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اهل سنت و «دهم كه من به اعتقادات فرقه ناجيه من خداوند، مالئكه و شما را شاهد قرار مي

، فرشتگان، كتابهاي آسماني، پيامبران، زنده شدن اهللا متعالمعتقدم كه شامل ايمان به » جماعت

ه آن اموري است كه شامل ايمان باهللا متعالايمان به . پس از مرگ، ايمان به قضا و قدر هستند

بدون تحريف و تعطيل خود را وصف �خداوند به وسيله آن در كتابش از زبان پيامبرش 

همتا و شنوا و بيناست پس صفاتي بلكه معتقدم كه خداوند ـ سبحانه وتعالي ـ بي. نموده است

كنم و سخنان را نيز تحريف انكار نمي. را كه خداوند خود را بدانها توصيف كرده است

صفات او را با صفات مخلوقاتش مقايسه . ورزمنمايم و در نامها و آيات آن الحاد نمينمي

.و با مخلوقاتش قابل مقايسه نيست. شريك استهمتا و بينظير، بيزيرا او، بي. كنمنمي

نسبت به خود و ديگران داناترين، راست گفتارترين و داراي بهترين سخن است، داوندخ

دهند و از ز آنچه مخالفان اعم از اهل تكييف و اهل تمثيل بدان نسبت ميخداوند خود را ا

��Î��Í�Ì}:فرمايدخداوند مي. كنند مبرا دانسته استآنچه اهل تعطيل و تحريف نفي مي

��Ö��Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ïz .)زه است پروردگار تو، من«).181- 180:الصافات

و سالم .كنندتوصيف مي) مشركان و جاهالن(ان از آنچه آن) و غلبهو قدرت(پروردگار عزّت 

.»بر رسوالن

آنان در زمينه . ها هستندها و جبريفرقه ناجيه دربارة افعال خداوند حد وسط ميان قدري

در زمينه ايمان حد وسط ميان حروريه و . تهديدهاي خداوند بين مرجئه و وعيديه قرار دارند

اعتقادشان بين رافضه و خوارج قرار �ياران پيامبر دربارة . معتزله، مرجئه و جهميه هستند

.دارد

از خداوند شروع شده است و به او . معتقدم كه قرآن كريم كالم خداوند و غير مخلوق است

حقيقتاً آن را بر زبان جاري ساخته به وسيلة وحي سفيرش بين او و بندگانش آن . گرددباز مي

معتقدم كه خداوند هر آنچه . نازل كرده است�را بر بنده و پيامبر و امينش حضرت محمد

. هيچ چيز خارج از خواست او قرار ندارد. دهد و همه چيز تحت اراده اوستبخواهد انجام مي

ر تعيين شده دهيچ كسي از قَ. هيچ امري در جهان خارج از تقدير و تدبير او وجود ندارد

.كندتعيين شده تجاوز نميبرايش در امان نيست و از آنچه در لوح محفوظ براي او

من به آزمايش و . از امور پس از مرگ خبر داده است اعتقاد دارم�به همه آنچه پيامبر 

مردم در برابر خداوند جهانيان لخت و . هاي قبر، بازگشت روح به كالبد معتقدمامتحان و نعمت

و به وسيله . شوندب ميترازوي اعمال نص. شودخورشيد به آنها نزديك مي. ايستندپا برهنه مي



كسي كه اعمالش فراوان و كفة اعمال نيكش سنگين باشد، . شودآنها اعمال بندگان سنجيده مي

كفه اعمال نيك او سبك و حسناتش اندك باشد زيانكار )اما كافري كه(. رستگارست) مؤمن(

روهي آن را با گ،شودنامه اعمال انسانها توزيع و به آنان داده مي. و در جهنم جاودان است

.كنندو گروهي ديگر با دست چپ دريافت مي،دست راست

در زمين قيامت معقتدم كه آب آن از شـير سـفيدتر و از عسـل    �به حوض پيامبرمان محمد 

كسي كه يك بار از آن . تعداد ظرفهاي آن به اندازه تعداد ستارگان آسمان است،تر استشيرين

جهـنم  ] پرتگـاه [صراط بر روي لبـة  ] پل[معتقدم كه . شدبنوشد پس از آن هرگز تشنه نخواهد

�به شفاعت پيـامبر  . كنندقرار دارد كه مردم با توجه به مقدار اعمالشان از روي آن عبور مي
فقـط  . گيـرد ايمـان دارم  كند و مورد شفاعت قرار مـي و اينكه اولين كسي است كه شفاعت مي

اما شفاعت بعـد از اذن  . كنندشفاعت را انكار ميبدعت گذاران و پيروان اميال و هواي نفساني

:نبيـاء ألا(. ��m��l��k��j��iz}�:فرمايدخداوند مي. شودو رضايت پروردگار انجام مي

28.(

كه خداوند از او خشنود ] بدانند[كنند مگر براي كسي كه آنان هرگز براي كسي شفاعت نمي«

.»است

).255:بقرهال. (��ª±z»��¬��®��¯��°�}�:فرمايدهمچنين مي

.»نزد او جز به فرمانش شفاعت كندكيست كه در «
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شفاعت آنها سودى نبخشد مگر پـس از  ) با آن مقام و منزلتشان(و چه بسيار فرشتگان آسمانها «

