اسالمي، و ممانعت از تصرف سرزمين مهاجم به برخي سرزمين

كـه تحـت   ... ها، عـراق، افغانسـتان، چچـن و    مثل امروزه فلسطين كه تحت اشغال يهودي
كـار هسـتند،    آري، همه مسلمانان بـدليل تـرك جهـاد گنـاه    . اسعمار استعمارگران هستند

  . هاي اسالمي بيرون رانند كه آنان را با جهاد از سرزمين          تازماني
ها  فرض كفايه، اين نوع جهاد به هدف رساندن دعوت اسالمي به ديگر سرزمين: دوم

اي انجام دهند  مقرر شده است تا اسالم در آن مناطق حاكم شود، هر گاه اين جهاد را عده
اگـر كفـار پـس از ابـالغ، دعـوت      شود، در ايـن جهـاد    فرضيت آن از ديگران ساقط مي

مسلمانان را پذيرفتند و مسلمان شدند كه نيازي به جنگ نيست امـا اگـر مـانع دعـوت     
. جنگيم تا فرمان اهللا حاكم شود، فقط ايـن جهـاد تـا قيامـت ادامـه دارد      شدند با آنان مي
ن علتي جز ضـعف و  كنند و اي نويسندگان امروزي اين جهاد را انكار مي             متأسفانه برخي 

: كه فـرض عـين اسـت نـدارد، چـه راسـت گفـت                 ناتواني مسلمانان از قيام براي جهادي
يتُم بِـالزَّرعِ   «:فرمايد   جا كه مي آن �پيامبر ضـرقَرِ والْب أَذْنَاب أَخَذْتُمينَةِ وبِالْع تُمعايإِذَا تَب

 لَّطَ اللَّهس ادالْجِه تَرَكْتُمو كُمينوا إِلَى دتَّى تَرْجِعح هنْزِعالَ ي ذُال كُملَيگاه كـه شـما    آن: (»ع
كـااليي را از فـردي             اين معامله به اين صورت است كـه فـردي   [مسلمانان معامله عينه 

 3خرد و بـدليل مقـروض بـودن آن را نقـداً      ميليون تومان مي 4ديگر به طور نسيه مثالً 
كنايه از توجـه مفـرط   [كرديد و دم گاو را گرفتيد] فروشد ومان به همان فرد ميميليون ت
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ايمان  )نويسندگان بزرگوار( :»كرام الكاتبين«ما به وجود فرشتگان  -78

 . داريم و معتقديم آنان را اهللا براي حفاظت از ما مأمور كرده است

كه مأمور گرفتن ارواح جهانيان است، ايمان  1ه فرشته مرگما ب -79

 .داريم

و  2ثابت است ندهست كه سزوار آن          كساني          ما معتقديم عذاب قبر براي -80

طور  هر فرد آن از )�رب، دين و پيامبر(از  1ل منكر و نكيراسو

 . حق است ،نقل شده �و صحابه �كه در روايات از پيامبر

                                                                                                                            

به كشاورزي خرسند و خوشنود شـديد و جهـاد در راه اهللا را تـرك    ] به كشاورزي است
گرداند و آن را از شما دور نخواهد كـرد تـا    كرديد، اهللا ذلت و پستي را بر شما چيره مي

ابـوداود  ). برگرديـد ] و جهـاد در راه اهللا  �وي از رسـول اهللا پيـر [تـان  كه به دين          وقتي
  » 11/ش« الصحيحه. ك.ر 3464/ش
گذاري ايـن فرشـته    نام اين فرشته در قرآن ملك الموت است لذا نام:  گويد آلباني مي. 1

ي مـردم شـايع اسـت، هـيچ اصـلي نـدارد و از        طور كـه در ميـان عامـه    به عزرائيل آن
  . اسرائيليات است

كفار و فاسقان مسلمان سزاوار عذاب قبر هستند، ايـن عـذاب بـراي    : گويد باني ميآل 2.
رسـند و شـارح    كه به حد تواتر مي          اين دو گروه به دليل نصوص قرآن و روايات زيادي
اما كنجكـاو شـدن در كيفيـت آن    . در شرح ذكر كرده، قطعي و اعتقاد به آن واجب است

كـه از            رك كيفيت آن ناتوان اسـت، و در شـريعت چيـزي    جايز نيست؛ چرا كه عقل از د
ديدگاه عقل محال باشد نيست ولي مسايل شرعي وجود دارد كه عقل از درك آن حيران 

را هـا   بنابراين واجب است تسليم آيات و روايـات باشـيم، برخـي از ايـن روايـت     . است
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 . است دوزخهاي  اي از چاله هاي بهشت يا چاله از باغ 2قبر باغي -81

از مرگ بر انگيخته خواهيم شد و در روز  ما ايمان داريم كه پس -82

قيامت جزاي اعمال را خواهيم ديد و اعمال ما در پيشگاه الهي 

مان را  شود و نامه اعمال  عرضه خواهد شد و از ما حساب گرفته مي

شويم و در  ل نيكو، پاداش داده ميخواهيم خواند و در برابر اعما

مقابل اعمال ناشايست عذاب خواهيم شد و معتقديم پل صراط، 

 . ترازوي اعمال و ميزان حق است

شوند و  نابود نمي 3بهشت و دوزخ هر دو مخلوقاتي هستند كه هرگز -83

هر  لذااهللا بهشت و دوزخ را پيش از آفرينش مخلوقات آفريده است 

                                                                                                                            

كـه بـه تحقيـق    ) 863-877(هـاي         ابن ابي عاصم تحت شـماره » السنه شرح«توان در  مي
  . تخريج بنده است مطالعه نماييد

تر ياد آور شدم متواتر اسـت، بـه جـز دو     اين نيز همان طور كه پيش: گويد آلباني مي .1
هاي منكر و نكير، در خصوص نام اين دو فرشته به منكر و نكير، در حديثي  فرشته به نام

   ).1391(ام آن را تخريج كرده» الصحيحه«ثابت است كه در ] حسن[با اسناد 
از ابوسعيد به صـورت مرفـوع بـا    ) 2/75(اين قسمتي از حديثي است كه در ترمذي . 2

سند ضعيف روايت كرده است، قسمت اول اين را ابويعلي تخـريج كـرده و فـردي بنـام     
  ) 3/55(» المجمع«. ك.ر. در سند آن است و دراج روايات مناكيري دارد» دراج«
شـود و ديگـري    كه فنا و نابود مي           ت كه آتش آخرت دو آتش است، آتشيبايد دانس .3
. كاران مسلمان است گران و گناه اما آتش فنا شدني، آتش عصيان. شود ماند و فنا نمي مي

شود، آتش كافران و مشركان است، اين خالصه بحثي اسـت كـه در آن    كه فنا نمي          آتشي
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كند و هر كس را  وارد بهشت مي ويشلطف خكس را بخواهد به 

هر كس همان كاري  اماكند  وارد جهنم مي خود بخواهد به عدالت

نوشته شده است و به طرف همان در حركت  1كند كه برايش مي

 . است كه آفريده شده است

                                                                                                                            

