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ٰفي �يْن� اْصط� � ب�اد�ه� ا� ٰ� ع� ٌم ع� ال� ك�ٰفي و� س� � و� ٰفيا�لْح�ْمد�  هللا� �يْن� اْصط� � ب�اد�ه� ا� ٰ� ع� ٌم ع� ال� ك�ٰفي و� س� � و� ٰفيا�لْح�ْمد�  هللا� �يْن� اْصط� � ب�اد�ه� ا� ٰ� ع� ٌم ع� ال� ك�ٰفي و� س� � و� ٰفيا�لْح�ْمد�  هللا� �يْن� اْصط� � ب�اد�ه� ا� ٰ� ع� ٌم ع� ال� ك�ٰفي و� س� � و� �ا ب�عْد�     .ا�لْح�ْمد�  هللا� �ا ب�عْد� ا�م �ا ب�عْد� ا�م �ا ب�عْد� ا�م         !ا�م
  
  

كدام  هر فرقه هاي باطل در اسالم پيدا شدند و كه زماني
عقائد باطل خود را به عنوان  تنها خود را اهل حق قرار داده و

ردند، اولين امام اهل سنت جماعت عرضه ك و عقائد اهل سنت
 و تزاويرمردم سادة مسلمان از ايمان  كه بخاطر حفظ جماعت و

سنت  ة عقائد اهلزمين درهاي گمراه  هاي اين فرقه فريبكاري
نوشت حضرت امام اعظم ابوحنيفه نعمان بن كتابي و جماعت 

چند كتاب كه الفقه االكبر و  هـ ق) بود 150(متوفي 6 ثابت
، هالوصيرسالة م، المتعلِّ االبسط، العالم و الفقه انندم رسالة ديگر و

  نمود. تاليفرسالة بتِّي و غيره را 

صورت كتبي  م بهه 6امام اعظم اين كتب و رسائل 
بين اهل سنت و جماعت انتشار يافت  يو هم به صورت روايت

 321(متوفي  6 و فقيه محدث مجتهد امام ابوجعفر طحاوي
وَالَج�عَِة نَّةِ بَياِن اِْعتِقاِد أَْهِل السُّ « در كتاب) اين روايات را ق هـ
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ْع�ِن بِْن ثابِ َعَىل َمْذَهِب فَُقهَاِء املِلَِّة أَ�ْ  ٍت الكُوِيفِّ، َو أَْ� َحنِيَفَة النـُّ
ِد  يُوُسَف يَْعُقوَب بْنِ  ، َو أَْ� َعبِْد ِهللا ُمَحمَّ بِْن إِبْراهيَم األَنَْصارِيِّ

يْ  الَحَسنِ  روشن ساختن «يعني  »باGِِّ رِْضَواُن ِهللا عَلَيِْهْم أَْجَمعDالشَّ
بر طبق مذهب فُقهاي اُمت، امام  عقائد اهل سنت و جماعت

يعقوب  يوسفامام ابواعظم ابو حنيفه نعمان بن ثابت كوفي، و 
و امام ابو عبد اهللا محمد بن حسن شيباني  بن ابراهيم انصاري

جمع آوري نمود كه از همان زمان  »اَْجَمِعیْنْ ْم هِ َعلَیْ  هللاُ  رِْضَوانُ 
كتب عقيدوي اهل سنت و جماعت  همترينم تا امروزه يكي از

و  »الطحاویة العقیدةُ « عروف بهبه شمار مي رود. اين كتاب م
   . مي باشد »عقيدة طحاوي«در فارسي مشهور به 

هاي  كتابتاليف سلسلة طويلي از  ،اين كتاب ازبعد 
كه آغاز يافت هستي و جماعت بر عرصة  عقيدوي اهل سنت

  حال نيز ادامه دارد. ه تا ب
  

�+ �_  �  
  

مهم است و ما را  آخر زمان ةر اين دوردكه البته آنچه 
جماعت توجه نمائيم  اعتقادات اهل سنت وبيان واداشت تا بر 

برخي  6 اين است كه امروزه مانند زمان حضرت امام اعظم
ند كه عقائد گمراه كنندة خود را پديدار شده افرقه هاي باطل 

   عقائد اهل سنت و جماعت انتشار مي دهند. نامتحت 

  دـ، راوفض و شيعه مي باشه هاي باطلقراز اين فيكي 
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 كند تا خود را به اهل سنت تالش ميامروز بعد از گذر قرنها  كه

 كتابي فرقه ناز افراد اي عضيه بچچنانكند  موسوم جماعت و
م هُ  الشیعةُ «به نام و در هزارها نسخه نشر كرده اند نوشته هم 

يعني اهل سنت و جماعت فقط شيعه  »والج�عة ةِ السنّ  هُل أ 
 مؤسسة ،تيجاني سماوي دكتور محمدتاليف هست و بس. (

  ) ش 1387ايران، چاپ يازدهم،  قُم، انصاريان،

 تنها خود راها ديگري كه مانند اين شيعه گمراه  قةفر

 يشكن خو عقائد گمراه و عرفي نمودهاعت ماهل سنت و جم
را به عنوان عقائد اهل سنت و جماعت عرضه مي كند گروه 

و  داشتن در دنيا وجودل قب سال صد تا يكي دوكه  است نوي
در و  »اهل حديث«خود را  ،در هند و پاكستانپيدا شده  جديداً

پاكستان آنها  هند ومردم و  دناممي  »سلفي« كشورهاي عربي
آنها كشورهاي عربي  رمي نامند و د »وهابي« يا »غير مقلّد«را 
در ند. اين فرقه خوانمي  »خوارج«و  »وهابي«و  »المذهب«را 

   د.شومي  هدميان »فرقة سلفي«و  »وهابيفرقة «نام بافغانستان 

هاي  فرقهمختلف عقائد  شاخه هاي مختلف اين فرقه از
ه، مشبهه، قدريه، شيعه، مانند معتزله، كرامي گمراه ماضي

را بهم عقائد باطل  خوشه چيني نموده و آنو غيره  مجسمه
اعتقادات اهل سنت در مواردي با نه تنها آنها كدام يخته هر آم
  رـد هـائـرد عقاا موـپيدا كرده اند بلكه در بساد ـتضجماعت  و
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  مختلف مي باشد.  شانشاخة آنها از شاخة ديگر 

 هاي هاين فرق تضليالت ازساده حفظ مسلمانان براي 

ت و سنَّعقائد اهل « كتابو شاخه هاي آنها  گمراهنوپيداي 
كه مسلماناني چاپ سپرده مي شود تا ه با اين اميد ب »جماعت

دانسته را متوارث اهل سنت و جماعت عقائد آن را مي خوانند 
 دوستان و عيال وو اهل  و انخويشهم  خود وهم موخته آ و

 اين گروه هاي گمراهتلبيسات و تزويرات را از  ودآشنايان خ

نگهداشته  و مصونحفوظ و مدور  ين عصرة اموجود ينوپيدا
اميد است كه اين  متعال سعادت دارين را بيابند. از خداوندفالح و 
  ناچيز را مصداقِ: كوشش

   قبول است گرچه هنر نيستت

  كه جز ما پناهي ديگر نيستت

 مقبول عام و راكتاب اين خود بي نهايت فضل  ازقرار دهد و 
 گرداند. حقا كه ما را هنري نيست و جز اوبمسلمانان  اصخ

  .ني يپناه ديگر أ

� و�  �� ��  ن� م�ح�م�ٍد   ع�� اهللا�  ص� �  الن��� ا اال�م��ي� �   ه� ج� و� ا�ْزو� � ا   الم�ْوم�ن�ْرت�  ات� ه� م�

ا  .رت� ع� جم� ا�  ه� ب� اصح� ا� و�  ه� ب�يت�  هل� و� ا�  ه� ي��ت� و� ذ�ر��  الْم�ع�ْرت� و� هللا�  ه� و� ف��ق� و�   .الْم�و�
�+ �_  �  

  

  محمد ابراهيم تيموری
 ابن محمد اعظم تيموري، ابن محمد شفيع تيموري، ابن ملك افضل تيموري،

  هجري قمري1437 صفر

  عيسوي 2015 نوامبرهجري شمسي موافق  1394 ربقعمطابق 
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ٰفي �يْن� اْصط� � ب�اد�ه� ا� ٰ� ع� ٌم ع� ال� ك�ٰفي و� س� � و� ٰفيا�لْح�ْمد�  هللا� �يْن� اْصط� � ب�اد�ه� ا� ٰ� ع� ٌم ع� ال� ك�ٰفي و� س� � و� ٰفيا�لْح�ْمد�  هللا� �يْن� اْصط� � ب�اد�ه� ا� ٰ� ع� ٌم ع� ال� ك�ٰفي و� س� � و� ٰفيا�لْح�ْمد�  هللا� �يْن� اْصط� � ب�اد�ه� ا� ٰ� ع� ٌم ع� ال� ك�ٰفي و� س� � و� �ا ب�عْد�     .ا�لْح�ْمد�  هللا� �ا ب�عْد� ا�م �ا ب�عْد� ا�م �ا ب�عْد� ا�م         !ا�م

اساس آن دين است و افراد  بنياد ود ، عقائدر هر دين
ي دانند. اسالم نيز بر خويش را مشروط بر آن م اديان فالحِ

 كه علماي هاي كوشش درستي عقائد تاكيد بسيار نموده است و
 خردمند كرام اسالم در مورد اصالح عقائد انجام داده اند بر هيچ

عمر  كسي سراسر كه اگر است پوشيده نيست. حقيقت نيز اين
يك  در همه يا ليو اعمال نيك بگذراندانجام دادن خود را در 

هدر  حق نباشد سراسر اعمالش در روز قيامت به خود بر عقيدة
  خواهد رفت. 

اينست كه اُمت  ين تالش ما اهل سنت و جماعتاول
خلل  اگر اين راه در د صحيح آشنا بگردانيم ورا با عقائ مسلمان

اندازي هاي اهل باطل پيش آيد الحمد هللا همت زدودن و 
  درهم شكستن آنها را نيز دارا هستيم. 

  د اهلـائـعق«ام ـابي كوچك به نـكت موردبنده در اين 
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داده بودم كه تصديقات اكابر اهل  ترتيب »سنت و جماعت
 سنت و جماعت بر آن ثبت بود. چونكه آن كتاب بسيار مختصر

 از ساير عقايد اهل سنت و جماعت را بر ديگر ي بعضبود، بناء
  آن افزوده خدمت شما تقديم مي دارم. 

  محمد الياس گُمن
  ناظم اعلي اتحاد اهل سنت و جماعت
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  �  _ وجود خدای تعالی +�
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�_  �  

هيچ چيزي خود به خود به وجود نمي آيد بلكه براي 
به وجود آمدن، محتاج كسي است كه او را به وجود بياورد. 
بنابرين ايمان آوردن بر اين امر ضروريست كه اين كاينات 

كه اين  هستبلكه يك ذاتي نيز خود به خود به وجود نيامده 
مي  أ »اهللا« پاك ذات آنكاينات را به وجود آورده است و 

  . باشد
  
  

  �  _ توحید خدای تعالی +�
�+

 
�_  �  

  ا است، او نه پدرـتـاهللا متعال در ذات و صفات خود يك
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هر ذرة كاينات محتاج او مي  كسي است، نه فرزند كسي.
مالك كُلّ جهان  و او محتاج هيچ كسي نيست، خالق و باشد

  است. 
  