خداونـد امـري جـز    .»!دهـد ) شـفاعت (آنكه خدا براى هر كس بخواهد و راضى باشد اجـازه  

اي از امـا مشـركان بهـره   . دهـد مـي ] شـفاعت [پسندد و فقط به اهل توحيـد اذن  توحيد را نمي

).48:مدثرال. (��E��D��C��B��Az}�:فرمايدچنانكه خداوند تعالي مي. شفاعت ندارند

.»بخشداز اين رو شفاعت شفاعت كنندگان به حال آنها سودى نمي«

همچنين اعتقاد دارم كه آنها اآلن وجود دارند و نابود . به مخلوق بودن بهشت و جهنم معتقدم

كنند همانگونه كه ماه شب و مؤمنان در روز قيامت پروردگارشان را رؤيت مي. شوندنمي

.شودرؤيت او باعث خستگي و مالل آنها نميبينند و چهارده را مي

ايمان بنده جز با ايمان . خاتم پيامبران و فرستادگان است�معتقدم كه پيامبرمان محمد 

بهترين افراد امت او به ترتيب، ابوبكر . شودآوردن به رسالت و تأييد نبوت او كامل نمي

يه عشره مبشره، آنگاه اهل بدر، صديق، عمر فاروق، عثمان ذي النورين، علي مرتضي و سپس بق

را دوست �اصحاب رسول اهللا . هستند�ابه حسپس اهل بيعت رضوان و سپس همة ص



طلبم، و برايشان ميو براى آنان از خداوند خشنودىپردازيم، دارم، و به ذكر محاسن آن ميمي

ار نظر درباره و از بر شمردن اشتباهات و بديهايشان چشم پوشي، و از اظهخواهم،مغفرت مي

زيرا خداوند . كنم و به فضل و بزرگواري همه آنان اعتقاد دارماختالفات آنها خودداري مي

������M��L��K��J��I}�:فرمايدمي �H���� � �G��F��E��D��C��B��A
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ما و برادرانمان را كه در ! پروردگارا: گويندآمدند مي) مهاجرين و انصار(كسانى كه بعد از آنها «

ى نسبت به مؤمنان قرار مده، اهايمان بر ما پيشى گرفتند بيامرز، و در دلهايمان حسد و كين

.»تو مهربان و رحيمي! وردگارارپ

به كرامات . دانمامهات المؤمنين را كه پاك و مطهر از هر گونه بدي و زشتي پاك و مبرا مي

اما نبايد آنچه را كه به خداوند اختصاص دارد به آنها نسبت . فات آنها اعتقاد دارماوليا و مكاش

بر دخول هيچ . داد، و آنچه را كه فقط خداوند قادر به انجام آن است، از آنها طلب نمود

بر آنان شهادت داده �دهم مگر آنان كه پيامبر مسلماني در بهشت يا جهنم گواهي نمي

هيچ كدام از . كوكار اميدوار، و نسبت به گناهكار نگران و بيمناكماما نسبت به ني. است

دانم، به كنم، و او را از دايره اسالم خارج نميمسلمانان را به خاطر ارتكاب گناهي تكفير نمي

جهاد به همراه رهبر نيكوكار و فاسق اعتقاد دارم، و نماز جماعت پشت سر آنها را جايز 

جنگد تا زماني كه آخرين فرد اين امت با دجال مي�ت پيامبر دانم، جهاد از زمان بعثمي

پيروي و اطاعت از رهبر مسلمانان را . سازدظلم ظالم و عدل عادل آن را باطل نمي. ادامه دارد

كسي كه . دانمخواه نيكوكار باشد يا فاسق چنانكه به نافرماني خداوند دستور ندهد واجب مي

و به حكومت راضي شدند و به وسيله شمشير و . اجماع كردندبه خالفت رسيد، و مردم بر او 

دوري از بدعت گزاران و . و خروج بر او حرام است،قدرت بر آنان غلبه كرد، اطاعتش واجب

دانم، و دانم، و آنان را مسلمان ميالزم مي. كنندمعتقدان به بدعتها را تا زماني كه توبه مي

.كنمواگذار مياعتقادات دروني آنها را به خداوند 

.وارد اسالم شود، بدعت است] به نام دين[بر اين اعتقادم كه هر امر جديدي 

و عمل كردن به وسيلة اعضا و جوارح، و اعتقاد به ،با زبان] شهادتين[گفتن : معتقدم كه ايمان

. ودشكه به وسيله اطاعت كردن بر آن افزوده، و به وسيلة گناه از آن كاسته مي،امور غيبي است

ترين آن، دور كردن، و پايين» ال إله إالَّ اهللا«ايمان هفتاد و چند شاخه دارد، باالترين آنها شهادت 

به وجوب امر به معروف و نهي از منكر براساس تعليم شريعت . اشياء مزاحم از راه مردم است

.اسالم معتقدم

من . ته تحرير در آوردماي از اعتقادات من است كه به طور خالصه آن را به رشاين خالصه

.گوييم آگاه استميبر آنچهاهللا جل جالله. من مطلع باشيددوست داشتم شما از اعتقادات 


