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 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 

 پیام وزیر معارف
 لی آله وأصحاته أجمعین، أما تعد:والسالم علی نبیه و رسوله محمد وع ةالحمدهللا رب العالمین والصال

نصاب تعلیمی معارف اساس نظام تعلیم و تزتیه را تشکیل داده و در رشد و توسعۀ علمی، 

 فکزي و سلوکی نسلهاي امزوس و فزداي کشور نقش تنیادي و سزنوشت ساس دارد.

مختلف سندگی، مطاتق تا هاي  نصاب تعلیمی تا گذشت سمان و تحول و پیشزفت در عزصه

تاید هم اس نظز مضمون و محتوا و هم اس نظز شیوه و روش عزضۀ معلومات،  ،یاسهاي جامعهن

 تطور و انکشاف نماید.

تاشد،  می نصاب تعلیمی که مورد توجه جدي تزاي تجدید نظز و تهبودهاي  یکی اس عزصه

نصاب تعلیمات اسالمی است؛ سیزا اس یک جانة، فارغان مدارس دینی ته حیث پیشوایان 

نوي جامعه، تاید محور تالشهاي معارف قزار گیزند و اس سوي دیگز نصاب تعلیمات مع

اسالمی شامل عقاید، احکام و هدایات دین مبین اسالم است که ته حیث نظام و قانون 

را در تز گزفته و ته عنوان آخزین پیام خالق و پزوردگار ها  مکمل، تمام اتعاد سندگی انسان

 دهد.  می لت رهنمایی و هدایت تشزیت را انجامجهان تا روس قیامت، رسا

علماي امت اسالمی در طول تاریخ نقش مهمی را در ایجاد، توسعه و غنامندي سیستم 

تعلیمات و معارف اسالمی مخصوصا انکشاف تدریجی نصاب تعلیمی مزاکش و مؤسسات 

 علمی جهان اسالم، ایفاء کزده اند.

دهد که نصاب  می و معارف اسالمی در جهان نشان مطالعۀ دقیق در سیز تطور تاریخی علوم

جامعه و در تطاتق تا احکام هاي  تعلیمی مدارس و مزاکش علمی ما، همواره تنا تز ضزورت

تاشد، توسعه  می ثاتت و پا تز جاي دین اسالم، که تزاي همۀ انسانها در همۀ سمانها و مکانها

 یافته است.

شان علمی، روسگاري مهد علم و دانش و جایگاه کشور عشیش ما افغانستان تا ساتقۀ درخ

تشرگتزین مزاکش علمی عصز توده و در شکل گیزي تمدن تشرگ اسالمی نقش عظیمی 

مختلف علم و فزهنگ مخصوصاً هاي  داشته است، وجود هشاران دانشمند و عالم در عزصه



 

 و  

ضح آنچه گفته در علوم شزعی مانند عقاید، تفسیز، حدیث، فقه، اصول فقه و غیزه، گواه وا

 تاشد. می شد

تعلیمات اسالمی در کشور ما شاهد تحول  ،همشمان تا رشد تیداري اسالمی در عصز حاضز

کمی و کیفی توده و اطفال و جوانان کشور ما تا شوق و رغبت فزاوان ته طزف مدارس و 

 آورند. می مزاکش تعلیمات اسالمی رو

مسؤولیت ورسالت خویش، در  وسارت معارف جمهوري اسالمی افغانستان تز اساس

مطاتقت تا احکام قانون اساسی کشور، ته منظور رشد و توسعۀ کمی و کیفی تعلیمات 

 اسالمی و اس جمله نصاب آن، اقدامات قاتل توجه نموده است.

درین راستا وسارت معارف تا دعوت اس علماء، استادان و متخصصین تاتجزته و قاتل اعتماد 

اف نصاب تعلیمی پزداخته و کتاتهاي رایج مدارس تعلیمات کشور، ته تهبود و انکش

اسالمی، را تا شزح و توضیح متون، جا تجا ساختن فعالیتها، ارسیاتی و تمزینها تا معیارهاي 

 کتة درسی عیار ساخت.

امیدوارم این تالشهاي قاتل تمجید علماء و متخصصان وسارت معارف، در تهبود و انکشاف 

اسالمی در افغانستان عشیش مفید واقع شده وسبة کسة رضاي هز چه تیشتز تعلیمات 

 خداوند متعال قزار گیزد.

 

 وتاهللا التوفیق

 تلخی محمد میزویسدکتور 

 وسیز معارف
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 مقدمه
 و شاگردان عسیس! گرامیاستادان 

زین مثاضن اسالم ته ينوان آذطین پیام اِهی و وامل تطین نهام ظنسگی مطتمل است تط 
اذاللی و احىام و تىاِیف يمّی. هاي  ها و ايتمازات لّثی، سّون و اضظشیه سّسّه تاوض

 تاضس. می سه گانههاي  تطتیة يهسه زاض تیان این ترصه ت« فمه»و « اذالق»، «يمایس»يّوم 
زهس و همۀ تًاِیم زینی  می ضا تطىیلها  و اظ آنزا وه يمایس، ضاِوزه و اساس سایط ترص

گیطز، تصحیح وتطسید يمایس زض ضأس  می ، اظ آن سطچطمهايم اظ اذالق، يثازات و احىام
 تنسگان لطاض زاضز.هاي  اوِویت

 ته تاضزنیا و آذطت ضا نان میطوز، ذوضثرتی یيمیسه است وه زض ظنسگی سثة اقم
�ß̧� فطمایس: می گطزز. اهللا تًاِی می آوضز، و سثة لثوَ ضسن اذالق و ايماَ می å»ß¢� áÀßº

áÆí?�ôfí²ßc�áÀåº�>âVå¶>ßq��=Çà¾>í²�>ßº�óÀßjáUí@åE�á¼àÂßfáQí?�á¼àÃç¿ßÈóháRß¿í¶ßÆ�ðÍßFëÉí{�ðÌ>ßÉßU�àÄç¿ßÉåÉáVà¿í·íª�ãÀåºáÖàº�ßÇàÂßÆ�ÎßNá¾î?
ßÁÇî·ß»á£ßÈ� ( :97اِنحل) وه ايماَ نیه ضا انزام زاز، مطز تاضس و یا ظن  تطرمه: وسی

پازاش تهتط اظ  (ذطتآ)و زض تا سًازت ظنسگی  (زنیا)زض ضا  ما اووه مؤمن تاضس،  تططقی
 .ونیم می آنچه انزام زازه يكا

تنا تط این ذساي ناذواسته اگط يمیسة وسی زضست نثاضس، زض زنیا ته تسترتی و مطىالت 
�áÀßºßÆ�فطمایس:  می ضوز. اهللا تًاِی می ضوز، و زض آذطت مستحك يصاب اِهی می مواره

ð³á¿ßu� ðÍßnÉå£ßº� àÄí¶� çÁóDíª�Ëófï²åc� áÀß¢� ßzßfá¢í?Îß»á¢í?� åÍßº>ßÉå̄ ï¶=� ß½áÇßÈ� àÅàfànáVß¾ßÆ� تطرمه:  (424قه: ) �<

وسی وه اظ نصیحت ما )لطآن( ضوي تطگطزانس یمیناً )زض زنیا( ظنسگی اش تنً ضوز و زض 
 ضوظ لیامت او ضا ووض مثًوث ونیم.

