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 چيست؟ مناظرات ارشنگ از هدف

 حممد سيدنا مرسلنيـوال نبياءاأل فضلأ یعل والسالمة والصال منيـالعال رب احلمدهللا

 .بعد ماأ الدين يوم یلإ مجعنيأ واتباعه صحابهأو آله یوعل

 يبرا و شده بيان آن در سنت اهل ياصول عقايد از يبرخ كه است يكتاب نام ،مناظرات
 مناظرات. است شده مطرح كوتاه و منقطع صورت به كتاب اين مباحث خواننده آسايش

 يبرا را زمينه ترتيب بدين و بشناساند را سنت اهل يواقع هچهر كه ندارد اين جز يهدف
 از ينزديك و قرب زيرا. نمايد فراهم هموطن برادران ساير با بيشتر ينزديك و يبرادر

 از .شناساند را يچيز توان نمي يخاموش و سكوت با و شود مي حاصل صحيح شناخت
 اين و دهد قرار خويش درگاه قبول مورد را حركت اين كه خواهشمندم متعال خداوند
 .كند فراهم مسلمين بين در بيشتر احسان و ينزديك يبرا را زمينه كتاب،



 
 

 عتقادات:اول فصل

 :سنت اهل يمعن
 كه ،معناست بدين اين و. رود مي بكار بدعت اهل برابر در كه ايست واژه سنت اهل

 كنند مي بسنده او سنت و خدا رسول قول به يمورد هر در كريم قران از بعد سنت اهل
 در چه را شيوه اين و. باشد منسوب خدا رسول بهي نوع به كه پذيرند مي راي سنت و

 و بدعت به كه گروهها ساير برابر در. بردند مي بكاري شرع احكام در چه و اعتقادات
ي كاف خودي مذهب اموري برا را ينبو سنت و كتاب سنت، اهل شدند، متوسلي نوآور
 . گشتند معروف معنا اين به ترتيب بدين و دانسته

 :جماعت و سنت اهل اعتقادات

 :از عبارند جماعت و سنت اهل اعتقادات
 اسمائش بودنش، حق به معبود پروردگاريش، او، موجوديت به ايمان اهللا به ايمان -1

 .صفاتش و
 به ايمان و اسمشان به صفتشان، به آنان، وجود به ايمان ،مالئكه به ايمان -2

 ...و جبرئيل مثل وظائفشان،
 نازل خدا جانب از ها كتاب اين اينكه به ايمان ،يآسماني ها كتاب به ايمان -3
 ...و انجيل و تورات مثل اند گشته
 و دان بوده صادق خود رسالت در پيامبراني تمام اينكه به ايمان ،پيامبران به ايمان -4

 و بخش پايان االنبياء، خاتم حضرت شريعت اينكه و كنيم قبول را آنها شريعت حقانيت
 .آنهاست شريعت مكمل
 جهان مورد در رسول و قرآن كه چيزهايي تمام به ايمان، آخرت روز به ايمان -5

 .اند گفته آخرت



 مناظرات ويژه اهل سنت  10

 

 هر وقوع و است اموري تمام منشاء سر خداوند اينكه به ايمان ،قدر به ايمان -6
 .داردي بستگي اله قدر و قضا بهي يزچ

 :او صفات و خداوند اسماء مورد در سنت اهل نظر

 توسط يا كتابش بوسيله خدا كه راي چيز آن هر كه است اين بر سنت اهل شيوه
 بدون اثبات اين و رسانند مي اثبات به و كرده قبول نموده، ثبت شده، ابالغ رسولش
 .پذيرد مي صورت) مشابهت( مثيلت وي) چگونگ( تكليف تعطيل، هرگونه

 :هستندي توفيقي و صفات و خداوند اسماء

 حقيقت در و بوده معلوم و) يظاهر و مشخص آيات( محكم معنا در خداوند اسماء
 آنها حقيقت چون هستند،) داند نمي آنرا دقيقي معناي كس خداوند جز كهي آيات( متشابه

 توان نمي ييعن هستند،ي توقيف خداوند صفات و اسماء. داند نمي يديگر كس خداوند جز
 آنان در نظر اظهار از عقل و سنت، و كتاب به توسل با جزء نمود اثبات ياي نف را آنها

 .است ناتوان

 :عدم و ثبوت لحاظ از صفات اقسام

 مثل است كرده واجب خود بر را آنها خداوند كه هستندي صفات ،يثبوت صفات -1
 .حيات و علم

 و ظلم مثل است كردهي نف خود از را آنها خداوند كهي فاتص ،يسلب صفات -2
 .است واجب مسلمان هري برا ،يسلب صفاتي نف وي ثبوت صفات به ايمان پسي. خستگ

 :حدوث و دوام نظر از صفات اقسام

 .قدرت و علم مثل باشد مي دارا را آنها خداوند همواره كه، يدائم صفات -1
 هرگاه و دهد مي انجام را آنها بخواهد هرگاه كه ،اراده و مشيت به متعلق صفات -2

 .دهد نمي انجام را آنها بخواهد
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 :الحاد
 .باشد مي يواجب امر يا اعتقاد از جستني دوري معنا به الحاد

 .»كنيد رها را ورزند مي الحاد خداوند اسماء در كسانيكه« ،خداوند اسماء در الحاد -1
 .]180 :عرافألا[

 .»نيستند پنهان ما بر ورزند مي الحاد ما آيات بر كسانيكه« ،ندخداو آيات در الحاد -2
 .]40 :فصلت[

 :خداوند اسماء در الحاد انواع
 .كنند انكار را دارند قرار اسماء اين بر كهي صفات تمام يا جزئي اينكه -1
 مثل. است نخوانده نام اين به را خود او كه بخوانندي بنام را خداوند اينكه -2

 .خوانند مي پدر را خداوند كه مسيحيان
 »يعز« بت مانند. كنند انتخاب ها بت و اشياءي برا راي اسم خداوند اسم از اينكه -3

 .بود شده گرفته »عزيز« واژه از كه

 :آيات در الحاد انواع

 دست آفرينش در تنهايي به خداوند اينكه عدم به اعتقاد ،كونيه آيات در لحادا -1
 بوده شريك آن ازي قسمت يا آفرينش در خداوند جزءي ديگر شخص و است داشته
 .است
 .پيامبران بري وح تحريف يا تكذيب از است عبارت كه ،شرعيه آيات در الحاد -2

 :اخالص سوره
 و. است نشده زائيده و نزائيده هـرگز. است نياز يب كه خدايي. است يگانه خدا او بگو«

 خوانند، مي اخالص را آيه كهاين دليل ].4-1 :خالصاإل[. »نيست اوي همتا و مثل هيچكس
 در جزء، آن در و گردانيده خالص را آن و داده اختصاص خود به آنرا خداوند كه اينست
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 هر از راي قار و خواننده و. است ننموده بياني ديگر چيز صفاتش و اسماء و خود مورد
 پيامبر از مشركين كه بود اين سوره اين نزول سبب و. كند مي خالص شرك نوع
 و است، شده ساخته چه از كه كند عنوان و بگويد را پروردگارش نسب تا ستندخوا

 بر در را قرآن مفاهيم سوم يك سوره اين. نمود نازل آنها جواب در را سوره اين خداوند
 :است شده تشكيل بخش سه از قرآن زيرا. گيرد مي

 .خداوند مورد در خبرهايي -1
 .مخلوقات مورد در خبرهايي -2
  .احكام -3

 :از عبارتند سوره اين در خداوند اسماء. شود مي شامل را اول بخش سوره اين كه
 .اوست مخصوص ستايش و تعظيم و است معبود همان كه اهللا، -1
 او نيازمند مخلوقاتش و بوده كامل صفاتش در خداوند معناست بدين كه الصمد، -2

 .هستند
  :از عبارتند سوره اين در خداوند صفات و
 .ندارد زوال و گرفتهي پيش عدم از و ستا كامل حياتي داراي، ح -1
 .نداردي احتياج ديگران به و است ديگران بر قائم و نفس به قائم قيوم، -2
 است كمالي دارا. است چيز همه از باالتر و بودهي عال و واال ذاتشي يعن ،يالعل -3

 .نداردي نقص و عيب هيچ و
 .استي بزرگ و جالل همان كه است عظمتي دارا عظيم، -4
 .اهللا -5

 :خداوند معل
 خداوند«. داردي آگاهي) جزئ وي كل( امور تمام از و بوده كامل خداوند دانش و ادراك

 ].282 :ةبقر[ال. »است آگاه چيزها تمام به
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 :الغيب مفاتح
 خداوند نزد) قيامت( ساعت علم همانا«. است خداوند بدست تنها غيب خزائن و كليدها

 داند نمي هيچكس و دارد وجود رحم در چيزهايي ندچهدا مي و. بارد مي فرو را باران او و است،
 و رسيد خواهد فرا مرگش سرزمين كدام به كه داند نمي هيچكس و شد خواهد چه فردا كه

 ].34 :لقمان[ .»است آگاه و عالم چيز همه بر خداوندي براست

 :اهللا قدرت
 شامل را چيز همه و دارد راي امور هر انجام توانايي كه استي قدرت خداوند قدرت

 .]284 :ةبقر[ال .»است قادر چيز همه بر خداوند«. شود مي

 :اهللا حكمت
 و علمي دارا او و«. شايستهي جا در ظرافت و دقت با اشياء دادن قراري يعن حكمت

 :معناست دوي دارا حكمت ].2 :التحريم[ .»است حكمت
 .است حكمتي دارا اش ينه و امر و امور تمام خداوند اينكه اوالً

 .كندي بازجوئ اش  ينه و امر بخاطر او از تواند نمي يكس و است مطلق حاكم نياًثا

 :حكمت انواع
 پيامبران به كه هستند، خداوندي شرع دستورات و احكام همان ،شريعه حكمت -1
 .است شده ابالغ
 از و نموده خلق خداوند كه آنچه هر و. باشد مي يهست آن محل كه ،كونيه حكمت -2

 .است بوده دقت و حكمتي رو

 رزق
 كهي براست«. است آن محتاج كهي كس به رساندني روز و بخشيدن از است عبارت

 :است نوع دو بر رزق .]58 :ذاريات[ال .»است دهنده رزق كه است خداوند
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 .است آب و غذا مثل انسان،ي روز كه ،عام رزق -1
 ايمان، املش كه. شود مي اصالح آن با انسان كه است، قلبي روز ،خاص رزق -2
 .باشد مي صالح عمل و علم

 :خداوند حكم انواع

 .آفريند مي را افراد سرنوشت وي هست خود دستور با خداوند كه ،كونيه حكم -1
 اداره را آنها و راند مي فرمان ها انسان درميان آن با خداوند كه ،يشرع حكم -2

 .كند مي

 :خداوند مشيت

 را بندگان افعال ههم و بوده عام مشيت اين. استي هست در خداوند ارده همان كه
 هدايت را آنها ههم خواستيم مي اگر«. باشد مي او صفات از خداوند هاراد. شود مي شامل

 ].13 :ةالسجد[ .»كرديم مي

 :خداوند هاراد

 :است نوع دو و باشد مي صفاتش از خداوند هاراد
 .است مشيتي معنا به كه ،كونيه هاراد -1
 است كرده اراده خداوند«. باشد مي بخشش و فضل و محبتي معنا به ،شرعيه هاراد -2

 ].27 :النساء[. »بپذيرد را شما توبه تا

 :خداوند محبت

 .»محبتي دارا و بخشنده اوست و«. اوست فعليه صفات ازي صفت خداوند محبت
 ].14 :البروج[
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 :رحمت و مغفرت
 رحيم و بخشنده وارههم خداوند«. است آن از گذشت و گناه پوششي بمعنا مغفرت

. شود مي بخشيدن وي نيك احسان، باعث كه است استي صفت رحمت ].96 :النساء[. »است
 .]156 :عراف[األ .»است گرفته فرا را چيز همه من رحمت و«

 اسف و مقت كراهت، غضب، رضا،
 محبت او به دارد شخص يك از كهي رضايت بدليل خداوند كه استي معن بدين رضا

 .»گشتندي راض خداوند از نيز آنها و گشتي راض آنها از خداوند«. كند مي ينارزاي نيك و

 از و ورزيده غضبي شخص به آن بموجب خداوند كه استي صفت غضب ].119 :ةالمائد[
 كراهت ].93 :نساء[ال. »كرد لعنت را او و ورزيد غضب را او خداوند«. گيرد مي انتقام او

 يدشمن آن با و نموده دور خود از راي زشت و مكروه آن با خداوند كه استي صفت
ي معنا به مقت. ]46 :ةتوبال[. »داشت كراهت آنها برانگيختن از خداوند ليكن و«. ورزد مي

 بسيار را خداوند كنيد نمي عمل آن به كه بگوييد راي چيز اينكه«. است شديد بسيار بعض

 ما هنگاميكه پس«. است غضبناك و خشمگيني بمعنا اسف. ]3: صف[ال .»كند مي خشمگين
 ].55 :زخرف[ال. »گرفتيم انتقام آنان از كردند خشمگين را

 :)چهره( وجه
. باشد او اليق كه بگونهايست و است خداوندي ذات و ثابت صفات ازي صفات وجه

 ].27 :الرحمن[ .»ماند مي يباق است اكرام و جالل كه تو پروردگار وجه«

 ):دست( اليد

 اليق كه هستندي ا بگونه و باشد مي يو ثابت وي ذاتي ها صفت از خداوندي ها دست
 به كه شد مانع چه را تو« ].64 :ةالمائد[ .»است گشاده خداوند دست دو بلكه«. است خداوند