تلف با اين ديدگاه سازگار اسـت و نبايـد بـه آنچـه شـارح در      ترديدي نيست و ادله مخ
كه منافي اين نوشته، بسنده كنيم، » حادي االرواح«و » شفاء العليل«جا و ابن قيم در  اين

انـد و از طرفـي دليـل     كه اشاره شد بصورت بنيـادي بحـث نكـرده             ها در جاهايي زيرا آن
وجـود نـدارد و اهللا تعـالي در خصـوص      صريح و صحيحي مبني بر فناي آتـش كـافران  

ωωωω ∪∪∪∪: ööفرمايد   يان مي بهشتي öö ΝΝΝΝ ßß ßß γγγγ �� ��¡¡¡¡ yy yy ϑϑϑϑ tt tt ƒƒƒƒ $$$$ yy yy γγγγ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù ÒÒ ÒÒ==== || ||ÁÁÁÁ tt tt ΡΡΡΡ $$$$ tt tt ΒΒΒΒ uu uu ρρρρ ΝΝΝΝ èè èè δδδδ $$$$ pp pp κκκκ ÷÷ ÷÷ ]]]] ÏÏ ÏÏ ii ii ΒΒΒΒ tt tt  ÅÅ ÅÅ____ tt tt���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ ßß ßß ϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩:  )  هيچ خسـتگي
« ).شـوند  رسد و آنان از بهشـت هرگـز بيـرون نمـي     نمي] يان  بهشتي[ها  و ناراحتي به آن

  »48/الحجر

$$$$ ∪∪∪∪  :گويـد  و همانند اين در مورد كـافران مـي   tt tt ΒΒΒΒ uu uu ρρρρ ΝΝΝΝ èè èè δδδδ tt tt  ÅÅ ÅÅ____ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ yy yy‚‚‚‚ ÎÎ ÎÎ//// zz zz  ÏÏ ÏÏ ΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ ΨΨΨΨ9999 $$ كـافران  ( :∪∪∪∪∠∠∠∠∌∌∌∌⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ ####$$
  »167/بقره«).هرگز از جهنم بيرون شونده نيستند

انـد، از نظـر سـند صـحيح      كه مخالف اين نظريه است، روايت كرده... و آنچه از عمر و 
ام، سـپس ايـن را در    لذا بنده در تعليقي بر شـرح، ايـن موضـوع را توضـيح داده    . نيست

  . ام جلد دوم توضيح داده» عيفهالض«
ه إِلَـى    « : فرمايد   مي �كند كه پيامبر در اينجا طحاوي به حديثي اشاره مي .1 فَـرَغَ اللـَّ

  أَم ىشَـقو هعضْـجمو أَثَرِهو هقرِزو هلنْ أَجسٍ منْ خَمم دبكُلِّ ع   يدع اهللا پـنج چيـز را   : (»سـ
ميـرد و دفـن    كه مـي           اجلش، رزق، مهلت، جايي: كه عبارتند از براي هر بنده نوشته است

و ) 113(اين حديث صحيح است كـه در مشـكاة   ). شود و نيك بخت و بدبخت بودن مي
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 . مقدر شده استبراي بندگان خير و شر از طرف اهللا  -84

ي كه انجام افعال ست مخلوق را به استطاعت و توانايي برنيجايز  -85

 با انجام كار همراه است،، توصيف نمود و توفيق ها واجب است آن

استطاعت و قدرت از نظر سالمتي، توانايي و نيروي انجام كار و 

الهي مربوط  و خطاب سالم بودن وسايل بايد قبل از انجام فعل باشد

اهللا تعالي  .شود كه موارد فوق رد دارا باشد به فردي مي

ŸŸ ∪∪∪∪1 :ايدفرم   مي ŸŸωωωω ßß ßß#### ÏÏ ÏÏ kk kk==== ss ss3333 ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ ²² ²²¡¡¡¡ øø øø6666 tt ttΡΡΡΡ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyγγγγ yy yyèèèè óó óó™™™™ ãã ããρρρρ  ∩∩∩∩ :) خداوند هيچ نفسي

 » 286/بقره). كند مگر به اندازه توان آن را مكلف نمي

                                                                                                                            

تخريج شـده اسـت و در روايـات در معنـاي ايـن حـديث بسـيار        ) 303-309(» السنه«
  )مترجم 22355و 22354/مسند ش. (معروف است

اولي نظريه اشاعره است و دومي نظريه معتزله و صحيح اينست كـه  : يدگو آلباني مي .1
چـون  . طور كه طحاوي بصورت تفصيلي ذكر كـرده بپـذيريم   هر دو نظريه را با هم همان

شيخ االسالم ابن تيميه اين بحث را بصورت شفاف و روشن توضيح داده اسـت لـذا نقـل    
ايشان در مجمـوع الفتـاوا   . سته استكامل آن در اينجا به دليل اهميت موضوع بجا و شاي

مردم اعـم از اهـل سـنت و غيـره دو ديـدگاه متفـاوت در       «: نويسد             مي) 8/371-376(
  دارند، كه آيا استطاعت با فعل شده يا قبل از آن؟» استطاعت بنده«خصوص 

در اين موضوع دو ديدگاه متفاوت وجود دارد، گروهي معتقدند استطاعت تنهـا بـا فعـل    
... دانند و كساني از اصحاب ما و كه قدر را ثابت مي          هايي است و بس، اين نظريه اشعري
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ي بيشـتر   گروهي معتقدند استطاعت قبل از فعل است؛ اين عقيـده . ها هستند كه موافق آن
  . كنندگان قدر اعم از معتزله و شيعه، اوست          نفي

انجام يك فعل صالحيت دارد و بس و استطاعت گروه اول، معتقدند استطاعت فقط براي 
  . با همان فعل همراه است و از آن جدا نيست

استطاعت براي انجام دو چيز متضاد صالحيت دارد لذا هرگز بـا  : گويند گروه ديگري مي
ها معتقدند تحـت   ترند، زيرا آن ها در اين موضوع از همه منحرف فعل همراه نيست، قدري
فعل همراه نيست، چرا كه مؤثر ناگزير بايد با اثر باشد پـس هـيچ   هيچ شرايطي قدرت با 

ي  گاه با آن همراه نيست و معتقدند قدرت، اراده و امر در اين موضوع برابر است، عقيده
كند اين است كه با آن فعـل اسـتطاعتي همـراه     صحيحي كه قرآن و سنت آن را تايد مي

تطاعت بر دو نوع است؛ استطاعت مقدم در نتيجه اس. است كه به غير آن صالحيت ندارد
كه فقـط فعـل             به اين ترتيب استطاعتي). بر فعل و داراي صالحيت بر دو چيز متضاد است

شـود و آن   آيد و مجوز آن است و اين موجب انجام فعل مي است، پس آن فعل پديد مي
  . كند را محقق مي