ذویص ضا ته اغالح يمیسه زيوت  ي اظلسمت ظیاز Uاوطمضسوَ رهت توز وه  نهمیاظ 
ضا زض تط گطفت، توره ذوز ضا مىی وه سیعزه ساَ  ةزوضزض  لطآن وطیماذتصاظ زاز و 

 .و تطتیت ايتمازي و ایمانی مطزم متمطوع نموزته اغالح يمیسه تیطتط 
نیع رایگاه يمایس زض میان مسّمانان همواضه اظ اهمیت فوق  Uپس اظ ضحّت ضسوَ اوطم

مرتّف هاي  أِیف زض ضضتهاًِازه اي تطذوضزاض توزه است. و ظمانی وه حطوت تسوین و ت
يّوم اسالمی، تطاي پاسرگویی ته نیاظهاي رسیس روامى اسالمی، آغاظ گطزیس، تاظ هم 
توره زانطمنسان مسّمان اظ همه تیطتط ته تحخها و مسائل ايتمازي مًكوف گطزیس. و 
 مسّمانان اظ آن ولت تا امطوظ، نهط ته ممتضاي ظمان تهتطین ولوي تطین وتاتها ضا زض تاضة



 

 ح  

تیان و زفاو اظ تاوضهاي زینی ته ضضتۀ تحطیط زض آوضزنس و زض اذتیاض تطنگان و روینسگان 
 يّم و زانص لطاض زازنس.

و اظ همین رهت توز وه ازاضة انىطاف نصاب تًّیمی وظاضت مًاضف رمهوضي اسالمی 
ضطوضیات  ۀمساضس زینی اظ رمّ ۀگنزانیسن مضمون يمایس ضا زض زوضة متوسك ،افغانستان

طریع زاز و تطاي هط وسام اظ غنوف هفتم و هطتم و نهم، السام ته تأِیف وتاب مستمل ت
هفتم و هطتم ته  غنوفو رساگانه زض این تاب نموز. ضایان شوط است وه تأِیف وتاتهاي 

ظتان پطتو و زضي و وتاب غنف نهم ته ظتان يطتی غوضت گطفت. ذساونس تطاي مؤِفین و 
زانص آموظان يعیع ضا اظ آن تهطه منس نمایس نصیة فطموزه  مسضسین این وتة پازاش وامل

 و منفًت آن ضا يام تگطزانس.
 

 و اهللا وِی اِتوفیك



 

 ط  

 

 فهرست
 صفحه ............................................................................................................ عنوان
 1 ...................................................................................................................................... سیعلم عقا

 4 ................................................................................................................ یته وغوز اهللا زعال مانیا
 7 ......................................................................................................................... یاهللا زعال ریوحسان
 9 ................................................................................................................................ ریالوه سیزوح
 13 .................................................................................................................. اسماء و نفاذ سیزوح

 17 .................................................................................... یاهللا زعال يها زعساز اسماء و اقسام نفر
 20 ............................................................................................................ (1) یاهللا زعال ینفاذ شاز
 24 ......................................................................................................... ( 2)  یاهللا زعال ینفاذ شاز

 27 ........................................................................................................ اسر یکالم، نفر اهللا زعال
 30 .......................................................................................................................... ته مالئکه مانیا

 34 ....................................................................................................................... یآسمان يها کساب
 38 ............................................................................................................................................ یوح
 41 ............................................................................................................... و ضسوالن ایته انث مانیا

 46 .................................................................................................................. و ضسوالن اینفاذ انث
 51 ....................................................................................................................... اولو الععم غمثطانیخ

 53 ...........................................................................................................................معجعه و کطامر
 56 ........................................................................................................................... اسسسضاظ و سحط

 59 .................................................................................................................................... قًا و قسض
 62 ............................................................................................................................................ تطظخ

 67 ................................................................................................................................. تعص و حكط
 U ............................................................................................................ 70قفاعر حًطذ محمس

 73 ........................................................................................................................ وظن کطزن اعمال
 77 .......................................................................................................................................... حوو
 80 .......................................................................................................................................... نطاٌ
 82 ............................................................................................................................................ غنر



 

 ي  

 85 ........................................................................................................................................... غهنم
 89 ...................................................................................................................... ( 1)  مانینواقى ا

 92 .................................................................................................................................. قطك انغط
 94 ...................................................................................................................... ( 2)  مانینواقى ا
 98 ..................................................................................................................................... کفط انغط
 100 ........................................................................................................................................ تسعر

 103 ............................................................................................................ � امطیمقام انحاب خ
 



 

 1 

 دسس اول

 علم عقاید
 

 .عملیو زوم احکام  اعسقازيیکی احکام  :قوز می ترف زقسیم ته زواحکام قطعی ته نوضذ عموم 
قوز،  احکام اعسقازي: احکامی اسر که ته عقیسه اضزثاٌ زاضز و ته آن احکام انلی نیع گفسه می _1

 نثوذ و ضوظ آذطذ. ،>ماننس تاوضزاقسن ته وغوز و زوحیس اهللا
احکهام فطعهی نیهع     تهه آن  اٌ زاقسه وعثاضذ اظ احکامی اسر که ته اعمال اضزث :احکام عملی _2

 .آنحطام توزن ظنا و امطال  ،فطيیر نماظ :قوز ؛ ماننس می گفسه
لی که ئقوز و مسا ته آن علم زوحیس ونفاذ گفسه می ،قوز لی که زض نوع اول اظ آن تحص میئمسا  

اظ  ما زض ایهن کسهاب  قوز؛  آن علم قطیعر واحکام گفسه میته  ،قوز آن تحص می زض ترف زوم اظ
 کنیم. ؛ یعنی اظ علم زوحیس ونفاذ تحص میاولنوع 

 تعشیف عقایذ
 .میثاقسمحکم قسن وگطه ظزن  ،عقایس غمع عقیسه اسر که زض لغر ته معناي تسسن ۀکلم

