
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 09/11/96 ششمپنجاه و جلسه 

 (23آشنایی با فَرق کالمی اهل سنت ) –( 55لزوم پاسخگوئی روشمند به شبهات )

لصالة الحمدلله و ااعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین 

یوم لقاء   الیعلی رسول هللا و علی آله آل هللا ال سیما علی موالنا بقیة هللا و اللعن الدائم علی أعدائهم أعداء هللا

 .هللا

ها ها با محوریت تکفیر مسلمانی فکری اینری وهابیت بود عرض کردیم شالودهبحث ما در رابطه با مبانی فک

 و... است. اعم از شیعه، سنی، صوفی

شان بر این است که تمام اتباع مذاهب اسالمی را جز خودشان کافر ها تالشما به مواردی اشاره داشتیم این

 بداند.

 تعبیر منهاج السنه در رابطه با مذاهب اسالمی این است:

 «وأصل المذهب إنما ابتدعه زنادقة منافقون مرادهم إفساد دين اإلسالم »

اة: اسم المؤلف:  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس الوف ،303ص ، 6ج  منهاج السنة النبوية،

 ، الطبعة : األولى ، تحقيق : د. محمد رشاد سالم 1406 -، دار النشر : مؤسسة قرطبة  728

منظور مذهب شیعه یا مذهب سنی است، اگر فرض بگیریم مذهب شیعه را  جا بیان نکردهاین در-اصل مذهب 

اری کردند و مرادشان مذهب را زنادقه و منافقین بنیانگزاصل -شکل است ؟م گفته باشد آیا واقعا به این ه

 .فاسد کردن دین اسالم است



 

 

 گوید:کند در این کتاب میروشن می مه مذاهب است در کتاب مجموع فتاویکه مرادش هاین

أن قول هذا المعين هو الصواب الذى ينبغى ويرى  » أو الشافعى أو أحمد أو أبى حنيفةكمن يتعصب لمالك »

  «فمن فعل هذا كان جاهال ضاال بل قد يكون كافرا تباعه دون قول اإلمام الذى خالفهإ

اسم المؤلف:  أحمد عبد الحليم بن تيمية  ،248ص    22ج  كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية،

حمن بن محمد مكتبة ابن تيمية ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : عبد الر، دار النشر :  728الحراني أبو العباس الوفاة: 

 بن قاسم العاصمي النجدي

گوید اگر قول جا دو تا مسئله است در باال میدر این نسبت به این چهار امام تعصب داشته باشد، به این معنا که:

 افعی اقوی است در این صورت:ابی حنیفه را بگوید اقوی از قول مالک شافعی و یا احمد است یا قول ش

 «ولم يقدح ذلك في دينه »

 ولکن اگر بگوید:

 «هذا المعين هو الصواب الذى ينبغى إتباعه»

 مثال اگر حنفی است بگوید قول ابو حنیفه 

 «ینبغی اتباعه دون قول امام الذی خالفه»

مثال ابوحنیفه  افر است!چه که مخالف قول ابی حنیفه است را قبول ندارم، این شخص گمراه بلکه کو آن

 فتوایش این است اگر کسی بیاید با مادرش، یا با خواهرش و یا با دخترش ازدواج بکند 

 !«ولد الحق والمهر واجبالنکاح الزم والمن نکح امه التی ولدته ف»



 

 

دیدید ی! اگر یکی از فقهای شیعه چنین چیزی گفته بودند الحق واالنصاف شما م؟شود فتوا داداز این بهتر می

 انداختند.ها چه سر و صدایی را راه میکه این

 «مه التی ولدتهأعلی من تزوج  حد   قال ابوحنیفة وال»

طوری نه بلکه کرد اینبابا نه، مثل یزید که با زن بابایش هم ازدواج می قید ولدته را هم آورده است، یعنی زن  

 گوید با مادر واقعی خودش ازدواج کند می

  «أخته ، وجدته ، وعمته وخالته ، وبنت أخيه ، وبنت أختهوابنته ، و»

