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 به نام الله بخشاینده و مهربان

 مقدمه 
حمد وستایش مخصوص الله است، و درود  وسالم 
بر  و سالم  نیست  پیامربی  او  از  بعد  که  بر کسی 

 اهل و یارانش 

از آنجایی که عقیده درست و صحیح اساس   اما بعد:
همین   دیدم  الزم  بوده،  دین  پایه  و  اسالم  مبین  دین 
موضوع را برای سخرنانی اختیار کنم. و طوری که از 
دالیل رشعی از قرآن و سنت معلوم می شود، افعال و  
اقوال در صورتی قابل اعتبار و پذیرش می باشد که از 

گرفت رسچشمه  سامل  و  درست  اگر  عقیده  اما  باشد.  ه 
آن   از  ناشی  افعال  و  اقوال  باشد پس  نادرست  عقیده 
نیز باطل می گردد، طوری که الله متعال می فرماید 
وغذای  شده،  حالل  شام  براى  پاكيزه  چيزهاى  امروز 
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براى شام حالل و طعام شام   كساىن كه اهل كتابند 
ازدواج  است  حالل  شام  ]بر  و  است  حالل  آنان  براى 

پاك زنان  از با[  پاكدامن  زنان  و  مسلامن  از  دامن 
كساىن كه پيش از شام كتاب ]آسامىن[ به آنان داده 
شده به رشط آنكه مهرهای شان را به ايشان بدهيد در 
حاىل كه خود پاكدامن باشيد، نه زناكار و نه آنكه زنان 

انكار كند    را در پنهاىن دوست خود بگرييد، و هر كه 
آورد قطعا عملش تباه شده  آنچه را که باید به آن ایامن

 . ۵و در آخرت از زيان كاران است. سوره مائده آیه 

و   محمد(  )ای  تو  برای   ( فرماید:  می  متعال  الله 
منودیم،   وحی  بودند  تو)پیامربان(  از  قبل  که  کسانی 
اگر رشک ورزیدید اعامل شام فرو ریخته می شود، و 

ه  از جمله خسارت مندان  خواهید شد( سوره الزمر: آی
و آیت هایی که بر این معنا داللت می کنند زیاد    ۶۵
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اش؛   امین  پیامرب  سنت  و  الله  رصیح  کتاب  -اند، 
باد او  خانواده  و  او  بر  وسالم  درود  این   -بهرتین  بر 

به   ایامن  از  عبارت  صحیح  ایامن  که  کند  می  داللت 
الله و فرشته گان وکتاب ها و فرستادگان ورز قیامت و  

اندازه خیر به  امور    ایامن  این  ورش)تقدیر( است، پس 
ششگانه پایه عقیده درست  می باشند، که الله متعال 
بر آن کتاب خویش را نازل منوده و پیامرب گرامی اش   
محمد علیه الصاله و السالم را با آن فرستاده است. از 
می   واجب  ایامن  غیبی  امور  همه  بر  مبانی  این  روی 

گرامی وی از آن شود و هرآنچه که الله متعال و رسول  
خرب داده باشد، و دالیل این اصول ششگانه در قرآن  
وسنت زیاد اند، از جمله آن این قول الله متعال است  

نيكوكارى آن نيست كه روى خود را  که می فرماید:  
]يا[ مغرب بگردانيد بلكه نيىك  و  به سوى مرشق 
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آن است كه كىس به الله و روز آخرت و فرشتگان  
]آسامىن كتاب  آوردو  اميان  پيامربان  و    ٰ سوره  .[ 

 .اآلیه ۱۷۷البقره آیه: 

جانب   از  بدانچه  )الله(  پيامرب  متعال  الله  قول  و 
آورده    :پروردگارش اميان  است  شده  نازل  او  بر 

و  است گان  فرشته  و  الله  به  همگى  مؤمنان  و   ،
آورده اميان  فرستادگانش  و  ها  )و    كتاب  اند 

ف از  يک  هيچ  )ميان  فرق   رستادگانشگفتند:( 
   ۲۸۵سوره البقره آیه  .( گذاريم منى

پاک:   الله  قول  این  ا  ی او  و امنی اهل  الله  به   !
پ   یو کتاب   امربشیپ  نازل کرده و به    امربشیکه بر 

پ   یکتاب  ا  شیکه  رو   نی از  ]از  و    یفرستاده  صدق 
اقتیحق و د ی اوریب   امنی[  الله  به  که  هر  و   .

و روز    او  امربانیو پ   یآسامن  یفرشتگان و کتاب ها
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گمراه  نا  یقی کافر شود،    امتیق دراز   ی  به  و    ی دور 
   ۱۳۶سوره النساء آیه دچار شده است. 

که الله آنچه را   یندانسته ا  ای آو این قول الله پاک:  
داند؟ مسلام  ]همه[   یاست، م  نیدر آسامن و زم

]چون   ی[ در کتاب دیده  یکه انجام م  ی]اعامل  نی ا
ب لوح محفوظ، ثبت[ است ] ]ثبت در    دی دتر   یو[ 

  ۷۰سوره الحج آیه آن کتاب[ بر الله آسان است. 

اما احادیث صحیحه که بر این مبانی داللت می کنند  
که  مشهوریست  حدیث  آن  جمله  از  اند،  زیاد  خیلی 
املومنین  امیر  از  را در صحیح خویش  آن  امام مسلم 

روایت کرده است   -  )ريض الله عنه(  -عمر بن الخطاب  
)صلی که جربیل علیه السالم در باره ایامن از پیامرب  

علیه وسلم( علیه وسلم( ، وی  پرسید    الله  الله    )صلی 
فرمود:   الله، برایش  به  اینکه  از  ایامن عبارت است 
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او،   پیامربان  به  او،  به کتاب های  او،  به فرشتگان 
به روز آخرت و  به اندازه خیر و رش)تقدیر( ایامن 

باشی. بخاری    داشته  شیخین؛  را  حدیث  این 
 ومسلامز حدیث ابو هریره  تخریج منودند. 

مبانی این  مسلامن   واز  باالی  که  آنچه  هر  ششگانه 
امور  و  تعالی  و  سبحانه  الله  حق  در  آن  به  اعتقاد 
باشد رسچشمه   امور غیب واجب می  و غیره  بازگشت 

 می گیرد.
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 ایمان به هللا متعال
است   واقعی  معبود  هامن  متعال  الله  اینکه  بر  ایامن 
پرستش   سزاوار  دیگر  چیزهای  همه  از  غیر  تنها  که 

 . است

از ایامن به الله متعال ایامن بر این است که او غیر از  
همه؛ معبود بر حق سزاوار پرستش است، زیرا او خالق 
بندگان ، نیکی رسان به آنان، روزی رسان آنان و آگاه  
از همه رازهای آشکار و پنهان شان است، او ذات توانا 

بر پاداش دادن به فرمانربدار و مجازات نافرمانان شان  
ثقلین   است متعال  الله  عبادت،  این  برای  است،  

برای آن دستور   را  آنان  و  آفریده است  را  )انس وجن( 
جن و    دمی افریمن ن داده است طوری که می فرماید:  

برا مگر  را  )خويش(.    یانسان   هسور عبادت 
 (  ۵۶الذاریات )
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ه آنان  روز   چیاز  و  خواهان    یمن  یرزق  و  خواهم 
ب   ستمین  نی ا خوراک  من  به   یب (  ۵۷)  هند دکه 

روز   دی ترد استوار    یالله  قدرت  صاحب  و  دهنده 
  ۵۸سوره الذاریات آیه  .است

فرماید:   می  پاک  الله  پروردگار   ی)ا و  عبادت  مردم 
را كه قبل از    یكه شام وآنان  یتان را كنيد، آن ذات

تا شام پرهيزگار شويد( سوره    .شام بودند آفريده، 
   ۲۱البقره آیه 

فرش  كىس ]مانند[  را  زمني  را    یكه  آسامن  و 
آىب  آسامن  از  و  داد.  قرار  برايتان  ]مانند[ سقفى 

م   ] ]انواع  از  بدان  براى   وهیباراند، سپس  را  جات 
دانيد   مى  كه  حاىل  در  پس  آورد.  بر  شام  روزى 

  ۲۲سوره البقره آیه  .همتاياىن مقّرر مكنيد براى الله
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آن   به  این حق و دعوت  بیان منودن  برای  الله متعال 
پیامربان را فرستاده و کتاب ها را نازل منوده، است و 
از عملکرد خالف آن هشدار داده است طوری که می 

آئفرماید:   هر  امت   نهیو  هر  در   ی امرب یپ   یما 
از طاغوت اجتناب  فرستاديم كه الله را بپرستيد و  

  ۳۶سوره النحل آیه  .ورزيد

قبل از   را  یامرب یو هيچ پ و  الله متعال می فرماید:  
 میاو وحى مى منود  یتو نفرستاديم مگر آنكه برا

مرا  پس  نيست،  من  جز  ]راستينى[  معبود  كه 
  ۲۵سوره االنبیاء آیه  .بپرستيد

فرماید می  تعالی  او  که   کتابی  اين  ۚ  )الر    :و  است 
سو   اتشی آ از  و  واستوارگشته،  پروردگار    یمحکم 

ب   میحک را   انیودانا  الله  جز  که  است(.  شده 
سو   نا  یقی د،  ینپرست از  برا  یمن  ب   یاو   م یشام 



 

 
10 

و  بهشت  ]به  دهنده  مژده  و  عذاب[  ]از  دهنده 
  ۲- ۱سوره هود آیه های  رضوان[ هستم.