تهه اهللا   ،اسهر  (ظتان و زهسیق آن تهه قلهة   تطاقطاض )ایمان غاظم  ،عقیسهششع:  اصطالح دس و
نهحی   ته ضوایهر  اظ آن ذثط زازه و آن  Uکه نثی کطیم آن چیعي هط نفاذ او، و ته ته زعالی و 
 .قسه تاقسنقل 

 

 توضیح تعشیف
ته این کهه اهللا زعهالی حهق     ،اسر ظتان اسر، که زهسیق ته قلة و اقطاض تط عقیسه نام ایمان غاظم

زض الوهیر، ضتوتیر، اسماء و نفاذ که تطاي اهللا زعالی اسر آن چیعي هط ته زاقسن اسر، و ایمان 
واغة اسر، و ایمان غاظم اسر ته مالئکهه اهللا زعهالی، و تهه کساتههاي اهللا زعهالی، و تهه       لی او زعا

ضسوالن اهللا زعالی، و ته ضوظ قیامر، و ته انساظة ذیط و قط که اظ غانة اهللا زعهالی اسهر، و ههط آن    
و ، و امهوض غیهة   نضاتر قسه تاقس که عثاضذ اسهر اظ انهول زیه   ته نهول نحیحه چیعي که 
 اَاعهر  )خیهطوي و  Uضسهول اهللا   اوامط و زسلیم قسن تهاهللا زعالی مط وام و ااحکان ته زسلیم قس
 .(Uآن حًطذ کطزن 

 

  فعالیت:
 عقیسه زاقسن ته اهللا زعالی چه معنی زاضز؟
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 موضوع علم عقایذ
: ایمان تهه اهللا زعهالی،   اظ انس اسر که عثاضذ ایمان قف گانه  انول ،اسالمی مويوع علم عقایس

 ،حسابته )ضوظ آذطذ ایمان ته  ،خیامثطان الهیایمان ته  ،کسة آسمانیایمان ته  ،ه مالئکتایمان 
 .قط زقسیطذیط وایمان ته و  (تهكر و زوظخ

 غشض علم عقایذ
کسهی کهه تهه     ظیهطا  تاقس؛ می نیک ترسی انسان زض زنیا وآذطذ ضسسگاضي و ،علم عقایس اظغطو 

 آذهطذ ناکهام   زنیها و  تهه آن عمهل کنهس هطگهع زض     ایمان زاقسه و Uسنر خیامثط  و >کساب اهللا
 گطزز. نمی

قوز و حقایق ضا زض تاضة ذوز، کائناذ و ذالق  می انسان اسسواض ةعقیس ،ته سثة یاز گطفسن این علم
 قناسس. می ذوز ته نحوة زضسر

 

 نماینس.تحص مويوع و غطو علم عقایس  ،قاگطزان ضاغع ته زعطیف :فعالیت
 

 علم عقایذ:هاي  نام
 .غیطه فقه اکثط و ،انول زین ،قوز ؛ چون علم زوحیس می زیگطي نیع یازهاي  ته نام م عقایسعل

 
 

 اسزش علم عقایذ 
ظیهطا قهطافر و تطزهطي ههط علمهی       ؛تطذوضزاض اسر اظ غایگاه مهمزیگط علوم  زض میانعلم عقایس 

زازه قس عثاضذ  ن گونه که قثال زويی مويوع علم عقایس هما تاقس. می واتسسه ته مويوع آن علم
 و گهان ه تنهس  تهط  >حقهوق اهللا  ،قسضذ الهیهاي  نكانه او زعالی و نفاذ و تیان >زوحیس اهللاظ 

 تاقس. می قطیف زطین علوم یکی اظ خس علم عقایس اسر مسائل غیثی
اظ سهوي   گهطزز و  مهی  ضاتر حسیص( سمعی )قطآن و زالیل قُعی و شضیعه یک َطف علم عقایس اظ

ته عثاضذ زیگط میسوان گفر که عقایس اسالمی  .زهس می ضا زكکیل قطعی همه علوم اساسزیگط 
 زهس. می اساس و زهساب زین اسالم ضا زكکیل

 

 حکم علم عقایذ
 تاقس. می فطو کفایی و یفطاگیطي علم عقایس فطو عین

زا تهه ههط    ،و ظن فطو عین اسر هط فطز مسلمان؛ مطز ته نوضذ اغمالی تط :فشض عینی -9
 ،تهكر زوحیس، ضسالر، :ماننس ؛ایمان تیاوضز اظ غانة اهللا زعالی آوضزهضا ذثط آن  Uاکطمآنچه خیامثط 

 .زیگطهاي  چیعو  ضوظه ،حع ،فطيیر نماظ ،ضوظ قیامر ،زوظخ
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فهطو   ،زرهههی  و آموظـ زالیل علم عقایس ته نوضذ زفهیلی فطاگیطي و :فشض کفایی .2
 ،یلی که تهه نهوضذ مكهرم ذثهط اظ غنهر     زال گاهی اظآفهمیسن و  مطال: ۀکفایی اسر. ته گون

 ،سهاظنس  می زیگط ضا ضاترهاي  چیع حع و، فطيیر احکامی ماننس ضوظه زهنس و می ضوظ قیامر ،زوظخ
 .تاقس می فطو کفایی

 

ماینس تحص ن ض چهاض گطوجتاهم ز عقایس فطا گیطي علم فًیلر و حکمزض موضز قاگطزان  :فعالیت
 .کنسزويی   زیگطانتطاي  و نسیجه ضا نماینسه هط گطوج

 
 

 

 
 عقیسه ضازعطیف کنیس. .1
 ؟سرمويوع علم عقایس چی .2
 تاقس؟ می غطو علم عقایس چه .3
 تیان کنیس. ؟علم عقایس چه اهمیسی زاضز .4
 .حکم علم عقایس ضا تیان نماییس .5
 

 

 
 نثاقس. سطي تنویسنس که اظ قف سُط کماگطزان زض تاضه علم عقایس مقاله اق
 
 
 
 
 
 
 

 سؤالها
 

 کار خانه －ی
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 دسس دوم 

 وجود اهللا تعالیایمان به 
 
 غههان آفطیهسة  یا شازی وغوز زاضز که همه  ذوز ته ذوز خیسا قسه انسکائناذ و ها  آسمان ،غهانآیا 

 منظم نگهمیساضز؟ وغوز نساضز وذللیآن هیچ ناهماهنگی  که زض ضا هسسیهاي  خسیسهو  اوسر

 وجود اهللا تعالیدالیل 
کهه وغهوز اهللا   ز وغهوز زاض ظیازي عقلی  و (خیامثطقطیف و احازیص کطیم )آیاذ قطآن  یل نقلیزال