 که این چه دین و فتوایی است ما نفهیمدیم؟!دیگر کسی را باقی نگذاشته،  این

 «عالما بقرابتهن منه »

 داند که این دخترش است.داند که این مادرش است، میمی

 «عالما بتحريمهن عليه»

 داند که این ازدواج حرام استمی

 «طئهن كلهنوو»

 جا:یک دفعه آمد هم مادر، هم خواهر، هم دختر، هم عمه و هم خاله و... را یک

 «انکحتهن لنفسی»

 و برايشان شاهد هم گرفت

 «علی المهر المعلوم»



 

 

 گوید:می

 «فالولد الحق به» 

 بچه مال خودش است

برد خودش است ارث هم می با مادرش ازدواج کرده، با دخترش ازدواج کرده بچه دار هم شده است، بچه مال

 برد. هم از این ارث می اوو 

 «والمهر واجب لهن عليه»

 !مهر خواهر، و دختر خانم و مادر خود را هم باید بدهد

 «وليس عليه إال التعزير»

 !نهایتا یک تعزیر دارد

ا گر از این کارهگوید دیچپ نگاه کند و بکه قاضی به او این است تعزیرشان چیست؟ مثال یکی از موارد تعزیر 

 و یک چشم !چرا از این کارها کردی؟شد و خاتمه پیدا کرد! یا بگوید قضیه تمام  : چشم!گوید! او هم مینکنی

ه هم به او برود و تمام بشود! کنم شافعی تبعیت می حاال اگر یک نفر شافعی مذهب است بگوید من از امام غر 

صفحه  11اين را ابن حزم اندلسی در محلی جلد  .کنمتبعیت نمیداده است  یچنین فتوایای که هاز ابو حنیف

  :گویدمی 254و  -253

 «ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذى ينبغى إتباعه دون قول اإلمام الذى خالفه »

گوید می هستکند دختر خوبی هم دارد، سالم و زیبا هم است، طمع هم دارد و مقلد ابوحنیفه هم یکی نگاه می

 ؟!شود کاری کردچه کار کنم؟ از این بهتر می



 

 

ها ازدواج با محارم را جایز سعید لعنه هللا را نباید مذمت کنیم که این ما مزدک و تابعین مغیرة ابن 

 دانستند.می

 دهم و با قول مالک مخالف هستم.من تابع ابو حنیفه هستم این کار را هم انجام می گویدطرف می

 ین کاری بکند اگر کسی چن گویدمی

  «فمن فعل هذا كان جاهال ضاال بل قد يكون كافرا»

اسم المؤلف:  أحمد عبد الحليم بن تيمية ، 249ص ، 22كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ، ج 

ن محمد حمن ب، دار النشر : مكتبة ابن تيمية ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : عبد الر 728الحراني أبو العباس الوفاة: 

 بن قاسم العاصمي النجدي

ول ق ،قول ابو حنیفه را قبول دارمیا  ،ها را قبول ندارمیعنی هر کس بگوید من قول شافعی را قبول دارم قول آن

 گوید: جاهل، گمراه بلکه کافر است. می تیمیه ناب، را قبول ندارم  دیگران

 « يجب أن يستتاب فإن تاب وإال قتل  »

 .توبه بدهند اگر توبه نکرد باید کشته شود او را واجب است که

 دهد.ها میرای تکفیر دیگر مسلمانفتوای مبتنی بر هوای نفس ب شود کهتر میتر و روشندیگر از این واضح 

طریق آل شیخ، طریقی است که انسان را به بهشت  :گویندگویند؟ مینسبت به خودشان باشد چه می اگر

  :اعظم مخالفت کندو هر کس با مفتی  !رساندمی

 !« فقد حاد  ذهب الی طریق الجحیم»



 

 