  

  �  _ خدای تعالیقدیس ذات و صفات ت +�
�+

 
�_  �  

اهللا متعال از جسم و اعضاي جسم (مثالً دست، چهره، 
 نوشيدن، خوردن،ثالً (م از لوازم جسم و آن) امثال و انگشتان ساق،

امثال آن) پاك راه رفتن و ، دويدن و آمدنباالرفتن، پائين 
  است. 

آن مجيد يا احايث شريف، اعضاي هر جائي كه در قر
داده جسماني يا صفات مخلوقات به سوي اهللا متعال نسبت 

آنها اجماعاً مراد نمي باشد، لُغَوي شده، در آنجا معني ظاهري 
  از بعضي صفات خداي تعالي.  ندستهبلكه آنها تعبيراتي 

 »صفات متشابهات«و آنها سپس نزد علماي متقدمين 
نمي  راد آنها را بجز اهللا متعال كسيمي باشند كه حقيقت و م

در درجة  هنو نزد علماي متاخرين، حقيقت و مراد آنها  داند.
معلوم مي باشد. بطور مثال مراد از  »درجة ظن«در يقين بلكه 

  آمدن نـال است و مراد از نزول و پائيـيد اهللا، قدرت اهللا متع
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خداي تعالي مي باشد. خاصِ توجه رحمت    
))))١١١١((((

        
  

  
  

  �  _ خدای تعالی قدص +�
�+

 
�_  �  

  دةـت و عقيـحق و مطابق واقعيت اس  متعالاهللا كالمِ
                                                 

در زبان عربي  »يد« وارد شده و )دست خدا( »يد اهللا«مثالً در قرآن شريف    (١)
كه از شانه تا بدن است عضو جسم آن  »يد«معاني مختلف دارد و يكي از معاني 

ي و خون و وان و رگ و پپوست و استخاز گوشت و بوده متشكل  نوك انگشتان
  . مي باشدغيره 

مانند جسماني عضو كه خداوند جسم ندارد تا  ي دانيمم ييقينبطور ولي 
علوم نيز م »يد«معني حقيقي از طرف ديگر ليكن  ،داشته باشداعضاي مخلوقات 

زيرا خداوند در قرآن و پيغمبرش در احاديث معني حقيقي آن را متعين  ،نمي باشد
 خداونداينست كه  »يد اهللا«اعتقاد بر  روشبهترين  تس در چنين حالپ، نكرده اند

به خدا  را »يد« معناي حقيقيه دانسته نزَّظاهري جسماني آن پاك و م معني را از
  خود دربارة آن چيزي نگوئيم. طرف بسپاريم و از 
رد. مثالً كبايد معني مناسبي براي آن بيان  اگر ضرورت پيش آمدالبته 

 بازهم نبايد اعتقاد مي باشد، ولي »قوت«در زبان عربي  »يد«زيرا معني ديگر قوت، 
 عربي مطابق زبان زيرا اين معني فقط گمان ما ،ت استكه مراد از يد يقيناً قو نمائيم

مراد از يد  ست. پس در اين حال بايد چنين اعتقاد داشته باشيم كه ممكن استا
  باشد. ييا ممكن است چيز ديگرو قوت باشد 

و براي ساير مردم جايز  مي باشد ي بسيار بزرگعلما ةو اينكار فقط وظيف
  ر كنند.نيست كه در اين موارد از طرف خود معنائي مقرَّ
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اي  ذرهبرابر حتي  أاهللا  تن، بلكه در كالمِـخالف آن داش
  داشتن كه شايد دروغ باشد كفر است.  بههك و شش
  
  

  �  _ خدای تعالی م قدرتوعم +�
�+

 
�_  �  

بديل كند، هاي خود را ت است كه فيصله اهللا متعال قادر
  اگرچه او تعالي فيصلة خود را تبديل نمي كند. 

  
  

  �  _ خدای تعالی قدیرت +�
�+

 
�_  �  

هر چيزي كه در اين عالَم واقع مي شود يا خواهد شد، 
همة آنها قبل از وقوع در علم اهللا متعال بودند و اهللا متعال 
مطابق علم خود هر چيز را پيدا مي كند. لذا تقدير عبارت 

    ))))١١١١((((    خدائي. فرمانعلم الهي نه  است از
                                                 

يعني حق تعالي از ازل قبل از آفريدن خالئق  :تقدير عبارت است از علم الهي    (١)
زنده  تا فالن هنگام ومقرَّر فرمود كه فالن شي در فالن زمان به وجود خواهد آمد 

يا باقي خواهد بود و فالن و فالن تأثيرات را خوهد داشت. اين تعيين اندازه و حد 
 »قضاء«گويند. و اموري كه مطابق آن تقدير صادر مي گردد آن را  مي »تقدير«را 

  ←مي نامند. 
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  �  _ خدای تعالی ل و فضلدع +�

�+
 
�_  �  

  خالق أاو  ه كه اهللا متعال خالق بندگان استهمانگون
                                                                                            

  تقدير را با مثال ذيل آسان تر مي توان درك كرد:
خست نقشه آن را طرح مي كند و آنگاه ن  مهندس جهت تعميرِ ساختمان،
ل تقدير الهي است و اطرح كردن نقشه، مث مطابق آن نقشه ساختمان را مي سازد.

كه  ل قضاء الهي است. فرق اين استامث بق همان نقشهاطمساختن آن ساختمان 
احتمال اشتباه در طرح مهندس مي رود و ساختمان را نيز مي توان خالف طرح 

  اشتباه در علم الهي هرگز امكان ندارد.  ةشايب تعمير كرد، ليكن
يعني اينكه اهللا فرمان خدائي؛ تقدير علم الهي است نه ثانياً بايد دانست كه 

صورت يك امر و دستور ننوشته است كه فالن كار بايد بشود و ه متعال در تقدير ب
كه تقدير بل ،دگردمي اختيار انسان سلب  ، زيرا در اين صورتفالن كار نبايد بشود

فالن كار را به اختيار و قدرت  فالن شخصيعني اينكه اهللا متعال مي دانست كه 
همين  قدرت خود انجام نخواهد داد، و اختيار هخود انجام خواهد داد و فالن كار را ب

، آنو دانستن بر چيزي علم از مي گويند و واضح است كه  »تقدير«علم الهي را 
  گردد اختيار كسي سلب نمي 

   ه طور مثال:ب
قدرت  و كه خالد به اختيار خود )در لوح محفوظ نوشت و(دانست  خداوند مي

و حامد  ،خود ايمان را خواهد خواست و كفر را نخواهد خواست و مؤمن خواهد بود
كافر  ايمان را نخواهد خواست و قدرت خود كفر را خواهد خواست و به اختيار خود و

نيست  معنايش اين شد كه تقدير گويند. پس دانسته مي »تقدير«خواهد بود. اين را 
عصيان  كفر و يا كسي را بر سازد و مي مجبور اطاعت يا ايمانكسي را بر  خداوند كه

  ، العياذ باهللا.مجبور مي گرداند
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  . مي باشدافعال بندگان نيز 
البته بعضي از افعال بندگان اضطراري است كه اراده، 
اختيار و رغبت بندگان در آن دخلي ندارد. و بعضي افعال 

ختياري است كه شوق و رغبت يا نفرت و كراهت بندگان ا
ختيار بنده در آن دخل دارد. در افعال اختياري، اگر بنده به ا

گيرد، و  بر آن اجر و ثواب مي خود كار نيكي را انجام دهد
بر آن سزا مي يابد. اين عدل  انجام دهداگر هركار بدي را 

  اهللا متعال است. 
اهد از فضل خود اهللا متعال هر گنهكاري را اگر بخو

  مي بخشد. از اهللا متعال بايد هدايت و مغفرت خواست. 
  

  
  �  _ مسب*بُ ا'سباب است خدای تعالی +�

�+
 
�_  �  

وجود و عدم هر چيز در قبضة قدرت اهللا متعال است. 
ت و تاثير هر چيز نيز در اختيار ت، خاصيكيفي ،بودن و نبودن

مخلوق او  بِ كايناتاوست. او مسبب االسباب است. اسبا
ست و سبب بودن اسباب نيز مخلوق او هستند و سبب شدن

دنيا به ذات خود  ي درو تابع مشيئت او مي باشد. هيچ چيز
  مؤثِّر نيست، نه در لُطف و ثواب و نه در قهر و عذاب. 
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اگر كسي را عزت بدهد اين رحمت اوست. اگر بخواهد 
از حكمت اوست. بخواهد كسي را ذلّت و مصيبت دهد، اين 

كس را بخواهد حكومت و اقتدار  ملْك است. هراو مالك الْ
  بخواهد آن را باز مي گيرد.كه كس  مي دهد و از هر

  
  
  

  �  _ شرک +�
�+

 
�_  �  

  ي را برابر با اهللا متعال بداني.شرك اينست كه كس
ليكن شرك منحصر بر اين نمي باشد بلكه اين هم 

ات واال اهللا متعال براي ذرا كه  اموريشرك است كه آن 
 ثابتديگران نيز  برايآنها را  صفات خود مخصوص گردانيده،

را كه خداوند عالمت بندگي بندگان  چيزهاي، و آن گردانيب
  قرار داده است، آنها را براي ديگران انجام بدهي. 

   پس شرك چندين صورت دارد:

  
  

�+۱_�  

مانند مثالً متعال شريك قرار دادن:  اهللاِ كسي را با ذات
  .يا بيشتر به دو خداايمان داشتن ها  ها و مجوسي عيسائي
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�+۲_�  

 استده ـشغيبي كه در قرآن و حديث تصريح  آن امورِ
كه بجز اهللا متعال آنها را هيچ بنده اي نمي داند، چنين عقيده 
داشتن كه خدا علم آنها را به فالن بندة خود عطا كرده است. 

  مت چه وقت برپا مي شود و امثال آن.بطور مثال علم آنكه قيا
   

�+۳_�  

همراه  اي را عطاي خدائي دانسته به قدرت و تصرُّف بنده
كه نفع يا ضرر رساني او كردن آن دربارة آن بنده چنين اعتقاد 

 اين ،وابستة خواست خدا و ارادة خدا نمي باشد يديگركس به 
   شرك است.

انند آنها به همين صورت انجام دادن ركوع و سجده و م
بطور تعظيم و احترام  فقطبلكه  ،براي مخلوق، نه بطور عبادت

  مي گويند.  »سقيشرك ف«اين را  ،او
 اند. شرك آوردن، همة مخلوقات برابر همچنين در گناه

چه آن شخص (انسان هر شخصي را شريك خدا قرار بدهد 
و اعمال  )پيغمبر باشد و چه ولي، و چه جن و شيطان و غيره

وق را برايش انجام بدهد، اينكار شرك بوده و انجام شركي ف
  دهندة آن مشرِك خواهد بود. 
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  �  _ چند امور کفرآمیز +�

�+
 
�_  �  

  

  �_عقیده +�

ي را ئچيزهازماني صحيح است كه انسان همة  ايمان
را قبول  همه و كه خدا و رسولش گفته اند راست و حق بداند

دا و رسولش فرموده خكه در يكي از آنچه كردن نمايد. شك 
يا مسخره كردن  ،يا عيب گرفتن درآن ،آن يا دروغ دانستن ،اند

  آن، ايمان را از بين مي برد. 
  