الله جل  یگانگی  به  ارتباط  در  عبادت  این  و حقیقت 
قبیل   از  عبادات  انواع  همه  باید  که  است  این  جالله 
و غیر   نذر  امید، مناز، روزه، ذبح،  دعا، ترس )خوف(، 
شدن   تسلیم  روی  از  باید   عبادات  انواع  از  آن 
به  تذلل  محبت،  کامل  ترس،  و  خوف  ،عالقمندی  

ه شود، و اکرثیت عظمت و بزرگی او تعالی انجام داد
قران کریم در ارتباط به این اصل بزرگ نازل گردیده 

)الله را پرستش کن  است مانند این قول الله متعال:  
حال د  یدر  برا  نی که  گ  یرا  خالص     دهیرداناو 
باشیباش آگاه  د   دی(  الله    نی که  آن   از  خالص 
   ۳ - ۲سوره الزمر آیت های:  .است
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پاک  الله  قول  این  پروردگار   :و  )چنو  مقرر  نیت   )
نپرست را  او  جز  که:  است  االرساء   . دیداشته  سوره 

  ۲۳آیه: 

  ن ی د  کهی: پس الله را در حالو این قول الله متعال
برا را  گردان  یخود  خالص  اگر    د،ینبخوا   دی دیاو  و 

باشند نداشته  خوش  کافران  غافر؛   .چه  سوره 
  ۱۴آیه:

بن جبل   معاذ  از  الله عنه(  -و در صحیحین    -  )ريض 
فرموده  )صلی الله علیه وسلم( -روایت است که پیامرب 

را  است:   او  که  اینست  بندگان  بر  الله  حق 
 بپرستند، و چیزی را با او رشیک قرار ندهند.
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باالی   گردانیده  فرض  و  واجب  که  آن  همه  بر  ایمان 
 : ظاهری اسالمبنددگان خویش از ارکان پنج گانه 

ارکان  برهمه  ایامن  نیز  متعال  الله  به  ایامن  جمله  از 
پنج گانه اسالم است که آنرا باالی بندگان خویش الزم  

گواهی دادن بر    گردانیده است، و آن عبارت است از: 
که   این  و  تعالی  او  برحق جز  معبود  نیست  اینکه 
مناز،   کردن  پا  بر   ، است  الله  فرستاده  محمد 

زکات، و   پرداخت  رمضان  مبارک  ماه  )گرفنت(روزه 
که  کسانی  برای  حرام  الله  بیت  )زیارت(  حج 
این   از  غیر  و  باشد  داشته  آن  به  رفنت  توانایی 

 فرایض که رشیعت مطهره به آن آمده باشد.

و مهمرتین و بزرگرتین این ارکان گواهی دادن بر این  
اینکه   و  تعالی  او  جز  برحق  معبود  نیست  که  است 

اللمحمد   وسلم()صلی  علیه  است،    ه  الله  فرستاده 
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تنها  عبادت  مستلزم  الله  اال  اله  ال  ان  شهادت  چون 
الله و نفی عبادت غیر او تعالی است، و این است به  
است؛   معنایش  چون  الله،  اال  اله  ال  معنای  خصوص 
نیست معبود بر حق جز او تعالی ، پس هر آن چیزی 

انسان قبیل  از  شود  می  پرستش  تعالی  او  جز  ،  که 
می  پرستش  باطل  به  آنها  همه  غیره؛   و  جن  فرشته، 
یگانه است طوری  الله  او  تنها  برحق  و معبود   ، شوند 

فرماید می  پاکیزه  ذات  او  است    نی ا  :که  آن  بخاطر 
ا  الله حق  او م  ست،که  باطل    خوانندی و آنچه جز 

  ۶۲سوره حج آیه:  .است

دو   متعال  الله  که  شده  داده  توضیح  قبال  که  طوری 
مخلوق )انس وجن( را برای این اصل اولیه آفرید، وبه 
رسوالن   و  داد،  را  اصل  این  کردن  عملی  دستور  آنها 
خود را به آن فرستاده و کتابهای خویش را به آن نازل  
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منوده، پس در ارتباط به این بیندیش و بیشرت فکر و  
تا برای  تا  کن  بسیاری  تدبر  که  گردد  روشن  بیشرت  ن 

قرار دارند،  بزرگ  این اصل در غفلت  از  به   مسلامنان 
و  پرستش منودند،  را  دیگران  متعال  الله  با  که  اندازه 
الله  منودند،   رصف  دیگران  به  را  او  ویژه  حق 

 املستعان. 

امور   مدبر  جهان،  خالق  متعال  الله  که  این  بر  ایامن 
به   آنها  در  کننده  ترصف  و  خویش  آنها  وقدرت  علم 

 . است

از جمله ایامن به الله سبحان؛ ایامن بر این است که  
عاملیان   کارهای  مدبر  و  جهان  آفریننده  تعالی  او 
که   شکلی  هر  به  خویش  قدرت  و  علم  به  و  است، 
تعالی  او  و  کند،  می  ترصف  شان  امورات  در  بخواهد 
است،   عاملیان  همه  پروردگار  و  آخرت،  و  نیا  د  مالک 
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و پروردگاری دیگری وجود ندارد. و اوست    جز او خالق
را  ها  کتاب  و  فرستاده  را  السالم  علیهم  پیامربان  که 
به هرآنچه در آن  ایشان  بندگان و دعوت  برای اصالح 
نجات و اصالح شان در آنی و آینده است نازل منود، .  
ندارد. طوری که   اینها رشیک  او ذات پاک در همه  و 

فرماید:   می  متعال  چ  دگاری آفر الله  الله  ها    زیهمه 
بر همه چ  است، او  الزمر   نگهبان است.  زیو  سوره 

  ۶۲آیه 

پروردگار    گامنیمردم( ب   ی )االله متعال مى فرمايد:  
ها و زمني را در شش روز  شام الله است که آسامن

آفريد، سپس بر عرش مستقر شد، شب را به روز 
پ   پوشاندیم در  شتابان  م  یکه  و   رود،یآن 

ستاره و  ماه  و  آفخورشيد  )را  مسخر ريدگان  که   )
و  آفرينش  که  باشيد  آگاه  هستند،  او  فرمان 
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غايت    یفرمانرواي  به  )و  برکت  پر  است،  او  آن   از 
سوره    بزرگ( است الله که پروردگار جهانيان است.

 ۵۴االعراف آیه 

تحریف  اوبدون  واال  وصفات  نیکو  نامهای  به  ایامن 
ب و  آن(  معنای  الله  )تغيري  از  آن  تعطيل)نفى  دون 

)یعنی   تکییف  بدون  و  جزئی(  يا  و  كلی  نفی  متعال؛ 
متثیل   بدون    و  آن(  چگونگی  باره  در  کردن  پرسان 

 یعنی بیان کردن هامنند آن.

و از جمله ایامن به الله متعال ایامن به نامهای نیکو و  
از رسول   و  او آمده  او که در کتاب باعزت  صفاتی واال 

او ث و  امانتدار  تعطیل  و  بدون تحریف  ابت شده است 
بدون تکییف و متثیل، بلکه واجب است به آن شکلی 
که آمده گذاشته شود بدون بیان کردن کیفیت آن ، با 
که   بزرگی  معانی  آن  به  باشیم  داشته  ایامن  اینکه 
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است   وواجب   ، است  متعال  الله  صفات  از  عبارت 
توصیف کردن وی طوری که شایسته آن است، بدون  

شود، ای داده  شباهت  مخلوق  با  اش  صفات  در  نکه 
  ست،یهامنند او ن  ز یچ  چ ی)هطوری که می فرماید:  

  ۱۱سوره الشوری آیه  .(ناستی ب  یو او شنوا

  د،یها مزنالله مثل  یپس براو او تعالی می فرماید:  
م  نا  یقی  من  داند،یالله  النحل    .دیدانیو شام  سوره 

  ۷۴آیه: 

یاران  از  الجامعت  و  سنت  اهل  عقیده  است  این  و 
و کسانی که به نیکی   -  )صلی الله علیه وسلم(  -پیامرب

پیروی ایشان منوده اند، و این هامن عقیده است که 
کتاب:  در  الله  رحمه  األشعری  الحسن  أبو    امام 
نقل   السنه(  أهل  و  الحدیث  أصحاب  عن  املقاالت 
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اهل   از  دیگران  او  از  غیر  و  نیز منوده  ایامن  و  علم 
 روایت منوده اند.

در   مکحول  و  زهری  از  فرماید:  می  الله  رحمه  اوزاعی 
گفتند:   آنها  شد  پرسیده  صفات  های  آیت  باره 

 هامنطوری که آمده بگذارید. 

و   مالک  از  فرماید:  می  الله  رحمه  مسلم  بن  ولید  و 
الثوری   و سفیان  بن سعد  لیث  و  الله   -اوزاعی  رحمه 

ه در باره صفات آمده پرسیده شد ؛  در مورد خربهای ک
اند  آمده  که  هامنطوری  گفتند:  آنها  همه  پس 
بگذارید.؛ بال کیف)یعنی بدون اینکه کیفیت آن بیان 

 شود( .  

فراوان  تابعین  و  ما  الله فرموده است:  اوزاعی رحمه  و 
 بودیم که می گفتیم؛ الله پاک بر عرش مستوی است، 

پیرامو  که  آنچه  بر  داریم  ایامن  سنت  و  در  صفات  ن 
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عبد  أبی  بن  ربیعه  از  که  هنگامی  و  است.  آمده 
استوا   باره  الله علیهام در  الرحمن؛ شیخ مالک رحمه 

)نامعلوم(نیست،  مجهول  استوا  گفت:  شد  و    پرسیده 
پیام است و   الله  کیفیت غیر معقول است، و از طرف 
ما تصدیق کردن  باالی  و  آشکار  باالی رسول رساندن 

 آن است.  