 در کتاب طور نیست.این نه آقا گویدی نسبت به فتاوای خودشان میول ،این تعبیر را دارد نسبت به مذاهب دیگر

  آورد:می الدرر السنیه

 «و ال ینبغی ألحد من الناس العدول عن طریقة آل الشیخ  »

 ، عبدالرحمن بن محمد النجدی375-374، ص 14یة، ج الدرر السنیة فی أجوبة النجد

 اش و نباید مخالفت کند چرا؟آل شیخ یعنی محمد عبدالوهاب و ذریه

 «فإنه الصراط المستقیم»

 یعنی هر کس بگوید من تابع امام شافعی هستم نه تابع دیگران 

 «يجب أن يستتاب فإن تاب وإال قتل ضاٌل کافٌر »

 این صراط مستقیم است  گوید نه؟ میچه مفتی اعظمنسبت به آل شیخ 

 «فقد سلک طریَق اصحاب الجحیم الذی من حاد  عنه»

در میان این همه فقط گویند این را باید چه کار کرد؟ این شالوده فکری این حضرات است و از آن طرف هم می

  ،نه هاو این ابو حنیفهولی امام شافعی و  ندستمقام پیغمبر صلی هللا علیه وآله هآل شیخ هستند که قائم 

 قائم مقام چه کسی هستند؟ها اینمعلوم نیست 

 «نَّ المفتی قائٌم مقام النبی فی األمةإ»

ی یعنی رفتن به صراط جهنم ولهللا علیه وآله است مخالفت کردن با او چون مفتی اعظم قائم مقام پیغمبر صلی 

 .طوری نیستنداین آن ائمه اربعه،



 

 

د یا ها ائمه مذاهب اسالمی هستنیک مبنای کامالً ضد عقل است اصالً ما کاری نداریم که ایناین مبنا،  !ببینید

 ت مخالفت با اومن واجب اس اید این آقا بگوید تبعیت از رهبرنیستند؟ یا رهبر جامعه هستند به چه دلیلی ب

ت آیا این را عقل سلیم قتلش هم واجب اس ،ولی تبعیت از رهبر دیگران حرام و کفر استورود به جهنم است 

از  ایحرف شما یا باید مبتنی به آیهزنید شما این حرف را می کند؟شرع مقدس این را امضاء می آیا پذیرد؟می

 ی حرف چنینکنید و استناد می و روایت به کدام آیه ،به سنتی از سنت پیغمبر باشد مبتنی آیات قرآن باشد یا

 زنید؟می

الفت با او رفتن به آتش فتوایی بدهد بگوید تبعیت از امام شافعی واجب است و مخاگر یک فقیه شافعی چنین 

فتوایی بدهد شما چه  آورید؟ یک فقیه شیعه، چنینمیه بالیی بر سر این مفتی شافعی درشما چ جهنم است،

  ورید؟آچه بالیی بر سرش می کنید وکار می

  فرماید:میقرآن است قرآن ها مخالف صریح اوالً تکفیر این کهاین نکته دیگر

َليُكمُ  َأل َقى ل َمن   َتُقوُلوا َواَل ) اَلمَ  إ  َت  السَّ ًنا َلس  م   (ُمؤ 

 94(: آیه 4سوره نساء )

رضش محترم استبه مجرد این کسی حق ندارد به او متعرض بشود  ،که سالم علیکم بگوید خون و مال و ع 

مقاتله ندارند و  وکه با شما جدال  هاییآنبا ارید شما حق ند گویدرآن نسبت به اهل کتاب هم میحتی ق

  :جنگند و باعث آوارگی شما نشدند بد رفتاری کنید بلکهنمی

وُهم  )  (َتَبرُّ

 ها خوبی کنید به آن

ُطوا) س  م   َوُتق  َليه   (إ 



 

 

  8(: آیه 60سوره ممتحنه )

 قد به نبوت پیغمبر اسالم صلی هللامعتاهل کتاب  اصالً در حالیکه  فرمایدچنین میمورد اهل کتاب،  درقرآن 