  �_عقیده +�

براي  و آشكار قرآن و حديث واضح وقبول نكردن معني 
  ساختن، بي ديني است. دلخواه خود  ديگرِ معنائيآن 
  

  �_عقیده +�

  ن مي رود. از حالل دانستن گناه، ايمان از بي
بدبختي  از كسي اگر ولي ت،اوالً نبايد حتي نزديك گناه رف

مبتالي گناه شد، پس آن گناه را حتماً گناه بداند و بدي آن را 
  . از دلش بيرون نكند، ورنه بايد از ايمان دست بشويد



 

+25_ 

  

  �_عقیده +�

گناه هر اندازه كه سنگين و بزرگ هم باشد تا وقتي كه 
از بين نمي  گناه داند ايمانش به سبب آن گناهكار آن را بد مي

  رود، البته ضعيف مي شود. 
  

  �_عقیده +�

ناترس شدن از خداوند يا نا اُميد شدن از رحمت او كفر 
 درجات آخرت حتماً من كسي بپندارد كه در اينكه اگر يعني .است

نا اميدي كسي از يا  كنند و اي نمي من مواخذه از يابم و بلند مي
بخشيده به هيچ صورتي ند كه در آخرت هرگز چنين يقين ك

، اينها اغالط كفريه است. مسلمان بايد در بين اميد نمي شوم
  و ترس باشد.

  
  �_عقیده +�

آن كفر  يقين كردن بر از كسي احوال غيب را پرسيدن و
  است. 

  
  �_عقیده +�

حوال غيب را جز خدا هيچ كسي بايد عقيده داشت كه ا
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  نمي داند. 
مور غيبي بر انبياء و پيغمبران توسط وحي، البته بعضي ا

و بر اولياء توسط كشف و الهام، و بر مردم عام توسط عالئم و 
گويند بلكه اينها  اما اينها را غيب نميد نشو قرائن منكشف مي

  انباء الغيب (خبر دادن از غيب) است. 
  

  �_عقیده +�

    يا لعنت كردن گفتنشخصي را نام گرفته كافر 
))))١١١١((((

گناه      
رگي است. البته مي توان چنين گفت كه لعنت بر ظالمان، يا بز

  لعنت بر دروغگويان. 
اما اشخاصي را كه خدا و رسولش نام گرفته لعنت كرده 

 ملعون گفتن آنها گناه گفتن واند يا از كفر آنها خبر داده اند، كافر
  نيست.

  
  

  �  _ حقیقت نبو8ت +�
�+

 
�_  �  

  مبعوث متعال اهللاِ جانبِ گويند كه از انساني را مي »نبي«
                                                 

ت. معناي لعنت مذكور در باال اينست سلعنت به معناي دوري از رحمت خدا ا  (١)
  خدا بر فالني، يا خدا فالني را لعنت كند. كه شخصي اين گونه دعا كند كه لعنت
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و معصوم عن الخطا باشد و اتباعش فرض باشد. يعني اينكه 
پيغمبر آن انسان است كه از طرف خداوند فرستاده شده باشد، 

پيروي او بر مردم فرض  از گناهان صغيره و كبيره پاك باشد و
  باشد. 

پيغمبران و ديگري غير از  ات اين صفات براي انسانبثا
و پيغمبر را برايش استعمال هم نكنند،  »نبي«ه لفظ گرچانبياء 

  كفر است.
   

  �_توجه +�

و پيغمبر هميشه مرد است، زن پيغمبر نمي شود  »نبي«
هت وبي و براي جِنّات نيز پيغمبر انسان فرستاده مي شود. نبو

است يعني عطاي اهللا متعال مي باشد. هيچ كس با كوشش و 
بي شود و نه مي تواند به مرتبة كثرت در عبادت نه مي تواند ن

  نبي برسد. 
  

  
  �  _ صداقت نبو8ت +�

�+
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تا حضرت  ؛ي كه از حضرت آدم انهر تعداد پيغمبر
مَ وَ  آِ�ِ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� محمد 

�
  صادق هستند.  آمده اند همگي برحق و    َسل
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  �  _ دوام نبو8ت +�

�+
 
�_  �  

 هاينيز در قبر بعد از وفات خويش % انبياي كرام
قبل  كه اند رسول صورتي حقيقتاً نبي و مبارك خويش به همان

  از وفات در حيات مباركة ظاهري خويش نبي و رسول بودند. 
البته حاال شريعت هاي ساير پيغمبران خدا منسوخ شده 

 مصطفي محمد حضرت قيامت شريعت مدار نجات تا روز است و
مَ سَ وَ  آِ�ِ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� 

�
  مي باشد.         ل

  
  

  �  _ ختم نبو8ت +�
�+
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مَ وَ  آِ�ِ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� حضرت محمد مصطفي 
�
 پيغمبر آخرين    َسل

در  يت جديدنبو نوعكدام  داشتن به اينكه است. عقيدهنبي و 
    ))))١١١١((((    .عالَم دنيا جاري است كفر مي باشد

                                                 

تا روزِ قيامت،  ه نه پيغمبر حقيقي و نه پيغمبر بروزي (ظلِّي) و آنحضرت    (١)
ادعاي نبوت كند،  ه و هر كسي بعد از آنحضرت پيغامبر انس و جن مي باشند.

روزي كه دعواي نبوت ب او دروغگو و كافر هست. چنانچه ميرزا غالم احمد قادياني
كافر مي باشند. نكاح با قادياني ها نيز به  خاطرين هميروان او به پرا كرده است و 

  سبب كفر آنها حرام است. قادياني ها را احمديه و جماعت الهوري نيز مي گويند.
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  �  _ عظمت انبیاء +�

�+
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و مرتبه در بين مخلوقات كاينات از انبياء  ترين مقام اعلي
است. و بعضي از پيغمبران از بعضي ديگر افضل مي  %

مَ وَ  آِ�ِ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� باشند. و حضرت رسول اكرم محمد مصطفي
�
            َسل

  . هستنداز همة انبياء افضل و اعلي و سردار تمامي انبياء 
  
  

  �  _ توهین رسالت +�
�+
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 گستاخي دانستن كردن يا جايز ادبي بي ه گستاخي وهرگون
كسي  اگر بطور مثال كفر است. % شأن انبياء ادبي در و بي

مَ وَ  آِ�ِ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� بگويد كه حضرت محمد 
�
آنقدر بر ما تنها         َسل

 ،دارد، اين گفته كوچكفضيلت دارد كه برادر بزرگ بر برادر 
  كفر و بي ديني است. 

  
  

  �  _ خواب انبیاء +�
�+

 
�_  �  

  در حالت خواب، چشم انبياء مي خوابد ولي قلب ايشان
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بيدار است و بر همين اساس، خواب آن هستي هاي مبارك 
اء با وجود خواب باقي ـيـنيز در حكم وحي است و وضوي انب

  مي باشد. 
  

  
  �  _ حیات انبیاء +�

�+
 
�_  �  

م ش با اجساير مبارك خوودر قب %انبياء  همة
ق روح بدون مكلَّف بودن و بغير لوازم دنياوي خويش با تعلُّ

 نام، دنيا زنده هستند. و اين حيات به اعتبار جهات مختلف
هاي مختلف دارد. مثالً حيات دنيوي، حيات جسماني، حيات 

  حسي، حيات برزخي و حيات روحاني. 
  

  
  �  _ هذکر رسول مقبول  +�

�+
 
�_  �  

جناب تي كه تعلّقي اندك به عاقذكر تمام احوال و وا
مَ وَ  آِ�ِ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص��  حمد مصطفيمحضرت 

�
دارد نهايت پسنديده  َسل

  و مستحب است. 
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  �  _ هفضیلت و زیارت روضC اطهر  +�

�+
 
�_  �  

 اهللاُ  َص�� آن قسمت زمين كه با جسم مبارك آنحضرت 

مَ وَ  آِ�ِ وَ  عَلَيْهِ 
�
اي كاينات حتي از كعبه و تماس دارد از همه جاه  َسل

  عرش و كرسي نيز افضل است. 
  

  _توجGه +

مبارك  هر، رخ به جانب چهرةطروضة ا هنگام زيارت در
مَ وَ  آِ�ِ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص��  آنحضرت

�
روضة  زيارت از آداب ،موده ايستادنن  َسل

مَ وَ  آِ�ِ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� اهللا رسول 
�
ستن در همين است، و دعا خوا  َسل

  حالت بهتر و مستحب مي باشد. 
  
  

  �  _ سفر مدینC منو8ره +�
�+

 
�_  �  

ره، نيت زيارت مسجد نبوي در وقت سفر به مدينة منو
و مقامات مس افضل و باعث اجر و ثواب است. البته در قد

ت خالصاً بخاطر زيارت روضة پاكيزة حضرت هنگام سفر ني
مَ وَ  آِ�ِ وَ  لَيْهِ عَ  اهللاُ  َص�� رسول اكرم 

�
بسيار بهتر است، زيرا احترام و   َسل

مَ وَ  آِ�ِ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� تعظيم آنحضرت 
�
  است. در همين بيشتر  َسل
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  �  _ درود و سHم +�

�+
 
�_  �  

 عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� درود و سالم گفتن بر حضرت رسول مقبول 

مَ وَ  آِ�ِ وَ 
�
اعث اجر و ثواب بسيار فراوان حق آنحضرت بر ما و ب  َسل

 قُرب سالم، وسيلة بسيار بزرگ و مي باشد. كثرت خواندن درود
مَ وَ  آِ�ِ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� و حصول شفاعت آنحضرت 

�
 . افضلاست  َسل

ترين درود شريف همان است كه الفاظش نيز از آنحضرت 
  منقول مي باشد. افضل ترين درود، درود ابراهيمي است.

   

  _توجGه +

 عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� يك مرتبه درود و سالم گفتن بر آنحضرت 

مَ وَ  آِ�ِ وَ 
�
 مجلسي در و چون سراسر زندگي انسان فرض است. در  َسل

مَ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� ذكر آنحضرت 
�
آمد، يكبار درود و سالم  به ميان  َسل

 تن درآن مجلس واجب مي باشد، و درود و سالم گفگفتن در
  ستحب است. ذكر شود منام آنحضرت  ي كههر بار

  
  

  �  _ عرض اعمال +�
�+

 
�_  �  

مَ وَ  آِ�ِ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� اعمال نيك و بد اُمت بر آنحضرت 
�
  در  َسل
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  روضة پاكش بطور اجمالي پيش مي گردد. 
  

  
  �  _ مسئلC استشفاع +�

�+
 
�_  �  

مَ وَ  آِ�ِ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� نزد قبر مبارك آنحضرت 
�
شده  حاضر  َسل

رسول  نكه ايگفتن آ فاعت كردن از آنحضرت ودرخواست ش
خدا شما نزد خدا شفاعتم را كنيد كه مرا مغفرت كند، اينكار 

  جايز است. 
  