می که از امام مالک رحمه الله  درباره )استوا(  و هنگا
مجهول   آن  کیفیت  و  معلوم  استوا  گفت:  شد  پرسیده 
آن   باره  در  کردن  سوال  و  واجب  آن  بر  ایامن  است؛ 

است،  را    بدعت  تو  گفت:ما  کننده  سوال  به  سپس 
بینم،  می  بد  وی انسان  مجلس  از  تا  داد  دستور  و 

 اخراج شود. 

  )ريض الله عنها(   -و این معنا از ام املومنین أم سلمه  
است،   - شده  روایت  بن   نیز  الرحمن  عبد  أبو  امام  و 
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منزه   پروردگار  ما  است:  فرموده  الله  رحمه  املبارک 
عرش  بر  آسامنهایش  فراز  بر  که  دانیم  می  را  خویش 
قرار دارد و از مخلوق اش متامیز است و سخنان علام  

زیاد است که در یک نشست بیان    و امامان درین باب
است، ناممکن  آن  به    کردن  توانند  می  عالقمندان 

مراجعه  باب  درین  سنت  اهل  علامی  های  نوشته 
امام  ابن  الله  عبد  از  )السنه(  کتاب:  مانند  منایند، 

)التوحید( کتاب  و  القدر محمد    احمد،  امام جلیل  از 
کتاب و  خزیمه  الاللکائی   )السنه(   بن  القاسم  ابو    از 

از ابو بکر بن أبی عاصم، و    الطربی، و کتاب )السنه( 
برای  الله  رحمه  تیمیه  ابن  االسالم  شیخ  پاسخ 
او  بود؛  العاده  او یک پاسخ فوق  باشندگان حامه، که 

و بسیاری   در آن عقیده اهل سنت را وضاحت داده ،
بر  از سخنان ایشان را در آن نقل منوده است، عالوه 
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بر درست بودن فرموده های  دالیل رشعی و عقلی که  
شان   مخالفان  سخنان  بودن  وباطل  سنت   اهل 

 داللت می کند.  

آن   التدمریه که در  نام  به  او  ترتیب رساله  به همین  و 
موضوع را به تفصیل وضاحت داده و با دالیل نقلی و 
را   گونه که حق  به  باالی مخالفین؛  رد کردن  و  عقلی 

ر کسی که از اهل  آشکار وباطل را نابود بسازد، برای ه
عالقمندی  و  باشد،  داشته  بینانه  حق  دید  علم 
شناخت حق را داشته باشد، عقیده اهل سنت را بیان  

است، وصفات   منوده  اسامء  باب  در  که  کسی  هر  و 
سنت   اهل  عقیده  مخالفت  به  دست  متعال  الله 
تضاد   در  که  شک  بدون  است،  زده  والجامعت 

تنا و  و عقلی  نقلی  با دالیل  آشکار  ومخالفت  در -قض 
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کند می  نفی  یا  و  ثابت  که  انچه  خواهد   -هر  مواجه 
 شد. 

اما اهل سنت والجامعت آنچه را برای الله متعال ثابت  
کتاب   در  خود  برای  خودش  تعالی  او  که  ساختند، 
صحیحه  سنت  در  او  گرامی  رسول  یا  و  اش،  باعزت 
از  عاری  که  اثباتی  باشد،  ساخته  ثابت  وی  برای 

تعالی را از تشبیه کردن با مخلوقات  متثیل باشد، و او  
از هر نوع تعطیل   اش منزه کردند، تنزیهی که در آن 
از   یافنت  نجات  به  شدند  پیروز  پس   ، منودند  برائت 

الهی    تناقض، و دستور  منوند،  عمل  دالیل  بر همه  و 
زدند؛  چنگ  بر حق  که  کسانی  برابر  که    در  حقی  آن 
ار شدن حق(  رسول اش را با او فرستاده و برای ) اشک

مخلص   خویش  های  کار  در  همیش  و  منود،  تالش 
بود، که او را به دریافت کردن حق پیروز می سازد، و   
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تعالی  او  که  طوری  سازد  می  پیروز  نیز  را   او  مبارزه 
است:   مفرموده  باطل  بر  را  حق  ما   م، یافکنیبلکه 

و ناگاه آن )باطل( نابود    شکند یپس آن را درهم م
  18نبیاء آیه . سوره اال شودیم

)اعرتاض و(    چ یو )کافران( ه  :الله متعال می فرماید
تو حق و    یمگر آن که برا  آورند؛یتو من  یبرا  یمثل

نی)پاسخ آیه    .می آور یم  ترانیب   کی(  الفرقان  سورۀ 
33  

ابن کثیر   الله    -حافظ  در تفسیر مشهور خود   -رحمه 
ي  ﴿إ نَّ    :در باره این فرموده الله متعال الَّذ  َربَّكُُم اللَُّه 

أَيَّ  تَّة   س  ِف   َرأَض  َواْلأ اَمَوات   السَّ َتَوى    ام  َخلََق  اسأ ثُمَّ 
  ﴾ الأَعرأش  )ایعنی   -َعََل  ب   ی :    گامنیمردم( 

ها و زمني را در  پروردگار شام الله است که آسامن
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شد مستقر  عرش  بر  سپس  آفريد،  روز    -شش 
   54است سوره االعراف آیه   .گفته

آن   سخن بزرگ  فایده  به   نظر  که  است  گفته  خوبی 
الله فرموده  او رحمه  این ذکر گردد =  خوب است در 
است که نص آن چنین  است: مردم درین مورد نوشته 
های خیلی زیادی دارند که ما منی توانیم از همه آن 
صالح  سلف  عقاید  از  ما  ولی  شویم،  آور  یاد  درینجا  

اوزاعی   و  " مالک  بن  پیروی می کنیم  لیث  و  ثوری  و 
از   غیر  و  راهویه  بن  اسحاق  و  احمد  و  و شافعی  سعد 
باره   در  امروز  و  گذشته  در  مسلامنان  امئه  از  ها  این 
بیان  اند که باید بدون  الله متعال به این نظر  صفات 
منودن کیفیت، تشبیه کردن آن به صفات مخلوقات و 
باید   آمده  که  یی  گونه  به  آن؛  معانی  از  منودن  انکار 

اشته شود، و آنچه به ذهن و فکر تشبیه کننده گان گذ
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بدین   است،  منتفی  متعال  الله  از   کند،  می  خطور 
معنی که او تعالی به آن توصیف منی شود، چون الله 
متعال با هیچ چیزی از مخلوقات خود مشابهت ندارد،  
است.   بینا  و  شنوا  او  و  چیز  هیچ  او  هامنند  نیست  و 

از   امئه  که  است  این  حامد حقیقت  بن  نعیم  جمله 
که  کسی  است:  فرموده  بخاری  امام  شیخ  الخزاعی 
کفر منوده  کند  تشبیه  مخلوقاتش  از  با چیزی  را  الله 
است، و کسی که انکار کند از آنچه الله خودرا به آن 
توصیف منوده نیز کفر ورزیده است ، و آنچه الله خود  
آن   به  را  او  پیامربش  یا  و  منوده  توصیف  آن  به  را 

ف منوده است در آن هیچ تشبیهی وجود ندارد ، توصی
را   الله  و   -پس کسی که  آیت های واضح  در  آنچه  به 

تعالی  او  ذات  سزاوار  که  طوری  صحیحه  های  روایت 
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الله نفی   از  را  و همه کاستی ها  است توصیف منوده 
 راه درست را پیموده است.  -منوده؛ در حقیقت 
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 ایمان بر فرشتگان
ایامن بر مالئکه شامل ایامن بر آنها به طور مخترص و  
را   الله  که  دارد  باور  مسلامن  پس  است،  تفصیلی 

است،   برافرشتگانی  را  آنها  خو  یو   ش ی عبادت 
ستوده اند    نیآنان را چن  یاست ، و او تعال  دهی آفر 

هستند و هرگز در گفنت    شانی که بندگان باعزت ا
شان دستور    یاکنند، و آنچه بر   یبر او سبقت من

م  یم اجرا  پ   یدهد  در  که  آنچه  )الله(   شیکنند 
آنآن  یرو  رس  پشت  که  آنچه  و  است،  هاست ها 
آن  داند،یم برا و   جز  او    کهیکس  یها  از  )الله 

من شفاعت  بپسندد،  و(  باشد  و    کنند،یخشنود 
  28سوره االنبیاء آیه  اند. مناکیها از ترس او ب آن

برخ اند،  اقسام متعددی  آنها  آنها وظیفه حمل و  از  ی 
نگهبانان  آنها  از  برخی  و  دارند،  را  الله  عرش  کردن 
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بهشت و دوزخ هستند، و برخی از آنها به حفظ و ثبت 
اعامل بندگان مکلف اند،  ما تفصیلی ایامن داریم بر 
مانند   اند  نامیده  آنهارا  رسولش   و  الله  که  کسانی 

که جربیل و میکائیل و مالک نگهبان آتش، و ارسافیل  
احادیث   در  او  از  و  دارد،  را  صور  در  دمیدن  وظیفه 
صحیح  در  است،  گرفته  صورت  آوری  یاد  صحیحه 

عائشة   از  عنها(  -بخاری  الله  که    -  )ريض  است  ثابت 
شده  آفریده  )روشنایی(  نور  از  فرشتگان  اند:  فرموده 
باشد،  مخلوط  دود  با  که  آتش  شعلهء  از  جن  و  اند، 
آفریده شده اند، و آدم علیه السالم از آنچه برای شام  
بیان گردیده است آفریده شد. مسلم در صحیح خود  

 تخریج منوده است. 
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 ایمان بر کتاب ها
کتاب ها؛ باید اجامال ایامن داشت همينطور ایامن بر  

که الله متعال کتاب هایی را بر انبیا و رسوالن خویش 
برای بیان کردن حق و دعوت به آن نازل منوده است، 

  امربان یپ   یبه راست   :طوری که او تعالی فرموده است
 شانی و با ا  م،ی آشکار فرستاد  یخودرا با نشانه ها

دم به عدالت  تا مر   م؛ی کرد  ازلعدل ن  ار یکتاب و مع
  25سوره الحدید آیه: رفتار کنند(.  