 قوت به را ها دست توان نمي 75 :ص. »يكن سجده ام آفريده خود دست دو با من كه آنچه
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 .دست دو :فرمايد مي خداوند و نداردي ليلد و بوده ظاهر خالف كار اين زيرا كرد، تعبير

 ):چشم( العين

 خداوند اليق كه هستندي بصورت و بوده او ثابت وي ذات صفات از خداوند چشمان
 جريان ما چشمان مقابل در« ]39 :طه[ .»يياب تربيت و پرورش ما چشم مقابل در تا«. باشند مي

 خالف بر امر اين زيرا كرد، تعبير رؤيت به را ها چشم توان نمي ].14 :ةمياالق[ .»داشت
 »چشم دو« عينين و »دست دو« يدين مورد در وارده جهات .نداردي دليل و بوده آيه ظاهر

 وي دوگانگي يعن »تثنيه«ي، يگانگي يعن افراد :است شده وارد ترتيب سه به صفات اين
 ما چشم قابلم در تا« ].1: الملك[ .»اوست دست در ملك كه است خدايي بزرگوار« .»جمع«

 ما كه بينيد نمي آيا« .]14 :القمر[ .»است جريان ما چشمان مقابل در« ].39 :طه[ .»يياب پرورش
 ].71 :يس[. »كرديم خلق آنهاي براي پايان چهار دستانمان عمل از

 صفات مقام كه دارد، را عام صفت حالت خداوند »عين« و »يد« اين بر مفرد فعل
 عين »خدا چشم« و »اهللا يد« خدا دست مثل، گردد مي وارده را او دست و چشم بر وارده

. شد مشخص قبالً نيزي مثن فعل. است بوده احترام و تعظيم نيز جمع فعل از منظور. اهللا
 .ندارد وجودي منافات هيچگونه جمع وي مثت و مفردي يعن فعل سه اين بين پس

 :سمع
. »داناي شنوا اوست و« .دارد خداوند اليق و درخوري حقيقت كه استي صفت سمع

 فعليه صفات از و بوده پاسخ و اجابتي معنا بهي اول است نوع دو بر سمع ].183 :ةبقر[ال
 نوع و ].39 :ابراهيم[. »كند مي اجابت را دعا من پروردگاري براست«. شود مي محسوب خداوند

 سخن تو با شوهرش مورد در كه راي زن سخن خداوند«. است شنيدن و ادراكي بمعن دوم

 ].46 :طه[. »بينم مي و شنوم مي هستم شما با من« ].1 :ةمجادلالـ[ .»شنيد گفت مي
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 :رؤيت
 دارد خداوند درخور و اليقي حقيقت كه باشد مي اهللاي ذات و ثابت صفات از نيز رؤيت

: طه[ .»بينم مي و شنوم مي هستم شما با من«. است ادراكي بمعناي اول: است قسم دو بر و

 .»بينيم مي نزديك را آن ما و بينند مي دور را قيامت آنها«. است علمي بمعنا يدوم ].46
 ].7-6 :معارج[ال

 :محال و كيد مكر
 از استفاده: دهند مي معنايي چنين و. هستند نزديك بهم بسيار كلمه سه ايني معنا
ي برا مطلقي صفت اينها. دشمن و ظالم از گرفتن انتقامي براي طبيع ماوراء وي پنهان قدرت

 از خداوند و. روند مي بكار عيبي بمعنا هم و ستايش و مدحي بمعنا زيرا، نبوده خداوند
 خداوند اقتدار آنها با و باشند، داشته را مدحي معنا هنگاميكهي ول. مبراست نقص و عيب

 و كمال بري دليل چون. گردند مي صادق خداوند مورد در صفات اين شود، نمايانگر
 مكر بهترين خداوند و كند مي مكر آنان به نيز خداوند و كنند مي مكر آنها« .هستند او توانايي
-15 :طارق[ال. »بريم مي بكار نيزكيد ما برند، مي بكار كيد آنها« ].30 :نفال[األ .»است كنندگان

. »است شديدتر بسيار دشمنان با او نيرنگ درحاليكه كنند، مي جدل خداوند مورد در آنها« ].16
 ].13 :رعد[ال

 ):آمدن( االتيان و ءيالمج

 ثابت او بر اليق وجه به كه هستند خداوند فعليه صفات از صفت دو اتيان و ءيمج
]. 22 :فجر[ال .»درآيند محشر عرصه صف در صف مالئكه تو پروردگار كه هنگام آن«. اند شده

 :ةبقرال[ .»بيايند؟ ابر از هايي سايبان در مالئكه همچنين و خداوند كه كشند مي را اين انتظار آيا«

210.[  
 :فرقان[ال .»ي!آمدن فرود آيند، فرود مالئكه و شد شكافته هم از ابر همراه آسمان روزيكه و«

25.[  
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عفو 
و«. است خداوند اسماء از و گذرد ميدر ديگراني ها يزشت از كه استي كس عفو 
 ].99 :نساء[ال .»است آمرزنده و عفو همواره خداوند

 :علو
 :باشد مي قسم سه بر كه استي بلند و ارتفاعي بمعنا علو

 .دارد قرار خلق از باالتر ذاتش بدليل خداوند كه مفهوم بدين ،ذات علو -1
 توان مخلوقات از هيچكدام كه بودهي منزلت و قدرتي دارا خداوندي يعن ،قدر علو -2
 .ندارند آنرا باي برابر
 كه است امور بر قاهر چنان و است قدرت چناني دارا خداوندي يعن ،قهر علو -3

. »استي ا ويژه جايگاهي دارا و مرتبه بلند او و«. شود نمي خارج او قهر و سلطه از هيچكس

 ].255 :ةبقرال[

 عرش بر خداوند استواء
 قرار عرش فراز بر رحمن«. است يش واال جايگاه و عرش در خداوند استقراري بمعن

 به پاسخ هفت در و است آمده قرآن از وضوعم هفت در آن ذكر و ].5 :طه[. »گرفت
 :آوريم مي را دالئل اين اند، كرده تفسير تملك و استيال به را استوا كسانيكه

 .است ظاهر نص برخالف تفسير نوع اين -1
 .باشد مي سلف تفسير برخالف تفسير نوع اين -2
 آن بر خداوند كه استي چيز شرع در عرش. گردد مي مترتب آن اثبات صورت در -3
 در خدا رسول چنانچه. شناسيم مي آنرا ما كه استي مخلوق ترين بزرگ و. دارد قرار

 در كه ايست حلقه مانندي باكرس مقايسه در زمين هفت و آسمان هفت«: فرمودند آن مورد
ي بزرگ نسبت همانند ،يكرس به عرشي بزرگ نسبت و باشد، افتاده زمين ازي وسيع فالت

 .»حلقه آن به يكرس به است فالت آن
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 معيت:
 :حديد[ال. »جا كه باشيداو با شماست هر«باشد.  مي بمعناي همراهي، مصاحبت و مقارنت

...، معيت بوسيله علم، قدرت، تدبير و گردد. كه اين مي كه شامل همه خلق ،معيت عام  ].4
 كه مخصوص پيامبران و اتباع است. ،گيرد. معيت خاص مي الهي صورت

  در سماء است:معناي اينكه اهللا

 »فی«بدين معناست كه خداوند باالي آسمان است و نه در آن و كلمه » اهللا فی السامء«

 .»بگو بر زمين برويد«فرمايد:  مي چنانچه خداوند» در«است، نه » بر«در اينجا به معناي 

ْ  قُۡل ﴿ ].11 :نعامألا[  ٱ ِ�  ِسُ�وا
َ
 د.ده مي را» بر«كه در اين آيه هم معناي  ﴾ِض �ۡ�

 :اركان دين

 در علم توحيد علم سه ركن است:
 شهادتين، نماز، زكات، روزه و حج. :كه اركان آن عبارت است از ،اسالم -1
هاي خدا،  ايمان به خداي يگانه، به مالئكه، به كتاب :اركان ايمان عبارتند از ،ايمان -2

 امت، به تقدير و قضا و قدر.به پيامبران خدا، به روز قي
 دن دستورات و احكام خدا به بهترين وجه ممكن.انجام دا ،احسان -3



 
 

 رو ميانه امت :دوم فصل

 واسطيه عقيده

 يبرا كه هستيد يامت بهترين شما« ].143 :ةبقرال[ .»داديم قرار رو ميانه و معتدل يامت را شما«

 است، عبادت در امت اين وسطيت مثال ].110 :عمران آل[. »ايد شده مبعوث ها انسان هدايت
 نماز توانند نمي يمعين يجا در جز و) وضو يبرا( آب بدون) نصارا و يهود( امتها يباق كه

 آنها مثالً و است برداشته را امت اين يها مشقت و ها سختي خداوند يول. بخوانند
 چنين نيز آنها احكام در و. بخوانند نماز) تيمم( آب بدون و جايي هر در توانند مي

 ممنوع نصارا درميان و فرض يهود بين در قتل صقصا مثالً .حكمفرماست يموضوعات
 ديه يا و نمود عفو يا گرفت قصاص توان مي كه است، مخير يامر اسالم در يول. است

 داده دستور يرو ميانه و يآسانگير به و، منع غلو و تفريط و افراط از امت اين. گرفت
 .اند شده

 دارد وسطيت آن در سنت اهل كه ياصول
 تشبيه اهل و كرده انكار را خداوند صفات تعطيل اهل ،او صفات و خداوند اسماء -1

 .كنند مي اثبات خداوند مخلوقات تشبيه با همراه را ها آن همواره
 و بوده اختيار يب و مجبور امورش انجام در بنده كه گويند مي جبريه ،قدر و قضا -2

 امور انجام در بنده كه دمعتقدن و نموده انكار بندگانش اعمال در را خداوند قضاء قدريه
 از و نموده ثابت نبدگانش افعال در را خداوند قضاء سنت اهل يول. است آزاد كامالً
 اختيار اين خود اذن به خداوند و .هستند اختيار و قدرت يدارا بندگان، گويند مي يطرف

 جبر و قدريه سخن سنت اهل ييعن. باشند آزاد امور از يبرخ در تا كرده عطاء آنها به را
 .نمايند مي رد مطلقاً نه و كنند يم تأييد نه را يه
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 جهنم آتش در عمل هكبير هدهند انجام و فاعل گويند مي »وعيديه«، عذاب هوعد -3
 نخواهد داخل جهنم آتش در كبيره فاعل كه گويند مي »مرجئه« و. ماند مي يباق جاويدان

 آنجا در يول شود مي وارد جهنم آتش در كبيره فاعل :گويند مي سنت اهل يول. شد
 .ماند نمي يباق جاويدان

 و داند مي االيمان كامل مؤمن را كبيره فاعل »مرجثيه« ،دين و ايمان اسماء -4
 است مؤمن نه كبيره فاعل گويند مي معتزله. نامند مي مؤمن غير را او »معتزله« و »حروريه«
 كامل كافر كبيره فاعل كه گويند يم حروريه و .دارد را ايندو بين يمنزلت بلكه كافر، نه و

 مؤمن ديگر يزبان به يا. دانند مي االيمان ناقص يمؤمن را كبيره فاعل، سنت اهل يول. است
 .اش كبيره سبب به است فاسق و ايمانش دليل به است
 را آنها احترام و داشته دوست را آنها همه سنت اهل ينب خاندان و اصحاب -5

 .كنند مي يخوددار) خوارج مثل( آنها به ياحترام يب يا غلو از و دانند مي واجب

 بدعت اهل يها طائفه

 خراسان در هجري 128 سال در كه باشند مي »صفوان بن جهم« پيرو آنها: جهميه -1
 تعطيل و انكار را خداوند اسماء از بسياري زيرا گويند، مي نيز »معطّله« آنها به. رسيد بقتل

 مجبور خود عمل در انسان بودند معتقد زيرا گويند مي نيز »ريهجب« آنها به همچنين .كردند
 االيمان كامل مؤمني كبيره، فاعل گفتند مي چون و. ندارد خويشتن از اختياري هيچ و بوده
 .شدند معروف »مرجئيه« به شد، نخواهد جهنم وارد هرگز و است
 ترك را »ريبص بن حسن« مجلس كه هستند »عطاء بن واصل« پيروان كه: معتزله -2
 انكار را خداوند صفات و است جهميه مانند صفات در آنها مذهب. جست عزلت و گفت

 و اراده و دارند تام آزادي خود عمل در بندگان كه ،اينست عباد افعال در و كنند مي
 فاعل كه معتقدند چون و. گفتند مي »قدريه« آنها به دليل بهمين. است پروردگار قدرت
 .شدند معروف »وعديه« به ماند مي باقي يدانجاو آتش در كبيره
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 آنها به .شدند خارج او فرمان از و كردند شورش مسلمين امام بر كه :خوارج -3
. است حروراء بنام عراق در اي منطقه به منسوب اسم اين كه گويند، مي نيز »حروريه«

 مالش و ونخ و ماند مي باقي جاويدان آتش در كبيره فاعل كه است اين بر آنها مذهب
 .گردد مي حالل
 مورد در و بودند »حسين بن علي بن زيد« پيرو ابتدا كه بودند گروهي: روافض -4

 جدش، مشاور و وزير را آنها و گفت را آندو ثناي او و كردند سؤال او از عمر و ابوبكر
 .كردند رها او و »رفَض« نپذيرفتند را وي كه بود اين. خواند محمد پيامبر