  
  �  _ حقیقت معجزه +�

�+
 
�_  �  

 پيغمبراهللا متعال است كه بر دست  ه فعلِچونكه معجز
، ندارد ن دخلآدر مستقالً غمبر ظاهر مي شود و اختيارِ پي (نبي)

آن و يا با فهم از بنابرين معجزه را شرك خوانده انكار كردن 
قادر مطلق غلط از معجزه، انبياء و پيغمبران را مختار كل و 

  غلط است.  دانستن، هر دوي اين عقايد
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  �  _ معجزات انبیاء +�

�+
 
�_  �  

ل شدن تبديبرحق است. مثالً  %معجزات انبياء 
به مار، زنده شدن مرده ها توسط  ؛ حضرت موسي عصاي

 مصطفي محمد حضرت به اشارة قمر شق و؛ حضرت عيسي
مَ وَ  آِ�ِ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� 

�
  .  َسل

  
  

  �  _ عظمت علوم نبو8ت +�
�+

 
�_  �  

 هترين انسان بر شريعت مطَهردر زمان خود عالم نبي ره
هر پيغمبر عطا مي مي باشد و تمامي علوم لوازم نبوت به 

مَ وَ  آِ�ِ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� گردد. و چونكه آنحضرت 
�
پيغمبر اولين و   َسل

آخرين هستند، لذا علوم اولين و آخرين را و علم بيشتر از 
مَ وَ  آِ�ِ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص��  آنحضرت به همه مخلوقات را

�
  عطا كرده اند.   َسل

  
  

  �  _ توهین نبو8ت +�
�+

 
�_  �  

  رسول ن شخص از علم حضرتفالبه اينكه علم  عقيده
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مَ وَ  آِ�ِ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� اهللا 
�
يا علوم نبوت در مقابل ساير  تر استبيش  َسل

علوم و فنون حقير است، يا تحقير كردن علماي دين بخاطر 
  علم دين، اينها همه كفر است. 

  

  
  �  _ مHئکه و فرشتگان +�

�+
 
�_  �  

تعال فرشته ها را از نور ساخته است. فرشته ها از اهللا م
 هر چشمان ما غايب اند. آنها نه مذكر هستند و نه مؤنث. آنها

كاري كه اهللا متعال آنها را بر آن مامور گردانيده انجام مي 
  دهند و در آن نافرماني خداوند را نمي كنند. 

ايشان  تنها اهللا مي داند و بس. البته چهار تنرا تعداد آنها 
. حضرت ؛حضرت جبرائيل مقرَّب و مشهور مي باشند: 

     ))))١١١١((((    .؛ ائيلر. حضرت عز؛ . حضرت اسرافيل؛ ميكائيل
  

  _فایده +

  و رسل ماليكه بشر از رسل ماليكه افضل هستند رسل
                                                 

ت كه اس جبرائيل فرشته ايست كه بر انبياء وحي مي آورد و ميكائيل فرشته اي    (١)
مامور قبض روح مخلوقات است.  ؛رت عزرائيل حضمنتظم رزق خاليق است. 

  مامور دميدن در صور است.؛ حضرت اسرافيل گويند.  نيز مي »ملك الموت« او را
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از ساير فرشته ها و انسانها افضل مي باشند و عامة فرشته ها 
  از عامة انسانها افضل هستند. 

  

  
  �  _ تاب های آسمانیک +�

�+
 
�_  �  

هر كتابي كه اهللا متعال بر پيغمبري در يك زماني نازل 
آن كتاب برحق و راست بود. چنانچه اهللا متعال  فرموده است

تورات را نازل نمود، بر حضرت داود  ؛بر حضرت موسي 
انجيل را و بر حضرت  ؛زبور را و بر حضرت عيسي  ؛

مَ وَ  آِ�ِ وَ  يْهِ عَلَ  اهللاُ  َص�� محمد مصطفي 
�
  قرآن مجيد را.    َسل

سماني منسوخ شده اند و حاال از آتاب هاي كالبته بقية 
هاي آسماني تنها قرآن مجيد تا روز قيامت واجب  ميان كتاب

  االتباع و مدار نجات مي باشد و بس. 
  

  
  �  _ صداقت قرآن +�

�+
 
�_  �  

 وظمحف حرف قرآن مجيد رفحتا والناس،  فاتحه سورة از
  ه بلكه حتي يك حرف قرآن يا عقيدةاست. انكار از يك كلم
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  تحريف آن را داشتن كفر است. 
  
  

  �  _ صحابC کرام +�
�+

 
�_  �  

ايمان  تگويند كه در حال صحابي آن شخص را مي
مَ وَ  آِ�ِ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� حضرت رسول اكرم 

�
همين  بر را ديده باشد و   َسل

  ه باشد. حالت از دنيا رحلت كرد
صحابة كرام معيار حق و صداقت هستند. يعني همان 

باشند كه مطابق عقايد و اعمال  اعمال قابل قبول مي عقايد و
قسم تنقيد باالتر هستند  هر صحابة كرام از صحابة كرام باشد.

  و از هر نوع عذاب قبر و آخرت محفوظ مي باشند. 
يعني آنها معصوم نيستند ولي محفوظ حتماً مي باشند. 

جنتي  آنها يقيناً نوع خطاي آنها بخشيده شده است و اينكه هر
  مي باشند. 
محفوظ  كرام صحابة و خطا هستند از معصوم % انبياء

ند نمي گذارد از از خطا. معني معصوم از خطا اينست كه خداو
از خطا اينست كه  فوظحبزند و معني مسر يپيغمبرش گناه

ند آن را در نامة اعمالش اگر گناه از صحابي سر بزند، خداو
  باقي نمي گذارد. 
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  �  _ محبت صحابه و اهل بیت +�

�+
 
�_  �  

، عالمت محبت با 7محبت با صحابه و اهل بيت 
مَ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص��  اهللا حضرت رسول

�
 اهل بغض با صحابه يا است و  َسل

با ديگري  بيت ـ چه با هر دوي ايشان و چه با يكي محبت و
مَ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص��  اهللا رسول حضرت با المت بغضبغض ـ ع

�
  است.    َسل

  
  

  �  _ معیار حق و صداقت +�
�+

 
�_  �  

صداقت  براي همة امت، معيار حق و 7صحابة كرام 
هستند. يعني هر عقائد و مسائلي كه مطابق عقائد و مسائل 

ايد و ل حق است و هر عقصحابة كرام باشد آن عقائد و مسائ
 عقايد مسايل صحابة كرام نباشد آن و لي كه مطابق عقايدايمس

  و مسايل باطل و گمراهي مي باشد. 
  
  

  �  _ عفت امهات المؤمنین +�
�+

 
�_  �  

  پاكدامن و صاحب ايمان دانستن اهل بيت حضرت
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مَ وَ  آِ�ِ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� رسول اهللا 
�
كه اولين مصداق آن امهات  َسل

  هستند حتمي و ضروري است.   هُن� َقنْ ُهللا اِ�َ رَ المؤمنين 
  

  
  �  _ مقام صحابه +�

�+
 
�_  �  

ترين درجه را  پيغمبران، بزرگان ذيل اعلي بعد از انبياء و
  دارند: در بين انسانها به ترتيب ذيل 

 يعني حضرت :تخلفاي راشدين با ترتيب خالف   _۱ +

حضرت  و 0، حضرت عثمان0، حضرت عمر0بكر ابو
  .0علي

+ ۲_   رَشَعة م١١١١((((     رهشَّب((((   
  اصحاب بدر   _۳ +
  اصحاب بيعت رضوان    _۴ +
  شركاي فتح مكه    _5 +
  آن صحابه اي كه بعد از فتح مكه اسالم آوردند.    _6 +

                                                 

حضرت ، 0حضرت عثمان  ،0حضرت عمر ، 0 حضرت ابوبكر    (١)
حضرت سعد بن ابي وقاص ، 0حضرت زبير ، 0 حضرت طَلْحه ،0 علي
حضرت  و، 0 عوف بن الرحمن حضرت عبد، 0 بن زيدحضرت سعيد ، 0

   .0ابو عبيده بن جرَّاح 
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آمده  قدر صفات كمالِ اهل ايمان كه در قرآن مجيدهر
علي ترين مصداق آنها صحابة كرام رضي اهللا ااست، اولين و 

  اشند. عنهم مي ب
  
  

  �  _ خHفت راشدW موعوده +�
�+

 
�_  �  

مَ وَ  آِ�ِ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� بعد از حضرت رسول خدا 
�
خليفة اول   َسل

است. دوم  0 فصل اين امت حضرت ابوبكر صديق بال
و چهارم  0 و سوم حضرت عثمان 0 حضرت عمر فاروق

. اين چهار تن خلفاي راشدين اند 0 حضرت علي مرتضي
  انة خالفت ايشان را دورة خالفت راشده مي گويند. و زم

حضرت  بود از شده كه وعده خالفتي  ))))١١١١((((    آيت استخالف در
ختم  0مرتضي حضرت علي شروع شده بر 0ابوبكر صديق

مي گردد، بنابرين مراد از دورة خالفت راشده دورة خالفت 
 معاويه دورة خالفت امير است. 7 خلفاي اربعه (چهار خليفه)

  فت عادله است.خال 0
                                                 

الَِحاِت  َوعَِملُوا ِمنْكُمْ  آَمنُوا الَِّذينَ  هللاُ  َوعَدَ   (١) لَنَّهُمْ  لَهُمْ  ارْتََىض  الَِّذي ِدينَهُمُ  لَهُمْ  وَلَيَُمكِّنَنَّ  قَبْلِِهمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  اْستَْخلََف  كََ&  اْألَرِْض  ِيف  لَيَْستَْخلَِفنَّهُمْ  الصَّ الَْفاِسُقوَن.  ُهمُ  فَأُولَئَِك  ذَلَِك  بَْعدَ  كََفرَ  َوَمنْ  َشيْئًا ِ>  َاليُْرشِكُونَ  يَْعبُُدونَنِي أَْمنًا َخْوفِِهمْ  بَْعدِ  ِمنْ  وَلَيُبَدِّ   )٥٥(سورۀ نور 
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  �  _ مشاجرات صحابه +�

�+
 
�_  �  

برحق بود  0حضرت علي 7رات صحابه جدر مشا
و مخالف ايشان بر خطا. ليكن اين خطا خطاي عنادي نبود 

بر خطاي كردن و طعن و مالمت  ،بلكه خطاي اجتهادي بود
حديث  در .ن واجب استآست بلكه سكوت برني اجتهادي جايز

  خطاي اجتهادي وعده شده است.  شريف يك اجر در مقابل
  
  

  �  _ بود 0حق با حضرت حسین +�
�+

 
�_  �  

يزيد، حضرت حسين  و0در اختالفات حضرت حسين
 نه خالفت و خالفت راشده بود نه يزيد حكومت و برحق بود 0
از فسق عملي يزيد پدر يزيد  0و حضرت امير معاويه ،عادله

  بري مي باشد. 
  
  

  �  _ اولیاء الله +�
�+

 
�_  �  

  _ولی +
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. كند اجتناب گويند كه از گناهان ن شخص را ميآ »ولي«
اساسي ترين عالمت ولي، اتباع سنت است. هركس هر قدر 

ظهور  اشد همانقدر ولي بزرگتر مي باشد.متبع سنت ببيشتر 
  كشف از ولي حق است. و كرامت 
  

  _و'یت +

كردن  تواند با عبادت انسان مي ي است. هربكس »واليت«
   .گردد خدا ولي

 پيروي ازالهام نيست بلكه تقوي و  مدار واليت كشف و
  سنت است. 