 شان شرک است معتقد به خدا و پسر و روح القدس و... هستند.اساس اعتقاد ندعلیه وآله نیست

ُطوا) س  م   َوُتق  َليه   (إ 

 به عدالت رفتار کنید 

 ها احترام بگذارید به آن 

بُّ  اللَّهَ  إ نَّ ) ينَ  يح  ط  س   (ال ُمق 

  8(: آیه 60سوره ممتحنه )

 !!؟کنید هللا به این شکل رفتار میگوینده ال اله اال ابشما 

 صحیح بخاری در موردی غنایمی که پیامبر تقسیم کرده بود آورده است: 

َبة  ب ُذهَ  ال َيَمن   من وسلم عليه هللا صلى اللَّه   رسول إلى عنه هللا رضي َطال ب   أبي بن َعل يُّ  َبَعَث » يم   في ي   لم ُروظ  َمق   َأد 

ل   َبَعة   بين َفَقَسَمَها قال ُتَراب َها من ُتَحصَّ َنةَ  بين َنَفر   َأر  ر   بن ُعَيي  َرعَ  َبد  د   حاب س   نب َوَأق  ل   َوَزي  اب عُ وَ  ال َخي  ا الرَّ مَّ  َقَمةُ َعل   إ 

ا مَّ رُ  َوإ  ل   بن َعام  َفي  َحاب ه   من َرُجلٌ  فقال الطُّ نُ  كنا َأص    « َهُؤاَلء   من بهذا َأَحقَّ  َنح 

: ةالوفا الجعفي البخاري عبدهللا أبو إسماعيل بن محمد:  المؤلف اسم ،1581 ص ، 4 المختصر، ج الصحيح الجامع

 ديب فىمصط. د:  تحقيق ، الثالثة:  الطبعة ، 1987 - 1407 - بيروت - اليمامة,  كثير ابن دار:  النشر دار ، 256

 البغا

 گفت: مردی ندتقسیم کرد نایم راآن غپیغمبر اکرم غنائمی که آورده بودند بین چهار نفر 



 

 

نُ »  «وسلم عليه هللا صلى النبي ذلك َفَبَلغَ   َهُؤاَلء   من بهذا َأَحقَّ  َنح 

 به پیغمبر رسیدخبر 

 فرمود:  

ينُ  وأنا تأمنونني أال» َماء   في من َأم  َماء   َخَبرُ  َيأ ت ين ي السَّ َلكَ  قال لَّهَ ال ق  اتَّ  ه  اللَّ  َرُسولَ  يا الفق ... َوَمَساءً  َصَباًحا السَّ  َوي 

ل   َأَحقَّ  لست أو يَ  َأن   األرض َأه  ق  ُجلُ  َولَّى ُثمَّ  قال اللَّهَ  َيتَّ ُب َأض   أال ه  اللَّ  َرُسولَ  يا ل يد  ال وَ  بن َخال دُ  قال الرَّ  اَل  قالُعُنَقُه  ر 

  «ُيَصلِّي َيُكونَ  َأن   َلَعلَّهُ 

  .مبر نداردکه کسی حق انتقاد بر پیغاین هم یک دلیل بر این

 .گوید این مستحق قتل استدیگر می ییک انتقاد از پیغمبر، صحاببا 

 خواند خالد گفت: شاید این نماز می !حضرت فرمود: نه

ل َسان ه   يقول ُمَصل   من َوَكم   » ه   في ليس ما ب    «َقل ب 

 پیغمبر فرمود: 

 «ُهم  ُبُطونَ  َأُشقَّ  وال الناس ُقُلوب   َأن ُقَب  َأن   ُأوَمر   لم»

در  ها را بشکافم ببینم آیاتوانم قلب اینگویند ما مسلمان هستیم قبول است من نمیکه به ظاهر میهمین