 خداوند كالم مورد در سنت لاه قول
 او و. هست و بوده همواره اوست صفات از خدا كالم كه دارند اعتقاد سنت اهل
 با و ندارد شباهت مخلوقات اصوات از هيچكدام به كه صوتي و حقيقي كالم با همراه

 با خداوند«. گفت خواهد كالم ،كند اراده كه هرگونه و بخواهد كه وقت هر ،حروف
 .»داديم ندا طور كوه راست جانب از را او و« ].164: نساء[ال .»!گفتني سخن ،گفت سخن موسي

 .»گفت سخن او با پروردگارا شد، حاضر معلوم وقت در موسي كه هنگامي« ].52: مريم[
 ].143: عرافألا[

 كريم قرآن مورد در سنت اهل قول
 خداوند از و است مخلوق غير كه بوده خداوند فرستاده قرآن كه گويند مي سنت اهل
 مشركين از يكي اگر«: خداست كالم قرآن اينكه دليل. گردد مي باز او سوي به و شده شروع

 خداوند كالم قرآن اينكه دليل ].6 :ةتوبال[. »بشنود را خدا كالم تا بده پناه او به خواست، پناه تو از
 اوندخد صفات و اوست صفات از صفتي خداوند كالم كه است اين است مخلوق غير و

 از را روحي چنين اين«: زيرا است »امر« قرآن و جداست »خلق« از »امر« و. مخلوقند غير
 ].52: شوري[ال. »كرديم وحي تو بر خود امر
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 سنت

. باشد طلب يا و خبر است ممكن كه اقرارش يا عمل قول از است عبارت نبي سنت
. »بگيريد سخت را آن آورد شما براي رسول آنچه«: است واجب امري سنت به ايمان

 ].80: نساء[ال .»است كرده اطاعت خداوند از كند اطاعت خدا رسول از كسيكه« ].7: حشر[ال

 خداوند به نزديكي و قرب
 در را كننده دعا شخص دعاي و بوده نزديك من پس كردند، سؤال من مورد در بندگانم اگر«

 ].186 :ةبقر[ال. »كنم مي اجابت كردن دعا صورت

 قبر فتنه
 و. او نبي و دينش خدايش، مورد در ميت از فرشته دو سؤال از است عبارت قبر فتنه

 اللّه راه در پاسداري حال در كسيكه و شهيد بر جز. دارد وجود مردگان تمامي بر فتنه اين
 .»نكير« و »منكر« فرشته دو اين اسم. انبياء و باشد مرده

 قبر عذاب و نعيم
 و بوده مستمر كافر بر آن عذاب و شود مي سؤال آن مورد در مسلمان و كافر از كه
 نعيم و عذاب و. است مؤمنين براي تنها قبر نعيم و. باشد مي گناهش اندازه به مؤمن براي

 .شود مي متصل بدن به روح احيان بعضي در و بوده روح براي تنها قبر

 :قيامت
 كبري، قيامت و. دشو مي پا بر قيامتش بميرد كه هر و. است مرگ همان صغري قيامت

 قيامت اشهاد، و عدل مردم، قيامت دليل به كه است جزا و حساب جهت مردم، تمام قيام
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 براي مردم كه روزي براي شوند مي انگيخته بر آنها كه پنداريد نمي آيا« .است شده ناميده

 و نمسلمانا تمامي كه است ذكر قابل ].6-4: المطففّين[. »كنند مي قيام عالميان پروردگار
 ،»دجال خروج« از عبارتند قيامت مهم يها نشانه. دارند اعتقاد قيامت به الهي اديان جميع

 »أرشاط« ها نشانه اين به كه. مغرب از خورشيد طلوع و »ماجوج و ياجوج« خروج

 .گويند مي

       :مردم حشر
: دفرماي مي خداوند. شد خواهند محسور عريان و لخت برهنه، پا مردم قيامت روز در

 ].104: نبياءألا[ .»گردانيم مي باز آنرا كرديم، آغاز را اول خلق كه همانگونه«

 قيامت حوادث
 در كه، ميل دو يا يك اندازه به زمين به آن شدن نزديك و خورشيد آمدن پائين -1
 هم پايشان قوزك تا ها بعض وعرق. كنند مي عرق خويش اعمال اندازه به مردم نتيجه

 .رسد مي
 و. كند مي وزن را آنها خود بندگان اعمال نمودن وزن جهت خداوند كه. موازين -2
 .است تر رستگار باشد تر سنگين موازينش هركه
 ها انسان بر مالئكه كه اعمال يها صحيفه از است عبارت دواوين .دواوين نشر -3

 چپش دست به كه كسي و رستگار او باشد راستش دست به كتابش كه كسي. اند نوشته
 .است زيانكار ،باشد
 سخن پنهاني در مؤمن با خداوند. است خاليق اعمال محاسبه همان كه حساب -4
 .شود مي رسيدگي عموم درميان كافران گناهان حساب به و بخشد مي را او گناهان و گفته
. نوشتند مي آن از پيروانشان كه دارند حوضي انبياء از كدام هر كه: نبي حوض -5

 عسل از تر، سفيد شير از آن آب. شد نخواهد تشنه هرگز وشدبن حوض آن از كس هر
 .است ستارگان اندازه به آن يها پيمانه تعداد. است تر خوشبو مشك از و تر شيرين
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 از و تر نازك مو از پل اين. است شده نصب جهنم بر كه است پلي :صراط پل -6
 .روند مي نشانه شاناعمال حسب را مردم كه دارد وجود هايي قالب و است تيزتر شيشه
 و خزيدن حال در برخي و زنان قدم برخي گذرند مي آن روي از دويدن حال در برخي
 .افتند مي آتش در هم بعضي
 خداوند اجازه با صالحين و شهداء و پيامبران از برخي قيامت روز در: شفاعت -7

 شفاعت اين به و است بيشتر و تر مهم همه از محمد پيامبر شفاعت و. كنند مي شفاعت
 محمود مقام به را تو پروردگارت كه بسا چه«: فرمايد مي خداوند. گويند مي »محمود مقام«

 ].79: سراءإا[. »كند نائل

 قدر و قضا و ايمان
 امري است شده حك آن خلقت از قبل جهان سرنوشت اينكه و قدر و قضا و ايمان

 هاي آزادي و اعمال و رامو تمامي صاحب و مالك خدا اينكه به ايمان و است واجب
 اذن با خداوند را آزادي اين ولي است، آزاد امور انجام در اگرچه آدمي و است انسان
 .»است كرده خلق دهيد، مي انجام كه را آنچه هر و شما خداوند«. است كرده عطا او به خود

 ].13 :ةسجد[ال. »كرديم مي هدايت را همه خواستيم مي اگر« .]96: صافات[ال

 مخلوقات قدرت
 ان ولي. باشد پاسخگو بايد آزادي اين بر و است آزاد خود امور انجام در انساني هر
 عطا انسان به آزادي اين خدا ارده با بلكه نيست، پروردگار قدرت حيطه از خارج آزادي

 مثل. كند سلب انسان از را قانون اين كه تواند مي بخواهد خداوند هرگاه و. است شده
 حضرت كه آتشي شدن سرد و اسماعيل برسر ابراهيم ضرتح چاقوي نبريدن
 .كرد سلب را انساني اراده خود، اراده با خداوند كه. بودند افكنده آن در را ابراهيم

 



 مناظرات ويژه اهل سنت  26

 

 ايمان
 و توكل و اراده قلب عمل و است اقرار و تصديق قلب، قول تصديق معناي به ايمان

 كه است شعبه چند و فتاده ايمان«: فرمايد مي محمد حضرت. است حركات ديگر

 و مؤمن پاي جلو از چيزي برداشتن مرتبه ترين پائين و اهللاّ الإ لهإ ال آنها ترين باال

 ].4: فتح[ال. »بيافزايد خود ايمان بر تا«. »هاست انسان

 كبيره
 زنا، قتل، مثل. باشد شده مشخص و قرين خاص عقوبتي به كه است بزرگي گناه كبيره
 ايمان حيطه از داده انجام كبيره گناه و شده قتل مرتكب كه كسي.... .و تقلب سرقت،
 گناه به فاسق و ايمانش با مؤمن يا االيمان، ناقص است، مؤمني بلكه شود نمي خارج
 به او از را بها خون بايستي. شود بخشوده برادرش خون قصاص از كه قاتلي گاه هر«. اش كبيره

 و. است شده معرفي قاتل برادر مقتول يهآ اين در ].178 :ةبقر[ال .»گرفت راحتي و نيكويي
 گروه دو هرگاه«. شود نمي خارج ايمان حلقه از قاتل پس. است ديني برادر برادر، از منظور

 .]9 :حجرات[ال .»كنيد اصالح را آنها ميان كردند قتال هم با مؤمنين از

 كيست؟ صحابي
 ايمان حالت در و كرده تمالقا را خدا رسول ايمان حال در كه است كسي صحابي

 در او ديدن از پس يا ديده را پيامبر ايمان غير حالت در كه كسي. باشد كرده وفات
 صحابه به احترام ديده به جز سنت اهل. نيست صحابي باشد برگشته دين از ايمان، حالت

 و بوده بغض و عقد هرگونه از خالي و پاك صحابه به نسبت آنها قلب و نگرد نمي
 پروردگارا گويند مي آيند مي آنان از پس كه كساني و«. دارند نمي روا آنها به هيني تو هيچگاه

 بر حسدي و كينه هيچ دل در و ببخشيد شتافتند ايمان بسوي ما از پيش كه را برادرانمان و را ما
 ].10: حشر[ال .»مهرباني و ئوفر بسيار تو كه مده قرار مؤمنان
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 صحابه منزلت و تفاوت
 اما نمود، توهين آنها از هيچكدام به نبايد و است واجب صحابه تمامي حتراما اگرچه

. هستند متفاوت و نبوده برابر هم با صالح عمل و علم ايمان، نيروي بدليل صحابه اين
 كردند قتال و نموده انفاق فتح از بعد كسانيكه با كردند قتال و نموده انفاق فتح از قبل كسانيكه«

 خداوند و ترند بزرگ بس مرتبه و درجه داراي فتح قبل منفقين و مقاتلين. وندش نمي برابر هرگز
 .»نموده توبه انصار و مهاجرين پيامبر بر خداوند« ].10: الحديد[ .»است داده نيكو وعده را هردو

 ].117 :ةتوبال[

 بدر اهل

 مشركان با جنگ به و بودند محمد پيامبر بهمراه بدر جنگ در كه هستند كساني
 حسنه دليل به نآ و. بخشيد را آنان گناهان خداوند و بوده نفر 313 آنها تعداد. رداختپ

 هيچكدام كه ايست مژده متضمن امر اين و. شدند نازل بدان بدر جنگ در كه بوده بزرگي
 .شوند نمي مرتد آنها از

 رضوان بيعت اهل

 شود الزم اگر كه كردند، بيعت محمد پيامبر با حديبيه سال در كه هستند كساني
 خدا خانه طواف قصد يارانش و محمد پيامبر سال آن در. بجنگند مرگ دم تا باقريش

 باره اين در مشركين با تا فرستادند مكه به مسلمين نمايندگي به را عثمان و داشتند را
 به را وي مشركين كه آيد وجود به شبهه اين شد سبب عثمان تأخير كه. نمايد مذاكره

 شود الزم اگر تا گرفت بيعت آنها از دليل بهمين محمد پيامبر و اند هرساند شهادت
. بود نفر صد چهار و هزار حدود آنها تعداد. شوند مكه وارد عثمان خون انتقام براي

 پيامبر ].18: فتح[ال .»شد راضي كردند بيعت تو با درخت زير در كه مؤمناني از خداوند همانا«
 آتش داخل، كردند بيعت من با خت در زير سانيكهك از هيچكدام«: فرمود محمد

 .»شد نخواهند
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 داشتند عهده بر پيامبر از پس را دين نشر وظيفه صحابه
 پيامبر. دادند ادامه شوه همان به را دين نشر صحابه محمد پيامبر رحلت از بعد
 را او عمل و بشنوند را او آنها سخنان تا برد، مي خود با را آنها از تعدادي همواره محمد
 ترتيب بدين تا كنند، حفظ را آن و سنديبنو را آيات آنها از تعدادي داد مي دستور و بينند

 پس نيز كريم قرآن. نشود ايجاد خللي،  محمد وي وفات از بعد اسالم گسرش راه در
 و رسالت ابالغ در را آنها وظيفه و گويد مي سخن نهاآ با همه از بيشتر محمد پيامبر از

 به تنها محمد پيامبر از پس سنت اهل كه اينست. نمايد مي مشخص تكليف اداي
 كسي هر پيش و بوده محمد پيامبر به نسل ترين نزديك آنها زيرا كنند، مي اقتدا صحابه

 .اند جسته بهره او فعل و قول از

 :نبي آل
 او دودمان و خاندانش و فرزندانش و بستگانش او، زنان از عبارتند محمد نبي آل

 دين خدمت در تنها محمد پيامبر آل. است واجب همه بر آنها احترام و محبت كه
 و حب به سنت اهل. اند نداده انجام ديگري عمل مردم راهنمايي و ارشاد جز و اند بوده

 .معتقداند آنها دوستي

 محمد خدا رسول همسران
 اينها. شد حرام مينمسل بر آنها با ازدواج و ناميد مؤمنين مادر را آنها خداوند كه

 دور ناپاكي و رجس از را آنها خداوند و هستند آخرت و دنيا در محمد پيامبر همسران
 .است واجب مسلمين عموم بر محمد پيامبر همسران احترام. است ساخته