 :گیطیم می ظیط ته تحص زض یل ضاآن زال تطذی اظ .زظسا می زعالی ضا ضاتر
 دلیل نقلی

 اهللا زعهالی چنانچهه   .یل ظیازي تطاي اضثاذ وغهوز اهللا زعهالی شکهط قهسه اسهر     زض قطآن کطیم زال

ْلمِ ْالَممَماَواِتَْواْألَْرِ Cْْْالمََِّحيمُْْالمََّْحَمنُُْْهموَِْْإَالِْْإلَمهََْْالَْْواِحم ٌِْْإلَمهٌَْْوِإَلُهُكممْْ� فطمایس: می ََ ِإَنِْفميْ
َفُعْالَناَسَْوَماْأَنْمَزَلْالَلُهْ ِتَالِفْالَلْيِلَْوالنَمَهاِرَْواْلُفْلِكْالَِتيَْتْجَِّيِْفيْاْلَبْحَِِّْبَماْيَمنمْ َْ ِْممْنَْوا ِِ ِمَنْالَممَما

ْفََحْحيَمماْبِممِهْاْألَْرَ ْبَمْ مم َْ ٍِ ْالٍَّّيَمماِحَْوالَمممَحاِبْاْلُمَمممَ َِّْبَمممْيَنَْْممما َِ ُْبمملٍَّْدابَممٍفَْوَتْيممَِّي ِْفيَهمماِْمممْن َِ َمْوتَِهمماَْوبَمم
َْواْألَْرِ َْآليَاٍتِْلَقْوٍمْيَمْ ِقُلونَْ ِِ  [ 164-163 ةر البق]ْ�الَمَما

 .مهطتهان  ةثوزي نیسر! اوسر تركنساسر؛ که غیط اظ او مع ،ذساونس یگانه ،ذساي قما و :تشجمه
هها کهه زض    و کكهسی  ،ضوظزض خی یک زیگط آمسن قة و  و ظمین و هاآفطینف آسمان زضتسون قک 

ظمین  ظنسه نموزه تسان که  ناظل کطزهآب ذساونس اظ آسمان  آنچهو  ،نسا زضیا ته سوز مطزم زض حطکر
( زض زغییهط مسهیط تازهها و    نهین چگهان ضا و )هم ه انواع غنثنهس  گسسطزه زضآنو ،آن ضا خس اظ مطگ

گی او( تطاي ه هایی اسر )اظ شاذ خاك ذسا و یگان نكانه ،ظمین و آسمان مسرطنس که میان ییاتطها
 .مطزمی که عقل زاضنس

 

 فوق اتآی بشاستذالل صوست 
 «ضحهیم  ضحمهن و »ته نهفر   توزه ویگانه  معثوز که اهللا زعالی زاضز ته نطاحر زاللر فوقذ اآی

ضاه فکهط  اظ  ضا زالیل ظیازي ،گی اهللا زعالیه یگان و وغوز طاي اضثاذت ذاسسایف قسه اسر. این آی
 . اسر کطزهتیان مرسلف مرلوقاذ زض  کطزن

خیهسا   حسماً یهک  ،نسنک می ذانی حطکرنظم و قانون  تط اساسهسسی که  موغوز غهان این همه
 توز.  می تی نظم تایسهط چیعي  و زض غیط آن،س نزاضاي ناْم و هم آهنگ کننسه  ،کننسه
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گطزیسه و وغوز ذساي مسعال ضا زالیل نقلی اسر زالیل عقلی هم محسوب  همانگونه که تاالآیاذ 
 .ضسانس می ته اضثاذ

   
 

نیهع شکطنماینهس و    يی زالیل نقلی زیگهط تطاي وغوز اهللا زعال ته قکل گطوهیقاگطزان  :فعالیت
 زالیل شکط قسه ضا تطاي زیگطان تیان کنس. ،گطوه ةنماینس

 

  تعالیدالیل عقلی وجود اهللا
ی کهه میهان امهام    ی مثاحطه ته ضذ نمونهوغوز اهللا زعالی زاللر زاضز. ته نو تط ظیازيیل عقلی زال

 ( ضاغع ته وغوز اهللا زعهالی ازفهاق افسهازه   منکط وغوز ذساونسزهطي ) اظ افطاز اي و عسه 6اتوحنیفه
نعز  وض نساقسنسکه ته وغوز ذسا تا اظ این قطاض اسر که چنس قرم زهطيمثاحطه  زوغه کنیس: اسر

)نیر آنان ته قک انهساذسن   .کطزنسهایی  ضاغع ته وغوز اهللا زعالی خطسف آمسه و 6امام اتوحنیفه

آنهان   .من تهه یهک ازفهاق عجیثهی مكهغول هسهسم       :زض غواب گفر 6امام اتوحنیفه .امام توز(

ن غها  ای من ذثطزازه که قرهی تطاي :ته آنان گفر 6اتوحنیفه ؟چه ازفاقی اسر ،خطسیسنس: آن
 ،کنهس  مهی ذوز ته ذوز زض زضیا حطکهر  اي نساضز، اما  ضاننسه و زنظیم کننسهی اسر که یک کكسی ی

و  ،کنهس  مهی  زیگط منسقلهاي  گیطز و ته ذوزي ذوز همه وسایل ضا ته قهط می ساحل خهلو ذوز زض
 زیگهط  ی ولهواظم قیكهه یه    ،هطچیعي ماننس ذطما زرلیه کطزه و ضا تسون زذالر کس زیگطي کاال

ٌ    وگصاضز.  میغناس ضا ته زطزیة زض قُاض غساگانه ا  اغناس زضون این کكسی هطگع تهه ههم مرلهو
 گطزنس. نمی

خصیطز.  نمی این چنین سرنی ضا غع زیوانه کس زیگطي ؟خصیطفسه ایس آنها گفسنس: آیا قما این ذثط ضا

تهه آنهها    6نیفهه امام اتوحزوانس.  ته ذوز این کاضها ضا انجام زازه نمیضوقن اسر که کكسی ذوز 
زوانیهس تدصیطیهس کهه ایهن      زانیس خس چگونه مهی  زض حالی که این سرن ضا قاتل خصیطـ نمی :گفر

غهان تا این همه عظمر، زنوع، ظیثایی و نظم، ذوز ته ذوز و تسون زاقسن یک آفطیسگاض حکهیم،  
 زانا و زوانا ته وغوز آمسه تاقس؟

اهللا  ةهطچهه آفطیهس   ظیطا .سنکن می  زعالی زاللرزالیل عقلی زیگطي نیع وغوز زاضز که ته وغوز اهللا
انسان ته هطیک اظ موغوزاذ  اگطکه  اي؛ تگونه تاقس می ته وغوز اهللا زعالی زلیل همه ،زعالی اسر