فرمايد:   می  متعال  مردم  الله  آغاز(  امت   کی )در 
 دهندهمیآور و ب را مژده  امربان یبودند، آنگاه الله پ 

( را بحق نازل یو با آنان کتاب )آسامن  ختیبر انگ
م  تا در  آنچه اختالف داشتند،    انیکرد،  مردم، در 

کسان  د، کنن  یداور  تنها  آنان    کهیو  به  )کتاب( 
نشانه آنکه  از  پس  بود،  شده  به   یها داده  روشن 
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رسآن و حسادت  دهیها  بخاطر ستم  در    یبود،  که 
کردند  شانان یم اختالف  آن  در  البقره  .  بود،  سوره 

 213آیه 

ال از  ما بشکل تفصیلی ایامن داریم  به آنچه الله متع
و قران   انجیل و زبور  و  تورات  نام برده است مانند  آن 
وغالب  آنها  کننده  پایانی، تصدیق  بهرتین،  که  کریم؛ 
برآنهاست، و بر همه امت  پیروی و حاکمیت آن واجب  

پیامرب   از  آنچه که  با  الله علیه وسلم( است،  از    )صلی 
متعال   الله  چون  گردیده،  ثابت  صحیحه  سنت 

ه  برای  را  فرستاده  پیامربش  جن(  و  )انس  ثقلین  مه 
با   تا  نازل منوده است  باالی وی  را  قرآن  این  و  است، 
آن داوری کند وآن را شفای آنچه در سینه ها و بیانگر 
قرارد  مؤمنان  برای  رحمت  و  هدایت  ومایه  چیز  هر 

فرماید می  تعالی  او  که  طوری  است،  ا  :داده    ينو 
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يم، از  است پُر برکت، که ما نازل کرد  ی)قرآن( کتاب 
کنيد، و پرهيزگار باشيد، تا مورد رحمت   یآن پريو 

   155سوره االنعام آیه  .قرار گرييد

( کتاب را بر تو نازل  نی و )ما االله پاک می فرماید:  
ب   م،ی کرد و رحمت و    تی و هدا  ز،ی همه چ   انگری که 

  89سوره النحل آیه:  مسلامنان است. یبشارت برا

بگو:   فرماید:  می  )متعال(  من   ی »االله  مردم! 
سو   ۀفرستاد به  آن   یالله  هستم،  شام  همهء 
از آن     ن یها و زمآسامن  ییروا که فرمان   یپروردگار 

)راست معبود  نی نیاوست،  او  جز  زنده   ست،ی ( 
م   کند،یم فرستاده   راند،یمیو  و  الله  به  اش پس 

پ  که    «ی»أم  امربیآن  ناخوانده(  و    به)درس  الله 
ا ا  امنی کلامتش  پ   د،ی اوریب   امنی دارد،  او  از    ی رو یو 
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هدا  د؛ یکن که  :   .دی شو  تی باشد  آیه  االعراف  سوره 
158   

 .با چنین مفهوم، آیت های فراوان  وجود دارد
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 ایمان بر پیامربان
و  کلی  ایامن  پیامربان  بر  که  است  واجب  همچنین 
جزئی ) تفصیلی و اجاملی( داشته باشیم، پس ایامن 
از جنس  بندگانش  برای  متعال  الله  که  این  بر  داریم 

را   پیامربان  و   -خودشان  دهنده  بیم  و  دهنده  مژده 
به سوی حق   کننده  هر   -دعوت  است، پس  فرستاده 

و  سعادت  به  منود  اجابت  را  آنها  نایل که  بختی  نیک 
امید   نا  و  ذلیل  کرد  را  آنها  مخالفت  که  هر  و  گردید، 
پیامرب ما محمد بن   آنها؛  و بهرتین  می شود،  آخرین 

الله   الله علیه وسلم(  -عبد  است، طوری که   -  )صلی 
  ی ما در هر امت  نهیو هر آئالله متعال فرموده است:  

از    یامرب یپ  و  بپرستيد  را  الله  كه  فرستاديم 
اجتنا آیه    .ورزيد  بطاغوت  النحل  الله    36سوره 

 )متعال(  
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اند:   بشارت  یامربانیپفرموده  ب   که  و   میدهنده 
  ی برا  امربانیپ   نی دهنده بودند، تا بعد از )آمدن( ا

   165سوره النساء آیه  نباشد . یمردم بر الله حجت

اند:   فرموده  )متعال(  همحمد  الله  از   کی   چیپدر 
ن شام  خا  ست،یمردان  و  الله  رسول    تم مگر 

سوره   آگاه است.  زیاست، و الله به هر چ  امربانیپ 
  40االحزاب آیه 

او را نامیده و یا نام وی از    -متعال    -و ما به هر که الله  
و   مفصل  گونه  به  است،  گردیده  ثابت  الله  رسول 

و  مشخص اميان می آوريم، مانند نوح و هود و صالح  
بر آنها و بر پیامرب ما بهرتین درود   -ابراهیم و دیگران   
 . و پاکیزه ترین سالم
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 ایمان به روز آخرت 
 وایامن به روز آخرت: 

الله   آنچه  پیامربش    -متعال    -هر  الله علیه    -و  )صلی 
از آن خرب داده است، که بعد از مرگ انسان   -  وسلم(

مانند:   به آخرت می شود  ایامن  واقع می شود شامل 
روز  در  آنچه  هر  و  آن  عذاب  و  آسایش  قرب؛  امتحان 
قیامت از سختی ها، ترازوی اعامل، حساب، پاداش و 
نرش عملنامه بین مردم واقع می گردد،  سپس برخی 

ر  دست  به  را  خویش  عملنامه  آنها  دیگران از  و  است، 
و همچنان  از پشت رس می  گیرند.  یا  و  بدست چپ 
به   ایامن  به  شود  می  شامل  آخرت(  روز  به  )ایامن 
حوض که برای پیامرب ما ثابت است و ایامن به بهشت 
و   مومنان  سوی  از  پروردگار  دیدار  و  )دوزخ(،  آتش  و 
از آن چیزهای که در  آنان و غیر  با  سخن گفنت شان 
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)صلی الله علیه صحیحه رسول الله  قران کریم و سنت
آمده است ، باالی همه آن ایامن واجب است و    وسلم(

و  متعال  الله  به گونه که  آن الزم است  تصدیق کردن 
 پیامرب صلی الله  علیه وسلم آنرا بیان منودند.

 ایامن به تقدیر )اندازه خیر ورش(

 و  ایمان به تقدیر  شامل چهار چیز یم شود: 
م الله  اتفاق  نخست:  گذشته  در  آنچه  داند  می  تعال 

می  نیز  را  بندگانش  حال  و  افتید،  خواهد  و  افتیده 
روز داند   و  رزق  غ  ی"  و  ها  اجل  اعامل،  امور    ره ی، 

م را  ه  یشان  پوش  نهای ا  یز ی چ   چیداند،  او    دهیاز 
تعال  یطور   ستین او  به   یکه  الله  است  فرموده 

   231سوره البقره آیه  .داناست زیهمه چ
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فرماید تعالی می  او  بدان  :و  بر هرچ  دیتا  الله    زیکه 
چ همه  بر  الله  علم  که  آن  و  احاطه    زیتواناست، 

 12سوره الطالق آیه :  .دارد

نوشنت او تعالی هر آنچه را که فیصله منوده و   دوم :
به  مقدر ساخته است؛ طوری که او تعالی فرموده اند:  

  کاهد، یها ماز آن  نیآنچه را زم  میدانیما م  یراست
کتاب  چ  یو  همه  نگهدار   زیکه  آن  نزد    یدر  شده، 

  4سوره ق آیه : ماست. 

  روشن را در کتاب    ز ی و همه چ :  الله ) متعال( می فرماید 
   12سوره یس آیه:  .  م ی ا )لوح محفوظ( شامر کرده 

که الله آنچه   یندانسته ا  ای آالله متعالی می فرماید:  
زم و  آسامن  در  م  نیرا  مسلام     یاست،  داند؟ 

 ی [ در کتاب دی ده   یکه انجام م  ی]اعامل  نی ]همه[ ا
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ب  ]و[  است  ثبت[  محفوظ،  لوح   دی ترد  ی]چون 
سوره الحج   ]ثبت در آن کتاب[ بر الله آسان است.