  
  

  �  _ کرامات اولیاء الله +�
�+

 
�_  �  

كرامت چونكه فعل اهللا  كرامات اولياء اهللا حق است و
 »ولي«ظاهر مي شود و اختيار  »ولي«دست  متعال است كه بر

انكار يا ت و لذا شرك دانستن كرام ،ر آن دخل نداردد استقاللًا
 كرامت صورت با برداشت غلط از همين كردن آن غلط است. به

  است.  پنداشتن عقيدة غلط مستقلاهللا را صاحب اختيارات  اولياء
  دـادر شـصه عادالرق ي خاكار ،اگر از شخص غير متقي
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 متعال گويند نه كرامت. كرامت از جانب اهللا استدراج مي را اينكار
  شيطان.  است و استدراج از جانب

  
  _تصوGف +

روحاني  هاي عبارت است از تشخيص بيماري »تصوف«
 و در حديث شريف »تزكيه«د به و معالجة آن كه در قرآن مجي

  تعبير شده است.  »احسان«به 
  

  _بیعت +

د و اعمال فرض است و بخاطر آن بيعت ئاصالح عقا
سنت، بي رغبت متبع صحيح العقيده،  كردن با شيخ طريقت

طالب آخرت و مجاز بيعت مستحب بلكه قريب به  ،يااز دن
  . مي باشدواجب 

  
  

  �  _ وسیله جایز است +�
�+

 
�_  �  

 شان وايو اولياء اهللا هم در زندگي  % وسيلة انبياء
توسل شان (مثالً اينگونه گفتن كه خدايا به ايهم بعد از وفات 

 ،فالن پيغمبر يا فالن بزرگ[يا بركت، يا طفيل، يا حرمت] 
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زيرا توسل به ذوات صالح  ،فرما) جايز استبعاي مرا قبول د
 اعمال بادر حقيقت وسيله توسط اعمال نيك آنهاست و وسيله 

  صالح باالتفاق جايز است. 
  
  

  �  _ ِجّنات +�
�+

 
�_  �  

است كه آنها را  اهللا متعال مخلوقي را از آتش خلق كرده
و هم بد. و مي گويند. در ميان آنها هم نيك وجود دارد  »نجِ«
احكام شرعي هستند و بعد از به ف كلَّنسانها مانات نيز مانند جِ

نات هيچ بين جِ درد. نمرگ مانند انسانها ثواب يا عذاب مي بين
  . پيغمبر مبعوث نشده است

 ابليس لعين است. ها مشهور ترين و معروف ترين جن
مان ها و جنات گرچه از ما غايب اند اما ما بوجود آنها اي هفرشت

رسول حضرت يرا اهللا متعال در قرآن مجيد و بالغيب داريم، ز
مَ وَ  آِ�ِ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� اهللا 

�
  . ندذكر كرده اآنها را در احاديث شريف   َسل

  
  

  �  _ اجتهاد و تقلید +�
�+

 
�_  �  

  عمل بر تهد وـاد مجـال دين، اجتهـصورت عملي اكم
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اجتهاد و مطلقِ مطلقِ اجتهاد مجتهد يعني تقليد است، بناء 
البته  .استكه انكار از آن كفر  باشد ميتقليد از ضروريات دين 

امام اعظم ابوحنيفه نعمان  تقليد چهار امام متعين ( و انكار از فقه
، امام محمد بن ادريس شافعي 6، امام مالك 6بن ثابت 
  ) گمراهي مي باشد. 6و امام احمد بن حنبل  6

(حنفي،  جماعت اربعة اهل سنت وچونكه حق در مذاهب 
رين تقليد يكي ببنا ،مالكي، شافعي و حنبلي) منحصر مي باشد

ين زمانة نفس پرستي و هواپرستي ا از اين امامان چهارگانه در
  واجب است. 

  
  _توجGه +

حضرت  مقلد ،فروع همة مشايخ ما در تمام اصول و وما 
  باشيم.  مي 6امام اعظم ابوحنيفه 

  
  

  �  _ اعتقادی و اجتهادیاختHف  +�
�+

 
�_  �  

اختالف  و حمت استزاختالف اعتقادي براي اُمت 
مت رحمت است و براي مقلدين و اجتهادي مجتهدين براي اُ

ثواب. اجتهاد درست دو اجر دارد و  مجتهدين باعث اجر و
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كننده اهليت  يك اجر. به شرط آنكه اجتهاد نادرستاجتهاد 
  اجتهاد را دارا باشد. 

  
  

  �  _ اصول اربعه +�
�+

 
�_  �  

 اهللاُ  َص�� كتاب اهللا، سنت رسول اهللا  ؛پذيرفتن چهار اصول

مَ وَ  آِ�ِ وَ  عَلَيْهِ 
�
اجماع امت و قياس شرعي بخاطر اعمال و احكام  ، َسل

ثابت شده از اين  مسائل جامعيت دين اسالم ضروري است و و
ند انكار از مي گويند و انكار از آن مان »فقه«اصول چهارگانه را 

  حديث، يكي از اسباب بزرگ تحريف در دين مي باشد. 
  

  
  �  _ جهاد فی سبیل الله +�

�+
 
�_  �  

حانه با دشمنان اسالم و صرف مال و جان جنگ مسلّ
بخاطر سربلندي دين اسالم جهاد في سبيل  را خود در راه آن

 ،تحفظ دين ،اهللا مي گويند. سبب واحد سربلندي دين اسالم
شوكت قدر و عظمت مسلمانان،  بقاي دين، عزت و ،نفاذ دين

  جهاد في سبيل اهللا مي باشد.  ،و حفظ جان و مال مسلمانان
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   اهللا متعال در قرآن كريم سورة توبه مي فرمايد:
ن� لَُهُم ا�َن�َة 

َ
ْموَالَُهم بِأ

َ
نُفَسُهْم َوأ

َ
ُمْؤِمنَِ& أ

ْ
إِن� اَهللا اْشَ+َى ِمَن ال

   بِيِل اهللاِ َفيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُوَن.ُفَقاتِلُوَن ِ. سَ 
منان را در مقابل مال مو بي شك خداوند جان و ترجمه:

 نا(مجرم و جنگند راه خدا مي در نانمسلما .بهشت خريده است
  111 ةآي) مي كشند و خود كشته مي شوند. را

   خداوند در سورة صف مي فرمايد:
ِيَن ُفَقاتِلُو إِن� اَهللا ُ;ِب9 

�
غ�ُهم َسبِيلِهِ  َن ِ. ا=

َ
ا َكك Aم�رُْصوٌص  بُنيَانٌ  َصف   

ف بي شك خداوند كسانى را دوست دارد كه ص ترجمه:
 بنيانى ىئگو قدمي)  ثابت و در( مي كنند جهاد او راه در زده

  3 ةآي ند.ا استوار  و پوالدين
مَ وَ  آِ�ِ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� حضرت رسول خدا 

�
   د:نفرماي يم  َسل

ُ ا�َن�ُة. َمنْ 
َ

  قَاتََل ِ. َسبِيِل اهللاِ فَوَاَق نَاقٍَة وََجبَْت �
به اندازة چند دقيقه نيز در راه خدا  حتي هركس  ترجمه:

     ))))١١١١((((    بجنگد بهشت برايش واجب مي گردد.
مَ وَ  آِ�ِ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� خود آنحضرت 

�
ه ب مرتبه بيست و هفت  َسل

  نموده اند كه در راه خدا شهيد شوند.  و تمنا ،ه اندفتر جهاد سفر

                                                 
اَء ِيف فَْضِل أَبْوَاُب فََضائِِل الِْجهَاِد، بَاُب َما جَ  ١٦٥٠حدیث  ٣/٢٣٣ جامع الرتمذی:   (١) أول كتاب الجهاد،  ٢٥٤١حدیث  ٤/١٩٥سنن ابی داود:  |   الُغُدوِّ وَالرَّوَاِح ِيف َسبِيِل هللا   باب فيمن سأَل هللاَ تعاىل الشهادةَ 
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  �  _ اقسام جهاد +�

�+
 
�_  �  

   دفاعي جهاد. اقدامي جهاد: جهاد بر دو قسم است 
  
  

  �  _ جهاد اقدامی +�
�+

 
�_  �  

اقدامي  جنگيدن با آنها را جهاد و لشكركشي به ملك كفار
 گويند. در جهاد اقدامي نخست كفار را بايد دعوت به اسالم مي

شد، و اگر از خواهد از آنها جزيه مطالبه  بول نكردند، اگر قنمود
  . گرفتخواهد  صورتجزيه انكار كنند آنگاه با آنها جنگ 

جهاد اقدامي در احوال عادي فرض كفايه است و اگر 
امير المؤمنين نفير عام كند (همه را امر به خروج كند) در اين 

  صورت فرض عين مي گردد.
  
  

  �  _ جهاد دفاعی +�
�+

 
�_  �  

اگر كفار بر كشور مسلمانان حمله كنند، دفع حملة كفار 
  انانـمسلم د. اگرينومي گدفاعي  جهادرا آن كشور  مسلمانان بر
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آن كشور قدرت دفع حملة كفار را ندارند و يا قدرت دارند ولي 
 كنند، در اين صورت مسلمانان همساية آنها بايد حملة تنبلي مي

  دفاعي فرض عين است. كفار را دفع كنند. جهاد
  
  

  �  _ تربیت جهاد +�
�+

 
�_  �  

قبل از جهاد، تربيت جهاد نيز ضروري است. تربيت دادن 
مَ وَ  آِ�ِ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص��  جهاد سنت آنحضرت

�
انفال  سورةباشد. در  مي   َسل

واقرآن وارد است: در  ِعد9
َ
ةٍ. ِمنْ  اْستََطْعتُمْ  َما لَُهمْ  َوأ    قُو�

و براي جنگيدن با كفار هر قدر توان داريد قوت  :ترجمه
  60آية جمع كنيد. 

خداوند توفيق جهاد به همة ما را عطا فرمايد و شهادت 
  در ميدان جنگ را نصيب ما نمايد. آمين.

  
  

  �  _ مرگ و بعد از مرگ +�
�+

 
�_  �  

 ،دننك دفن مي را در جائي ميرد او ميانسان  هنگامي كه
اگر مرده اي در آتش سوخته خاكستر  .يندگو مي »قبر«آنجا را 

روحش را با شود يا در آب غرق شود يا حيواني او را بخورد، 
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 شربط داده همانجا را برايباشد جائي كه  ذرات بدنش در هر
  مي گردانند.  »قبر«

كير براي پرسيدن سوال مي نَ نكر وفرشته م در قبر دو
  آيند و از مرده سه سوال مي پرسند. 