ََمَ اَبْ� ته نوضذ حسمی ذواهس گفر: ،تانسیكس فکطکطزه و َلْقمَ َْهمَ اْبَماِ ًالُْحمْبَحاَنَكَْفِقنَماْ ََ رَبَمَناَْمماْ
 [۱۹۱ ل عمران:]آْ�الَنارِْ
 . !زاض نگاه آزف عصاب اظ ضا ما! خاکی اسر زطا! یی  نیافطیسه تیهوزه ضا این! الها :زطغمه 
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 رات اهللا تعالی قذیم است
اهللا  .نه اتسسا زاضز و نهه انسههاء  وغوزـ  ،تاقس می و همیكه توزههمیكه  ،شاذ اهللا زعالی قسیم اسر

َُُّْهَوْاْألَْ�فطمایس:  می زض این تاضه زعالی َِ   «او اول و آذط اسر»زطغمه:  [٣]احلديد : ْ�َوُلَْواْآل
 و آذط اسر انسهاء نساضز. ،یعنی اهللا زعالی اول اسر اتسساء نساضز

 

 ایمان داشتن به وجود اهللا تعالیحکم 
 اسهر و  و عینهی  فطو قُعی ،یقین کطزن ته آن تاوض زاقسن ته وغوز اهللا زعالی و ایمان آوضزن و

 .قوز می قناذسه کافط وگطزیسه اظ اسالم ذاضظ  ،گطزز وز اهللا زعالیوغ آنکه منکط هط
 

 .زالئل عقلی زیگط شکط نماینسقاگطزان ضاغع ته وغوز اهللا زعالی  :فعالیت
 

 

 
 ؟آیا غها ن ذوز ته ذوز خیسا قسه اسر .1
 یک زلیل نقلی تطاي اضثاذ وغوز اهللا زعالی شکطکنیس. .2
 .وز اهللا زعالی تیاوضیس. یک زلیل عقلی تطاي اضثاذ وغ3
 ؟.حکم ایمان زاقسن ته وغوز اهللا زعالی چیسر4

 

 
 تنویسنس که اظ خنع سُطکم نثاقس. اي ۀغع ته وغوز اهللا زعالی مقالقاگطزان ضا

 

 سؤالها
 

 کار خانه －ی
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 دسس سوم 

 وحدانیت اهللا تعالی
 

 سه ونساقشاذ ونفاذ ذوز هیچ قطیکی  اهللا زعالی زض .مرلوقاذ زنها اهللا زعالی اسر ۀآفطیسگاض هم
ذساونس همۀ مرلوقاذ ضا  زعالی محساظ انس. مرلوقاذ ته حق تلکه همۀ محساظ نیسرته هیچ کسی 

 تاقس. می آفطیسه و شاذ خاکف قسیم
 

 تعشیف توحیذ
 (1)گوینس. می یکی زانسسن اهللا زعالی ضا زوحیسو زض انُالح  .اسر یکی زانسسن زض لغر ته معناي زوحیس

 
 ششح تعشیف
اهللا زعهالی   تهطاي  و ،اسهر  که اهللا زعالی زض شاذ و نفاذ یکسا و یگانهه  این معنا ضا زاضززوحیس اهللا زعالی 
 وغوز نساضز. يقطیک و ماننس

 

 اقسام توحیذ
 علما زض ضوقنی آیاذ قطآن کطیم و احازیص نثوي زوحیس ضا ته سه گونه زقسیم کطزه انس:

 زوحیس ضتوتیر  .1
 زوحیس الوهیر  .2
 نفاذ زوحیس اسماء و .3
 

 قاگطزان ضاغع ته زوحیس اهللا زعالی تایک زیگطمثاحطه کننس. :فعالیت
 

 

 توحیذ سبوبیت
شلیل  ،ععذ زهنسه ،کننسهزستیط  ،ضاظق ،ذالقاهللا زعالی  فقٍاین که ته  یعنی عقیسه زاقسن زوحیس ضتوتیر

 تاقس. می اءغمیع اقی تطفوق اسثاب و ضساننسة ذیط و قط و مسهطف  کننسه
 اسر.  مسزگاضو  مالک ،ذالقخس ذساونس خاك  

                                                 
 (١/٨) -شرح العقيدة الطحاوية - 1
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 دلیل اثبات توحیذ سبوبیت

ْوَِبيملٌْ� :فطمایهس  می قطآن کطیم اهللا زعالی زض مْيٍِ َْ ُْبملٍّْ ََلَمى َْوُهمَوْ مْيٍِ َْ ُْبملٍّْ ماِلُ  ََ  [٦٢]الزمرر : ْ�اللَمُهْ
  .کنس می حفاْراظ هط چیعي ذسا آفطیسگاض هط چیعى اسر و اوسر که : تشجمه

ََِّْيٌكِْفيْاْلُمْلمِكَْولَمْمَْيُكمْنَْْوُقلِْ� فطمایس: می همچنان اْلَحْمُ ِْلَلِهْاَلِ يَْلْمْيَمَتِ ْ َْوَلً اَْوَلْمَْيُكْنَْلُهْ
ْوََببمٍَُّّْهَْتْكِبيًَّا   [١١١]اإلسراء : .�َلُهَْوِليٌِّْمَنْال ُّلٍّ

اض و تگو سسایف ذسایى ضا که نه فطظنسى گطفسه و نه زض غهانساضى قطیکى زاضز و نه ذو»: تشجمه
 «.توزه که ]نیاظ ته[ زوسسى زاقسه تاقس و او ضا تسیاض تعضگ قماض

واسسه زنها اظ اهللا زعالی ذ ،زوحیس ضتوتیر این اسر که تایس زمام حوائع زنیوي و اذطويمعناي خس 
  .مک کننسه گان ته نوضذ غسي اغسناب قوززیگط مسهطفین و کگطفسن  ظقوز و ا

َْلُهِْإَالُْهَوَْوِإْنْيَْمَمْممَكِْبَ ْيمٍَّْوَْ � فطمایس: می همچنان اهللا زعالی ََ ِْ َْبا َْفَال ِإْنْيَْمَمْمَكْالَلُهِْبُضٍَّّ
َْقِ يٌَّْ ٍِ ْي َْ َََلىُْبلٍّْ  [١٧]األنعام : .�فَمُهَوْ

کسى غع او تطَطف کننسه آن نیسر و اگط ذیطى ته زهو   ،تطسانس ييطضو اگط ذسا ته زو : تشجمه
 .تطسانس خس او تط هط چیعى زواناسر

ََمماِنْ� فطمایههس: مههی زض غههاي زیگههط ممَوَةْالممَ اِ ِْإَذاَْد َْ ََنٍّمميْفَممِرنٍّيَْقَِّيممٌ ُْأِويممُ َْد بَمماِديْ َِ َوِإَذاَْحممحََلَكْ
ُُْ ونَْ  [١٨٦]البقرة : .�فَمْلَيْمَتِجيُبواِْليَْوْليُمْؤِمُنواِْبيَْلَ َلُهْمْيَمَّْ