 گویند یا نه؟شان هم می  قلب

 ها کسانی هستند که: بعد حضرت فرمود این 

ُرُقونَ  » ين   من َيم  ُرُق  كما الدِّ مُ  َيم  ه  ة   من السَّ يَّ م    «الرَّ



 

 

  .رودطوری که تیر، از کمان بیرون میون خواهند رفت همانها از دین، بیراین

 بعد فرمود:

ُتُهم   َلئ ن   » َرك  ُتَلنَُّهم   َأد  لَ  أَلَق   «َثُمودَ  َقت 

کرم ولی از آن جهت، رسول ا .کنداین هم پاسخ رسول اکرم صلی هللا علیه وآله در برابر کسی که دارد انتقاد می

 گویند این شهادتین، برای ما مالک است.شهادتین می ها،ید: چون در ظاهر اینفرمامی

اسامة ابن زید در جنگی بود یکی از مشرکین شمشیر اسامة ابن است،  در صحیح مسلم روایت دیگرهمچنین 

 توجه نکرد.خواهد او را بکشد ال اله اال هللا گفت ولی اسامة ابن زید زید را دید که می

 «فقتله»

  :حضرت فرمود  علیه وآله آمد به او خبر داد.خدمت پیغمبر صلی هللا بشیر 

َجعَ  اللَّه   َرُسولَ  يا قال َقَتل َتهُ  ل مَ  » ينَ  في َأو  ل م    «ال ُمس 

 دار ، 261: الوفاة النيسابوري القشيري الحسين أبو الحجاج بن مسلم:  المؤلف اسم ،97 ، ص1 ج ، مسلم صحيح

 الباقي عبد فؤاد محمد:  تحقيق ، بيروت - العربي التراث إحياء دار:  النشر

  ه بود.ها را این کافر به درد آوردقلب مسلمان

 « َوُفاَلًنا ُفاَلًنا َوَقَتلَ  »

 چند نفر از اصحاب شما را هم کشت 

نِّي» َف  َرَأى فلما عليه َحَمل ُت  َوإ  ي  َلهَ  اَل  قال السَّ   «هللا إال إ 



 

 

 .فتشمشیر را دید ال اله اال هللا گتا من حمله کردم 

 :پیغمبر صلی هللا علیه وآله فرمود 

 «َأَقَتل َتهُ »

 او را کشتی

  :فرمود پیامبر .بله :عرض کرد

َف  » َنعُ  َفَكي  َلهَ  ب اَل  َتص  ؟ يوم َجاَءت   هللا إذا إال إ  َياَمة   « ال ق 

 خواهی بکنی؟ فردای قیامت، با ال اله اال هللا بیاید چه کار می

تَ  اللَّه   َرُسولَ  يا قال» ر  اس  ف   « «لي غ 

  فرمود:طوری میفرت نکرد همینبرای من طلب مغفرت کن پیغمبر هم طلب مغ

َف  » َنعُ  َفَكي  َلهَ  ب اَل  َتص  ؟ يوم َجاَءت   هللا إذا إال إ  َياَمة   « ال ق 

آمد  ها هم با ال اله اال هللا خواهندکشند و فردای قیامت همینمی ها و...ها، داعشیادی که وهابیاالن این افر

شان هم نیست این کنند این کتاب درجه دوم و سومشان را صادر میخواهند چه کار بکنند؟ فتوای قتلمی

 .شان استصحیح مسلم است بعد از قرآن اصح الکتب

 آمده است: در صحیح بخاریباز  

َلَتَنا َوَأَكَل َذب يَحَتَنا َفَذل َك ال ُمس  » ب  َبَل ق  َتق  ةُ ل ُم الذي له ذ  من صلى َصاَلَتَنا َواس  ُة َرُسول ه  اللَّه  وَ  مَّ مَّ ُروا اللََّه في فذ  ف  ال ُتخ 

ه   ت  مَّ   «ذ 



 

 

مبر هر کس مثل ما نماز بخواند به قبله ما بیاستد، ذبیحه ما را بخورد، این مسلمان است و در پناه خدا و پیغ

 است کسی که در پناه خدا و پیغمبر است نابودش نکنید. 