 صحابه عصمت
 در است بوده ممكن و اند نبوده اشتباه و گناه از معصوم هيچگاه محمد پيامبر صحابه

 :هستند الهي مغفرت به افراد ترين نزديك زير دليل به آنها اما. بيفتند معصيت و گناه
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 .اند داده نشان خود از آنها كه ايماني و صالح عمل -1
 .شد آنها نصيب تنها اقوام ساير درميان اين كه فضيلت، و اسالم در سبقت -2
 بيعت و بدر غزوه مثل. نبود ميسر ديگران براي آنها، براي جزء كه جليلي اعمال -3

 .رضوان
 .گناه از توبه -4
 .برد مي بين از را سيئات كه زياد حسنات -5
 .آنها براي مؤمنين دعاي -6
 كار اين براي مردم ترين اليق آنها زيرا آنها، براي محمد خدا رسول شفاعت -7

 .هستند
 .]100 :ةتوبال[ آنها به نيك وعده دادن و آنها از خداوند خوشنودي اعالم -8
 .آنها از حمدم خدا رسول خوشنودي اعالم -9

 بر محمد خدا رسول رحلت از بعد مسلمين، ساير آوردن ايمان در كه حقي -10
  .اند داشته مسلمانان

چيست؟ كرامت و كيست ولي 

نائل منزلي چنين به خداوند طاعت طريق از كه است تقوايي با و مؤمن شخص ولي 
 نصرت يا وليايشا تكريم جهت خداوند كه ايست العاده خالق امر كرامت و. باشد شده

 و ولي براي كرامت زيرا. است فرق معجزه و كرامت بين. كند مي ظاهر ولي توسط دينش،
 همواره، محمد االنبياء خاتم حضرت رحلت از بعد. افتد مي اتفاق نبي براي معجزه
 كه اند، شده نازل درجه اين به خداوند عبادت و طاعت دليل به كه اند بوده افرادي

 مختلف اعصار در الهي اولياي ساير و او مان دود و محمد پيامبر آل نهاآ ترين معروف
 :است نوع دو كرامت. اند بوده
 آن از ديگران و ميابد تجلي دانش و گوئي پيش علم بصورت كه ،علوم در كرامت -1
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 مشغول مدينه در درحاليكه. افتاد اتفاق خطاب بن عمر براي كه اتفاقي مانند. اند محروم
 بر اموري عراق در شده حاصرهم لشكرهاي از يكي مورد در بود، جمعه نماز طبهخ ايراد

 اجلبل« :گفت و ندازد را »زينم بن ساريه« خود لشكر فرمانده حال همان در. شد كشف او

 جان و برد پناه كوه به و شنيد را او صداي ساريه و. »ساريه اي ببر پناه كوه به« .»ساريه يا

 .داد نجات را خود
 و عملي طور به آن از استفاده با ولي كه .تأثيرگذاري و قدرت و عمل در كرامت -2
 .دارد مي وا شگفتي به را همگان و گذاشته تأثير امور از برخي بر عيني

 چيست؟ ولي به كرامت اعطاي از هدف
خود تأثيرگذاري قدرت و بزرگواري و كرامت از پس است، مؤمني و تقوا با آدم ولي 
 و است ولي و ساحر بيت فرق اين و. كند نمي استفاده گناه و سحر و تقلب در هيچگاه

 اهداف. كنند مي انكار ساحر با آن تشابه بدليل را ولي وجود كه معتزله شبهه به پاسخ
 :كرد بيان توان مي چنين را ولي كرامت

 .اعصار همه در خداوند قدرت بيان -1
 .ولي وتكريم مظلوم به كمك و دين نصرت -2
 ايمان شدن زياد و خير عمل انجام براي او تشويق و ولي ايمان شدن دزيا -3

 .ديگران
 .ولي براي است اي مژده كرامت -4
 .است متدين بدان ولي كه رسولي مكتب حقانيت براي ايست مژده كرامت -5

 رسد مي اموات به احسان و صدقه دعاي
 و. رسد مي اموات هب آنها احسان و صدقه و هستند حيات حال در كه هايي انسان دعاي

 اكرم پيامبر. كنند ياري كمك خود رفتگان به توانند مي طريق اين از مرده يك بازماندگان
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 و بخوانند نماز او بر نفر 100 تعداد به مسلمانان از امتي كه ميتي هر«: فرمايد مي محمد
 .»كند مي قبول را آنها دعاي خداوند كنند، خير دعاي او براي
 
 
 

 مهدي امام ظهور
 مسلمانان، شما خلفاي از اي خليفه«: فرمايد مي مهدي امام مورد در محمد اكرم پيامبر

 در .»ندارد وجود او كار براي اي اندازه و وزن احسان و نيكي در و بخشد مي بسيار مال
 حضرت از و. »است فاطمه فرزندان از و است من عترت از مهدي«: فرمايد مي ديگر جاي
 آيد مي مردي او پشت از«: فرمود حسن حضرت به خطاب كه تاس شده نقل علي

 از مهدي حضرت ظهور. »اوست شبيه اخالق و كرامت در و است پيامبرتان نام نامش كه
 تعداد و گرفته فرا را دنيا فساد و كفر كه آيد مي زماني او و است زمان آخر عالئم
 وجود هنوز نماز و روزه و حج مثل اسالم شريعت ولي است، كم بسيار مؤمن هاي انسان
 حضرت و كند مي برپا نماز المقدس بيت در يهوديان، بر ازپيروزي پس مهدي امام. دارد

 .خواند مي نماز او سر پشت در عيسي

 است مجاز توسل

 مجاز امري زنده بر توسل كه اينست آيد ميبر محمد نبوي احاديث و قرآن از آنچه
 به كردند، ستم خويشتن به وقتي آنها اگر«. است هنشد منع آن از كسي و است معمول و

 عفو طلب آنها براي نيز تو و كردند مي بخشش و عفو طلب خدا از و آمدند مي تو حضور

 ايد، آورده ايمان كسانيكه اي« .]94: نساء[ال. »يافتند مي رحيم و پذيز توبه را خدا كردي، مي

 .]35 :ةمائد[ال. »بجوئيد ندخداو تقرب براي اي وسيله و كنيد پيشه پرهيزكاري



 
 

 مناظرات :سوم فصل

 :جبريه -1 فرقه
 اختيار هيچ و است ناتوان و عاجز آن در زندگي خم و پيچ در انسان كه گويند جبريه

 قادر او و است محكوم او بر شود، نوشته او سرنوشت بر هرچه و ندارد خود از اي اراده و
 .نمايد ادايج تغييري ترين كوچك خود سرنوشت در نيست

 گـويم  چـون  قـدر  چوگان خم در من
 

ــته  ــدان سرگش ــا بمي ــر قض ــويم ه  س
 

ــر ــب گ ــدانم دوزخ جان ــم كش  دوزخ
 

ــوي و  ــتم زســ ــرد بهشــ ــيكم ببــ  نــ
 

 انسان اما است، خداوند اراده با چيز همه كه است مسلم گويند جماعت و سنت اهل
 اختيار در هم سوار يرز در اسب رفتار. است اختيار نوعي داراي خدا اجازه و اراده با نيز

 انسان آفرينش ديگر بود، جبر در گرفتار انسان اگر و. اسب اختيار به هم و است سوار
 كه ايد برده گمان آيا«: فرمايد مي خداوند و. بود معذور خود اعمال در آدمي و بود عبث
 ].115: مؤمنون[ال .»ام؟ آفريده بيهوده را شما

 :قدريه -2 فرقه
 اي حيطه در يعني. دهد انجام تواند مي كاري هر و دارد تام اختيار انسان گويند قدريه

 و شود نمي خود عمل گرفتار انسان نيست اينطور اگر. ندارد دخالت خدا انسان، امور از
 كرده كه كارهايي برابر در كس هر«: گويد مي خداوند. بود نخواهد پاسخگو آن برابر در

 كامل جبر نه دنيا در گويند جماعت و سنت اهل ].38: مدثر[ال. »است گروگان و پاسخگو
 در بلكه نيست آزاد هم مطلقاً و نيست مجبور مطلقاً انسان. كامل آزادي نه و دارد وجود

 آزادي اين است، آزاد كه اي محدوده در مجبور محدودهاي در و است آزاد محدودهاي
 ياري را او مؤمن معصيت از جلوگيري براي خداوند گاهي مثالً و. دارد قرار خدا نظر زير
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 هرگاه كه است ترتيب بدين و. شود مي او توسط گناه انجام و وسوسه از مانع و كرده
 .گذارد مي اثر آنان آزادي بر كند اراده خداوند

ــار ز زرتشــت ــدرت از اختي ــت ق    گف
 

 تگفـ  ملـت  ايـن  محبوس قدري احمد 
 

 اسـت  تفـويض  يا جبر كه نشد معلوم
 

 گفــت تهمــ فراخــور ســخني هـركس  
 

 :سوفسطائيه -3 فرقه
 و سايه دارد وجود هرچه و ندارد وجود چيز هيچ واقع عالم در گويند، سوفسطائيه

 كفر و بهشت و دوزخ و قيامت و زندگي و مرگ و هستي وتمام است واقعيت از تمثيلي
 .ندارد وجود رويا و خيال جزء چيزي و هستند واقعيت از نمادي ،...و سالم و

 پيچـان  ما خواب خيال هيچان، با هيچ جهان
 

 وديب غم چه است خواب در كه بدانستي گرخفته و 
 

 ديـده  الـم  و داغ يكـي  ديده، ارم پاسخ يكي
 ج

ــر و  ــدار گ ــودي بي ــه او ب ــاغ ن ــم و ب ــودي ال  ب
 

 رفتــه فــرو بانديشــه خفتــه آن بينــد خيــالي
 

 بـودي  نعـم  در بجسـتي  آشفته خواب زين گر و 
 

 اگر ولي ندارد، اي فايده هيچ گروه اين با جدل و بحث گويند جماعت و سنت اهل
 واقعيت كشيد مي هرچه كه بگوييم و ندهيم نان و آب آنها به و بيندازي زندان در را آنها

 .گشايند مي اعتراف به زبان است، خيال و خواب بلكه ندارد

  :وجوديه -4فرقه
 و جهان و حيوانات و انسان جهل و علم و خداست، هست هرچه گويند وجوديه

 .است خدوند از صورتي و كل همه ،...و قيامت و اسالم
 آن اسـت  حـق  عـين  نهي انگشت هر بر

 

 نيست كجا و هست كجا كه معين نيست زان 
 

 :گويند مي باز و
 پيداسـت  هستي تخته بر كه نقشي هر

 

 آراسـت  كانرا است كس همان نقش آن 
 

 نــو مــوجي برزنــد كــه كهــن دريــاي
 ج

 درياسـت  قيقـت ح و خواننـد  موجشش 
 ج

ــابي ــزاران در آفتـ ــه هـ ــه آبگينـ  تافتـ
 ج

 انداختـه  عيان تاب يكي هر برنگي پس 
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 باشد رازق هم و مخلوق هم بشد خالق هم خدا اينكه بر حاشا ،جماعت و سنت اهل
 حيوانات با را او بخواهيم كه اينست از باالتر خداوند. معبود هم و عابد هم و مرزوق هم
 مهربان خداوند مخلوق و بنده زمينند، و آسمان در كسانيكه تمام« .دهيم مشابهت اشياء و

 ].93: مريم[ .»هستند

 :معطليه -5فرقه

 همينطور و هست همينطور و بوده، همينطور بوده، كه زماني از عالم گويند، معطليه
 انسان و كرد خواهد شكل تغيير نه و كرده ايجاد تغيير آن در نه خداوند و بود خواهد

 .باشد آن در سرنوشت و دنيا گرانن نبايد
 مـــاييم جملـــه و ايـــم نـــه هـــيچ مـــا

 

ــاهي  ــگيم گـــ ــه و چوســـ ــائيم گـــ  همـــ
 

ــا ــه آنه ــا ك ــه آنه ــار ك ــد طلبك  خدائي
 

 شمائيد شمائيد نيست طلب به حاجت خدائيد 
ــا  جوئيد چه بهر از گم ايم كرده كه چيزي ــتن بـ ــد، خويشـ ــد آئيـ ــد كجائيـ  كجائيـ

 

 شـــمائيد رســـوليد، و براقيـــد و جبرئيـــل  يدكتاب و كالميد و حروفيد و حرفيد
 

 باشد كننده اداره و مدبر بدون هستي و جهان ندارد امكان گويند جماعت و سنت اهل
 و بودن ازلي و. است محال باني بنابي و آفريده را آن خداوند دارد وجود چيزي اگر و

 .خداست مختص تنها بودن ابدي

 :سابقيه -6 فرقه

 خوشبخت اول روز از اولي دسته شوند، مي تقسيم دسته دو به اه انسان گويند سابقيه
 ذاتاً ديگر گروهي و كند نمي دور اخروي و دنيوي سعادت از را آنها گناهي هيچ و بوده

 .است فايده بي نجاتشان براي نيكي كار هر و هستند بدبخت
ــاي ــك ك ــاز مالئ ــدش ب ــه آري ــا ب  م

 

 رجـا  روي دل و چشـم  دسـتش  بـه  كه 
 

 كنـــــــيم آزادش ارو ابـــــــالي ال
 ج

ــا وان  ــه را خطاهـ ــط همـ ــزنيم خـ  بـ
 ج
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 و ايدن در را او جايگاه كه است انسان فعل و اعمال گويند جماعت و سنت اهل
 پاداش يا كرده محكوم دليل بدون را انساني كه نيست اينگونه و كند مي تعيين آخرت