 70آیه : 

که   سوم: را  آنچه  ؛  او  نافذهء  خواست  بر  ایامن 
شود،   منی  نخواهد  که  را  آنچه  و  شود  می  بخواهد 

اند:   فرموده  که  را   گامنیبطوری  چه  هر  الله 
   18سوره الحج آیه : دهد.  یبخواهد، انجام م

او، چون  فرمان  نیست  این  فرماید جز  تعالی می  او  و 
می آن  به  که  است(  )این  کند،  اراده  را  د: گویچیزی 

)ب  پس  شو«  م  ی»موجود  موجود   .شودیدرنگ( 
  82سوره یس آیه:  
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 د یخواهیرا من  یز یو شام چو او تعالی می فرماید:  
ا ب   که نی مگر  بخواهد،  دانا  گامن یالله   یالله 
 30سوره االنسان ایه:  .است میحک

را،   چهارم: موجودات  ای  همه  تعالی  او  آفرینش 
هیچ آفریننده و هیچ پروردگار جز او نیست، طوری که 

فرماید:   آفر می  چ  دگاری الله  بر    ز یهمه  او  و  است، 
   62سوره الزمر آیه:   نگهبان است. زیهمه چ

فرماید:   می  متعال  بر    یاالله  را  الله  نعمت  مردم! 
ست که  ه  اللهجز    نندهیآفر   ای آ  د،ی آور  اد ی خود به  

وزم آسامن  از  را  ه  یروز   نیشام    چیدهد؟! 
ن  یمعبود او  حق(    ست، یجز  )از  چگونه  پس 

  3سوره فاطر آیه  !د؟ی شویمنحرف م
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پس نزد اهل وسنت و جامعت، ایامن به تقدیر شامل 
از   برخی  بر خالف  امور می شود،  این چهار  بر  ایامن 

که   بدعت  را   -اهل  ها  بندی  تقسیم  این  از  قسمتی 
 .ودندانکار من
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ایمان عبارت از گفتار و عمل است که به  
 پیروی زیاد شده، و به نافرماین کاهش یم یابد 

ایامن  که  شود،  می  باور  این  شامل  الله  به  ایامن  و 
به   و  زیاد  پیروی  به  و عمل است، که  از گفتار  عبارت 
از   یکی  هیچ  برای  واینکه  شود،  می  کم  نافرمانی 
که  ارتکاب گناهانی  نتیجه  در  نیست  مسلامنان جایز 
پایانرت از رشک باشد کسی را تکفیر کنند مانند: زنا،  

ن مواد نشه آور ، نافرمانی  رسقت، سود خوری ، نوشید
والدین و غیر آن از گناهان گبیره تا اینکه آن را حالل  

را   نی الله ا  گامنیب نشامرند، الله متعال فرموده اند:  
از آن    ر یو غ  بخشد،یکه به او رشک آورده شود، من

برا م  یرا  بخواهد  کس  النساء    .بخشدیهر  سوره 
  48ایه: 
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)صلی   -از رسول الله    نظر به اینکه در احادیث متواتر
وسلم( علیه  آن    -  الله  هر  متعال  الله  که  است  ثابت 

به  وی  قلب  در  که  سازد  می  بیرون  آتش  از  را  کسی 
 .اندازه دانه خردل ایامن باشد
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محبت کردن برای هللا و نفرت کردن برای  
 هللا، دوستی برای هللا و دشمنی برای هللا 

و   الله  برای  کردن  محبت  الله:  بر  ایامن  جمله  از  و 
و   دوستی  همچنان  و  است،  الله  برای  کردن  نفرت 
مومنان  با  مومن  پس  است،  الله  بخاطر  دشمنی 
و   کند،  می  دوستی  ایشان  با  و  ورزد،  می  محبت 
کافران را بد می پندارد و با ایشان دشمنی می کند،  

)صلی    -  و در راس مومنان از این امت صحابه پیامرب
هستند پس اهل سنت  وجامعت با    -  الله علیه وسلم(

دوست  را  ایشان  و  کنند  می  محبت  پیامرب  صحابهء 
از  بعد  انسانان  بهرتین  آنها  که  دارند  باور  و  دارند، 

پیامرب   فرموده  به  نظر  هستند،  الله   -پیامربان  )صلی 
بهرتین صده؛ صدهء من است، سپس آن    علیه وسلم(
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ها می آیند، باز آن های که پس از های که پس از آن  
 آن ها می آیند.

بر صحت این حدیث )بخاری و مسلم( اتفاق منودند و 
سپس   صدیق،  ابوبکر  ایشان  بهرتین  که  دارند  باور 
علی   سپس  النورین،  ذو  عثامن  سپس  فاروق،  عمر 

هستند،  و بعد   -اجمعین    )ريض الله عنهم(  -مرتضی  
مبرشه( سپس صحابه    از آنها باقیامنده ده نفر؛ )عرشه

مانده   باقی  عنهم(   -کرام  الله   -اجمعین    )ريض 
از   کنند  می  پرهیز   ) وجامعت  سنت  اهل  هستند، 
)سخن گفنت در باره( آنچه که بین صحابه کرام واقع 
در   مسایل  آن  در  آنها  همه  که  دارند  باور  و  گردیده، 
جستجوی حق بودند، پس کسی که از آنها به حقیقت  

دو وی  برای  بود    رسید  اشتباه  در  که  کسی  و  اجر،  
 برای او یک اجر داده می شود. 
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 )صلی الله علیه وسلم(   -و کسانی از اهل بیت پیامرب  
وی    - بر  که  دارند  دوست  وسلم( را  علیه  الله    )صلی 

اونها محبت می کنند ، همچنان   با  و  ایامن داشتند؛ 
پیامرب   همرسان  مومنان؛  علیه مادران  الله  )صلی 

ابراز رضایت  دوست    وسلم( از همه شان  و  می دارند، 
جویند،   می  زاری  بی  روافض  روش  از  و  کنند،  می 

الله   رسول  کرام  صحابه  که  علیه    -آنانی  الله  )صلی 
و   -  وسلم( آنها دشنام می دهند،  به  بینند،  بد می  را 

در مورد اهل بیت غلو می کنند، آنان را از جایگاه که  
با برای شان مشخص منوده  برند،   الله متعال  التر می 

همچنان )اهل سنت وجامعت( از عملکرد نواصب نیز 
بی زاری می جویند، آنانی که توسط گفتار و عملکرد 

 شان اهل بیت را اذیت می کنند. 
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هر آنچه که درین نوشتهء کوتاه یاد آور شدیم، شامل  
عقیده درست است؛ آن عقیده که الله متعال رسولش  

عقیده گروه نجات یافته را با آن فرستاده است؛ و این  
پیامرب   که  گروهی  آن  هستند،  وجامعت  سنت    -اهل 

وسلم( علیه  الله  است   )صلی  فرموده  آن  باره  در 
من   امت  از  پیروزی    -گروهی  باقی    -در حال  بر حق 

هر  و  رسد،  فرا  متعال  الله  امر  اینکه  تا  ماند  خواهد 
کسی تالش کنند تا اونها را ذلیل سازند؛ هیچ آسیبی 

و پیامرب علیه الصالة  (  ۵)  ن رسانیده منی توانند به آنا
گروه  ویک  هفتاد  به  یهود  است:  فرموده  السالم  و 
تقسیم   گروه  دو  و  هفتاد  به  نصارا  و  شدند،  تقسیم 
شدند، و این امت به هفتاد وسه گروه تقسیم خواهند  
گروه،   یک  بجز  اند،  آتش  در  ها  گروه  این  همه  شد، 

گرو  کدام  آن  گفتند:  کرام  :  صحابه  فرمودند  است؟  ه 
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و   کنند.  تعقیب می  را  و صحابه من  راه من  که  آنانی 
بر آن و دوری  و پایداری  این عقیده است که متسک 

 از هر چه که مخالف آن  می باشد واجب است. 
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یاد آوری از منحرفین از این عقیده و  
 کساین که بر ضد آن هستندد

آنها منحرف :  انواع  عقیده  ین  از  که  کسانی  اما 
هستند و بر ضد آن هستند، اقسام زیادی اند، برخی 
از آنها پرستش کننده گان بت ها، مجسمه ها، فرشته 
هستند،   غیره  و  ها  سنگ  درختان،  جن،  اولیا،  گان، 
اجابت  را  پیامربان  دعوت  که  هستند  کسانی  ها  این 

ای با  و  زدند  به مخالفت شان  بلکه دست  شان  نکردند 
های  گروه  و  قریش  که  طوری  کردند،  ضدی  برخورد 

محمد   ما  پیامرب  با  وسلم(  -عرب  علیه  الله     -  )صلی 
و  تقاضاها  آوردن  بر  خویش  معبودان  از  آنها  کردند، 
شفای بیامران و پیروزی بر دشمنان طلب می کردند،  
که  هنگامی  کردند،  می  نذر  و  قربانی  آنها  برای  و 

علیه    -پیامرب   الله  از همچو   -  وسلم()صلی  را  ایشان 
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یگانه  خدای  عبادت  به  را  ایشان  و  منود  منع  عبادت 
  ای آ  :امر منود شگفت زده شدند و انکار کردند و گفتند

را   معبودان  است؟   کی )همه(  داده  قرار  معبود 
  5سوره ص آیه: است«.  یب یعج یز یچ  نی ا گامنیب 

به دعوت ایشان به سوی   -  )صلی الله علیه وسلم(  -او  
لله و بیم دادن آنان از رشک ادامه دادند، و حقیقت  ا

آنچه به آن دعوت می کردند برای آنها بیان منود، پس 
برخی از آنان را الله هدایت منود، که بعد از آن گروه 
الله  دین  و  شدند،  داخل  متعال  الله  دین  در  گروه 
متعال بر همه ادیان ظهور کرد بعد از دعوت  و جهاد  

-  )صلی الله علیه وسلم(  -ول الله  مسلسل از سوی رس
و کسانی به نیکی   -  )ريض الله عنهم(  -، صحابه کرام  

و   منوده  تغیر  اوضاع  سپس  اند   پیموده  را  آنان  راه 
اینکه  تا  منود  غلبه  مخلوق  اکرثیت  باالی  جهالت 
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بیشرت مردم به دین جاهلیت برگشتند، در پیامربان و 
دعا کردن به اولیای شان با خواسنت کمک از آنها و   