: اسم المؤلف:  محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي الوفاة ،153ص ، 1ج  ختصر،الجامع الصحيح الم

طفى ديب ، الطبعة : الثالثة ، تحقيق : د. مص 1987 - 1407 -بيروت  -، دار النشر : دار ابن كثير , اليمامة  256

 البغا

 «من صلى َصاَلَتَنا »

صلی کشند؟ آیا ها را به چه مجوزی میاین ،کشندشب و روز می ها دارندها و داعشیکه وهابی را این افرادی

 داشتند یا نداشتند؟ واستقبل قبلتناداشتند؟  صالتنا

 ، از سالسال اندیدر این صد و های آمریکا نسبت به ترورهایی که توسط وهابیت یکی از دانشگاهدر سایت  

 هزار عملیات تروریستی انجام دادند. 160 اند که وهابیتآمار دادهاند، بوده تحقیق کرده 1157

این  فت اگر ما بخواهیم فقط انگلیسیما به یکی از این دوستان گفتیم که این سایت را به فارسی ترجمه کنند گ

همه را به  ،شودها میفقط عملیات تروریستی اینجلد کتاب  200 شود!می جلد کتاب 200را چاپ کنیم  سایت

ای یا با چه مواد با چه اسلحه که در کجا بوده، عامل ترور چه کسانی بودند؟است این صورت مستند آورده

تمام فیلدهایی که  فتوایش را چه کسی داده است؟ ، چند نفر کشته شدند؟ چند نفر زخمی شدند؟ایمنفجره

 .اندآورده را الزم است که یک انسان از این ترور اطالع داشته باشد

ها چه مردم بدانند این تایکی دو جلد منتشر بشود  ،ن به فارسی ترجمه بشودگفتم حداقل یک بخشی از ای من

 دهند.ه نام اسالم دارند انجام میجانورانی هستند و چه کارهای نادرستی ب

  دارند: در روایت دیگر 



 

 

د  َوَماَلهُ » ُم َدَم ال َعب    «ما ُيَحرِّ

إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي الوفاة:  اسم المؤلف:  محمد بن ،153، ص1ج الجامع الصحيح المختصر،

طفى ديب ، الطبعة : الثالثة ، تحقيق : د. مص 1987 - 1407 -بيروت  -، دار النشر : دار ابن كثير , اليمامة  256

 البغا

 ست؟ آورد چیای خون یک بنده حرمت میچیزی که بر

َبَل ق  » َتق  َلَه إال هللا َواس  َد َأن  اَل إ  َلَتَنا َوَصلَّى َصاَلَتَنا َوَأَكَل ذَ فقال من َشه  ل ُم له مَتَنا َفهُ ب يَح ب  ه  ما َو ال ُمس  ل م  َوَعَلي  ا ل ل ُمس 

ل م    «على ال ُمس 

 پیغمبر صلی هللا علیه وآله فرمود:  است که معجم اوسط طبرانی در در روایت دیگر

  «قبلتكم بذنب وإن عملوا بالكبائر من أهل ال تكفروا أحدا»

 اگر چه گناه کبیره هم مرتکب شود ...

: دار  ، دار النشر 360اسم المؤلف:  أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني الوفاة:  ،175، ص3ج المعجم األوسط ،

 الحسيني إبراهيم بن المحسن عبد، تحقيق : طارق بن عوض هللا بن محمد , 1415 -القاهرة  -الحرمين 

ُت َأن  ُأَقات َل الن» ر  ا َصاَلتَ ُأم  َلَه إال هللا فإذا َقاُلوَها َوَصلَّو  بَ َنا وَ اس حتى َيُقوُلوا اَل إ  َتق  َلَتَنا وَ اس  ب  َذَبُحوا َذب يَحَتَنا َفَقد  ُلوا ق 