   كيست؟ تو خداي، »َربُّکَ  َمنْ «   _۱ +
   كيست؟ تو پيغمبر ،»نَبِیُّکَ  َمنْ «   _۲ +
   چيست؟ تو دين ،»نُکَ َما ِدیْ «   _۳ +

 دهد دربهر انساني كه به اين سه سوال جواب درست 
بر آرامش و سكون خواهد يافت و از سوي بهشت پنجره اي ق

برايش گشوده خواهد شد و قبر او را باغچه اي از باغچه هاي 
   .بهشت مي گردانند

ندهد قبرش جواب هر كسي اين سه سوال را درست  و
ي از گودال گودالقبرش را  تنگ مي سازند و را برايش ضيق و

مَ وَ  آِ�ِ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص��  حضرت رسول اهللا .هاي جهنم مي گردانند
�
   َسل

   اند:فرموده 
وْ  ا�َن�ةِ  ِريَاِض  ِمنْ  َروَْضةٌ  الَقQُْ  إِغ�َما

َ
    ا�Vاِر. ُحَفرِ  ِمنْ  ُحْفَرةٌ  أ

از گودال  گودالييا  هاي بهشت اي از باغ قبر باغچهيعني 
    ))))١١١١((((    .هاي دوزخ است

  
                                                 

  أَبْوَاُب ِصَفِة الِْقيَاَمِة وَالرَّقَائِِق وَالْوَرَعِ  ٢٤٦٠حدیث  ٤/٦٣٩ جامع الرتمذی:   (١)
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  �  _ قیامت +�

�+
 
�_  �  

ند اراده مي فرمايد كه اين جهان را از هنگامي كه خداو
را حكم مي دهد كه در صور  ؛بين ببرد حضرت اسرافيل 

خوش خواهد بود ولي  آواز صور در ابتداء بسيار خفيف و .بدمد
شود و به سبب آواز بسيار بلند  بلندتر مي آهسته آهسته بيشتر و

 درساير حيوانات  ات، چرندگان، پرندگان ونّجِ آن همة انسانها،
هنگامي كه  مي دوند، و سرگشتگي به هر سو م حيرت وعالَ

آسمان خواهد همه مي ميرند. شدت آواز صور بيشتر مي شود 
شكافت و ستاره ها نابود مي شوند و بجز ذات اهللا متعال هيچ 

  چيزي باقي نمي ماند. 
 دوبارهرا  ؛ حضرت اسرافيل أد از گذر مدتي اهللا عب

بار به  بدمد كه اين دهد تا در صور يبه او امر م و كند زنده مي
 ها از قبر مرده آيند و آن همة جهانيان دوباره به وجود مي سبب

روز  ينا و در قيامت استاين روز، روز  .مي خيزند هاي خود بر
بارگاه خداوندي پيش خواهد شد و با او همكالم  بههر بنده 

 .ترجماني نخواهد بوداو و خداوند هيچ در بين  .خواهد شد
د آورد و او بايد نده بود نزدش خواهنموهمة اعمالي كه در دنيا 

  محفوظ ان در علم خدا، لوحـجواب آنها را بدهد. هر عمل انس
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  . كاتبين ثبت است اًو دفتر كرام
صداي انسان را ضبط مي (ضبط) يپ اي كه تَ هبه گون

هر عمل انسان را  كند به همين صورت زمين هم هر گفتار و
 و دنمودر روز قيامت همة آنها را بيرون خواهد  ود كن مي ثبت

جا  گواهي خواهد داد كه اين انسان در فالن وقت در فالن
(خوب يا بد) را كرده بود. اعضاي بدن انسان در آن روز  اينكار

 خواهند يافت و در حق انسان يا عليه او گواهيزبان نيز گويائي 
  خواهند داد. 

مَ وَ  آِ�ِ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� اكرم   سولر حضرت
�
ن روز شفاعت آ در   َسل

ي خواهد بود كه در دنيا انمود. اين سعادت براي آنفرخواهند 
مَ وَ  آِ�ِ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� پيروان صادق آن حضرت 

�
گمراهان  .بوده اند   َسل

  از اين سعادت محروم خواهند بود. 
توسط آن  برپا خواهد شد كه )ترازوئيميزان (ن روز آدر 

خواهد قرار وزن خواهد شد و پل صراط بر روي دوزخ اعمال 
از شمشير تيزتر است و هركس بايد  و موي نازكتر كه از اشتد

 فتار هركس مطابق اعمال او خواهدسرعت ر .گذردباز روي آن 
بود. روز قيامت برابر با پنجاه هزار سال دنيائي مي باشد. در آن 

ند كه عالمت نك آورده ذبح مي شكل گوسفندي را به روز مرگ
 اهل اين هيچ كسي نخواهد مرد. اهل بهشت و نست كه بعد ازآ

  براي ابد االبد زنده خواهند بود.  دوزخ همگي هميشه
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انجام اهل  فيصله سراز اين روز روز فيصله است و بعد 
  بهشت به بهشت و اهل دوزخ به دوزخ خواهند رفت. 

  
  

  �  _ عHمات ُصغری قیامت +�
�+

 
�_  �  

آن عالمات قيامت است كه بعضي از  ،غريعالمات ص
و بعضي در حال ظهور  ندظهور رسيده ابه آنها بسا مدت قبل 

 خواهند شدهتا ظهور عالمات كبري قيامت ظاهر  بعضي است و
چندي از آنها حسب ذيل  ،عالمات صغري بسيار است .رفت

  د: نمي باش
 بلند بسيار هاي نساختما نمود و فخر بطور چوپانها   _�+

  . سازند مي منزل
  ظلم و ستم بسيار مي شود.   _�+
  . مي رود ميان از حيا و شرم   _�+
 تحفه و رشوت را تجارتشراب را شربت، سود را    _�+

  مي نامند. 
  . گردد مي عام جهل و شود مي برداشته علم   _�+
  مي كنند.  غارتداران  مال را حكومتال بيت   _�+
  . پنداشت خواهند ماليات را زكات   _�+
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  . خواهند كرد استعمال دنيا بخاطر را دين   _�+
  . نافرماني مادر از و كرد خواهد اطاعت زن از شوهر   _�+
   .اعتنائي بي پدر با و كرد خواهد محبت دوست با انسان  _�+
  . شد كشور خواهند رهبران فاسق، و ذليل اشخاص   _�+
  . يافت خواهند شهرت بسيار آوازخوان زنان   _�+
  . خواهند كرد گفتگو بلند صداي با مساجد در مردم   _�+
  .يافت خواهد شيوع شراب خوري   _�+
 مسلمانان بر شوند مي پيدا اُمت اواخر در كه كساني   _�+
   .كرد خواهند لعنت گذشته

  ان لباس ابريشم خواهند پوشيد. مرد   _�+
  . يافت خواهد رواج بسيار كذب و دروغ   _�+

  
  

  

  �  _ عHمات ُکبری قیامت +�
�+

 
�_  �  

مَ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص��  رسول اكرم آن عالماتي است كه حضرت
�
   َسل

 .خواهند شد ظاهر به قيامت نزديك آنها كه ندا آنها فرموده دربارة
 ال و نزول حضرتجمهدي و خروج د حضرتمثالً ظهور 

 بةُ آوج و ماجوج و داز آسمان و خروج ياج؛ بن مريم  عيسي
  غيره. و االرض
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  �  _  ظهور مهدی +�

�+
 

۱_  �  

 .است 0مهدي امام ظهور قيامت كبري عالمت اولين
 ويغَلُ گويند. به اعتبار معني لغت هدايت يافته را مي در »مهدي«

مي را كه علم صحيح داراست مي توان مهدي گفتهر عال، 
ان مهدي گفت، را مي تو ثابت قدممسلمان صادق و  بلكه هر
و  بودهر وذكمن مهدي موعود كه در احاديث شريف آليكن 

مَ وَ  آِ�ِ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص��  رسول اهللا حضرت
�
كه او در آخر اند خبر داده    َسل

يك شخص خاص مي باشد كه از  ،زمان ظهور خواهد كرد
بوده اسمش محمد و اسم پدرش  1 اوالدة حضرت فاطمه

 اهللاُ  َص�� سيرت مشابه حضرت رسول اهللا در  .اهللا مي باشد عبد

مَ وَ  آِ�ِ وَ  عَلَيْهِ 
�
در مكه ظهور مي  ره مي باشد ومنو ةو مقيم مدين   َسل

    ابدال شام واولياء  .كند
))))١١١١((((

دست او بيعت خواهند كرد  راق برو ع     
و او گنجينه اي را كه در خانة كعبه مدفون است بيرون آورده 

كشورهاي عرب و  واهد كرد. ابتداء برميان مسلمانان تقسيم خ
كه خواهد كرد و جهان را  تموسپس بر سراسر زمين حك

  دـاف خواهـانص قبل از وي پر از ظلم و ستم بود پر از عدل و
                                                 

اي سوريه و اُردن و فلسطين و اسرائيل امروزي را در شام: مجموعة كشوره  (١)
  گذشته شام مي گفتند.
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  نمود و مطابق شريعت محمدي عمل خواهد كرد. 
 در و مهدي، دجال خروج خواهد كرد حضرتدر دوران 

وقت نماز عصر  نزديك؛ ان نيز حضرت عيسي زماهمين 
در  سمان نازل خواهد شد وآشرقي مسجد دمشق از  ر منارةب

مهدي  حضرت خواهد خواند. نماز 0مهدي حضرت سر پشت
  ه را فتح خواهد نمود. ينْطَنْطَسبا نصاري جهاد خواهد كرد و قُ

  
  

  �  _ وج دجال رخ +�
�+

  
۲_  �  

ي قيامت خروج دجال است كه از ادومين عالمات كبر
  اجماع امت ثابت مي باشد.  متواتر و احاديث
دجال از دوي آن بسيار غَاق يافته كه معني لُقل اشتج
بهم باطل  آميزندة حق و فريبكار وبسيار مكار، بسيار درغگو، 

دروغگوي مكار را مي توان هر  ،ويغَاست. به اعتبار معني لُ
 ود كه احاديث شريف از او خبرعليكن آن دجال مو ،دجال گفت

يك شخص كافر خاص مي باشد كه از قوم يهود بوده  اند ادهد
ست ا لقبش مسيح خواهد بود. سبب تسيمه به اين لقبش اين

اينست در اينجا  مراد از مسيح كه او از يك چشم كور است و
  كرده باشند. در بين دوكورش  يدهـت كشـچشمش دس كه بر
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  نوشته مي باشد.  »ك ف ر«چشم او 
راق و شام ظهور خواهد كرد و بين ع دجال نخست از

ان خواهد آمد و هدعوي پيغمبري خواهد نمود. سپس به اصف
 يادعا كرد. آنگاه او در آنجا هفتاد هزار يهودي از او اتباع خواهند

خدائي مي كند و در زمين فساد برپا مي نمايد. خداوند متعال 
غريب ظاهر  او امور عجيب و توسط ش،بخاطر امتحان بندگان

قتل نموده زنده خواهد  را يشخصدر آخر دجال  .نمودخواهد 
اين بار قتل نمايد، ولي دوباره او را  مي كند كهراده باز ا كرد و

 تمام مردم به اين صورت بر وبر قتل او قادر نخواهد شد 
سراسر اش  ي خدائيادعامي شود كه اين شخص در روشن 

  دروغگو است. 
روشن  ضح ووا دليل شبودن يك چشم والً همان كورا

 نوشته »ر ف ك«بين دو چشمش  خدا نبودنش بود. دوم آنكه در
بشر  خواهد بود. سوم آنكه قتل كردن فعلي است كه در قدرت

ي كه حتي اين قدرت بشري هم در او وجود مگانباشد و ه مي
پس دعوي خدائي اش  ،را قتل نمايد ديگريه بتواند دارد كن

د روزي كه مرده ها بر اين چن چگونه مي تواند راست باشد؟ و
 فقط شدند در حقيقت فعل اهللا متعال بود كه دستش زنده مي
زمايش بندگان و استدراج دجال بر دست او آبخاطر امتحان و 
  ظاهر مي گشت. 
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   وقت خروج دجال:

 خواهد قتال و جهاد نصارا با ظهور از بعد 0 مهدي حضرت
 گشتخواهد  باز ه را فتح نموده به شامينْطَنْطَسكرد تا آنكه قُ