 كه كساني و. نهد مي ارج را پنديده كردار خدا و گيرد مي اوج خدا سوي به پاكيزه گفتار«. دهند
 ].10: فاطر[. »دارند سختي عذاب گيرند، مي بكار رنگ ني و كشند مي سوء يها نقشه

 :عرشيه علي -7 فرقه

 باال بسوي را هايش دست دعا براي انسان. دعاست قبله اعال عرش گويند، عرشيه علي
 دارد قرار رشع در خدا پس. كند مي صحبت خود خداي با گونه همان و برد مي آسمان و
 قرار هستي عرش بر كه است مهرباني خداوند«. است ناظر خود بندگان اعمال بر آنجا از و

 »اللّه« گويد، نمي خداوند و نيست جسم خدا گويند جماعت و سنت اهل ].5 :طه[ .»دارد
 خواهد مي خداوند يعني. دارد قرار عرش بر »الرحمن« گويد مي بلكه دارد، قرار عرش بر

 . كند جلب خويش مهر به را كننده عاد توجه

 :حلويه -8 فرقه
 راضي خدا عشق به دل اگر و است دل راه خدا به شدن نزديك راه تنها گويند حلويه

 معجزات تواند مي انسان و شد خواهد مبرا گناهي و خطا هرگونه از انسان ديگر شود،
 دل در خدا دادند، مي انجام خاطر بدين را معجزات اين آنها زيرا دهد، انجام را پيامبران

 .شناخت كامل را خدا توان مي دل راه از و داشت نفوذ آنها
 اسـت  فرمـوده  حـق  كـه  پيـامبر  گفت

 

ــن  ــنجم م ــيچ نگ ــاال در ه ــت و ب  پس
 

ــين در ــمان و زمـ ــرش آسـ ــز عـ  نيـ
  

ــن  ــن نگــنجم م ــين اي ــز اي دان يق  عزي
 

ــؤمن دل در ــنجم مـ ــب اي بگـ  عجـ
 

ــر  ــرا گ ــويي م ــا دل در ج ــب آنه  طل
 

 افتد مي بخوبي آدمي عكس صاف هآيين در است ست در گويند جماعت و سنت اهل
 بتوان كه است آن از تر بزرگ خدا ولي بود، خواهد مات عكس نباشد، صاف آيينه اگر و
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 آفتاب نگويد عاقلي هيچ بيافتد حوض در آفتاب عكس اگر و شناخت و گنجانيد دل در
 .بس و است همين

 :فشاريه -9 فرقه

 برابر بايد دنيا مال از همه سهم پس حواست و آدم ما همه مادر و پدر يندگو فشاريه
 و ندارد وجود آنها بين تفاوتي هيچ و يكديگرند خواهر و برادر مردان و زنان و باشد،
 و شد دور حادثه اين از ها قرن گويند جماعت و سنت اهل. است يكسان شرايط همه
 را پيامبراني خداوند و يافتند هدايت برخي و گمراه برخي و آمدند پديد مختلف هاي نسل
 گفت توان نمي پس يافت، منزلتي عملش و تقوا و دليل به هركس و فرستاد آنها براي
 يكي بد و خوب ارزش و برابرند و يكسان چيز همه در مادرند و پدر يك از همه چون
 .است

 :مهمليه -10 فرقه
 هرچه پس است نياز بي انسان بد و خوب و انسان اعمال از خدا چون گويند مهمليه

 پس. رساند نمي خدا به را شّري و خير كه دهيد انجام را عملي هر و بكنيد خواهيد مي
 جماعت و سنت اهل. است منزّه ها عبادت اين اين از او زيرا است، بيهوده خداوند عبادت
 مخلوقات ناي ولي. هستند نياز بي مخلوقات اعمال و دنيا از خدا كه است درست گويند
 الهي پاداش و لطف شايسته را خود گمراهي، و سركشي يا سپاس و طاعت با كه هستند

 آن برابر در خداوند و نيستند برابر هيچگاه بد و خوب پس. كنند مي خداوندي عذاب يا
 پرستش براي جز را انسان و جن ما«: گويد مي خدا دليل بهمين. بود نخواهد تفاوت بي

 ].56: رياتذا[ال .»نيافريديم
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 :مرجئه -11 فرقه
 صدمه او به گناهي هيچ است، مؤمن آنكه. كافر يا مؤمن يا انسان گويند مرجئه

 همواره و ندارد منفعتي و سود او براي فضيلتي هيچ است كافر كه كسي و زند نمي
 و اعمال به بستگي انسان مقام و منزلت گويند، جماعت و سنت اهل. است گناهكار
 و زيان هيچ بكند، كه گناهي هر است مؤمن كه فردي كه نيست اينگونه و. دارد ايمانش
 ها انسان اعمال به بسته خدوند و. باشد نياز بي عبادت و طاعت از و نباشد او بر عذابي

 بود نياز بي نيك كار و اطاعت از مؤمن اگر. دهد مي پاداش يا و داده مجازات را آنها
. »كن پرستش را پروردگارت آيد، مي تو سراغ به رگم كه زماني تا«: فرمود نمي خداوند

 ].99: حجرات[ال

 :حبيبيه -12 فرقه

 نيست الزم خدا احكام قبول براي احكامي هيچ و روشي و راه هيچ گويند، حبيبيه
 نزديك خدا به. كند خدا متوجه را خود قلب و گوش و چشم انسان كه همين بلكه
 براي خدا عشق و دوستي فقط دنيا تمام در عنيي. بود خواهد راضي او از خدا و شود مي

 كه اينست او بندگي و خدا عشق نشان گويند جماعت و سنت اهل .كافيست چيز همه
 اجراء را آن و بگذايم احترام الهي قوانين به و دهيم او فرامين و دستورات و احكام به تن

 آنها و دارد دوست را كساني چه كه گفته خدا. بس و باشيم آن مدعي اينكه نه و كنيم
 از بايد و.... و كنند مي جهاد روند، مي حج دهند، مي زكات خوانند، مي نماز كه اند كساني
 عابدترين و بود خدا نزد در افراد ترين عزيز او زيرا كرد، پيروي او رفتار و محمد پيامبر

 .آنها

 :خوفيه -13 فرقه
 خدا از بايد چرا پس است، رئوف و مهربان و است انسان دوست خدا گويند خوفيه

 و باشد داشته بيم نبايد بكند كه كاري هر انسان ترسد؟ مي دوست از دوست مگر. ترسيد
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 را دوست دوست، و است آدمي دوست خدا زيرا. است ناداني روي از خدا از ترس
 ديگر نصف و خداست با دوستي مبناي بر االيمان نصف ،جماعت و سنت اهل. بخشد مي
 كننده كنترل ترس اين و است واجب او خشم و قدرت و خدا از ترس. ترس مبناي بر

 طاعت هيچگاه آدمي عفو، و دوستي و باشد رحمت باشد، هرچه اگر. است انسان رفتار
 ايمن ها آبادي و شهرها اين مردمان اين آيا«. شود مي فساد و گناه از پر دنيا و كند نمي خدا

 ].97: عرافألا[ .»آمد؟ آنها سراغ به بودند خواب كه يهنگام و شبانه عذاب، كه هنگامي شدند،

 :سارقيه -14 فرقه
 درهم ده كسي اگر برابر، يك گناه و شود مي برابر ده نيكي كه آنجا از گويند سارقيه

 سر او از خطايي و شد خواهد بخشيده او گناهان بدهد ثواب به را آن درهم يك و بدزدد
 پيامبر سخن اين و ندارد صدقه حرام مال گويند، جماعت و سنت اهل. است نزده

 دهد، انجام آن با كه خيري كار هر كند، تصرف را مالي ناحق به كه كسي. است محمد
 .شد نخواهد نوشته او براي ثوابي

 :ثنويه -15 فرقه 
 از است بدي و نيكي هرچه. است خوبي و بدي قدرت دو داراي دنيا گويند، ثنويه
 ذات به شر و بدي چون ما، نفس از و است شيطان از است بدي و شّر هرچه و خداست

 و شود نمي تبديل قدرت دو به هيچگاه دنيا گويند جماعت و سنت اهل. ندارد راه خدا
 فرمان به و خداست جانب از هست هرچه. ندارد وجود خوبي خداي و بدي خداي
 الهي تقدير و اراده با را خود نيروي اين است، بدي و شر منشأ سر شيطان اگر. اوست

 است همينطور ندارد، اراده و قدرت هيچ خود از شيطان ،اين غير در. است كرده دريافت
 كه آنچيزي مگر رسد، نمي بما) شر و خير از( چيزي بگو«.... .و دوزخ و بهشت اسالم، و كفر

 ].51 :ةتوبال[. »است نموده مقرر خدا
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 :اتحاديه -16 فرقه
 نوراني او معرفت به و شود آشنا خدا ذات با آدمي روان و روح چون گويند اتحاديه

 يكي خدا و بنده و خورد پيوند خداوند روح با كه رود مي باال بدانجا تا آدمي روح گردد،
 هرچند كه گويند جماعت و سنت اهل. شوند ذات يك و روح يك داراي هردو و شود
 آن رنگ و آتش با و اندنم باقي آن از سياهي و سردي افتد آتش در كه هنگامي پاره آهن
 چقدر هر آدمي. ديگري چيز آتش و است ديگري چيز پاره آهن هم باز ولي شود، يكي
 كامل شناخت و درك به قادر هم باز خورد، پيوند او با و شود نزديك خود خداي به هم

 .شود يكي الهي روح با كه است آن از تر كوچك همواره و بود نخواهد پروردگار

 :خيهتناس -17 فرقه

 تني در او روح آيد، بيرون تنش از روح و رسد فرا آدمي مرگ چون گويند تناسخيه
 تني در او روح باشد، كار نيكو اگر. اوست زندگي با متناسب كه يابد مي تجلي ديگر

 زشت اي چهره در روحش باشد عاصي اگر و رود مي كمال حسن با صورتي در و خشرو
 اين در را او آينده زندگي در انسان اعمال كه است ترتيب بدين و يابد تجلي مكروه و

 وجود كند مي پرواز خود بال دو با كه اي پرنده هيچ و زمين در اي جنبنده هيچ« زنند مي رقم دنيا

 كه اوالً گويند جماعت و سنت اهل ].38: نعامألا[ .»شمايند مثل گروههايي اينكه مگر ندارد
 روزي«: فرمايد مي خداوند چنانچه ندارد آگاهي مرگ از پس راز از دقيقاً كسي دنيا اين در

 هنگام بدين و گردد مي آزموده و آشكار پنهاني كارهاي و پنهان و نهان رازهاي كه ميابد تحقيق

 قيامت روز در روز اين و ].10-9: طارق[ال .»ياوري و يار نه و است نيرويي نه انسان براي
 كس هر بود، درست عقده اين اگر ثانياً. شود مي هآگا نهانها تمامي اسرار از انسان كه است
 زندگي هر از بعد انسان و است كرده چكار گذشته در و بود كه گذشته در آمد مي يادش

 .نيست چنين واقع عالم در درحاليكه. داشت عمل فرصت هم باز مرگ و
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 :متصليه -18 فرقه
 آن هاي خوبي رگشب گل و دنياست ذات هتن كه است درختي مثل عالم گوين متصليه

 .است شر و بدي خارش و
 مردم تن در جان چو رفته جهان باغ در

 

 نشسـته  خـار  بـر  و كـرده  گذري برگل 
 

ــه در ــور محمــود خرق  ســاكن شــده من
 ج

 نشسـته  يـار  آن چـون  محمود برخاسته 
 

ــت در ــياره و ثاب ــده س ــي ذات ش  تجل
 

 نشســــته دوار نكنيــــد تــــارك بــــر 
 

 خيال و خواب از جزء تصويري جهان از شما تصوير گويند جماعت و سنت اهل
 هستي، شكل باب در آنها از هيچكدام و داشته رسل هزاران و قرآن خدا وگرنه نيست،
 .اند نگفته چنين

 :منفصليه -19 فرقه
 ندارند، يگانه خداي زمين و دنيا با ارتباطي و پيوند هيچ تعالي خداوند گويند منفصليه

 خداوند. كند مشغول بشر جهان با را خود كه است آن از تر بزرگ مرتبه بلند خداوند زيرا
 پيوسته نه خداوند گويند جماعت و سنت اهل. جداست شر و خير و جهان تمامي از

 ها انسان و جهان با. بيرون در نه و است آدم درون در نه و. عالم از ست جدا نه است
 كه است دليل بهمين نيست، مادي و حسي و بشري ارتباطي ارتباط اين ولي دارد، ارتباط
 نبود، آدم خلقت اگر و است عزيز خداوند براي آدمي ذات و كند نمي درك را آن انسان

 .بود بيهوده موجودات و هستي تمامي كار

 ):خوارج( حروريه -20 فرقه
 و شد بسته وحي درب نمود، رحلت محمد اسالم پيامبر چون گويند حروريه

 چكسي كه نيست معلوم. ندرد آگاهي ها انسان ديب و خوبي و شر و خير از هيچكس
 همه كه خداست تنها و. كند خوبي به تظاهر هم هرچند. است بد چكسي و است خوب

 گويند جماعت و سنت اهل. نيست قبول خدا حكم جزء حكمي پس. داند مي را چيز
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 هچگون پس نكنيم، اجرا را خدا حكم را كسي برداري فرمان اگر اما. خداست حكم حكم
 خدا حكم به هركس و شود نمي نازل كسي بر ديگر خدا حكم شود؟ اجرا خدا حكم
 و شد نخواهد آدمي سلطان و خليفه خدا. كرد ياري را او و كرد او اطاعت بايد داد فرمان
 و داري امانت او، عمل از هركس ايمان و آمد نخواهد شما ميان به دادن دستور براي