م و زعهاى زعاکننهسه ضا تهه    هطگاه تنسگان من اظ زو زض تاضه من تدطسنس ]تگو[ من نهعزیک : تشجمه
گطزن نهنس و ته مهن ایمهان    منفطمان ته کنم خس ]آنان[ تایس  اغاتر مى ،هنگامى که مطا تروانس

 .زا اینکه ضهیاب قونس ،آوضنس
 

 عقلی تیاوضنس. زلیلقاگطزان زض موضز زوحیس ضتوتیر یک  :فعالیت

 

 
 .زوحیس ضا زعطیف کنیس .1
 ؟زوحیس ته چنس قسم اسر .2
 ؟اظ زوحیس ضتوتیر چیسر ازمط .3
 .یک زلیل نقلی تطاي زوحیس ضتوتیر شکط کنیس .4

 سؤالها
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 دسس چهاسم 

 توحید الوهیت
 

 ؟زیگطي مسسحق خطسسف اسر اهللا زعالی کس آیا غع
 تنسه اظ چه کسی تایس کمک ترواهس؟

 سطعجع ته چه کسی تایس فطوز آوضزه قوز؟
 تعشیف الوهیت

الوهیر ایهن   زوحیس معناي .اسر الوهیر نفر اهللا زعالیز ؛ قو می گفسهته معثوز لغر  زض "اِله  "
 چیع زیگطو هیچ  هیچ کس یزعالغیط اظ او  زنها اهللا زعالی مسسحق والیق خطسسف اسر و که اسر

 نساضز.ضا  اسسحقاق خطسسف
 ششح تعشیف

اهللا  ،وضززعظیم فطوز آ او سط یگانه شازی که تایس زض تطاتط .مسسحق عثازذ زنها شاذ اهللا زعالی اسر
 .زازنثایهس انجهام    ،که او منع نموزه اسهر آنچه ضا  ضا تایس خصیطفر و زنها زسسوض او .تاقس می مسعال

یکسا خطسسی( عثازذ ) ،زوحیساین  تاقس. و می زاقسن چنین تاوضي ته اهللا زعالی همان زوحیس الوهیر
 هم گفسه قسه اسر.

 توحیذ الوهیت
 ق عثازذ اسر. یکه زنها اهللا زعالی الن تط ایتاوض زاقسن یعنی زوحیس الوهیر 

 عثازذ زض قطیعر ته زو معنا آمسه اسر: معناي عبادت: 

 و، حاذ ظواات،   ،ضوظه ،اظ نمااظ يثاضت است اظ ذيثازت ته مًناي  به معناي خاص: .4

وضزن امط پطوضزگاض تاضس و تاه  آ واضهایی وه هسف اظ آن تنها تزا همچنان .امخاَ آنها

 زض مفهوم يثازت زاذل است.  ،ًّك نساضته تاضسواضهاي يازي ضوظمطه ت
ضوز وه زض تمام اتًااز   می يثازت ته مًناي يام ته این گفته عبادت به معناي عام: .2

ذواه يثازت ته مًناي ذاظ تاضس یا مًامالت تاضس  ،گی امط پطوضزگاض لثوَ ضوز ظنسه

و التصااز   ،اسات سی ،تاضس و یا احىامی وه ته امنیات  گی گی ذانوازه و یا احىام ظنسه

ضاوز واه زض    مای  ضمطزه وامل یه انسان ولتی موحسزاضز. تًّك  گی هغیطه اموض ظنس

مثاین   زیان  اوه تی ضا و نهطیات و تمام يازتها ،تىنسضا گی اقايت اهللا  تمام اتًاز ظنسه

  .ضز ونس ،انساسالم زض تضاز 



 

 11 

 اثبات توحیذ الوهیت یدالیل
ین ا ینجا تعًی اظا زض ،ظیاز اسر Uم واحازیص خیامثط اکطمزالیل اضثاذ زوحیسالوهیر زض قطآن کطی

 :کنیم می شکط زالیل ضا
 

ْاْلَقيُّومُْ� :فطمایس می اهللا زعالی :قشآن کشیمدالیل از    [٢٥٥]البقرة : ْ�الَلُهَْالِْإَلَهِْإَالُْهَوْاْلَحيُّ
 .زاضنسه اسر ظنسه و تطخا او، و معثوزى غع او نیسرهیچ ذساسر که : تشجمه

ُقْلِْإنََماْأَنَاَْبَشٌَِّْمثْمُلُكْمْيُوَحىِْإَلَيْأَنََماِْإَلُهُكْمِْإَلٌهْ�: فطمایس میآیر مثاضك زیگطي نیع  زضاهللا زعالی 
: من فقٍ تكطي هسسم مطل قما )امسیاظم این اسر که( تهه  تگو :تشجمه[١١٠]الكهرف:ْ�َواِحم ٌْ

  .که معثوززان معثوز یگانه اسر آیس می من وحی
[٢ ،١]اإلخرال::ْ�اللَمُهْالَيمَم Cُْْقُمْلُْهمَوْاللَمُهَْأَحمٌ ْ� فط مایس: می اذالل یع اهللا زعالی زض سوضةو ن

  اهللا تی نیاظ اظ همه اسر. ،یکسا و یگانه اسر ،: ذساونستگو :تشجمه

يِنْقَمْ ْتَمبَممَيَنْالَُّّ� فطمایس: می همچنان اهللا زعالی زض آیر زیگطي َْفَممْنَْالِْإْبََّاَهِْفميْالم ٍّ مُ ِْممَنْاْليَميٍّ ْْ
 [٢٥٦]البقرة : ْ�َيْكُفَّْْبِالطَاُغوِتَْويُمْؤِمْنْبِالَلِهْفَمَقِ ْاْحَتْمَمَكْبِاْلُ ََّْوِةْاْلُوثْمَقى

خس ههط کهس تهه     ،زض زین هیچ اغثاضى نیسر و ضاه اظ تیطاهه تروتى آقکاض قسه اسر: تشجمه
 ،زسساویعى اسسواض کهه آن ضا گسسهسن نیسهر   ته یقین ته  ،َاغوذ کفط وضظز و ته ذسا ایمان آوضز