¬¬ ∪∪∪∪ :فرمايد اهللا تعالي در خصوص نوع اول استطاعت مي ¬¬!!!! uu uu ρρρρ ’’’’ nn nn ???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### MM MMkkkk ÏÏ ÏÏmmmm ÏÏ ÏÏMMMM øø øø WWWW tt tt7777 øø øø 9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇ  tt tt ΒΒΒΒ 

tt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏ µµµµ øø øø ‹‹‹‹ ss ss 9999 ÎÎ ÎÎ)))) WW WW ξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ 44 44  tt tt ΒΒΒΒ uu uu ρρρρ tt tt���� xx xx6666 xx xx .... ¨¨ ¨¨ ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### ;; ;;  ÍÍ ÍÍ ____ xx xxîîîî ÇÇ ÇÇ  tt ttãããã tt tt  ÏÏ ÏÏ ϑϑϑϑ nn nn ====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø 9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪: ) براي اهللا حج خانه بر
  » 97/آل عمران«). كه بتواند روي آن راه برود          عهده مردم است البته كسي
كـه            بود، قطعاً حج بر كسي واجب نبود مگر مگر همـان   ل مياگر اين استطاعت فقط با فع

شد حتي حج پـيش از   كار نمي ي حج گناه در حال انجام حج است، و كسي با ترك فريضه
بستن احرام بر كسي واجب نبود، و قبل از بجا آوردن مراسم هم حـج بـر كسـي واجـب     

  !!!نبود
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ــي ــالي م ــد   اهللا تع )) ∪∪∪∪ :فرماي ((####θθθθ àà àà )))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ tt tt ΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ ΛΛΛΛ ää ää  ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÜÜÜÜ tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ ــتطاعت  ( :∩∩∩∩ ####$$ ــزان اس ــه مي ــان  از اهللا ب ت
  » 16/تغابن«).بترسيد

اهللا دستور داده به اندازه استطاعت از او بترسيم و تقوا پيشه كنيم اگـر هـدف اسـتطاعت    
كه در حـال            بود، قطعا تقوا و ترس اهللا بر كسي واجب نبود مگر همان فعلي مقارن فعل مي
  . چرا كه تنها همان فعل است كه با استطاعت همراه است .انجام است

ŸŸ ∪∪∪∪ :فرمايد   تعالي مي اهللا ŸŸ ωωωω ßß ßß #### ÏÏ ÏÏ kk kk ==== ss ss 3333 ãã ãã ƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ ²² ²²¡¡¡¡ øø øø6666 tt tt ΡΡΡΡ �� �� ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yy γγγγ yy yyèèèè óó óó™™™™ ãã ãã ρρρρ 44 كنـد   اهللا هيچ كسي را مكلف نمي( :∩∩∩∩ 44
  » 209/بقره«) مگر به اندازه توانش

انسـان  وسع همان تواني است كه در انسان قرار داده شده و طاقـت انجـام آن در وجـود    
اگر هدف از وسع، تواني باشد كه مقارن با فعل است، هرگز كسي مكلف به انجـام  . است

كـه            كه در حال انجام آن است و مكلف بـه انجـام واجبـاتي             شد مگر همان فعلي فعلي نمي
 كـه در قـرآن و سـنت بـه              هـر دسـتوري   . و شبيه اين بسيار اسـت ... شد ترك كرده نمي

استطاعت معلق شده و عدم آن به عدم استطاعت وابسته معرفي شده، هدف از آن مقارن 
كـه            هـايي  بودن و همراهي نيست و اگر چنين نباشد پس اهللا واجبات را بر كسي بجز همان

ها را انجام ندهد ساقط كرده است در  كه آن          دهند واجب نكرده است، و از كسي انجام مي
؟ اما استطاعت مقارني است كـه موجـب   !شود كسي با ترك واجبات گناه كار نمي نتيجه

ـ    اين آيه است كه اهللا تعـالي مـي  : مانند. شود انجام فعل مي $$$$ ∪∪∪∪: دفرماي tt tt ΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç çç ΡΡΡΡ%%%% xx xx .... tt tt ββββθθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo „„„„ 

yy yyìììì ôô ôô ϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### $$$$ tt tt ΒΒΒΒ uu uu ρρρρ (( ((####θθθθ çç çç ΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ 2222 tt tt ββββρρρρ çç çç���� ÅÅ ÅÅÇÇÇÇ öö öö7777 ãã ãã ƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪: )20/هود«).ديدند توان شنوايي نداشتند و نمي«  
شود؛ بنـابراين   استطاعت، استطاعت مقارن با فعل است كه موجب انجام فعل مي اين نوع

كند، به اين ترتيـب نـوع اول    نوع ديگري استطاعت انجام تكليف را ناگزير و الزامي مي
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استطاعت، استطاعت شرعي است كه امر، نهي، ثواب و عقاب بر مدار آن است و مباحث 
  . تطاعت استفقها غالبا در حرف مردم همين نوع اس

استطاعت كوني است كه قضا و قدر بر آن مدار است و وجـود فعـل بـا آن محقـق     : دوم
ها و مسـايل و دسـتورات شـرعي اسـت و نـوع دوم بـراي        شود، نوع اول براي سخن مي

ôô ∪∪∪∪ :فرمايد   اهللا مي. ها و آفرينش هستي است سخن ôôMMMM ss ss %%%% ££ ££‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ uu uu ρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yy ϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ ==== ss ss 3333 ÎÎ ÎÎ//// $$$$ pp pp κκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 uu uu‘‘‘‘  ÏÏ ÏÏ µµµµ ÎÎ ÎÎ7777 çç ççFFFF ää ää .... uu uu ρρρρ ∩∩∩∩: ) سخنان
  »12 /تحريم«). هاي او را تصديق كرد وردگارش و كتابپر

: كه قدرت بنده مخالف علم يا اراده الهي اسـت حقيقتـي اسـت كـه     مردم در خصوص اين
بنده بر اساس استطاعت اول توانايي بر انجام افعال شرعي پيش از فعل است و اهللا هم بر 

يم، تواناست و اگر نه توانايي بر كن دانيم و اراده مي آن تواناست و اهللا بر خالف آنچه مي
آنجام آن فعل نبود و بنده بر اين توانايي و قدرت مقارن نـدارد؛ زيـرا هـيچ چيـز انجـام      

دانسـته و اراده كـرده، چـرا كـه هـر چـه اهللا بخواهـد         كه اهللا آن را مي گيرد مگر اين نمي
 از قـول  شود، و سخن حواريون گوياي همين اسـت كـه اهللا   شود و هر چه نخواهد نمي مي

öö  ∪∪∪∪ :فرمايـــد   شـــان مـــي öö ≅≅≅≅ yy yy δδδδ ßß ßßìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo „„„„ šš šš���� •• ••//// uu uu‘‘‘‘ ββββ rr rr&&&& tt tt ΑΑΑΑ ÍÍ ÍÍ ii ii”””” tt tt ∴∴∴∴ ãã ãã ƒƒƒƒ $$$$ oo oo ΨΨΨΨ øø øø ŠŠŠŠ nn nn ==== tt ttãããã ZZ ZZ οοοο yy yy‰‰‰‰ ÍÍ ÍÍ ←←←← !! !!$$$$ tt tt ΒΒΒΒ zz zz  ÏÏ ÏÏ ii ii ΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ  !! !!$$$$ yy yy ϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ آيـــا ( :∩∩∩∩ ####$$
  »112/مائده«). اي از آسمان بفرستد تواند سفره پروردگارت مي