 قبولي خدا حكم قبول پس. شود مي مشخص خيانتش و دروغ از هركسي بدي و تقوايش،
 .كند اجراء را خدا قانون كه است كسي حكم

 :فارقيه -21 فرقه
 علم كه كسي و ندارد علم. دارد ايمان كه كسي. دارد منافات ايمان با علم گويند فارقيه

 عتجما و سنت اهل. علم هم و باشد داشته ايمان هم كه كسي نيست و. ندارد ايمان دارد
 داشت علم كمي است كافر آنكه اگر. ناداني و جهل از كفر و آيد مي علم از ايمان گويند

 .آورد مي ايمان اللّه به و ماند نمي كافر ديگر انديشيد، مي خود كار عاقبت و دنيا به و

 :منكريه -22 فرقه
 مجهن به است گناهكار كسيكه زيرا بود، نخواهد شفاعتي قيامت روز در گويد منكريه

 شايسته كسيكه كه معناست بدين باشد، شفاعت اگر و. بهشت به درستكار كسيكه و
 گويند جماعت و سنت اهل. است ظلم و جور اين و است رفته بهشت به بوده جهنم

 با خداوند. برهاند جهنم از بداند اليق كه اي بنده هر آن با كه است، خداوند حق شفاعت
 ميان از كه آنها بلكه كند، نمي وارد جهنم در ريبيشت فشار گناهكارن ساير بر شفاعت

 مجازات عملشان به بسته نشده، شفاعت كه آنها و بخشد مي هستند، تر شايسته گناهكاران
. »است خشنود او از خدا كه كسي مگر كنند نمي شفاعت كسي براي هرگز آنان«. شود مي

 ].28: نبياءألا[
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 :شيطانيه -23 فرقه
 كه معنا بدين بود، شيطان خالق اگر. نيست شيطان خالق خداوند گويند شيطانيه

 گناه و كفر از نيست راضي خدا«. است بوده راضي خود بندگان گناه و معصيت به خداوند

 خود از ديگر موجودي نه و شيطان نه گويند جماعت و سنت اهل ].7: زمر[ال .»بندگانش
 از دنيا اين در حياتي هرگونه و. ندارد هستي در حيات و موجوديت براي قدرتي و اراده

 خود و كند نمي عملي انجام به مجبور را انسان شيطان طرفي از و. است الهي اراده بركت
 و كرد چنين شيطان كه نشده گفته هيچگاه قرآن در و. آورد نمي بوجود را بدي و شر

 ديا و گر وسوسه تنها شيطان. است بندگان بد و نيك عمل از هست هرچه و گفت، چنان
. داشت نخواهد قدرتي هيچ ديگر ايمان وجود با كه است، اسالم ذهن در بدي لذت آور

 .نيست ها انسان اعمال بر مسلط گاه هيچ شيطان و

 :معتزليه -24 فرقه
 وجود خداوند اداره اي حيطه در. نيست مجبور هيچ خود عمل در آدمي گويند ليهزمعت

 خود عمل در بنده بود اين غير اگر. بس و نانسا اراده هستي از ديگر اي حيطه در و دارد
 و داده دستور حق به خداوند. نداشت معنا الهي قضاوت و آخرت روز و شد مي مجبور
 الهي اراده هستي، قسمت در يعني. نيست آن خالق و ندارد كاري شر به و آنست خالق
 خدا و است بندگان و موجوديت دهاار هست هرچه ديگر اي حيطه در و فرماست حكم

 و است زمين آفريدگار و مالك خداوند گويند جماعت و سنت اهل. ندارد دخالتي
 در تا داده اجازه رعيت به خود اراده با مالك. نيست ظالم خود ملك در مالك تصرف

 كار ولي آزادند، زندگي در رعيت و. گيرند بهره او هاي نعمت از و كنند زندگي او ملك
 و«. دهد مي عذاب بخواهد را كس هر و بخشد مي بخواهد هركه پس كند مي محاسبه را او

 ].284: ةبقر[ال. »توانست چيزي هر بر خداوند
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 :كيسانيه -25 فرقه
 .نداريم خود اعمال بر تسلطي و ايم مانده حيران هستي بيابان در ما گويند كيسانيه

 است شر ؟چيست بندگان كار عاقبت ندانيم و ديگري از يا ماست از اعمال اين دانيم نمي
 را راه كدامين كه ندانيم ما و گويد مي سخن هستي و خدا از تعبيري به كس هر ثواب؟ يا

 مسئول داري كه اختياري و اعمال اندزه به تو گويند جماعت و سنت اهل. برگزينيم
 نيك اگر. كرد نخواهد سؤال نيست آن در تو اراده كه چيزي از خداوند و بس، و هستي
 از بودي عمل بد اگر و مباش خود آخرت ثواب نگران بودي داشته مبي آن از بودي عمل

 كه كن عمل فهمي مي بدانچه و باش نداشته كار ديگران تعبير به تو. باش داشته بيم آن
 .كرد خواهد سؤال خودت تعبير از خداوند

  :وهميه -26 فرقه
. است وهم آنها مهه زيرا رود، مي بين از و ندارد بقايي آدمي قول و رفتار گويند وهميه

 و جهل روي از عقوبت و ثواب از آدمي تصور پس. نيست كتاب و حساب داراي هم و
 وعده آدمي، اعمال كتاب و حساب و قيامت گويند جماعت و سنت اهل. است ناداني

. دهد نادرست اي وعده خداوند كه اين حاشا و. است حق خداوند وعده و است خداوند
 دهد نمي انجام عبث در را كاري خدا و بود عبث دنيا آفرينش نبود، كتاب و حساب اگر و
 انسان اعمال و. نداشت آسماني هاي كتاب در تهديد و بيم و رسل هزارن به نيازي دنيا و
 دنيا در را خود كار تا يابد مي تجلّي چشمانش برابر در جزا روز در بلكه رود، نمي بين از

 .ببيند

 :بكريه -27 فرقه
 را زندگي و رفت علم طلب در كس هر پس آيد، علم از ايمان ونچ گويند بكريه

 و نباشد او بر تعهدي و تكليف كه گردد قائل علم از اي درجه به پس. نهاد كنار راه بدين
 دارايي و مال در باشد داشته احتياج كه اندازه آن تا و. است معاف عبادت و طاعت از
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 وارثان علماء زيرا. است ظالم كند نصرفم كار اين از را او هركس و. است شريك مردم
. شد مي جهل و كفر از پر دنيا كردند نمي علم صرف را خود عمر اينها اگر و هستند نبوت
 اهل. است واجب امت بر ايشان كفاف كنند، مي محمدي دين اقامت علماء چون پس

 نه شود، بيشتر عبادت و طاعت سبب كه است نيك علمي گويند گويند، جماعت و سنت
 و دانشمندان تنها«: فرمايد مي خداوند زيرا. كند دور عبادت و طاعت از را انسان كه علمي

 شناسد مي بيشتر خدارا علمش بدليل عالم زيرا ].28: فاطر[ .»ترسند مي خدا از شايسته علماء
 پس. شد خواهد خدا صحيح شناخت از مانع جهل ولي. بود خواهد بهتر او خشوع و

 در تصرف و دارد تعلق او خود به كس هر مال و. است آگاهي و لمع در بيشتر طاعت
 .است حرام او اجازه بدون كسي مال

 :راونديه -28 فرقه
 همه از اطاعت كه كرد نازل خود پيامبران بر كتب چهار و صد خداوند گويند راونديه

 خداست حكم انكار آنها، انكار زيرا كرد انكار نبايد آنهارا از هيچكدام و است واجب آنها
 احترام كه است مسلم گويند جماعت و سنت اهل. يكسانند و برابر هم با آنها همه و

. نيستند برابر هم با آنها همه ولي ضروريست، آنها به ايكان و واجب آسماني هاي كتاب
 به كه است قرآن تنها و اند شده نازل حود زمان مردمان مصلحت به آنها از يك هر زيرا

 مصون تحريف در ها كتاب باقي طرفي از. است گشته نازل زمان آخر ات مردم مصلحت
 اين از كه است قرآن تنها و اند افزوده آن بر چيزي يا اند كاسته چيزي آنها از و اند مانده
 .است فرض قران از اطاعت تنها پس. است مانده مصون بالها

 : مشبهه -29 فرقه

 سازگار او جالل و عظمت با كه دارد بايز و دلربا و زيبا صورتي خدا گويند مشبهه
 را ايدن گونه نيبد و اند بسته بر صف او بر مالئك و است نشسته عرش فراز بر و است

 و سنت اهل. است تر بايز ها آدم همه از اما است، يآدم هيشب خداوند و. كند مي يپادشاه
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 شكل نيبد يآدم تنها و است آدم به متعلق تنها ،صورت ظاهر و ريضم نديگو جماعت
 به خداوند كه ندارد ليدل و .است بوده نيچن نشيآفر يبرا آدم قالب و است شده دهيآفر

 سرچشمه آنجا از االتيخ نيا تمام و. باشد شكل نيبد و ديدرآ يآدم يظاهر قالب
 .سنجند مي آن يها ييبايز و ماده جهان با را خداوند انسان كه رديگ مي

 :جهميه -30 فرقه
 سيراب آن معرفت به و بشناسد را خدا كه نيست قادر گاه هيچ انسان گويند جهميه

 پس. نباشد يكار وهم با را خدا و نيست خيال و وهم جزء يآدم ارداك فهم زيرا گردد،
 محمد پيامبر و. است دروغگو و كافر او ام يافته دست اللّه معرفت به بگويد هركس
 گويند جماعت و سنت اهل. نادان و قنداحم يتعال يخدا معرفت در آدميان همه فرموده،
 انكار را آن توان نمي و است ممكن يقين و قلب راه از ياله معرفت به رسيدن و شناخت

 و نيست ممكن دارد، دربر آنرا او كه يچيزهاي تمام فهميدن و خدا دقيق شناخت اما كرد،
 اثبات يبرا خدا و رسيد نمي خدا به يقين و عقل و فهم راه از هيچكس بود اين غير اگر

 و نيست خيال و وهم يآدم عقل پس. آورد نمي برهان و دليل همه اين قيامت و وجودش
 .دهد مي قرار انسان يبرا ،يهست در آثارش و خود شناخت يقاض را يآدم عقل خداوند

 يجهـــان دو يرا و قيمـــت بـــه تـــو
 

ــنم  ــدر چكـ ــود قـ ــي را خـ ــ نمـ  يدانـ
 

 :زنادقيه -31 فرقه

 انسان و نيست يتكليف او بر پس بشناسد، را خدا نيست قادر هيچكس گويند آنها
 در گفتن سخن پس آورد يبجا را خدا اطاعت و طاعت است شايسته كه آنطور تواند نمي
 تكليف از فرار يبرا فرقه اين باطن گويند جماعت و سنت اهل. است بيهوده مورد اين

 تا گفته رسل از انشبندگ تمام بر را عبادت و طاعت خداوند زيرا .است عبادت
 شناختش اندازه به و دارد خدا از يشناخت هركس زيرا. است كرده واجب آنها عاجزترين
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 عدم بر يدليل خدا دقيق شناخت عدم و. است مسئول اندازه همان به و رسد مي معرفت به
 .نيست تكليف

 :معترفيه -32 فرقه

 تا گرفته شرق از عالم است، بخشنده و نياز يب و يغن خدا كه آنجا از گويند معترفيه
 سفره اين مهمان يآدم و. است گسترده يا سفره مثل نعمت اين و خداست، نعمت غرب
 سئوال اش سفره درباره ميزبان زيرا. است حالل او بر بكند هرچه و بخورد هرچه و است

 او از است داده انسان به كه ينعمت بخاطر كه است اين از تر باال خداوند و. كرد نخواهد
 آن شكر كه يكس يول است، خداوند نعمت دنيا گويتد جماعت و سنت اهل. كند سئوال
 ديگر بار خداوند و بود نخواهد برابر كند، او سفره كفران كه يكس با آورد يبجا را نعمت

 برابر هم با بد و خوب تا شود مي سئوال دنيا نعمت از و. گسترد نخواهد سفره او بر
 .نباشد

 :همالحد -33 فرقه
 و ينبات و يحيوان يها خوردني از خون و خون از نطفه از يآدم اصل گويند مالحده

 فرا عدم و بميرد دنيا هنگاميكه. آب و آتش و باد و خاك از نبات و نبات از حيوان اصل
 در همه و شد نخواهد احياء يكس ديگر و ميرند مي هم هستند انسان عامل كه اينها رسد،
 انسان گويند ،جماعت و سنت اهل. شد نخواهد زنده پاسخ يراب يكس و روند فرو عدم
 جسم. است ناپذير فنا او جسم و است، جاويدان و نيست يمردن انسان روح يول ميرد مي

 باشد؟ يباك چه غالف شكستن از را شمشير و. شمشير روح است غالف
 يمـاي  آن از خـاص  تـو  كه يگداي هر به منگر

 

 يگرانبهـاي  بـس  تو كه ارزان را خويش مفروش 
 ج

 چـوبين  غـالف  تـو  تن يالفقار ذو تيغ چه تو
 ج

 يچرايـ  دل شكسـته  تو بشكست غالف اين اگر 
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 :منجميه -34 فرقه
 و خاك و آب: آنند مادر چهارگانه عناصر و پدران سياره و ستاره هفت گويند منجميه