 .چنگ ظزه اسر
 

قوز. اگهط   می قوز که زض مقاتل اهللا زعالی خیطوي او می َاغوذ ته کسی گفسه تعشیف طاغوت:
ْ،ََْنُْمْيَ ِ ْبنَْحْ  ٍْ»: آمسه اسر کهزض یک حسیص قطیف  .زیگطي و یا چیع انسان تاقس و یا تر
ْبنَْحاِتمٍْ ََِ يٍّ َُُنِقيَْصِليٌ ِْمْنَْذَهم ٍْقَاَل:ْأَْْ،ََْنْ َََلْيِهَْوَحَلَمَْوِفيْ فَمَقاَل:"يَماْْ،تَمْيُ ْالَنِبَيَْصَلىْالَلُهْ

َُُنِقَك" َِةٌْْ،َفَطََّْحُتهُْْ،ََِ يُّْاْ ََّْحَْهَ اْاْلَوَثَنِْمْنْ َهمِ ِهْاآليَمَف:ْْ،فَانْمتَمَهْيُ ِْإلَْيِهَْوُهمَوْيَمْقمََّأُُْحمورََةْبَممََّا فَمَقمََّأَْ
َهمماْ[٣١]: آيررة �اَْأْحبَمماَرُهْمَْورُْهبَممانَمُهْمَْأْربَابًمماِْمممْنُْدوِنْاللَممهِْاَتَ ممُ ْو� َِِْمنمْ فَمُقْلممُ :ِْإنَمماَْلْمممَناْْ،َحتَممىْفَمممََّ

"قُمْلُ :ْفَمَتْمممَتِحلُّونَُه ْ،فَمَقمماَل:"أَلَْيَ ُْيَحٍَُّّممموَنَْممماَْأَحممَلْاللَممُهْفَمُتَحٍَُّّمونَممُهَْوُيِحلُّمموَنَْممماَْحممَََّمْاللَممهُْْ،نَمْ بُممُ ُهمْْ
َباَدتُمُهمْْْ،بَمَلى َِ  (1(«ْقَاَل:"فَِتْلَكْ

حايط قهسم   Uکه گفر: نعز خیامثط کطزه اسرتن سعس اظ عسي تن حازم ضوایر  مهعة :تشجمه

گفر: این تر ضا اظ گطزنر زوض تیفگن.  Uخیامثط ض گطزنم نلیثی اظ َال آویرسه توز.زض حالی که ز

کطز، آیهر   می ضسیسم، آیازی اظ سوضة تطاءذ ضا زالوذ Uنعزیک خیامثط وقسی  افگنسم. من آنطا زوض

                                                 
 (٧/  ١٢) -المعجم الكبير للطبراني  ١
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ضا  آنهها  ضا زالوذ نموز زا آنکه اظ آن فاضغ گطزیس. مهن گفهسم: مها    �....اَتَ ُ واَْأْحَباَرُهْمَْورُْهبَمانَمُهمْْ�

ساظنس و قما ههم آن   نمی حطام ،حالل گطزانیسه >مگط آنچه ضا ذساونس :کنیم، فطموز نمی فسخطس

زهنهس و قهما ههم آن ضا     مهی  حالل غلهوه  ،زهیس، و آنچه ضا ذساونس حطام گطزانیسه می ضا حطام قطاض

 تاقس. می ته مطاتۀ خطسسف آنها همین کاضخنساضیس؟ گفسم: آضي، فطموز:  می حالل

آن میهان   کنس کهه اظ  می قماض ظیازي اظ احازیص قطیف ته زوحیس الوهیر زاللر :حذیث ششیف

ۀ هنگام گفسن زلثیه  Uضسول اهللا :کنیم می ضا شکط -عالی عنهماضيی اهللا ز– غاتطتن عثساهللا حسیص

مَِّيَكْلَمَكْلَبَمْيمكَْْ،الَلُهمَمْلَبَمْيمكَْْ،لَبَمْيمكَْ» :حع ته نساي تلنس گفسنهس  َْ َوالنمٍّْ َممَفْْ،ِإَنْاْلَحْمم َْْ،لَبَمْيمَكَْالْ
مَِّيَكْلَمَكْْ،َلكَْ َْ اي اهللا ته هطآنچه زهو تطمها    .ام ایسسازهته فطمانثطزاضي زو  :تشجمه »َواْلُمْلمَكَْالْ

 .سسازه امیاي شازی که هیچ قطیکی زطا نیسر ته اَاعر زو ا .ته اَاعر اظآن آمازه ام ییفطسسازه 

خازقاهی ذال  .ذال اظغانة زوسر ،زنها قایسسه زوسر وهمه نعمر هاها  ته یقین همه سسایف

  .ن زوسر و زطاهیچ قطیکی نیسراظ آ

قهسنس ضوي   می نفا تلنس ۀزد تط Uکنس ظمانی که ضسول اهللا می یرضوا Wهمچنان غاتط تن عثساهللا

مَِّيَكْلَمهُْ» :فطموزنس می ته َطف کعثه َْ َََلمىَْبملٍّْْ،َالِْإلَمَهِْإَالْاللَمُهَْوْحمَ ُهَْالْ لَمُهْاْلُمْلمُكَْولَمُهْاْلَحْممُ َْوُهمَوْ
َْقِ يٌَّْ ٍِ ْى َْمَ هُْْ،َالِْإَلَهِْإَالْالَلُهَْوْحَ هُْْ،َْ ََْبمَ هُْْ،أَْنَجَزَْو تهه   :تشجمـه  (1)«َوَهمَزَمْاَألْحمَزاَبَْوْحمَ هُْْ،َوَنَيمََّْ

 .خازقهاهی اظ آن اوسهر   .یگانه اسر وقطیکی نساضز .غع اهللا هیچ معثوزي قایسسه خطسسف نیسر

ذهوز ضا   ةوعس .غعاهللا یکسا هیچ معثوزي نیسر ،سر و تطهمه چیع زواناسرها  سعاواض همه سسایف

( تنسه ذوز ضا کمک فطموز ولكکط کفط ضا ته  غیطهو مکه و قکسر کفاض  ) وعسه فس  ،ضسانیس ته سط

 .زنهایی ذوز قکسر زاز

اسر و یقین زاضز که اهللا زعهالی مرلوقهاذ ضا    سلیم تطذوضزاض عقلکه اظ  هط انسانی :دلیل عقلی

قهازض تهه   زاضز کهه ههیچ کسهی    تهاوض  نیع  هسسی کاض اوسر و زستیط همۀ آفطیسه اسر و سنجف و

مناسة این اسر زا ته این  ،سنسوز وظیانی ته کسی تطسا زوانس نمی چیع انسکی هم نیسر و آفطینف

 همانها  ،تاقهس  می هطگونه خطسسكی شازی مسسحق عثازذ و قایسسۀ اقطاض کنس که زنها نیع اعسطاف و

                                                 
 -صحیح مسلم ١
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زنها اهللا  سداس او ته غا گطزز و خطسسف قوز و قکط و تایس زعالیاهللا زنها  .و تس زعالی اسرحق 

 .گطزانسی ضا حطام یضا تطاي تنسگان حالل قطاض زهس وچیعهاهایی  که چیع زاضزحق  مسعال

 
 قاگطزان تطاي زوحیس الوهیر زالیل زیگطي نیعتیاوضنس. :فعالیت

 

 حکم توحیذ الوهیت
 ایمان ته زوحیس الوهیر ) یکسا خطسسی ( فطو قُعی اسر و منکط آن کافطمی تاقس.