 مسلمانان امورم اظتناد و در كرو در شهر دمشق اقامت خواهد 
  ين وقت خروج خواهد كرد.ا مصروف خواهد شد. دجال در

فساد  و شتگزمين  روي دجال به همراهي لشكرش بر
مه مكرّ ةآنجا بسوي مك از و رسد مييمن  زمينسربرپا كرده به 

مكرمه را  ةمكمؤظف  محافظرخ مي نمايد، اما فرشته هاي 
ره رخ مي پاسداري مي كنند، لذا دجال به سمت مدينة منو

 ها پاسباني ره نيز فرشتهمنو ةمدين شهر هاي نمايد. اما بر دروازه
منوره شود. باآلخر  ةتواند داخل مدين دجال نميو  دارندوجود 

در حالي  ؛حضرت عيسي و سپس  .مي گردد به شام بر
منارة شرقي  ته دست گذاشته است برهاي دو فرشبال كه بر 
شود و دجال لعين را  سمان نازل ميآدمشق از  جامع مسجد

  د. مي گردچنانچه در عالمت بعدي بيان  نمود قتل خواهد
  

  
  �  _ 3نزول عیسی بن مریم  +�

�+
 

۳_  �  

  بهست كه نزديك ا ي قيامت ايناسومين عالمات كبر
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د و دجال از آسمان نازل مي شو ؛قيامت، حضرت عيسي 
از آيات قرآن  بودهحق و صدق امر، . اين ندرساقتل مي به را 

تصديق  .مت ثابت مي باشداجماع اُ مجيد و احاديث متواتر و
  . است كردن آن و ايمان آوردن بر آن فرض و ضروري

 حضرت .يك چشم كور خروج كرده خواهد بوداز  دجالِ

گيرد كه  نماز را مي مادگي ادايآدر مسجد جامع دمشق  مهدي
 لبادو دست را بر در حالي كه  ؛حضرت عيسي  ناگهان

است از آسمان بر منارة شرقي مسجد  نهادهفرشته  هاي دو
نازل مي شود و بعد از فراغت از نماز به همراهي  دمشق جامع

  د آورد. نمهدي بر دجال حمله خواه حضرت
خواهد  وجود خاصي تاثير ؛س حضرت عيسي انفادر 

هر كافر كه  .د داشتنس او را نخواهفَتاب نَداشت و كافران 
دجال  به او برسد جابجا خواهد مرد. ؛حضرت عيسي  سفَنَ

چنان ذوب مي شود گويا نمك  ؛با ديدن حضرت عيسي 
دجال را تعقيب خواهد كرد و در  ؛حضرت عيسي  .در آب

خون او را قتل خواهد نمود و به مسلمانان  »باب لُد«جائي بنام 
دجال كه يهودي  ارتشلشكر اسالم با  واهد داد ونشان خاو را 

 گونهبه اين اند مقابله خواهند كرد و آنها را كشتار خواهند نمود و
 حضرت دعاء داشتنداكه  يهود روي زمين از وجود ناپاك دجال و

كشته بوديم پاك خواهد شد و آنها ما را  ؛عيسي بن مريم 
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بحال تا  ؛به چشمان سر خواهند ديد كه حضرت عيسي 
بخاطر قتل ما از آسمان به زمين  حاال در آسمان زنده بود و

  د. مآ دفرو
  

   :اشخاص جدا هستند حضرت عيسي و حضرت امام مهدي دو

عيسي  كه دربارة ظهور مهدي و نزول حضرت حاديثيااز 
مانند روز روشن واضح مي باشد كه حضرت وارد شده  ؛

 .شندو حضرت مهدي دو اشخاص جداگانه مي با ؛عيسي 
قايل نيست كه  هيچ كسي مروزاز زمان صحابة كرام تا ا

مهدي يك  حضرت باسمان نازل مي شود آمسيحي كه از 
  : باشند. زيراشخص 
 خدا رسول و نبي ؛ مريم بن عيسي حضرت   _�+

مهدي خليفة امت محمديه خواهد  حضرت كه حالي در ست،ا
  . و پيغمبر بود نه نبي

 مريم بي بي بطن از ؛ مريم بن مسيح حضرت   _�+
  َص��  اكرم از بعثت حضرت رسول قبل سال صد شش پدر بدون

مَ وَ  آِ�ِ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ 
�
در حالي كه  ،تولد شده بودمدر قوم بني اسرائيل   َسل

 ره بدنيامنو ةقيامت در مدين هاي مهدي در نزديكي حضرت

  هللا مي باشد. ا خواهد آمد و اسم پدرش عبد
  مـمري بي بي حضرت پسر ؛ يسيع حضرت   _�+



 

+61_ 

 مهدي از اوالدة حضرت بي بي حضرت كه حالي در است،
  . مي باشد 1  زهرا ةاطمف

  
  ه و ازالة آن: هيك شب

   :وجود استمدر روايتي 
جز حضرت عيسي یعنی   ،َوَال الَْمهِْديُّ إِالَّ ِعيَىس ابُْن َمْريَمَ 

    بن مريم كسي مهدي نيست.
))))١١١١((((

       

شود كه  ميچنان معلوم ين روايت از ا يظاهربه نظر 
دو يك  مهدي هر حضرتو  ؛حضرت عيسي بن مريم 

  باشند. مي شخص 
جواب اينست كه اين روايت نزد محدثين ضعيف و غير 

جلد در فتح الباري:  6مستند است چنانكه حافظ بن حجر 
  بر آن تصريح كرده است.  358 صفحة 6

 ه وحيخالف آن احاديث صح دوم اينكه اين روايت بر
 كامل، دو تحااست كه به صراحت و وض يشمار بيمتواترة 

حضرت  حضرت عيسي بن مريم و ص جداگانه بودنِاشخا
بايد دانست كه روايت  و .مهدي را ظاهر مي سازند حضرت
  منكر در مقابلة متواتر اعتبار ندارد.  و ضعيف

                                                 
ْربِ عََىل الْبََالءِ  ٤٠٣٩حدیث  ٢/١٣٤٠ سنن ابن ماجه:  (١)   كِتَاُب الِْفtَِ، بَاُب الصَّ
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 و ؛نزول حضرت عيسي از  زماني بعد از گذر مدت
حضرت  .هالكت دجال، حضرت امام مهدي وفات مي كند

خواند. حضرت مهدي در بيت  نماز جنازة او را مي ؛عيسي 
بعد از وفات  .شود كند و در همانجا دفن مي المقدس وفات مي

دست حضرت عيسي  درحكومت  امورمهدي همة  حضرت
سيار راحت ب زمانة حكومت وي به سكون و .خواهد بود ؛

 شود كه اي عيسي كه ناگهان وحي نازل مي گذشتخواهد 
ان قومي را نا نزديك كوه طور ببر، من اكنون چمر بندگان
با آنها را ندارد.  يدنمي سازم كه هيچ كسي قدرت جنگ ظاهر

 ؛بن نوح  ثآن قوم ياجوج و ماجوج است كه از اوالدة ياف
  مي باشند. 
كم آهني در ميان القرنين يك ديوار بسيار مستح ذوشاه 

كوه ساخته راه خروج ياجوج و ماجوج را مسدود ساخته بود.  دو
مانند  اين قوم غارتگر نزديك قيامت آن ديوار خواهد شكست و

برپا د و در دنيا فساد كرد نج خواهوهر طرف خره طوفان ملخ ب
مذكور  98تا  93(داستان آن در سورة كهف آية  .كردد نخواه
  ).است
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مراهان خود را گرفته به سمت ه ؛حضرت عيسي 
خود را در قلعه ها و خانه  ،كوه طور خواهد رفت و بقية مردم

؛خود محصور خواهند كرد. حضرت عيسي  هاي محفوظ 
ماجوج را  در كوه طور دعا خواهد نمود كه اهللا متعال ياجوج و

عيسي حضرت اند. خداوند دعاي توسط طاعون هالك بگرد
طاعون هالك  توسطماجوج را را قبول نموده ياجوج و  ؛

  سبب اين بالي آسماني خواهند مرد.مي كند و همة آنها به 
نگاه اهللا متعال پرندگان گردن درازي را ظاهر خواهد آ

را خواهند مقداري ماجوج  هاي ياجوج و هز اين الشاكرد كه 
سپس باران  .را برداشته در دريا خواهند انداخت بقيهخورد و 

از بين هاي مردار را  الشه ران همة بوي بدخواهد آمد و اين با
نهايت آساني و راحتي پيش خواهد  بهباز و زندگي  بردخواهد 
  رفت. 

بوده  پنج سال زنده و چهل يا چهل ؛حضرت عيسي 
ره دفن خواهد شد. منو ةسرانجام وفات خواهد نمود و در مدين

حطان را از قبيلة قَ جهجاهشخصي بنام  ؛حضرت عيسي 
ر خواهد فرمود كه با عدل و انصاف ز خود خليفه مقرّبعد ا

كم كم شروع مي  نيزفساد  ولي شر و .حكومت خواهد كرد
  شود. 
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ديگر خواهند گذشت حكمران چند  جهجاهبعد از وفات 
زمان، در اين  .خواهد يافت كثرت الحاد كفر وو فساد  و شر و
نكرين تقدير در شرق و يك خانة آنها در غرب ماي از خانه 

همين ايام دود بسيار بزرگي در  در زمين فرو خواهد رفت و در
 ءآسمان هويدا خواهد شد كه از آسمان تا روي زمين همة اشيا

به نَفَس تنگي را در خود فرو خواهد برد و مردم به سبب آن 
اهد آن دود براي چهل روز باقي خوخواهند شد.  شديدي دچار

ماند و بر مسلمانان مانند زكام خواهد گذشت ولي كافران بي 
در  نهاآ بعضي هوش خواهند شد و بعضي آنها در يكي دو روز و

خان (دود) در قرآن به هوش خواهند آمد. اين د دوبارهسه روز 
  مجيد مذكور است. 

Xِ  يَْومَ 
ْ
َماءُ  تَأ aٌِم. َذاٌب عَ  َهَذا ا�Vاَس  َفْغَ]  ُمبِ&ٍ  بُِدَخانٍ  الس�

َ
   أ

پس منتظر آن روزي باش كه دودي از سوي  ترجمه:
    10 ةخان آيد ةسور. .. آسمان نمودار شود
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رِْض يكي از عاليم كبراي قيامت خروج 
َ
رِْض دَآب�ُة األ
َ
رِْض دَآب�ُة األ
َ
رِْض دَآب�ُة األ
َ
است  دَآب�ُة األ

   .استثابت آيت قرآن  به نصكه 
خْ 

َ
َقْوُل َعلَيِْهْم أ

ْ
ُمُهْم َوhِذَا َوَقَع ال

i
رِْض تَُكل

َ
رَْجنَا لَُهْم دَاب�ًة مiَن األ

 يُوقِنُوَن.
َ
ن� ا�Vاَس nَنُوا بِآيَاتِنَا ال

َ
    أ

بخاطر  چون وعدة وقوع قيامت نزديك رسد ما و ترجمه:
را خارج خواهيم كرد زمين يك جاندار عجيب  عبرت مردم از

 قيامتخواهد گفت كه  آنها به وا مردم سخن خواهد گفت (بكه 
خروج اين جاندار به آن خاطر است) كه مردم به  .نزديك است
  82 ةنمل آي ةسوريقين نمي كردند. ما  نشاني هاي

اين جاندار همان روزي از زمين خارج خواهد شد كه 
  آفتاب از سمت مغرب طلوع مي كند. 