ββββ  ∪∪∪∪: ها فقط از همين نوع قدرت سوال كردند و يونس نيز اين گونه گمان كرد كه آن rr rr&&&&  ©© ©© 9999 

uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ øø øø )))) ¯¯ ¯¯ ΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏ µµµµ øø øø ‹‹‹‹ nn nn ==== tt ttãããã ∩∩∩∩:  )87/ءانبيا«). ما بر او قادر نيستيم«  
. شـود  گفته مـي   طور كه به شخصي ن  استطاعت را به قدرت تفسير كرده است هما: يعني 

تواني انجام دهي؟ اين سخن در   آن كار را مي: آيا قدرت انجام فالن كار را داري؟ يعني
  . ميان مردم مشهور است
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استطاعت قبل از فعل، كـه حصـول فعـل كـافي     : يعني. اول هستند ها معتقد به نوع قدري
آورد، او را در هنگـام انجـام    اش را بوجود مي همين كه بنده خواسته] و معتقدند[است و 

  !گرداند نياز مي             فعل از اهللا بي
گوينـد   شود و مي ها معتقد به نوع دوم هستند كه استطاعت موجب انجام فعل مي و جبري

ون اين فعل از غير است لذا انسان مجبور به آنجام آن است، هر دوي اين نظريه زشت، چ
ايست كه تابع اراده اهللا است، اهللا اين را در  قبيح و نادرست است، زيرا انسان داراي اراده

جاهاي متعدد از كتاب خود ذكر كرده است، پس وقتي انسان را اهللا داراي اراده و اختيار 
كـه اهللا او   انسان موجودي مجبور و مقهور است يا ايـن : توان گفت يده نميو خواسته آفر

انسان موجودي است كه براي خودش اراده و مشيت را : توان گفت را با اراده آفريده نمي
اش است، اين چيزي است كه  انسان مجبور به اختيار و اراده: آورد، اگر بگويد بوجود مي

بجـز اهللا تعـالي آن قـدرت را               اضـطرار نيسـت و كسـي   مانند ندارد و اين مفهوم جبر و 
ها به دو گروه ضـد و نقـيض اخـتالف كردنـد هـر دو       ها و جبري ندارد، از اين رو قدري

  . هستند  اند، باطل كرده          اند و در آنچه نفي گروه در آنچه ثابت دانسته
ده داشتن به ترجيح انجام فعل بـر  اند كه عقي ها گمان كرده خطيب و امثال وي از جبري ابن

چرا كـه ممكـن اسـت بـراي     . اي غير از بنده دارد ترك آن نياز ضروري به ترجيح دهنده
اي تعيـين آن ممكـن    اي برابر باشد كه بدون ترجيح دهنده انسان انجام يا ترك فعل بگونه

ي نفـي  نباشد لذا هر دوي اين باور صحيح است ولي اين ادعا كه الزمه هر يك به معنـا 
ديگري است، درست نيست، چرا كه انسان بوجود آورنده و كسب كننده كارهاست، امـا  
ايــن بوجــود آوردن نيــاز بــه وجــود آورنــده دارد؛ در نتيجــه انســان فاعــل ســازنده و  
بوجودآاورنده است، پس از اين كه فاعل، سازنده و بوجود آورنده نبود و نـاگزير بايـد   
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 . ها كاسب افعال هستند ها اهللا است و انسان خالق افعال و انسان -86

اهللا كسي را بجز به ميزان توانش مكلف نكرده و انسان به همان  -87

شده است و تفسير  1كه مكلف اندازه طاقت دارد

                                                                                                                            

 ∪∪∪∪  :فرمايـد    ه اهللا مـي طـور كـ   فاعلي داشـته باشـد، همـان    yy yy ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ 9999 uu uu  !! !!$$$$ xx xx©©©© öö öö ΝΝΝΝ ää ää 3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ΒΒΒΒ ββββ rr rr&&&& tt tt ΛΛΛΛ ÉÉ ÉÉ )))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo „„„„ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪ :

  »28 /تكوير«). كسي از شما كه بخواهد راست كردار شود          براي(
شـود، سـپس اهللا تعـالي     وقتي انسان خواهان استقامت باشد، به راه مستقيم رهنمـون مـي  

$$$$ ∪∪∪∪ : فرمايد مي tt tt ΒΒΒΒ uu uu ρρρρ tt tt ββββρρρρ ââ ââ  !! !!$$$$ tt tt±±±± nn nn@@@@ HH HH ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& uu uu  !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo „„„„ ªª ªª!!!! $$ $$#### �� ��>>>> uu uu‘‘‘‘ šš šš  ÏÏ ÏÏ ϑϑϑϑ nn nn ====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø 9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪: )  توانيـد   و حال آن كـه نمـي
  »29 /تكوير«). كه پروردگار جهانيان بخواهد          بخواهيد جز چيزهايي

ي سمعي و عقلي بر آن داللـت كنـد، همـه       شود و ادله هر چيز بصورت بديهي فهميده مي
هللا نيست، پـس انسـان در   حق است به همين علت هيچ نيرويي تغيير دهنده و قدرتي جز ا

ذات، صفات و افعال به اهللا نيازمند است، با اين كه خودش داراي ذات، صـفات و افعـال   
نفي صفات و ذات او و انكار حقيقت است حتـي ايـن عمـل    : است و نفي افعال او همانند

دانند و قـرار دادن چيـزي كـه     مي] خدا[شبيه غلو صوفيان غالي است كه همه چيز را حق
اسـتغناي از اهللا يـا عقيـده     ،بـراي اهللا ] و اهللا از همه چيز بي نياز اسـت [از آن بي نيازاهللا 

كسـي            اهللا بوجود بيايد، انكار حقيقت و شبيه غلـو  ] دستور[داشتن به اين كه چيزي بدون 
يـا معتقـد   ) ؟!ي شما هستم من پروردگار بلند مرتبه: (»أنا ربكم األعلي«: است كه بگويد

شود كـه فقـط عقيـده     ؟؟ به اين ترتيب روشن مي!خودش، خودش را آفريده استباشد؛ 
  .اهل سنّت و جماعت حق است و بس

دهـد، ايـن طاقـت از نـوع      مـي  شان  طاقت و توان ندارد مگر بر آنچه اهللا قدرت: يعني. 1
 كه به سالمتي، تـوان، قـدرت فـرد و سـالمتي وسـايل               توفيق است نه از نوع استطاعتي 
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هيچ نيروي تغيير دهنده و قدرتي جز اهللا ( :»االباهللا ةوالقو حولال«

ما معتقديم هيچ تغيير و حركتي صورت  اين است كه ).ستني

مگر با ياري اهللا و  ،تواند از معصيت اهللا برگردد نمي             گيرد و كسي نمي

                                                                                                                            

: ارتباط داشته باشد، اما در كالم مؤلف ايرادي وجود دارد كه شارح توضـيح داده اسـت  
شود، بلكـه بـه معنـاي امـر و نهـي بكـار        تكليف به معناي توان و قدرت استعمال نمي«
  . »رود و بس مي

هـا   كنـد لـذا آن   شان مكلف مـي  اهللا مخلوقاتش را فقط به اندازه توان«: گويد طحاوي مي
ظاهر اين كالم اين است كـه هـر دو جملـه يـك     » شان توان دارند ن تكليففقط به ميزا