َها َواُلُهم  إال ب َحقِّ َماُؤُهم  َوَأم  َنا د    «َحُرَمت  َعَلي 

يل أبو عبدهللا البخاري الجعفي الوفاة: اسم المؤلف:  محمد بن إسماع ،153، ص1ج الجامع الصحيح المختصر،

طفى ديب ، الطبعة : الثالثة ، تحقيق : د. مص 1987 - 1407 -بيروت  -، دار النشر : دار ابن كثير , اليمامة  256

 البغا



 

 

َها  کسی قتل کند قصاص الزم است. کسی زنای محصنه بکند رجم واجببه اینکه اگر  را هم تفسیر کردند ب َحقِّ

َهاب َح  ،است  .نداهمعنا کرد خود اهل سنت چنینرا  قِّ

 پیغمبر صلی هللا علیه وآله فرمود: در روایت دیگر

ت  عليه إن لم َيكُ » َتدَّ ر  إال ار  ال ُكف  يه  ب  م  ال ُفُسوق  وال َير  ي َرُجٌل َرُجاًل ب  م  ُبُه َكذَ ن  َصااَل َير    «ل َك ح 

ر، کافر میکه نسبت کفر به فردی بدهد، اگر آن فرد کافر کسی  شود. واقعی نباشد خود ُمکفِّ

اسم المؤلف:  محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي الوفاة:  ،2247، 5ج الجامع الصحيح المختصر،

طفى ديب ، الطبعة : الثالثة ، تحقيق : د. مص 1987 - 1407 -بيروت  -، دار النشر : دار ابن كثير , اليمامة  256

 البغا

ر  أَ ال ُتَكفِّ » َلَه إ ال اللَُّه َفُهَو إلى ال ُكف  َل ال إ  َفَر َأه  َذن ب  َفَمن  َأك  َرُب ُروُهم  ب   «ق 

دار  ، 360اسم المؤلف:  سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني الوفاة:  ،272ص ، 12ج  المعجم الكبير ،

 يلثانية ، تحقيق : حمدي بن عبدالمجيد السلف، الطبعة : ا 1983 - 1404 -الموصل  -النشر : مكتبة الزهراء 

 گوید: سنت، ابو الحسن اشعری میعلمای اهل شود؟تر میتر و روشندیگر از این واضح

سالم فصاروا فرقًا اال ان اال ،اً اختلف المسلمون بعد نبيهم فى أشياء ضلل بعضهم بعضًا و تبرأ بعضهم عن بعض»

 «يشتمل عليهم يجمعهم و

 است. مسلمان هستند اسالم همه را جمع کرده شانچون همه

 :رفت همه را جمع کرد گفتروز آخری که ابو الحسن اشعری از دنیا می 

 «شهدوا علیَّ إ» 



 

 

 همه شهادت بدهید  

ر أحداً »  «أهل القبلة بذنب من أن نى ال ُأكف 

 چرا؟

هم»  «الَن ى رأيتهم كل هم يشيرون إلى معبود واحد واال سالم يشملهم ويعم 

 گوید: ُسبکی هم به همین شکل می

  «إیمان قلبه فی کان من کل و جدًا، عسر المؤمنین تکفیر إن  اإلقدام على»

 هر کس در قلبش ایمان باشد ...

 «بتکفیر أهل األهواء و البدع یستعظم القول»

 ها بیاید تکفیر کند.تواند به این سادگیواء انسان نمینسبت به بدعتگزاران و صاحبان اه

شان است حاال شما فتاوای شان و جوامعاز مذمت تکفیر از دیدگاه صحاح سته و بزرگان هاییها نمونهاین 

  بود. سنتاین هم نظر علما و بزرگان اهل ؛شانتکفیری این آقایان را ببینید این روایات صحاح

 .والسالم علیکم ورحمة هللا وبرکاته