آنان غلو کردند  و مرتکب اعاملی رشکی دیگر شدند ،  
الله را ندانستند، طوری که معنای  اله اال  و معنای ال 

 . آنرا کافران عرب دانستند، الله املستعان

حالت   در   مردم  میان  رشک  این  بدینسو  وقت  آن  از 
گسرتش است تا عرص که ما در آن زندگی می کنیم ،  

سبب   به  زمانه این  از  شدن  دور  و  جهل  شدن  غالب 
 نبوت می باشد.
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شبهه ای متاخرین از آنها عین شبهه متقدمین  
 است، و یاد آوری برخی از عقاید کفری 

آن   و  است  متقدمین  شبهه  عین  متاخرین  این  شبهه 
سفارش  آنها   : که  است  گفتارشان  این  از  عبارت 
کنندگان ما نزد الله هستند، ما اینها را پرستش منی  
کنیم مگر برای اینکه ما را به الله نزدیک  می سازند،   
آشکار  و  منوده  باطل  را  شبهه  این  متعال  الله  مگر 

جز او می کند ، هر   ساخته است که هرکسی پرستش
منوده  کفر  و  رشک  الله  با  حقیقت  در  باشد  کسی 
است،  الله متعال می فرماید و غیر از الله چیزهای را 

رساند و نه سودشان  پرستند که نه به آنها زیانی میمی
  عان یها( شف)= بت   هانی »اگویند:  بخشد، و میمی

  18سوره یونس آیه  .ما نزد الله هستند
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متعا منود: الله  ارایه  چنین  این  را  ایشان  پاسش  ل 
م  ای »آبگو:   چ   دیده   ی شام خرب  به  را  الله    ی ز یکه 

!« منزه است  داند؟یمن  نیها و در زمکه در آسامن
رش او  با  آنچه  از  و  است.   سازندیم  کی او،   برتر 

  18سوره یونس آیه 

الله متعال درین آیه بیان منوده است که پرستش غیر  
او اعم از پیامربان، اولیا و دیگران رشک بزرگ است ،  
را  آن  نام های دیگر  به  آن  انجام دهنده گان  اگر چه 

فرماید:   می  تعالی  او  کنند.  کسانمسمی  به   کهیو 
اول  یجا )و  معبودان  )وگفتند( یایاو  گرفتند   )
ما را به الله    که نی ا   یز براج  میپرستیرا من    هانی ا

   3سوره زمر آیه :  .کنند یم کی نزد

منود:   ارایه  چنین  این  را  ایشان  پاسخ  متعال  الله 
ها در آنچه اختالف  گامن الله )روز قیامت( میان آنبی
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می داوری  راداشتند،  کسی  آن  الله  که    کند، 
منی هدایت  است،  ناسپاس  زمر  دروغگوی  سوره  کند 

ذات    3آیه:   که او  ساخت  روشن  وسیله  بدین  پاک 
پرستش دیگران با ترضع و خوف و امید و امثال آن به  
این   شان  سخنان  دروغرتین  همه  از  و  است،  کفر  او 
می  نزدیک  الله  به  را  آنان  شان  معبودهای  که  است 

 سازند.

و  درست  عقیده  با  مخالفت  در  که  کفری  عقاید  از  و 
عقیده برخی    آنچه پیامربان علیهم السالم با آن آمدند، 

پیروان   که  کسانی  است  عرص  درین  ملحدان  از 
بی  به  که  کسانی  از  آنها  از  غیر  و  لینین  و  مارکس 
دینی و کفر مردم را دعوت می منایند، برابر است که  
پیروان فکر اشرتاکی و یا کمونستی او یا بعثی و یا غیر  
از   چون  کند،  منی  فرق  باشند  که  نامی  هر  به  آنها 
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ین ملحدان این است که الله نیست،  اساسات عقیده ا
اساسات   و  از اصول  و  از ماده است.  زندگی عبارت  و 
بر  ورزیدن  کفر  و  دوزخ،  جنت،  برگشت،  انکار  ایشان 
همه ادیان است و کسی که در کتابهای شان بنگرد و  
عقاید شان   از  قرار  دهد  را تحت مطالعه  عقاید شان 

عقیده   این  که  نیست  شکی  و   ، شود  می  در باخرب 
و)این  دارد،  قرار  آسامنی  ادیان  همه  با  مخالفت 
عواقب  بدترین  به  را  پیروان خویش  عقیده( رسنوشت 

 در دنیا و آخرت سوق می دهد.

دارد،   قرار  مخالفت  در  حق  با  که  عقاید  جمله  از  و 
عقیده برخی از باطنی ها و اهل تصوف است،  برخی 

متع الله  با  اولیا  که  اند  باور  این  به  ها  این  در از  ال 
می   ترصف  جهان  امور  در  و  هستند،  سهمگیر  تدبیر 
کنند ، و آنها را به اقطاب و اوتاد او غوث ها و نامهای 
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خویش  معبودان  برای  خودشان  که  نامند،  می  دیگر 
ربوبیت است،   بدترین رشک در  این  و  اخرتاع منودند 
زیرا  بود،  جاهلیت  دوران  در  عرب  رشک  از  بدتر  که 

رش  ربوبیت  در  عرب  در  کفار  بلکه  کردند  منی  ک 
عبادت رشک می کردند ، و رشک آنان در حالت راحت 
و آسایش بود، اما در حالت سختی در عبادت به الله 
فرماید:  می  منزه  الله  که  طوری  داشتند،  اخالص 

 اد ی   ینی گردند الله به اخالص د  یهرگاه سوار کشت
خشکه نجات شان    نیکه به زم  یکنند، و زمان  یم

م بر  خود  رشک  به  )   یدهد،  سوره    . (۶۵گردند 
 آیت   ۶۵ عنکبوت

اما به ربوبیت برای الله یکتا اعرتاف داشتند طوری که 
فرماید:   می  تعالی  از  او  اگر  مرشکان(    هاآنو   =(
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کس  ،یبپرس آفرآن  یچه  را  قطعا    دهیها  است، 
  87سوره زخرف آیه:  : »الله«..ندی گویم

بگو: چه كىس از آسامن و  می فرماید:    الله متعالی
زمني به شام روزى مى دهد يا كيست كه حاكم بر 
از   را  زنده  كه  كيست  و  است؟  ديدگان  و  گوش 

ز  از  را  مرده  و  آورد  بريون مى   نده مرده بريون مى 
مى  تدبري  را   ] ]هستى  كار  كه  كيست  و  آورد؟ 
منى  پروا  آيا  بگو:  پس  الله.  گفت:  خواهند  كند؟ 

آیه:    كنيد؟ و آیت ها درین معنا زیاد   31سوره یونس 
 اند.
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آچنه که مشرکان امروزی بر مشرکان 
 گذشته اضافه کردند

مرشکان   بر  جهت  دو  از  عرص  این  مرشکان  اما 
اند: افزوده  اینها در    قبلی  از  اینکه رشک برخی  اول 

ربوبیت    است و دوم اینکه رشک آنان در حالت رفاه و 
است، ب  مصیبت  که  وبرخاست کسی  نشست  اینها  ا 

می  خوب  اند  باخرب  شان  احوال  از  و  دارند 
انجام   مرشکان(  )این  آنچه  دیدند  آنها  دانند،)چون( 

 می دهند. 

نزد قرب  و  و دیگران در مرص،  بدوی  و  نزد قرب حسین 
در   عربی  ابن  و  یمن  در  هادی  و  عدن،  در  عیدروس 
  شام، و شیخ عبد القادر جیالنی در عراق و مانند آن از 
و   کردند  غلو  آن  در  عوام  مردم  که  مشهور  قربهای 
بسیاری از حقوق الله متعال را به این قربها دادند، و  
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کنند   انکار  باالی شان  که  است کسانی  اندک  بسیار 
وحقیقت توحید را برای شان بیان کنند؛ آن توحیدی  

، و قبل  )صلی الله علیه وسلم(که الله متعال پیامربش 
پیامربان دیگر او  انا    از  و  لله  انا  اند،  با آن فرستاده  را 

به  را  آنها  که  خواهیم  می  متعال  الله  از  راجعون  الیه 
بین   در  را  گان  کننده  دعوت  و  برگرداند  شان  عقل 
توفیق   را  مسلامنان  علامی  و  زعام  بیفزاید،   شان 
همه   و  رشک  بتوانند  تا  بدهد  رشک  این  با  مبارزه 

و ذات شنوا و  وسائل و اسباب رشکی را نابود سازند، ا
 نزدیک است.

و  اسام  باب  با عقیده درست در  عقایدی که  از جمله 
صفات در تضاد قرار دارد؛ عقاید اهل بدعت از جهمیه 
و معتزله و کسانی که راه آنان را در انکار صفات الله 
تعال   او  کامل  صفات  از  و  کنند،  می  دنبال  متعال 
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معدو  صفات  به  را  واال  ذات  او  و  کنند  می  و  انکار  م  
جامده و آنچه که در حق او ناممکن است توصیف می  
کنند، او تعالی از سخنان شان منزه است و در فاصله 
این شامل کسانی می شود که   قرار دارد  به دراز  دور 
را  آنها  از  برخی  و  کنند  می  انکار  را  صفات  برخی 
به صفاتی   آنها  زیرا  اشاعره،  مانند  کنند،  می  تصدیق 

اند،   کرده  ثابت  را  که  آن  که  صفاتی  و  هستند،  ملزم 
را  خود  دلیل  و  اند،  کرده  فرار  آن  از  اند،  منوده  نفی 
عقلی  و  سمعی  با  دالیل  بنابراین   اند،  کرده  تفسیر 
آشکار   تناقض  هم  با  آن  در  و  اند،  کرده  مخالفت 
داشتند. و  اهل سنت والجامعت برای الله پاک تنها 

ث خود  برای  خودش  که  سازند  می  ثابت  را  ابت آنچه 
)صلی الله   -ساخته است و یا رسول گرامی وی محمد  

وسلم( ثابت   -  علیه  ها  صفت  و  ها  نام  از  او  برای 
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ساخته باشد، و الله را منزه ساختند از تشبیه کردن با 
همه  بر  آنها  تعطیل،  از   خالص  تنزیه  اش  مخلوقات 
دالیل عمل منودند؛ نه تحریف و نه هم تعطیل کردند،  

نافات سامل ماندند که دیگران در آن و از او تناقض و م
 افتادند. 