چـون اهللا  . شان تـوان دارنـد   ها بيشتر از تكليف معني دارد، اين درست نيست، زيرا انسان

ßß  ∪∪∪∪ :فرمايـد    پاك براي بندگانش آساني و تخفيف را خواسته اسـت و مـي   ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ãã ƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ãã ãã ΝΝΝΝ àà àà 6666 ÎÎ ÎÎ//// 

tt tt���� óó óó¡¡¡¡ ãã ãã ŠŠŠŠ øø øø 9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸ ωωωω uu uu ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ãã ƒƒƒƒ ãã ãã ΝΝΝΝ àà àà 6666 ÎÎ ÎÎ//// uu uu���� ôô ôô££££ ãã ããèèèè øø øø 9999 $$ خواهد و خواهان زحمت شما  اهللا آساني را براي شما مي( :∩∩∩∩ ####$$
  »185/بقره«). نيست

ــي  ــد   و م ßß  ∪∪∪∪:فرماي ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ãã ƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ββββ rr rr&&&& yy yy #### ÏÏ ÏÏ ee ee6666 ss ssƒƒƒƒ ää ää †††† öö öö ΝΝΝΝ ää ää 3333ΨΨΨΨ tt ttãããã  ∩∩∩∩ :)ــي ــان    اهللا م ــما آس ــر ش ــار را ب ــد ك خواه
   »28/نساء«).كند

طاقـت و تـوان آن    قطعاً. كرد ايم، مكلف مي اگر اهللا ما را بيشتر از آنچه بدان مكلف شده
كرده و ما را مورد رحمت خود قرار داده است و بر ما           را داشتيم، ليكن نسبت به ما لطف 

تخفيف داده و در دين براي شما حرج و سختي قرار نداده است و اين اشكال با آنچه ذكر 
 شد پاسخ داده شد و منظور از اسـتطاعت، اسـتطاعت از نـوع توفيـق اسـت نـه تـوان و       

  !ها و وسايل، در اين عبارت نوعي اضطراب است كه بايد به توجه شود سالمتي آلت
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تواند بر آن ثابت قدم باشد،  كسي قدرتي بر اطاعت اهللا ندارد و نمي

 .مگر با توفيق اهللا تعالي

در حركت است،  ياله قضا و قدر هر چيز به خواست، علم، -88

و قضاوت الهي بر تمام  داردلبه غها        خواست اهللا بر تمام خواسته

دهد و هرگز ظالم  د انجام ميها چيره است، هر چه بخواه واناييت

يب و زشتي منزه عست و از هر از هر بدي و هالكت پاك ا 1نيست

                                                           

آنچه در قرآن بيانگر پاكي اهللا از ظلـم اسـت، نظريـه    : گويد مي) 507/ص(شارح در . 1
ها ظلم و زشتي است از  ها است؛ هر چه از انسان ها و جبري اي بين دو ديدگاه قدري ميانه

شان معتقدند هر چه انسـان انجـام دهـد كـه ظلـم و       زله و امثالها و معت اهللا نيست، قدري
زشت باشد انجام آن بوسيله اهللا همين گونه است، اين اشتباه است، زيـرا چنـين تصـوري    

كـه او تعـالي             در حـالي !! اهللا را همانند مخلوق دانسـتن، و قيـاس اهللا بـه بنـدگان اسـت     
  . ها بندگان نيازمند و مقهور هستند و انساننياز قادر است              پروردگار بي

ظلم عمل غير ممكني است كـه تحـت قـدرت داخـل     : گويند متكلمين در تعريف ظلم مي
. امكـان نـدارد در محـدوده ممكنـات    : گوينـد  ها مي نيست، اين تعريف درست نيست، آن

. هـد مقدورات ظلمي صورت گيرد و هرچه انجامش از او ممكن باشد، اگر آن را انجام د
كه از طرف كسي ديگر نهي           گيرد مگر از مأموري عدالت است بنابراين ظلم صورت نمي

 ∪∪∪∪ : فرمايـد    شده است و اهللا اين گونه نيست؛ زيرا اهللا تعالي مي tt tt ΒΒΒΒ uu uu ρρρρ öö öö ≅≅≅≅ yy yy ϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt ƒƒƒƒ zz zz  ÏÏ ÏÏ ΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÎÎ ÎÎ ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 

uu uu θθθθ èè èè δδδδ uu uu ρρρρ ÑÑ ÑÑ ∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ σσσσ ãã ãã ΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ ξξξξ ss ssùùùù ßß ßß ∃∃∃∃$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss †††† $$$$ YY YY ΗΗΗΗ øø øø >>>> àà ààßßßß ŸŸ ŸŸ ωωωω uu uu ρρρρ $$$$ VV VV ϑϑϑϑ ôô ôôÒÒÒÒ yy yy δδδδ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇ ⊇⊇⊇⊇ نيكو انجام دهد نـه از  و هر كس كارهاي ( :∪∪∪∪⊅⊅⊅⊅
  »112 /طه« ).هراسد  ترسد و نه از كم و كاستي مي ظلم و ستمي مي
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$$$$ ∪∪∪∪ :فرمايد   و مي  tt tt ΒΒΒΒ ãã ãã ΑΑΑΑ ££ ££‰‰‰‰ tt tt7777 ãã ãã ƒƒƒƒ ãã ãã ΑΑΑΑ öö öö θθθθ ss ss )))) øø øø 9999 $$ $$#### ££ ££ ““““ tt tt$$$$ ss ss!!!! !! !!$$$$ tt tt ΒΒΒΒ uu uu ρρρρ OO OO$$$$ tt tt ΡΡΡΡ rr rr&&&& 55 55 ΟΟΟΟ≈≈≈≈ ¯¯ ¯¯ ==== ss ssàààà ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ7777 yy yyèèèè ùù ùù ==== ÏÏ ÏÏ jj jj 9999 ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪:  ) سخن من تغيير ناپذير
  » 29/ ق«). كنم ترين ستمي به بندگان نمي شود و من كم است و دگرگون نمي

$$$$ ∪∪∪∪ : فرمايد   و مي tt tt ΒΒΒΒ uu uu ρρρρ öö öö ΝΝΝΝ ßß ßß γγγγ≈≈≈≈ oo oo ΨΨΨΨ ôô ôô ϑϑϑϑ nn nn ==== ss ssßßßß  ÅÅ ÅÅ 3333≈≈≈≈ ss ss 9999 uu uu ρρρρ (( ((####θθθθ çç çç ΡΡΡΡ%%%% xx xx .... ãã ãã ΝΝΝΝ èè èè δδδδ tt tt  ÏÏ ÏÏ ϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ ايم و  ما بديشان ستم نكرده( : ∪∪∪∪∌∌∌∌∠∠∠∠∩∩∩∩ ####$$