 هست دنيا در چههر و. حيوانات و نبات و معادن: از عبارتند ايشان فرزندان و. آتش و باد
 بين از همه روند، بين از مادران و پدران و درآيد قيامت چون پس. اينهاست حاصل

 و انجم و افالك گويند جماعت و سنت اهل. نماند يباق يچيز عدم جزء و روند مي
 اينها و بس و خداست موجودات ساير و اينها خالق. نيستند بيش يآلت آنها عناصر و طبايع

 را كس هر و كند مي زنده بخواهد را هركس خدا. يقدرت نه و دارد ياراختي نه خود از
 اراده با را ها قدرت اين باشند، موجودات مادر و پدر اينها اگر و. ميرانند مي خواهد مي

 .خود نه اند آورده بدست خدا
 
 
 

 :وضعيه -35 فرقه
 درجه بدين يمانشانا بدليل و اند بوده زمين يرو افراد ترين شايسته انبياء گويند وضعيه

 پس. شود نازل حكم آسمان از آنها بر كه حقيرترند اين از ها انسان يباق يول. اند شده نائل
 نازل حكم انسان بر و رسيد انبياء درجه به تا داشت ايمان و يتقو چه تا كرد قياس بايد
 .شود

 مينــا ســقف نــه ايــن جنــب در زمــين
 

ــو  ــ چ ــود يخشخاش ــر ب ــا يرو ب  دري
 

 يچنـد  خشـخاش  ايـن  از تـو  تا مگر
 

ــزدگر  ــر س ــت ب ــود بروي ــد خ  يبخن
 

 و رفتار يول بود، نخواهند انبياء ديگر كه است درست گويند جماعت و سنت اهل
 آنها احوال و حكم از عصر هر مردم و است موجود آنها يها كتاب و آنها سخنان و اعمال
 چشم با را معجزه يآدم كه نيست الزم و. آورد مي ايمان آنها به مؤمن قلب و دارند يآگاه
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 و هستند قرآن در همه ياله حكم و معجزه بلكه بشنود، پيامبر زبان از را حكم و ببيند
 .رسد مي هدايت به آن با مؤمن

  :فالسفيه -36 فرقه 

 آن يساز باز امكان و شده يمتالش مرگ از بعد است جسم يآدم بدن گويند فالسفيه
. نيست جسم و ندارد يتركيب روح زيرا. ماند مي ياقب جاويدان آن روح يول. ندارد وجود

 و سنت اهل. است فناناپذير پس است روح از و نيست جسم از چون مالئكه جوهر و
 آن كردن جمع يول شود مي يمتالش مرگ از بعد و است جسم يآدم تن گويند جماعت

 نخواهد اردشو و سخت آفريد هيچ از را آن و كرده خلق را آن يكبار كه يخداوند يبرا
 آفريده را آنها بار نخستين كه گرداند مي زنده را آنها كه يكس«. يابد مي تحقق امر اين پس بود،
 ].79: يس[ .»است
 
 

 :كراميه -37 فرقه
 يظاهر ايمان. نيست الزم دل ايمان و بس و است زبان به اقرار ايمان گويند كراميه

 به گرچه باشد، زبان اقرار با تنها ايمان اگر گويند جماعت و سنت اهل. يباطن نه است
 دهد، نجات را خود دنيا اين در و شود حفظ مالش و خون و باشند مسلمانان جزء ظاهر

 اسالم به باطناً و است نياورده ايمان قبالً او زيرا. است زيانكاران جزء ديگر جهان در يول
 .نه دنيا آن در يول برد مي پيش از را كار دنيا اطن در تظاهر و. است نبوده معتقد

 :خازميه -38 فرقه
 آگاه آن درجه و اندازه از يكس و دارد مجهول يماهيت ايمان چون گويند خازميه

 يسرزنش و معذورند باشند، كه ايمان از درجه هر و ملت و دين هر در مردم پس نيست،



 49  مناظرات ويژه اهل سنت

 

 به باشد، بالغ اگر و است عقل يدارا هركس گويند جماعت و سنت اهل. نيست آنها بر
 سنجيده ايمانش درجه، همان به و است مسئول يگانه يخدا برابر در عقلش نسبت

 يدانش اندازه به خداوند و نيست برابر داند نمي كسيكه با داند، مي كسيكه ايمان. شود مي
 عبادت و طاعت با بكوشند بايد مردم و خواهد مي ايمان او از فرموده عطاء بشر به كه

 .برندب باال را خود ايمان درجه

 :اباضيه -39 فرقه
 مطمئن يحت و است، كافر يكس چه كه دهيم يگواه توانيم نمي ما گويند اباضيه

 چگونه پس. زيانكاران اي سعادتمندانيم جزء و هستيم يكاف ايمان يدار خود كه نيستيم
 بصورت و منافقند همه كه دهيم مي يگواه پس كافر، اين است مسلمان يكس كه بفهميم
 عمل زمانيكه تا هركس گويند جماعت و سنت اهل. كافر باطن در و نندمسلما ظاهر
 را او توان نمي نشود پيدا آن در نفاق نشانه زمانيكه تا و است مسلمان دهد مي انجام صالح
 توان مي يآدم رفتار از كه هستند يعالئم يدارا همه نفاق و كفر و ايمان زيرا. ناميد منافق

 .است كرده ذكر را عالئم اين قرآن و برد يپ آنها به

 :لوزيه -40 فرقه
 را آنها كه يهنگام و يكسانند هم با گروهها يتمام ظاهر در گويند) كوزيه( لوزيه

 بدين نيز يآدم. است چگونه مغزشان و چيست آنها درون در كه شود مي معلوم يشكاف مي
 ندارد يآگاه يسك آنها درون از يول دانند مي مسلمان را خود يبرخ اگرچه و است منوال

 نگه دور آنها از را خود و دانست نجس و كافر بايد را همه پس كافرند، يا مسلمانند كه
 محمد ينبو سنت و كريم قرآن برخالف عقده اين گويند جماعت و سنت اهل. داشت
 غذا هم با گويند مي و كنند مي دعوت ينزديك و يبرادر به را مسلمين دو اين زيرا. است

 تمام و. نباشيد غافل هم حال از و بخوانيد نماز هم با شويد، همسفر هم با بخوريد،
 منع مسجد به آمدن از يول نيستند، يكامل اعتقاد يدارا آيند، مي مسجد به كه يكسان
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 نهاده مسجد صحن به قدم ،يا شده مسلمان بظاهر فرد چون گويد نمي يكس و شوند نمي
 .است شده نحس مسجد پس

 :اخشبيه -41 فرقه

 رسد، فرا مرگ چون و نويسد مي آن با كه است يقلم بمانند انسان عمل گويند اخشبيه
 باشد كرده ينيك اگر. شود كم آن از نه و شود اضافه بدان يا نوشته نه و بخشكد قلم

 و سنت اهل. يبد نه گردد مي زياده ينيك نه. همان باشد كرده يبد اگر و است همان
 ثواب او بر باشد برپا سنت آن تا گذارد يبرجا حسنه يسنت هركس گويند جماعت
 يبد او بر باشد يجا بر سنت آن تا گذارد يبرجا يبد سنت هركس و نويسند

 پدر ثواب بر است شده صالح مادر، و پدر تربيت به كه نيز صالح فرزند يدعا. نويسند مي
 برند، بهره علم آن از كه وقت تا بياموزد يچيز يديگر به كسيكه. افزايد مي مرده مادر و
 مستمندان يبرا يا خانه يا يمسجد خود صدقه از كسيكه و. نويسند مي ثواب آموزگار بر
 نخواهد بسته مرگ از بعد ثواب و برد مي ثواب آنها امنيت و آسايش از ،....و بيماران و

 .بود

 :تغلبيه -42 فرقه
 نو به نو آرا مرتبه بلند خداوند بلكه نشده، نوشته پيش از يآدم تقدير گويند تغلبيه

 جزء و شده نوشته وقت همان در عمل اين دهد انجام يآدم يكار وقت هر و نويسد مي
 و سنت اهل. است نشده نوشته پيش از يكس يزندگ كتاب و شود مي يتلق او سرنوشت
 را، يبل ازل روز در يآدم و است شده نوشته پيش از انسان اعمال يتمام گويند جماعت

 آگاه يانسان هر سرنوشت از خداوند و است گفته كردن حيات و ودنب اينگونه يبرا
 يآر: گفتند آنان نيستم؟ شما پروردگار من آيا كه است گرفته گواه نشان برخود را ايشان«. است
 ].172 :عرافألا[ .»دهيم مي يگواه
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 :قاسطيه -43 فرقه
 كسيكه و شود مي يبد او به دنيا همين در كند، يبد دنيا اين در هركه گويند قاسطيه

 و نيست آخرت به ينياز پس. شود مي يخوب او به دنيا همين در كند يخوب دنيا اين در
 آخرت و است عمل ميدان دنيا دينگو جماعت و سنت اهل. بود نگران آن مورد در نبايد

 بياد را خود يها يبد تا شود مي يبد او به كند، يبد دنيا اين در كسيكه و نتيجه ميدان
 يخوب او به دنيا نيا در و كند مي يخوب دنيا اين در كسيكه و برگردد آن از و آورد
 دنيا اين و كند مي پاك را گناهان از يبرخ دنيا يبد. بياورد ايمان بيشتر بخدا تا شود مي

 قيامت در يول. آخرت عذاب شدن كم به كمك و است يآدم يبيدار يبرا يهشدار
 دنيا اين در كه هستند گناهن از يبرخ و. شود مي يرسيدگ يآدم حساب به دقيقاً كه است

 را يكنفر خون توان مي تنها كشته را يكنفر از بيش كسيكه مثالً. نيست يقصاص آنها يبرا
 . ستايند او از

 :تكوينيه -44 فرقه
 خود و آفريده خود نيز را خود ذات و است چيز همه خالق خداوند گويند تكوينيه

 همه خالق خداوند كه است مسلم گويند جماعت و سنت اهل. است آورده بوجود را خود
 نيافريده، يكس را خداوند پس. باشد خود وجود علت تواند نمي چيز هيچ اما است، چيز
 ابديست و يازل كسيكه و.) است يابد و يازل( بود خواهد هميشه و بوده هميشه بلكه

 .ندارد شدن خلق به ياحتياج

 :متوسمه -45 فرقه
 اگر و است پاك نيز عمل باشد، پاك دل اگر. است دل از هست هرچه دگوين متوسمه

 تا باشد دل يپ در تنها و كن، پاك را خود دل پس. است بد نيز عمل باشد، تيره دل
 آن از شر و خير و است عمل مخزن دل گويند جماعت و سنت اهل. باشد پاك عملت

 رسولش و خدا فرمان بايد بلكه نيست، آن يپاك و دل در تنها انسان سعادت يول. آيد بر
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 نپسندد، آنرا دل يا نيايد خوش را دل كه هرچند كرد، را آنها اطاعت و برد نيز را محمد
 .دهد نشان او به را يآدم سعادت يتنهاي به دل زيرا

 :محروقيه -46 فرقه

 را كشيدن عذاب فرصت كافران كه است شديد چنان جهنم آتش گويند محروقيه 
 ينابود بلكه نيستند، عذاب جهنم در پس. شوند خاكستر و بسوزند آن در يفور و نيابند
 اندازه به هركس و نباشد يرهاي عذاب از را كافران گويند جماعت و سنت اهل. است

 پس خدا و نبود ياحتياج جهنم به ديگر بود، ينابود به قرار اگر و كشد مي عذاب گناهش
 و پوست اگر و داده عذاب را كافران جهنم در خدا. كرد مي نابود را كافران مرگ از

 هرگاه«. سازد مي آنها يبرا ديگر ياستخوان و پوست رود، بين از را آنها استخوان
 را عزاب مزه تا دهيم، مي قرار آن يبجا ديگر يها پوست شد، سوخته و بريان آنها يها پوست
 ].56: نساء[ال .»بچشند

 

 :بوستانيه - 47 فرقه
 و ندارند وجود هنوز پس است، كوچك دوزخ يبرا زمين كه آنجا از گويند بوستانيه

 بنا آن يجا بر را بهشت و دوزخ و كرده بزرگ را آسمان و زمين خداوند قيامت از بعد
 اسفل در و دارند وجود اكنون دوزخ و بهشت گويند جماعت و سنت اهل. كند مي

 قرار آنجا در دوزخ و اند اميدهن سجين آنرا كه مكانيست زمين هفتم طبقه زير السافلين،
 و آنجاست اكنون بهشت كه است يالمنته هسدر درخت آسمان هفتم طبقه يباال و. دارد
  .است خداوند عرش و بهشت بام
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 :مفروعيه -48 فرقه
 فارغ امور همه از خداوند شده نوشته اول روز از يآدم سرنوشت چون گويند مفروعيه

 را خويش مراتب سلسله خود به خود جهان و اردند يآدم شر و خير به يكار و است
 عمل آنچه و شدند فارغ و نوشتند بود الزم آنچه گويند جماعت و سنت اهل. كند مي يط

 و. كنند مي را كار اين كه سوارند تو دوش بر فرشته دو و نويسند مي گوييد مي و كنيد مي
 .كند نمي رها خود بحال را شّر و خير و دارد يشأن روز هر يتعال خدا

 :نجاريه -49 فرقه

 او را يآدم و خداست يآدم جوارح ديگر و زبان و پا و دست جون نديگو نجاريه
 جزا را خود فعل خداوند باشد، كار در يجزاي اگر و اوست فعل بندگان فعل پس, آفريده