و  است،  وآخرت  دنیا  در  نیکبختی  و  نجات  راه  این  و 
این هامن جاده راستی است که سلف و امئه این امت 
آنرا پیموده اند، و آخر این امت اصالح منی شود مگر 
توسط آنچه اوایل را اصالح منوده و او  پیروی از قرآن و  

 مخالف  هر دوی آن است. سنت و ترک هر آنچه 
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واجب بودن عبادت هللا یکتا و بیان نمودن 
 اسباب پیروزی بر دشمنان هللا

مکلف   دوش  بر  فریضه  بزرگرتین  و  واجب  مهمرتين 
پرستش پروردگار است،  مالک آسامنها، زمین و عرش  

 ی )ابزرگ ، او تعالی در کتاب باعزت اش می فرماید:  
ب  که    گامنیمردم(  است  الله  شام  پروردگار 
بر آسامن آفريد، سپس  روز  را در شش  و زمني  ها 

م روز  به  را  شب  شد،  مستقر    ه ک  پوشاندیعرش 
پ  در  م  یشتابان  و    رود،یآن  ماه  و  خورشيد  و 

او هستند،  ستاره گان )را آفريد( که مسخر فرمان 
فرمانرواي  و  آفرينش  که  باشيد  او    یآگاه  آن   از 

ب  )و  برکت  پر  که است،  الله  است  بزرگ(  غايت  ه 
  54سوره اعراف آیه:  پروردگار جهانيان است.
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خرب  دیگری  جای  در  خویش  کتاب  در  پاک  ذات  او 
که است  ثقل  :داده  جن  نیاو  و  ها  را  ات ی)انسان   )

خو  یبرا تعال  دهیآفر  شی عبادت  او    یم  یاست؛ 
ن   دی فرما برا  دمی افریمن  مگر  را  انسان  و    یجن 

   56اریات آیه: سوره الذ  عبادت )خويش(.

و این عبادتی که الله متعال انس و جن را بخاطر آن  
انواع  همه  با  تعالی  او  توحید  از  عبارت  است  افریده 

قبیل: از  رکوع،    عبادات  حج،  زکات،  روزه،  مناز، 
خوف نذر،  ذبح،  طواف،  رجا   سجده،    )ترس( 

)امیدواری( استغاثه) طلب کمک در هنگام مصیبت(،  
انجام همه امور(، استعاذه   استعانت)طلب کمک برای

از   اطاعت  آن  در  که  دعا  انواع  همه  و  جسنت(  پناه   (
او    -منهیات    -همه فرمانها و ترک همه منع شدنی ها  

وسنت   کتاب  از  دلیل  به  شود،   می  شامل  تعالی 
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و    -برترین درود وسالم پروردگا بر او باد    -گرامی پیامرب
و   )انس  ثقلین  همه  به  متعال  الله  تاکید  جن(   به 

این؛ همه  بخاطر  و  است،  داده  را  عبادت  این  دستور 
این  بیان  برای  کتابها  همه  شدند،  فرستاده  پیامربان 
عبادت و تفصیل آن و دعوت به آن نازل گردیده اند، و  
یکتا  الله  را مخصوص  این عبادت  تا  دستور داده شد 

است فرموده  تعالی  او  که  طوری  مردم    ی)ا  :گردد، 
کن عبادت  را  تان  ذات   د،یپروردگار  شام    یآن  كه 

شام    یوآنان تا  آفريده،  بودند  شام  از  قبل  كه  را 
   ۲۱سوره البقره آیه:  .پرهيزگار شويد(

فرماید می  تعالی  او  )چن  :و  پروردگارت  مقرر  نیو   )
نپرست را  او  جز  که:  است  و    د، یداشته  پدر  به  و 

   ۲۳سوره االرساء آیه:  .دیکن یکیمادر ن
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امر  و توصیه منوده است و    معنای قضا در این آیه:
فرماید می  تعالی  نشده    :او  داده  آنها دستور  به  )و 

ا جز  حال  نکهی بود  در  بپرستند  را   ن یدکه    یالله 
برا را  توح  یخود  به  از رشک  و  کنند  خالص   دیاو 

 ن ی بازگردند، مناز برپا دارند و زکات را بپردازند؛ و ا
   ۵سوره البینه آیه:  (.داری و پا میمستق نییاست آ

و آیت ها درین معنا در کتاب الله زیاد اند، و  او تعالی 
و آنچه که رسول الله به شام بدهد آن    :می فرماید

بگ نه  د،ی ریرا  آن  از  را  شام  که  آنچه  از  کرده    یو 
خود پس  برتس  د،یکن   یدار است  الله  از   د، یو 

سخت  گامنیب  است  فریکالله  سوره  دهنده   .
  ۷الحرش آیه: 

فرماید می  متعال   آورده   امنی ا  کهیکسان  یا  :الله 
را،   امربیپ   دیالله را، و اطاعت کن  دی! اطاعت کندی ا
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چ در  اگر  و  را،  تان  امر  صاحبان    ختالف ا  یز یو 
پ   د،ی کرد و  الله  به  را  گردان   امربیآن  به   د؛یباز  اگر 

ق روز  و  و خوش    نی ا  د،ی دار  امنی ا  امتی الله  بهرت 
  ۵۹سوره النساء ایه:  تر است.فرجام

فرماید:   می  تعالی  او  پ   کهیکسو  اطاعت   امربیاز 
حق در  کرده  قتی کند  اطاعت  را  سوره    .استالله 

 ۸۰النساء آیه: 

فرماید:   می  تعالی  او  آئو  هر  امت  نهیو  هر  در   یما 
از    یامرب یپ  و  بپرستيد  را  الله  كه  فرستاديم 

  ۳۶سوره النحل آیه:   .طاغوت اجتناب ورزيد

را قبل از تو    یامرب یو هيچ پ   :الله متعال می فرماید
كه   میاو وحى مى منود  ینفرستاديم مگر آنكه برا

مرا پس  نيست،  من  جز   ] ]راستينى   معبود 
  ۲۵سوره االنبیاء آیه:  .رستيدبپ
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فرماید می  متعالی  ا   :الله  را(  الم.   ی کتاب   نی )الف. 
استوار، سپس روشن شده، از نزد    اتشی است که آ

گرد  میحک )نازل  را دهی آگاه  جز»الله«  که  است.   )
سو   د،ینپرست از  من  و    یکه  دهنده  هشدار  او 
سوره هود آیه های: شام هستم.    یدهنده برابشارت

۱ - ۲ 

پس این آیت های قاطع )محکم(  و آنچه که از کتاب  
بر   داللت  آنها  همه  است،  آمده  آنها  معنای  به  الله 
وجوب پرستش تنها الله یکتا را می کند، و این اساس 
دین و اساس ملت )ابراهیمی( است، و چنانکه اشاره 
و  انس  آفرینش  از  حکمت  همچنان  این  که  کند  می 

است.  جن   کتابها  کردن  نازل  و  پیامربان  فرستادن  و 
که   کسانی  همه  بر  است  واجب  الله    -پس  برابر  در 

امر)دین( توجه داشته   -متعال   این  به  مکلفیت دارند 
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باشند و آن را بفهمند و مراقب آنچه باشند که بسیاری 
از وابستگان اسالم در آن افتادند مانند غلو کردن در  

اعامر   و  ونیکان  گنبدها انبیا  اعامر  و  آنها  قربهای 
باالی قربها و سپس پیش کردن درخواست ها به آنها  
وکمک خواسنت از آنها وتوسل به آنها و درخواست رفع 
و   بیامران  شفای  ها،  مصیبت  رفع  آنها،  به  مشکالت 
رشک  انواع  از  دیگر  کارهای  و  دشمنان  بر  پیروزی 

 بزرگ )اکرب(. 