  »76/زخرف«). اند لكن خودشان به خويشتن ستم كرده

)) ∪∪∪∪: فرمايد   و مي  ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀ uu uu ρρρρ uu uu ρρρρ $$$$ tt tt ΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èè ==== ÏÏ ÏÏ ϑϑϑϑ tt ttãããã #### ZZ ZZ���� ÅÅ ÅÅÑÑÑÑ%%%% tt ttnnnn 33 33 ŸŸ ŸŸ ωωωω uu uu ρρρρ ÞÞ ÞÞ ΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎ ==== ôô ôôàààà tt tt ƒƒƒƒ yy yy 7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ #### YY YY‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪:  انـد   ه را كردهآنچ
  » 49 /كهف«). كند بينند و پروردگارت به كسي ظلم نمي حاضر و آماده مي

tt  ∪∪∪∪ :فرمايـــد   و مـــي tt ΠΠΠΠ öö öö θθθθ uu uu ‹‹‹‹ øø øø 9999 $$ $$#### 33 33 ““““ tt tt““““ øø øøgggg éé ééBBBB ‘‘ ‘‘ ≅≅≅≅ ää ää .... ¤¤ ¤¤§§§§ øø øø6666 tt tt ΡΡΡΡ $$$$ yy yy ϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôôMMMM tt tt6666 || ||¡¡¡¡ ŸŸ ŸŸ 2222 44 44 ŸŸ ŸŸ ωωωω zz zz ΝΝΝΝ ùù ùù ==== àà ààßßßß tt tt ΠΠΠΠ öö öö θθθθ uu uu ‹‹‹‹ øø øø 9999 $$ $$#### 44 44 11 11 χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ßß ßßììììƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ���� || ||     

ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏtttt øø øø :::: $$ هيچ . شود اده ميامروز هركسي در برابر كاري كه كرده است جزا و سزا د( :∪∪∪∪∠∠∠∠⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ ####$$
  » 17/غافر« ).بيگمان اهللا سريع الحساب است. گونه ستمي امروز وجود نخواهد داشت

 :كنـد  از قول اهللا روايـت مـي   �همه اين آيات بر ضد نظريه فوق داللت دارد و پيامبر
! اي بنـدگانم : (»فَالَ تَظَالَموا يا عبادى إِنِّى حرَّمت الظُّلْم علَى نَفْسى وجعلْتُه بينَكُم محرَّما«
ام پـس   گمان من ظلم را بر خودم حرام كردم و آن را در ميان شما هم حرام قـرار داده             بي

  »6737/مسلم«).ظلم نكنيد
  :اين حديث قدسي بيانگر دو چيز است 
  .شود اهللا ظلم را بر خودش حرام كرده لذا غير ممكن به اين صورت توصيف نمي: اول 

كه، اهللا از حرام نمودن ظلم بوسيله خودش خبر داده، همان طـور كـه خبـر داده،     اين: دوم
كـه   شان را مبني بـر ايـن   رحمت و مهرباني را بر خودش فرض كرده، اين موضوع حجت

  . كند كه مورد نهي قرار گرفته، باطل مي          گيرد، مگر از مأموري ظلم صورت نمي
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ŸŸ  ∪∪∪∪ :فرمايد اهللا تعالي مي .      ستا ŸŸωωωω ãã ãã≅≅≅≅ tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ çç çç„„„„ $$$$ ¬¬ ¬¬ΗΗΗΗ xx xxåååå ãã ãã≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øø6666 tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 

šš ššχχχχθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ çç çç„„„„ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪: )]ها  شود و آن كند سوال نمي از آنچه مي ]اهللا

 »23/انبياء«).گيرند هستند كه مورد سوال قرار مي] مخلوقات[

 1.      ستا دعا و صدقات بازماندگان براي مردگان سودمند -89

 . كند اهللا دعاها را اجابت و نيازها را برآورده مي -90

به اندازه . اهللا مالك هر چيز است و هيچ چيزي بر اهللا تسلط ندارد -91

چشم  ي نياز نيستيم، هر كس به اندازه             اهللا بي از هم يچشم به هم زدن

ن كه كافر شده و از يقيه نياز بداند ب             به هم زدني خودش از اهللا بي

 . هالك شوندگان است

شود نه مانند كسي از  كند، خشنود و راضي مي اهللا غضب مي -92

 1.مخلوقات

                                                                                                                            

اهللا رحمت را بر خودش فرض و ظلم را حـرام كـرده اسـت،    : شود ها گفته مي در پاسخ آن
اهللا چيزي بر خودش فرض و حرام كرده كه بر انجام آن قادر و توانا بوده است، نـه غيـر   

  . ممكن است و از انجام آن ناتوان
كه دعاهـا و صـدقات بـراي مردگـان      اهل سنت بر اين : گويد گويد، شارح مي آلباني  .1

امـا در  . اي از قـرآن و سـنت آورده اسـت    اق نظر دارند و سـپس ادلـه  سودمند است، اتف
خصوص صدقه فقط داليلي ذكر كرده كه تنها صدقه فرزند براي پدر و مادر سـودمند و  

احكـام  «من ايـن موضـوع را در  . تر است بديهي است كه صدقه از دعا خاص. مفيد است
  . ام شرح دادم و اتفاق مذكور را بررسي نموده» الجنائز
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از آنان  هيچ يكدر دوستي  امارا دوست داريم  �ما ياران پيامبر -93

و از هر  3اي بري و بيزار نيستيم و از هيچ صحابه 2كنيم افراط نمي

اشته باشد يا آنان را به بغض د �كسي كه نسبت به ياران پيامبر

                                                                                                                            

، ...كنند، اعـم از اشـاعره و   كه صفات اهللا تعالي را تاويل مي          اين ردي است بر كساني .1
  . منظور از خشم و خشنودي اهللا؛ اراده خير است: گويند ها مي آن
كردند كه دو صفت مذكور، با صفت اراده الهي چه فرقي دارد، اين در  توجه مي! كاش          اي

كـه بنـده             پذيرنـد، در حـالي   كنند و صفت اراده را مي را تاويل مي حالي است كه اين دو
اما چـرا  . باشد طور كه متصف به صفات خشم و خشنودي است، داراي اراده هم مي همان

كنند؟ فقط به اين دليـل كـه اراده الهـي بـا      اراده الهي را همانند اين دو صفت تاويل مي
ناسب و موصوف است، تمام صفات پروردگار همـين  اراده بنده تفاوت دارد و هر يك مت

  . دارد به شرح رجوع شود          اي گونه است، شارح در اين موضوع بحث گسترده
كنيم، ادعاي مصون  كنيم و از حد تجاوز نمي در محبت كسي از آنان افراط نمي: يعني .2

شـان ادعـا    ي و ائمـه  �كنيم، همان طور كه شيعه در خصـوص علـي   بودن كسي را نمي
  . كنند مي
. بدون برائـت، بيـزاري و تنفـر نيسـت     ها كه معتقدند واليت و دوستي،  رافضي: مانند .3

و  �كـه از ابـوبكر   تواند اهل بيت را دوسـت داشـته باشـد، مگـر ايـن      نمي             كسي           : يعني
نـان را بـا   ، بيزار باشد، اهل سنّت همه صحابه و اهـل بيـت را دوسـت دارنـد و آ    �عمر

دهنـد كـه    ها قرار مـي  ي خود آن عدالت و انصاف نه با هوي و تعصب در مقامي شايسته
  . سزاوار و شايسته آن هستند
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شان  كنيم، دوستي خير ذكر نكند متنفريم، بجز با خير آنان را ياد نمي