 تقدير او بر خدا كه يچزي بخاطر نه گيرد مي خدا از را خود اراده ايشان زيرا. است داده
 يبد و خير و تالش و يسع اساس بر يآدم گويند جماعت و سنت اهل. است كرده

 بوده مجبور آن در كه يآنهاي نه است داده انجام ميل با را آنها كه شود مي جزاء عملش
 يا بهره و پاداش انسان يبرا اينكه و گيرد نمي دوش بر را يديگر بارگناه هيچكس«. است
 ].39-38 :نجم[ال .»است كرده آنچه جزء نيست

 :خارجيه -50 فرقه
 دو اين جزء و. است بس رسولش و خدا مسلمانان يبرا گويند) خوارج( خارجيه

 آنها از و بيزاريم همه از. برآيد چه يمرتض يعل و محمد رسول آل از. نيست يفريادرس
 .جوئيم مي يدور

 گيـرد  نظام كارش عالم دو بهر آنكس
 

 ياسـين  آل دامـان  همـت،  بدسـت  كارد 
 

 است مسلمين امير زيرا است كفر يعل به ياحترام يب گويند جماعت و سنت اهل
 فرمان او يدوست و حب به را مسلمين و ساخت خود يول را او محمد خدا رسول و

 .داد
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 :اسماعيليه -51 فرق
 يخال حجت از هيچگاه زمين و خداوند، از است يحجت پيامبر گويند اسماعيليه

 تا كند مي نازل بندگانش از ييك بر را خود حجت خداوند صرع هر در پس. شود نمي
 از بعد گويند جماعت و سنت اهل. است سازگار عصر آن با و باشد مردمان يپيشوا
 اسالم بود اينگونه اگر و نيست قرآن جزء يكتاب هيچ و نباشد ينب هيچ محمد پيامبر

 خداوند. بود آن كتاب رد يچيز شدن اضافه به احتياج عصر هر در و نبود كامل يدين
 ينب سنت و قرآن به كه است همين مستقيم راه و پسنديده كامل شريعت بعنوان را اسالم
 .كنيم اقتدا محمد

 :جالميده -52 فرقه

 كنيم، اقتدا آنها كدام به ندانستيم و نفهميديم يچيز صحابه حكت از ما گويند جالميده
. ظالم خواه و باشد صالح خواه كنيم مي قتداا آن به شد، نظر اتفاق آن بر كه هركدام پس
 در نشايد پس است، امانت خالفت و خداست عهد امامت گويند جماعت و سنت اهل

 او از اطاعت باشد، ظالم كسيكه، و راند حكومت جور و ظالم به و كرد خيانت امانت
 .نيست جايز

 :حكميه -53 فرقه
 آنها اجماع و اتفاق و قول پس آمد پيش اختالف صحابه بين چون گويند حكميه

 را خالفت استحقاق يكس و است برخاسته زمين ميان از خالفت آنكه حال نيست، معتبر
 قرآن حكم تنها حكم و. است باطل كند خالفت يدعو كس هر قيامت روز تا و. ندارد
 يفرمانده مطيع بايد گويند جماعت و سنت اهل است باطل آن جزء يحكم هر و است

 فاسق و ظالم كه يحاكم قبول از و سازد مي يجار را اسالم اصل و است عادل كه بود
 و رسولش و ازخدا كنيد اطاعت گويد مي كه خداست حكم اين و. سربازد بايد است
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 خدا حكم اما خداست، حكم حكم،. نباشد سرپرست بدون را يآدم جماعت و اوالمرتان،
 .شود يجار انسان توسط بايد

 :العينه -54 فرقه

 لعن را اصحاب از يبرخ و عايشه و عمر و عثمان و صديق ابوبكر بايد گونيد هالعين
 گويند جماعت و سنت اهل. گناهكارند و خطاكار آنها زيرا دارد ثواب آنها لعن چون. كرد

 رسول صحابه رسد چه شود، نمي شفاعت محمد پيامبر گفته به كند لعن زياد كسيكه
 در و داشت يفاميل نسبت آنها با و داشت وستد را آنها محمد پيامبر كه،  محمد

 يخطا به خدا كردند، خطا صحابه اگر و كنند نفرين و لعن را بود گشوده دهان آنها يثنا
 .كند مي محاسبه را آن و است آگاه آنها

 :رجعيه -55 فرقه
 را خود انتقام و گردند ميبر دنيا به يروز باشد شده ظلم آنها به كسانيكه گويند رجعيه

 عمل فرصت دنيا در كس هر قرآن گفته به گويند جماعت و سنت اهل. گيرند مي ظالم زا
 اصحاب و يعيس حضرت معجزه و. ندارد وجود يرجعت ديگر رفت دنيا از اگر و دارد

 .داد عموميت، محمد خدا رسول سنت يا قرآن از مدرك و دليل بدون توان نمي را كهف

 :قبريه -56 فرقه
 چگونه پس بس، و اوست خود اندازه در تنها كه گنجانند قبر در را يآدم گويند قبريه

 قبر سؤال پس كنند؟ سئوال او از و آيند او پيش به) نكير و منكر( فرشته دو كه شود مي
 آنها يجا ميت كه نيستند جسم نكير و منكر گويند جماعت و سنت اهل. ندارد ياعتبار

 و كند بزرگ را آن و بگشايد را قبر ستا قادر خداوند باشد الزم اگر و كند تنگ را
 رسالت به زيرا شود، مي كافر كند انكار را آن هركس و است حق نكير و منكر سئوال

 .ندارد ايمان فررشتگان
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 : واقفيه -57 فرقه
 پس قديم يا است حادث قرآن كه است نگفته صراحت به قرآن چون نديگو مي واقفيه

. يشو گناهكار تو و باشد اشتباه است ممكن زيرا ،داشت نظر آنها از هيچكدام به دينبا
 و است بزرگ خداوند متكلم، چون است متكلم صفت كالم گويند جماعت و سنت اهل

 .است قديم اوست كالم كه قرآن و است قديم نيز او صفات پس است قديم خداوند

 :حشويه -58 فرقه

 و اند نبوده آن در تموجودا پس نبوده ديگر يكس خداوند جزء ازل در گويند حشويه
 ينه و امر را او خدا و كرده گفتگو خدا با يازل خلوتخانه در يچكس پس اند نگفته يسخن
 همينطور و اند بوده قديم عالم در موجودات تمام گويند جماعت و سنت اهل است؟ كرده

 كه آنچه بر را خود رضايت آنها و شده گفته سخن آنها با شده نوشته آنها سرنوشت كه
 . اند كرده اعالم هستند دنيا در نوناك

 :فاينه -59 فرقه

 يويران چنان را دنيا بدهد، خود صتور در اسرافيل و رسد فرا قيامت چون گويند فاينه
 گويند جماعت و سنت اهل. نماند يباق يچيز و ريزد درهم دوزخ و بهشت كه گيرد فرا

 دوزخ و است رحمان يرضا صفت بهشت و شود مي نابود يگانه خداوند جزء چيز همه
 .ندارد راه دوزخ و بهشت به فنا و شود نمي نابود كه خدا و. غضب صفت

 :اثريه -60 فرقه

 حرام همه شده مشخص ظاهر به محمد نبوي سنت و قرآن در هرچه گويند اثريه
 نيست الزم قياس و. اندازيم وواس به را خود نبايد و نيست الزم آنها بر قياس و است
 ركن چهر داراي شرع ،جماعت و سنت اهل. بود شيطان كرد قياس كه كس اولين زيرا

 است عبادت يمعنا و است شرع اصل از ياصل قياس. قياس و اجتماع سنت، قرآن،: است
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 عبرت فرمايد مي خداوند و. است اعتبار آمدن در يمعن به صورت از و كردن عبور و
 .زنيد قياس به دست آنها و خود عقوبت و آنها و خود بين ييعن گذشتگان، از بگيريد

  :مولهيه -61 فرقه

 بزرگان عمل يپ در خداوند. جزئيات به نه دارد توجه كليات به خداوند گويند مولهيه
 در كه ندارد اين به يكار و است بزرگ ستمكاران و ها فرعون مجازات و انبياء و علماء و

 جماعت و سنت اهل. زددد مي را ها بي اين سكه يكس و گذرد مي چه حقير خانه يك
 داند نمي يمساو را بد و خوب مراحل ترين كوچك يحت يا مرحله هيچ در خداوند گويند

 يفيل كه همانگونه و است متوجه هم يكاه پر به دارد توجه كوه به كه همانگونه پس
 خبر آن از خداوند اينكه مگر افتد نمي فرو يبرگ هيچ«. است ناظر هم مورچه بر دارد، نظارت

 در اينكه مگر افتد فرو كه نيست يخشك يا تر هيچ و زمين يها يتاريك در يا دانه هيچ و دارد
 ].59: نعامألا[ .»است ثبت و ضبط محفوظ، لوح

 :مبدليه -62 فرقه
 بايد پس نيست، قبول او از يا توبه است شده مرتكب كبيره گناه كسيكه گويند مبدليه

 توبه و برگرديد خود آفريدگار يبسو پس«. است رگم او توبه زيرا رسانيد، قتل به را او

: ةبقر[ال .»است بهتر شما يبرا آفريدگارتان پيشگاه در اين و. بكشد را خود نفس بدينگونه كنيد

 و آيد تنگ به جان تا شود، نمي كافر كبيره گناه با مؤمن گويند جماعت و سنت اهل ].54
 مجازات قتل و. نيست قتل به يتياجاح و است قبول او توبه باشد، انسان يبرا حيات

. شود كشته بايد فرد توبه، قول يبرا كه ندارد وجود يحكم و است قتل مثل يگناه يبرا
 شده، پشيمان و كرده يگناه كس هر زيرا شوند، كشته بايد همه باشد اينطور اگر و

 و توبه كه خداست تنها كه دانند نمي آيا«. كند نمي توبه يكس ديگر و است قتل او مجازات

 ].104 :ةتوبال[. »است مهربان و پذير توبه او تنها پذيردو مي را صدقه و زكات
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 :كنزيه -63 فرقه
 بهتر پس است، يواقع محتاج يچكس كه داند مي خدا فقط كه آنجا از گويند كنزيه

 آن به ياحتياج اگر و كنند پنهان خاك و زمين زير در را خود مال مسلمانان كه است
 آن صاحب بداند صالح را كس هر خدا نشد، محتاج بدان اگر و. كند استاده نآ از يافت

 ذكر خود كالم در هستند، مستحق كسانيكه خداوند گويند جماعت و سنت اهل. كند مي
 .آنهاست حق و رسد مي گروه هشت آن به زكات و كرده

  :صوفيه -64 فرقه

 .ينشين وشهگ و يتنهاي در دل يصفا و است دل تن يصفا گويند صوفيه
ــاش انجمــن در تــو خلــوت كــزين  ب

 

ــق  ــتن رفيـ ــتن خويشـ ــاش خويشـ  بـ
 

ــناي ــق يآشـ ــر درد خلـ ــت سـ  اسـ
 

 نداننـــــدت تـــــا بـــــاش منقطـــــع 
 

ــو و ــه يرش ــر گوش ــون گي ــرو چ  اب
 

 نشــــانندت هــــا چشــــم ســــر بــــر 
 

 نيسـت  حاجـت  جهـد  و جد همه اين
 ج

 رســـانندت مـــي روزيســـت آنچـــه 
 

 و نيست اسالم اساس جامعه، سئوليتم از فرار و تنهايي گويند جماعت و سنت اهل
 در و. شد نمي مسلمان يكسس كرد، مي عمل منوال بدين محمد پيامبر و بود اينگونه اگر

 فقط و نبود منكر از ينه و معروف به امر و جهاد و زكات و حج مورد در آيه اينهمه قرآن
 .شد مي دل يصفا به دعوت

 :دهريه -65 فرقه
 و است همين هست هرچه تابستان و زمستان و النهار وليل  نيم چرخ گويند دهريه

 و آيند مي يجمع و است منوال نيهم به نيز ديگر جهان و. خداست خانه عين جهان
 را آن .بينيم مي كه چيزهاست شامل دنيا گويند جماعت و سنت اهل .روند مي يجمع
 آثار ديگر هانج و. كنيم نمي حس و بينيم نمي آنرا كه چيزهاييست شامل و كنيم مي حس
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 كور را ما چشم دنيا اين نبايد و. است شده ذكر قرآن و روايات در كه دارد ييها نشانه و
 .دنياست همين در هست هرچه بگوييم و كند

 :شمراخيه -66 فرقه

 كه نيست يباك پس ،يكن استفاده آن از تو تا بخشيده نعمت تو به دنيا گويند شمراخيه
 ميل كه هر به تو و كرده تو تسليم را آنها روزگار زيرا. يآور ببار فحاء يا زنا آن در تو
 و حالل خدا گويند جماعت و سنت اهل. است حال تو بر او بخواهد را او قبت و يكن

 به گذته اقوام و. است باطل يام حالل كردن حرام و كردن حالل و كرده نييتع را حرام
 . كردند حالل را اخد حرام و حرام خدا حالل كه شدند، ناود جهت همين

  :بهائيه -67 فرقه

 و سنت اهل. است رسيده پايان به او قيام و كرده ظهور يمهد امام گويند بهائيه
 دجال، مثل دارد يعالئم و است الزمان آخر يها نشانه از يمهد امام قيام گويند جماعت
 .يعيس حضرت و ماجوج و ياجوج
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