مه است مكة مكرَّصفا در نام ه اي كه ب در آن روز تپه
عجيب الخلقت خارج  ن يك جاندارخواهد تركيد و از ميان آ

خداوند اين جاندار را درست به همان صورتي كه  .خواهد شد
را از ميان سنگ خارج نموده بود از  ؛شتر حضرت صالح 

هاي صفا خارج خواهد كرد. اين جاندار از آمدن صخره بين 
قيامت خبر خواهد داد و بر چهرة مومنان نشاني نوراني خواهد 

خواهد شد و در  ننان به سبب آن روشگذاشت كه چهرة موم
هرة آنها چچشم كافران مهر خواهد زد كه به سبب آن  بين دو

َْومَ  اْمتَاُزواوَ  سياه خواهد گرديد و مطابق آيت
ْ

aف9َها ا
َ
ُمْجِرُموَن، ك

ْ
  ال
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ر ممتاز مي گردند. تفاوت و گجرمان از يكديم مسلمانان و
  د داد. خواه وكتاب ر امتياز كامل بعد از حساب و

  
  

  �  _ باد سرد +�
�+

 
7_  �  

االرض بادي سرد خواهد  بةُ آگذر مدتي از خروج د بعد از
اهل ايمان و اهل خير به سبب آن خواهند مرد  ةوزيد كه هم

هم پنهان شده باشد اين باد  يكه اگر مومني در غار كوه حتي
 مردم به آنجا نيز خواهد رسيد و آن مومن به سببش خواهد مرد.

بين نيكي در ي مي ميرند و ديگر هيچ كسي كه گار همنيكوك
  . زنده نمي ماند دكنو بدي فرق 

  
  

  �  _ ها و تخریب خانC کعبه یسیطرW حبش +�
�+
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 سلطنت بر زمين ر حبشه غلبه خواهند كرد وابعد از آن كف
ي ئبي حيا شرمي و . بييابد ع ميوفساد شيو ظلم  .خواهند كرد

 ماع خواهندنند حيوانات بر سر بازار جِمردم ما .عام مي گردد
كرد.  حبشي ها خشت خشت خانة كعبه را منهدم خواهند .كرد

   :كه در حديث شريف وارد است
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َ

َكْعبَةِ  َكvَْ  يَْستَْخِرجُ  ال
ْ
  ال

�
َويَْقتَْ&ِ  ذُو إِال َبََشِة. ِمنَ  الس9

ْ
yا   

 مهدي حضرت(بعد از  ةاموال و دارائي جمع شد :ترجمه
خارج دارد هاي كوتاه  ساقكه كعبه را يك حبشي  ) خانةدر

       ))))١١١١((((    .كرد خواهد
  
  

  �  _ خروج آتش +�
�+
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ن ماينست كه از وسط ي قيامت كبراي عالمات آخرين
    سوي شامبه كه از هر طرف مردم را  شدخواهد ه پا آتشي ب

))))٢٢٢٢((((
     

اين  .سوق خواهد داد كه بعد از مرگ از آنجا حشر مي شوند
روز با مردم خواهد بود و هنگام صبح چون آفتاب آتش شبانه 

. مي آيد اين آتش مردم را به طرف شام سوق خواهد داد االب
  ند اين آتش غايب مي گردد. يدمردم به شام رس هنگامي كهو 

غفاري  يدساُ بن هيفَذَمسلم شريف از حضرت ح در صحيح
مَ وَ  ِ�ِ آوَ  عَلَيْهِ  اهللاُ   َص��  روايت است كه حضرت پيغمبر 0

�
 ئمعال ده  َسل

   :ست كها قيامت را بيان فرمودند و آخرين عالمات آن اين

                                                 

  23155حديث  38/226 مسند احمد:  (١)

را در شام: مجموعة كشورهاي سوريه و اُردن و فلسطين و اسرائيل امروزي   )٢(
  گذشته شام مي گفتند.
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ُْرجُ  نَارٌ  ذَلَِك  َوآِخرُ 
َ

ََمِن، ِمنَ  }
ْ

aاَس  يَْطرُدُ  ا�Vا  
َ

 َ�َْ~ِِهْم. إِ{
 سرزمينكه از طرف يمن برخاسته مردم را بسوي است آتشي 
    يعني سرزمين شام خواهد برد.شان حشر 

))))١١١١((((
      

گذرد و اين مدت با نهايت  از آن مدتي ديگر مي بعد
رامش سپري مي شود. كفر و بت پرستي شيوع مي آعيش و 

يابد و بر روي زمين حتي يك نفر كه اهللا اهللا بگويد باقي نمي 
 ؛حضرت اسرافيل رسد و  سر ميقيامت وقت ماند و آنگاه 

   د و قيامت برپا مي شود.حكم مي يابد كه در صور بدم
  

  _هنبیت +

در اكثر احاديث، خروج آتش آخرين عالمات كبراي 
وارد ولي در يك حديث بخاري شريف  قيامت گفته شده است

 مشرق ازرا است كه مردم  ت قيامت آتشيااولين عالماست كه 
 دو روايت به ايناين . در بين مي دهدبه سمت مغرب سوق 

لحاظ عالمات  به خروج آتش كهكرد  توان تطبيق ميگونه 
 به اين ولي ،باشد قيامت ميقُرب اش آخرين عالمت  قبلي

لحاظ كه بعد از آن هيچ عالمت ديگر بين آن و دميدن صور 
  شود اولين عالمت دميده مي صور وجود ندارد بلكه متصل به

                                                 
اعَِة، بَاٌب ِيف اْآليَاِت  ٢٩٠١حدیث  ٤/٢٢٢٥ حیح مسلم:ص  (١) كتاب الِْفtَِ وَأَْرشَاِط السَّ اعَةِ    الَّتِي تَكُوُن قَبَْل السَّ
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  خوانده شده است. قيامت برپائي
  
  

  �  _ خاتمC انسان اعتبار دارد +�
�+

 
�_  �  

  

  �_عقیده +�

ه هر اندازه اي هم كه خوب يا انسان در طول زندگي ب
بد باشد، در هر حالتي كه خاتمه اش واقع شود، مطابق همان 

       ))))١١١١((((    .خاتمه، جزاي نيك يا سزاي بد خواهد ديد

  
  �_عقیده +�

 مسلمان يا كه توبه كند زماني انسان در طول عمر خود هر
كه مرگ فرا برسد  فرمايد. البته هنگامي شود، خداوند قبول مي

عذاب به نظر بيايند، آنوقت نه توبه قبول مي شود  و فرشتگان
    و نه ايمان.

))))٢٢٢٢((((
      

                                                 

يعني اگر با ايمان از دنيا برود، اعمال نيكش اعتبار خواهد داشت و به بهشت   (١)
ه بي ايمان از دنيا برود، اعمال نيكش نيز باطل خواهد رفت. ولي اگر خدا ناكرد

  خواهد شد و جايگاهش هم دوزخ خواهد بود.

  مراد از توبه، توبه كردن از گناهان و مراد از ايمان، توبه از كفر و شرك است.  )٢(
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  محمد الياس گُمن        اسم:

  ميالدي 1969. 4. 12     تاريخ والدت:
  سرگودا، پاكستان      محل والدت:

  مسجد جامع بوهر واال، گوجرانواال   حفظ قرآن شريف:

نزد امام اهل السنت و الجماعت حضرت موالنا سرفراز خان    ترجمه و تفسير قرآن:

  العلوم، گوجرانواال ةصردر مدرسة ن 6 صفدر
  جامعة بنوريه، كراچي، پاكستان   آغاز درس نظامي:

  جامعة اسالمية امداديه، فيصل آباد، پاكستان  ختم درس نظامي:
  (سابقاً) معهد الشيخ الزكريا، چپاتا، زامبيا، آفريقا    تدريس:

  (الحال) مركز اهل السنت و الجماعت، سرگودا، پاكستان      

اظم ن ي مركز اهل السنت و الجماعت، سرگوداسرپرست اعل    مناصب:

  اعلي اتحاد مركزي اهل السنت والجماعت، پاكستان
  كشمير، آفريقاي جنوبي، مالوي، زامبيا، كنيا، سنگاپور،   سفرهاي تبليغي:

  عربستان سعودي، امارات متحدة عرب، يمن، برما، بحرين ... 

  نماز اهل السنت و الجماعت     تصانيف:

  علمي اعتراضات بر كتاب فضائل اعمال  تحليل

  اصول مناظره 

  عقائد اهل السنت و الجماعت 

  نصاب صراط مستقيم (براي ذكور و اناث) 

  القواعد في العقائد 
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  ُ الشمائل شرح شمائل ترمذي ةزبد

  مسئلة بيست ركعت تراويح

  مسئلة ترك رفع يدين

  نقد تحقيقي فرقة اهل حديث هند و پاكستان 

  فرقة جماعت المسلمين  نقد تحقيقي

  نقد تحقيقي فرقة بريلوي هند و پاكستان 

  شهيد كربال و ماه محرم 

  المهنّد و نقد تحقيقي اعتراضات بر آن

  خطبات متكلم اسالم

  مضامين متكلم اسالم

  مجالس متكلم اسالم

  مواعظ متكلم اسالم

  6 از عارف باهللا حضرت اقدس موالنا شاه حكيم محمد اختر   بيعت و خالفت:
ـيد محمـد    و امين العلماء و قطب العصر حضرت اقدس موالنا س

   6 امين شاه
  خانقاه اشرفية اختريه، سرگودا        اصالح وارشاد:
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  تيموريولد محمد اعظم ولد محمد شفيع محمد ابراهيم       اسم:

  قمري 1389شمسي مطابق  1348سنبلة  14   والدت:تاريخ 

  جوي شير، كابل، افغانستان    محل والدت:

  مكتب قاري عبد اهللا، كابل   تحصيالت ابتدائي:

  (حيات شناسي) رنال، هندكَرنال، كالج دولتي كَ هند،   ادامة تحصيالت:

  ( زبان عربي) نو، هند جامعة ملية اسالميه، دهلي پوهنتون

  دار العلوم ديوبند، هند   علوم ديني:

  ورة مشكات) تا د ( مدرسة رحيميه، دهلي، هند

  ( دورة حديث) مدرسة امينيه، دهلي، هند

  ( دورة افتاء) مدرسة امينيه، دهلي، هند

  عقائد ما   :و تراجم كتب

  ر عقائد مختص

  اسالم چيست

  چگونه حج كنيد

  )صپنج حص(زيورهاي بهشتي 

  گوهرهاي بهشتي

  (ترجمة فارسي) عقيدة طحاوي

  زيورهاي بهشتي (كامل در دو جلد)

   نماز اهل السنت و الجماعت

  اصول التجويد

چرا در داخل نماز رفع يدن نمي كنيمي  

  نمي كنيم يدينرفع در داخل نماز چرا  چهل حديث:

  عقائد اسالم
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  عقائد اهل سنت و جماعت

 الجماعت به انگليسي  سنت ولنماز اهل اترجمة 

Salah of Ahlu-Sunnah wal-Jama’ah 

  عقيدة طحاوي به انگليسيترجمة   
    The Creed of Imam Tahawi 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مترجم: تماس با

  

 :اتس اپ، تلگرام، وموبايل

00447776003137  
Email: 

miteymori@gmail.com 
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