  .      ستنفاق و طغيان ا شان كفر، ايمان و احسان است، بغض  دين،

 �، اول براي ابوبكر صديق�اهللا ما معتقديم خالفت بعد از رسول -94

سپس  .بت استحق و ثا، بدليل برتري كه بر ديگر افراد امت دارد

براي  سپسو  �عثمانبعد از اين دو براي  �براي عمر

ها خلفاي راشدين و  اين ثابت و حق است لذا ،�طالب ابي بن علي

1. هستند) هدايت كننده(ائمه مهتدين 
 

دوست (بشارت داده بهشت  به كه پيامبر را ده نفري ]سنت اهل[ما -95

، ي هستنددهيم بهشت گواهي مي �بدليل گواهي پيامبر 2)داريم

ابوبكر، عمر، : سخن پيامبر حق است؛ آن ده نفر عبارتند از چرا كه

عثمان، علي، طلحه، زبير، سعد، سعيد، عبدالرحمن بن عوف و 

  �)امين امت(ابوعبيده بن جراح 

هر كس در خصوص اصحاب، همسران و فرزندان و نسل  -96

دگاه يكي سخن بگويد و دينكه از هر پليدي پاكند، به  �پيامبر

  .      ستفاق بري و بدور ايكو داشته باشد، قطعاً از نن

                                                           

هر كـس در خالفـت ايـن ائمـه طعنـه بزنـد از االغ       «: گويد تيميه مي شيخ االسالم ابن .1
  ). 3/152(مجموع الفتاوي . »تر است خودش گمراه

  » ...، و نشهدلهم...نحب العشره«ين صورت است عبارت بد) خ(در نسخه  .2
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علما و دانشمندان سلف اعم از سابقين، صحابه و تابعين، اهل خير و -97

كنيم و هر كس  و فقها و صاحب نظران را به نيكي و خير ياد مي محدثين

  .      ستا گمراهآنان را به بدي ياد كند 

 �ندارد و ما معتقديم يك پيامبر كسي از اوليا بر پيامبران برتري-98

 . و برتر است 1از تمام اوليا افضل

                                                           

هـا و صـوفيان نـادان را رد     طحاوي در ايـن جـا، وحـدت الوجـودي    : گويد شارح مي .1
اند، همواره به پيـروي از علـم و    كه بر ايمان راستين استقامت كرده          كند، و گرنه آناني مي

وي از پيـامبران را بـر همـه    اهللا پيـر : كنند و باور قطعـي دارنـد كـه    شريعت سفارش مي

!!  ∪∪∪∪ :فرمايد   مخلوقات واجب كرده است و مي !!$$$$ tt tt ΒΒΒΒ uu uu ρρρρ $$$$ uu uu ΖΖΖΖ ùù ùù ==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏ ΒΒΒΒ @@ @@ ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ �� �� ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ ãã ãã ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ 9999 ÂÂ ÂÂ χχχχ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### 

بـه اجـازه اهللا از او اطاعـت    ] فرمـان داديـم  [هيچ پيامبري نفرسـتاديم مگـر ايـن كـه    ( :∩∩∩∩
  » 64/نساء«).شود

شان در عبـادت و تزكيـه نفـس     ش و كوششكنند كه با تال بسياري از صوفيان گمان مي
  و برخـي !!! انـد  رسند كه پيامبران رسـيده  اي مي به درجه... بدون پيروي از قرآن و سنت

ترند و برخي بر اين باورند كه پيامبران و رسوالن چيزي  كنند از پيامبران افضل گمان مي
كند كه خـاتم   يك ادعا مي و هر!!! گيرند شان را از خاتم اولياء مي كه علم نيستند، جز اين

  . اوليا است
كنند، همان حقيقت قول فرعون اسـت كـه    در حقيقت اين علمي است كه صوفيان ادعا مي

اي جـز از خـود    معتقدند وجود اين جهان به خودي خود واجب است و اين جهان سـازنده 
ا و كـالً  امـا فرعـون آشـكار   !! گويند همه هستي اهللا است ها مي ندارد، با اين فرق كه اين

اي  شناخت، چرا كه او سازنده ها بيشتر اهللا را مي كرد، البته فرعون قلباً از صوفي انكار مي
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كه به صحت از  يما به حقيقت كراماتي كه از اوليا بر اساس روايات-99

 .ثابت است، ايمان داريم 1راويان ثق

                                                                                                                            

چون ابن عربي و امثال او معتقدنـد، وجـود مخلـوق     ها هم دانست ولي صوفي را ثابت مي
توانند شريعت ظاهري را تغيير دهند، گفتند  ها ديدند نمي همان وجود خالق است؛ وقتي آن

ت خاتمه يافته اما واليت خاتمه نيافته است و ادعا كردند واليت از نبـوت و انبيـا و   نبو
تـر اسـت و ادعـا كردنـد واليـت از نبـوت و انبيـا و رسـوالن          تر و مهم رسوالن بزرگ

 !!!كنند كنند كه انبيا از مقام واليت استفاده مي تر است و ادعا مي تر و مهم بزرگ

يعت است، زيرا واليت براي مومنان پرهيزگار ثابـت اسـت،   اين تغيير در شر: اند و گفته 

II ∪∪∪∪ :فرمايد   اهللا مي II ωωωω rr rr&&&& 11 11 χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu  !! !!$$$$ uu uu ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ 9999 ÷÷ ÷÷ ρρρρ rr rr&&&& «« ««!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸ ωωωω êê êê’’’’ öö öö θθθθ yy yyzzzz óó óó ΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎ γγγγ øø øø ŠŠŠŠ nn nn ==== tt ttææææ ŸŸ ŸŸ ωωωω uu uu ρρρρ öö öö ΝΝΝΝ èè èè δδδδ šš šš χχχχθθθθ çç çç ΡΡΡΡ tt tt““““ øø øøtttt ss ss آگاه باشـيد  ( :∪∪∪∪⊅⊅⊅⊅∌∌∌∌∩∩∩∩ ††††
شـوند، آنـان كسـاني هسـتند كـه ايمـان        كه دوستان اهللا ترسي ندارند و اندوهگين نمـي 

  »62/يونس«).اند و پرهيزگارند آورده
  . تر است تر و رسالت از نبوت خاص طور كه ذكر شد نبوت از واليت خاص همان
اين كه طحاوي پذيرش كرامات را مقيد بـه صـحت روايـات كـرده     : گويد آلباني مي .1

كرامـات بسـيار   . كاري بسيار نيكو است، چرا كه بخصـوص متـاخرين در نقـل روايـات    
انـد كـه در بطـالن آن     كه به همين نام اباطيلي نقـل كـرده            اند تا جايي گسترده عمل نموده

كند و حتي بسي اوقات شرك اكبر و شـرك   اي عقل داشته باشد، ترديد نمي كه ذره          كسي
كننـد و كتـاب طبقـات اوليـا نوشـته شـعراني يكـي از         در ربوبيت، بنام كرامت نقل مي