)صلی الله علیه   -و در )حدیث( صحیح از رسول الله  
او    -  وسلم( به  نیز  قرآن  از  دلیل  که  است  ثابت 

جبل   بن  معاذ  از  صحیحین  در  دارد؛    -همخوانی 
)صلی الله   -روایت است که پیامرب    -  )ريض الله عنه(

وسلم( بر   علیه  الله  حق  دانید  می  آیا  فرمود:  او  به 
الله چیست؟ معاذ گفت:   بر  بنده گان  بندگان و حق 
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رسو  و  الله  پیامرب  گفتم  پس  اند،  داناتر  )صلی   -لش 
اینست   -  الله علیه وسلم( بندگان  بر  الله  فرمود: حق 

که اورا پرستش کنند و با او چیزی را رشیک نسازند، و  
حق بندگان بر الله اینست که تعذیب نکند هر که با  
البخاری از  او چیزی را رشیک قرار ندهد. در صحیح 

مسعود   عنه(  -ابن  الله  فرمود:  روا  -  )ريض  است  یت 
می   را  رشیک  الله  با  که  مبیرد  حالتی  در  کسی  )هر 

 { 8طلبد؛ وارد آتش می شود( }

جابر   از  خود  در صحیح  مسلم  عنه(  -و  الله   -  )ريض 
پیامرب   که  منوده  وسلم(  -تخریج  علیه  الله    )صلی 

فرموده است: هر کسی با الله در حالی روبر شود که 
بهشت   وارد  باشد  نکرده  رشک  او  هر با  و  شود  می 

کرده  رشک  او  با  که  شود  روبر  حالتی  در  او  با  کسی 
زیاد  معنی  درین  احادیث  شود  می  آتش  وارد  باشد 
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مسایل   وبزرگرتین  مهمرتین  از  مساله  واین  است، 
)صلی الله علیه    -است و الله متعال پیامربش محمد  

رشک    -  وسلم( از  نهی  و  توحید  بسوی  دعوت  به  را 
آن به  او   ، الله فرستاده فرستاده است  از سوی  چه  که 

الله  او در راه  تبلیغ منود،  به کاملرتین وجه  بود  شده 
سخت آزار واذیت شد مگر بر همه اذیت ها صرب منود، 

کرامش   عنهم(  -اصحاب  الله  در    -  )ريض  او  با  نیز 
تبلیغ  و دعوت به سوی الله صرب منودند تا اینکه همه 

ود ساخت، مردم  بت ها را الله متعال از جزیره عرب ناب
و  اطراف  های  بت  شدند،  الله  دین  وارد  دسته  دسته 
هم   در  منات  و  عزا  و  الت  شد،  شکسته  کعبه  داخل 
شکستند، همه بت های قبایل عرب شکسته شد، بت  
هایی که داشتند ویران شد، کلمه الله بلند گردیده  و  

 اسالم در شبه جزیره عربستان غلبه حاصل کرد.  
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د برای  مسلامنان  عرب سپس  جزیره  از  جهاد  و  عوت 
بیرون رفتند ُ و به وسیله آنان الله متعال کسانی را از  
وسیله  به  و  بودند،  نیکبخت  که  منود  هدایت  بندگان 
آنان حق و عدالت را در اکرث نقاط جهان پخش منود، 
و بدین وسیله امامان هدایت، پیشوایان حق و دعوت  

پیروان    کننده گان عدالت و اصالح شدند، و تابعین و
در هدایت راه شان را تعقیب منودند ،  اینها  -تابعین؛  

و   الله  توحید  به  را  و مردم  را پخش منودند،  الله  دین 
ومال شان دعوت منودند،   به جان   الله  راه  در  جهاد 
هراس  کننده  مالمت  هیچ  مالمتی  از  الله  حق  در 
باالی   را  آنان  و  منود  شان  یاری  الله  پس  نداشتند، 

شان   وعده دشمنان  با  متعال  الله  و  ساختند،  پیروز 
های که به آنان در این قول خود کرده بود وفا منود: 

)ددی اآورده  امنی ا  کهیکسان  یا اگر  را  نی !  الله   )
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را    د، یکن  یار ی  شام  و    کندیم  یار ی )الله( 
سوره محمد  .  داردیرا )ثابت و( استوار م  تانی هاگام
  7آیه: 

متعال الله  قول  این  الله    :و  مسلام     کندیم  یار ی و 
 ی الله قو   گامنیدهد، ب   ی ار ی ( او را  نی )د  کهیکس
به   نیاگر در زم  کهیاست. )هامن( کسان  روزمندیپ 
بخشآن حکومت(  )و  قدرت  پا   م،یها  بر  را  مناز 
م  دارند،یم را  زکات  و    دهند،ی و  معروف  به  امر  و 
و رسانجام کارها از آن الله   کنند،یاز منکر م  ینه

  41 - 40سوره حج آیت های است. 

جدا  هم  از  شدند،  گون  دگر  آن  از  بعد  مردم  سپس 
شدند، و در قضیه جهاد سهل انگاری کردند و راحت 
بر جهاد ترجیح دادند، بدی  را  از شهوت ها  پیروی  و 
ها در آنان ظهور کرد ، مگر آنانی که الله متعال آنها را 



 

 
72 

خو  حفظ  وضعیت  در  نیز  متعال  الله  پس  داد،  قرار  د 
شان را تغییر داد ، دشمنان را باالی شان مسلط کرد، 
پروردگارت  و  شان،  های  عملکرد  جزای   ) بود  این   (
می   متعال  الله  کند،  منی  ستم  بندگان  بر  هرگز 

 ینعمت  چیبدان خاطر است که الله، ه   ن،ی افرماید:  
قوم  بر  که  تغ  یارزان  یرا  تا   دهد،یمن  رییداشته، 

آن تغآنکه  را  )روش( خودشان  سوره    دهند،  رییها 
  53انفال آیه: 

چه در قالب    -پس باالی همه مسلامنان واجب است  
به الله متعال برگردند و   -حکومت و یا هم ملت  باشند  

همه  از  و  کنند،  یکتا  ذات  او  مخصوص  را  عبادت 
گناهان و کوتاهی های که در حق او دارند توبه کنند،  

ب واجب  و  شان  باالی  متعال  الله  که  آنچه  به  شتابند 
منوده است از قبیل اعامل فرضی و دوری کنند از هر  
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مورد  درین  و  است،  منوده  حرام  شان  باالی  که  آنچه 
همکاری   هم  با  و  باشند  داشته  ها    توصیه  هم  بین 

 . کنند

و   رشیعت،  حدود  منودن  پیاده  آن  مهمرتین  از  و 
بین مردم و قضاوت  حاکمیت رشیعت در همه مسایل  

دادن  قرار  معطل  نیز  و  است،  آن  اساس  بر  کردن 
الله   رشیعت  با  مخالفت  در  که  برش  ساختهء  قوانین 
قوانین   به  کردن  قضاوت  از  داری  خود  و  دارد،  قرار 
احکام   به  ها  ملت  همه  ساخنت  ملزم  و  ساختگی 
به   که  علام  باالی  است  واجب  همچنان  و  رشیعت، 

و ا بیاموزند  را  میان مردم دین  را  اسالمی  گاهی های 
که  است  واجب  همچنان  و  دهند،  گسرتش  شان 
مسلامنان همدیگر را به حق و صرب ، و امر به نیکی و  

امر    این  به  را  حاکامن  و  کنند  دعوت  منکر  از  نهی 
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اساسات   مقابل  در  مبارزه  همچنان   کنند.  تشویق 
تعصب   و  بعثیت  و  قبیل سوسیالیزم  از  کننده  تخریب 

ا، و غیر از آن با همه اساسات و مذاهب  برای قومیت ه
الله   است،  داردواجب  قرار  رشیعت  با  مخالفت  در  که 
برای  بود،  مفسده  که  را  آنچه  کار   این  با  متعال 
دست   از  که  عزتی  آن  و  کند  می  برطرف  مسلامنان 
باالی  را  آنان  و  دهد  می  پس  شان  برای  بودند  داده 

زمین دشمنان شان پیروز می سازد، و همچنان در رس 
ترین   صادق  که   طوری  دهد؛  می  قدرت  شان  برای 

دادن مؤمنان بر )عهده( ما    یار ی و  ذات می فرماید:  
  47سوره الروم آیه:  بود.

فرماید:   می  متعال  کسانالله  به  که    ی الله  شام  از 
کارها  امنی ا و  دادند؛    ستهی شا  یآوردند  انجام 

آن قطعا   که  است  داده  زموعده  در  را   نیها 
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)و حکمران( خواهد کرد، هامن گونه که    نیجانش
پ   یکسان که  آن  شیرا  جانشاز  بودند  )و    نیها 

د و  ساخت،  برا  شاننی حکمران(  که  ها آن  یرا 
برا  دهیپسند برجا(  آن  یاست  پا  )و  استوار  ها 

و   ترس  نا  یقی سازد،  و(  به)خوف  را  و    شان  آرامش 
و    کنندیتنها مرا پرستش م  کند،یمبدل م  تیامن
رش  یز یچ من  با  کسان  سازند،یمن  کی را   کهیو 

ا  از  ا  نی بعد  فاسقند.  نهاندیکافر شوند،  سوره   که 
   55النور آیه : 

فرماید:   می  متعال  الله  پ   نا  یقیو  و    امربانیما  خود 
ا  یکسان که  زندگآورده  امنی را  در  و    ا یدن  یاند، 

)برا  کهیوز ر  خیگواه  یگواهان  بر    ی ار ی   زند،ی( 
خواه  کهیروز (  51)  .میدهیم ستمکاران   یعذر 

برا  یسود )الله(  لعنت  و  و    یندهد،  است،  آنان 
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رسازی)ن برا  ی(  جهنم(   =( سوره   .هاستآن  یبد 
 52غافر آیه : 

دعا می کنیم که الله متعال پیشوایان مسلامنان و 
ملت مسلامن را اصالح کند و فهم دین را برای آنان  

ارزانی مناید و کلمه آنان را بر تقوا متحد سازد و همه  
را به جاده راست هدایت منایند و حق را به وسیله  

آنان پیروز سازد، و باطل را به وسیله آنان ذلیل سازد و  
همه را توفیق دهد تا در کارهای نیکی و تقوا با هم 

یند و بین هم به حق نصیحت کنند و بر  همکاری منا
آن صرب داشته باشند؛ همه این کارها در اختیار او  
ذات توانا است ، و صلی الله علی عبده ورسوله و  

خیرته من خلقه نبینا و امامنا و سیدنا محمد بن عبد  
و السالم   -الله و علی آله و اصحابه و من اهتدی بهداه 

 علیکم ورحمة الله وبرکاته < 
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