  . ده استهايي است كه بيشترين اباطيل در آن نقل ش كتاب
سـال بـه هـيچ چيـز      20بخاطر ادب در برابـر اهللا : گويد مانند اين كه يكي از اوليا كه مي

  ؟؟؟!!باش كه بوجود بيايد] كن فيكون[نگفتم 
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وج دجال، فرود آمدن عيسي هاي قيامت اعم از خر به عالمت-100

مغرب و خروج دابه  شيد ازرو طلوع خو1، از آسمانالسالم عليه

 .از جاي خودش ايمان داريم] زمين چهارپاي[االرض

 كند كه با قرآن، س ادعاي چيزي ميگير و هر ك جادوگر، فال-101

 . كنيم اجماع امت مخالف است را تصديق نميو سنت 

بر حق و صواب است و تك روي گمراهي و  2معتقديم جماعت-102

 . عذاب است

                                                                                                                            

  »تعالي اهللا عما يقول الظالمون علواً كبيراً«: گويد اهللا مي
حين تـاليف امـام   توان به رياض الصال كرامات صحيح از صحابه ثابت است كه مي          برخي 

بـه تحقيـق شـيخ آلبـاني، مراجعـه نمـود،       ) 1516-1523(هاي حديث)253(نووي، باب 
  .ايرادي هم ندارد

طور كه بسـياري از حافظـان    همان. روايات در اين باره متواتر است: گويد آلباني مي .1
م اي دار در اين خصوص رساله] آلباني[جانب  اين. اند متخصص حديث به اين گواهي داده

اميـد اسـت بتـوانم آن را    » السالم و قتله اياه عليه مسيح الدجال و نزول عيسي قصة «بنام
  . كامل كنم

و يارانش عمل  �منظور از جماعت گروهي است كه براساس اعمال و رفتار پيامبر .2
گروه نجات يافته همين گروه اسـت و اهـل حـديث بـه همـين      . كنند و بدان دعوت دهند

  . شود كنند، اطالق مي كه از آنان پيروي مي... كه از پيروان مذاهب و          گروه و كساني
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اهللا تعالي  سمان يكي است و آن اسالم است،و آدين اهللا در زمين -103

¨¨ ∪∪∪∪: فرمايد   مي ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM}}}} $$ ] لومورد قب[براستي دين (: ∩∩∩∩ ####$$

  »19 /آل عمران«). نزد پروردگار اسالم است

àà  ∪∪∪∪ :فرمايد   و مي  ààMMMMŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 zz zzΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM}}}} $$ $$#### $$$$ YY YYΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ   ∩∩∩∩: ) و راضي شدم كه اسالم

 »3 /المائده« 1).شدتان با دين ابدي

                                                           

دين اسالم قوانين شريعتي است كه اهللا بوسيله رسوالن بـه بنـدگانش   : گويد شارح مي .1
روايت از رسوالن است، اين حقيقتـي آشـكار اسـت     ،اصل و فرع اين دين. فرستاده است

ترين  يار و كم فهم، تشخيص و پذيرش آن با كمكه براي هر عاقل، فصيح و اعجمي، هوش
توانـد آشـكارا بـا انكـار يـك كلمـه        دقتي ممكن است لذا هر كس اسالم را نخواهد مي

تكذيب و مخالفت با اسالم و دروغ بستن به اهللا يا شـك در گفتـار اهللا يـا رد آنچـه اهللا     
كـرده و يـا آنچـه              نازل كرده، يا شك داشتن نسبت به آنچه اهللا شك را نسبت به آن نفي

قرآن و سنت به برتـري و آمـوزش آسـان ديـن     . به اين مفاهيم است، از دين خارج شود
آموختند در همان وقـت   آمدند اسالم را مي اسالم داللت دارند، زيرا نمايندگان قبايل مي

در برخي الفاظ بر حسب افرادي بوده كه از راه  �تفاوت آموزش پيامبر. گشتند بر مي
ضمام بن ثعلبه و وفـد عبـدالقيس، پيـامبر بـه     : آمدند، مانند  ور براي آموزش اسالم ميد
 �آموختند، برغم اين كـه پيـامبر   ها مسايلي آموزش داده كه ناگزير بايد آن را مي آن
دانست كه دينش به زودي در دنيا منتشر خواهـد شـد و پيامبركسـاني را بـه منـاطق       مي

كـه در منـاطق نزديـك              شان را بياموزند اما كسـاني  ديني مختلف فرستاد تا همه نيازهاي
بياينـد تـا آهسـته و     �توانستند در هر وقـت بـه حضـور پيـامبر     كردند مي زندگي مي
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يه و تعطيل، بين جبر شبتبين  ودين اسالم ديني بين افراط و تفريط -104

 . و نااميدي است ستنناديت و بين در امن و قدر،

ظاهر و باطن دين و اعتقاد ما همين است و ما از هر كس كه با -105

 . كنيم آنچه ذكر شد مخالفت كند، در برابر اهللا اعالم بيزاري مي

ما را  ي  ايمان ثابت قدم بدارد و خاتمه خواهيم كه ما را بر هللا تعالي مياز ا

با ايمان قرار دهد و ما را از هواهاي نفساني مختلف و پراكنده و نظريات 

... ، جبريه، قدريه وٰمعتزله، جهيمه مشبه،: رق و مذاهب رد كننده مانندمتف

هان هم پيمان و با گمرا 1از آنان كه با سنت و جماعت مخالفت كرده

                                                                                                                            

شـد كـه    از حالت و قرائن متوجه مي �شان را بياموزند، يا اين كه پيامبر تدريجي دين
نابراين بر حسب حال و نياز به مخاطب او مسايل ضروري و اجتناب ناپذير را آموخته، ب

  . داد او پاسخ مي
بگو به اهللا ايمان آوردم و سـپس    : (»قُلْ آمنْت بِاللَّه ثُم استَقم«: فرمايد   مي �مثالً پيامبر
  » 15814/مسند احمد ش«). استقامت كن

ليد را ديني واجب تق -از قرن چهارم هجري به بعد-كه          مقلداني: مانند: گويد آلباني مي .1
به همين علت از هدايت و راه يافتن با نـور قـرآن و سـنت اعتـراض     ! االتباع قرار دادند

دارند لذا هر كس تالش كند از مذهب گرايي نجات يابد و درپي و تمسك به راهنمـايي  
كنند، اهللا امام سنت را رحمت كند  باشد به پيروي از هواهاي نفساني متهم مي �پيامبر
روايات و احاديث است، آري، اين چه روش خـوبي اسـت    �دين محمد: ويدگ كه مي

  . كنند كه از آثار و روايات پيروي مي          براي جواناني
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 ازها  كنيم و آن اعالم بيزاري و تنفر ميند حفظ كند و ما از آنان ا شده

 »التوفيق و العصمه و باهللا«. ندهست نظر ما گمراه و پست

                                                                                                                            

كـه نظريـه پـردازي و قيـاس، ظلمـت و      ! داران آن روي بـر مگـردان   از حديث و طرف
  . تاريكي است اما حديث، نور و روشنايي

كه خورشيد           در حالي! خبرند يروي هدايت و راه راست غافل و بيكه از پ          چه بسا جواناني
  . كند آشكارا طلوع كرده و پرتو افشاني مي