 

 

 
 .یف کنیسزوحیس الوهیر ضازعط .1
 زوحیس الوهیر چه ضامی گوینس؟ .2
 زالیل زوحیس الوهیر ضا تیان نماییس. .3
 َاغوذ ضا زعطیف کنیس. .4
 حکم زوحیس الوهیر چیسر؟. 5
 
 
 

 تنویسنس که اظ قف سُط کم نثاقس. اي مقالهقاگطزان ضاغع ته زوحیس الوهیر 
 
 
 
 
 

 سؤالها
 

 کار خانه －ی
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 دسس پنجم 

 توحید اسماء و صفات
و نفاذ خطوضزگاض و عقیسه تط اینکه ذساونس قثیه و ماننس و همسا نساضز، زوحیهس  تاوض و ایمان ته نام 

 اسماء و نفاذ اسر. 
 غعئهی اظ نامههاي اهللا زعهالی تهاوض زاقهسن      تهته َوض اغمالی  .نیک اسرهاي  اهللا زعالی زاضاي نام

نامها  آن لفاِا ،آگاهی یاتسنامهاي اهللا زعالی  اظو کسی که ته َوض مفهل  تاقس می اسالمی عقیسة
 گطزز.  می مسسحق اغط تعضگ ،کنسو ته معنایف علم حانل  ضا حفّ نمایس
 و صفات ءاتعشیف اسم

که زض قطآن کطیم و احازیهص   قوز می اهللا زعالی ته آن الفاِ اَالق ءو اسما ،اسماء غمع اسم اسر
و ماننهس   وزوز ،وضغفه  ،ضحهیم  ،ماننس: ضحمهان  ،و ته شاذ اهللا زعالی زاللر کنس ستاقنثوي شکط قسه 

 اینها.
ه ن کطیم تاسر که ذساونس مسعال زض قطآ ۀکامل و نفاذ ذساونس آن معانی رنفاذ غمع نفر اس

 ،قسضذ ،ماننس: علم ،کطزه تاقس زض احازیص ذوز تیان آن ضا Uکطزه تاقس و ضسول ونف ضا آن ذوز
 اضازه و ماننس اینها. 

 >اقسام اسماء اهللا
 گونه اسر: اهللا زعالی ته زوهاي  نام

 ."اهللا " کنس. ماننس می که زنها ته شاذ اهللا زعالی زاللر راتی:هاي  نام

 و ماننهس  ،ضاظق ،قهسیط  ،کنس: ماننس عالم می که ته شاذ و نفر اهللا زعالی زاللر صفتی:هاي  نام
 این ها.

 صفتی و صفات اهللا تعالی نامهايفشق بین 
 س: نو عسز فطق زاض یزض معن نفسی ذساونس مسعال تا نفاذ اهللا زعالی نامهاي

او  نفسی ذساونس مسعال تهه شاذ و نهفر   نامهاي ،: مطلیکه زض تاال شکط قسیفطق آنها زض معن .1
نفسی اهللا زعالی ته شاذ و ته نفسی کهه قهایم تهه شاذ اهللا     نامظیطا هط  ؛کنس می زاللر زعالی

سهمیع   ،حکیم ته حکمر ،معلیم ته عل ،مطالً: قازض ته قسضذ ،کنس می یکجا زاللر ،زعالی تاقس
 کنس.  می و تهیط ته تهط زاللر ،ته سمع

 کنس. می کنس و نفر زنها ته یک چیع زاللر می خس اسم نفسی ته شاذ و نفر هط زو زاللر
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ظیطا ههط اسهم نهفسی یهک      ؛اسر تیكسطزعالی  اوزض عسز: نفاذ اهللا زعالی اظ اسماء  آنفطق  .2
 ،ل زعلق زاضز و افعال اهللا زعهالی انسههاء نهساضز   نفر همطاي ذوز زاضز و تعًی نفاذ ته افعا

)سرر تطاي غعا و  ،و تُف (تنس کطزن) ،امساك (مسرط کطزن) ،زسریط (گطفسن) ،مطالً: اذص
 مگط ما ( 1)، انسظیطا این افعال زض قطآن کطیم تطاي اهللا زعالی ضاتر  ،و ماننس اینها (گطفسنعقاب 
ممسک و تاَف تهه اهللا زعهالی ضاتهر    ، مسرط ،صنامهاي آذ ،زوانیم ته اساس این نفاذ نمی
تهط  زوانس اظ ذوز یک نام ته اهللا زعهالی   نمی و هیچکس انسظیطا اسماء اهللا زعالی زوقیفی ، کنیم
 . سنگعی

 اسماءاهللا ( اهللا تعالی )هاي  امدالیل ثبوت ن
 ز:زاض این زاللر تطتط نامهاي اهللا مسعال  Uکطیم واحازیص ضسول اهللاظیازي اظ قطآن  آیاذ

 قشآن کشیم

َُوُهِْبَهما� :فطمایس می قطآن کطیم اهللا زعالی زض ُِْاْلُحْممَنىْفَماْد ِ يَنْيُلِحمُ وَنِْفميَْوَذُرواْالَمَْوِللَمِهْاْألَْحمَما
َْبانُواْيَمْ َمُلونَْ  [١٨٠]األعراف: ْ�َأْحَمائِِهَْحُيْجَزْوَنَْما

ها( تروانیس! و کسانی ضا کهه زض اسهماء   ذسا ضا ته آن )نام ،نیک اسرهاي  نام ،تطاي ذسا و :تشجمه
 . ذواهنس زیس ،زهنس می ضا که انجام اعمالیضها ساظیس؛ تعوزي غعاي  ،کننس ذسا زحطیف می

َُواْفَملَمُهْ� فطمایهس:  مهی  اهللا زعالی زضآیر مثاضك زیگهطي  َُمواْالمََّْحَمَنْأَيّماَْمماْتَمْ  َُمواْاَ َْأِوْاْد قُمِلْاْد
ُِْ ههط کهسام ضا    ،ضا«  ضحمان»ضا تروانیس یا «  اهللا» :تگو :تشجمهْ[١١٠سرراء: اإل]ْ�الُحْممَنىاَألْحَما
  .نیک اسرهاي  نامتطاي او ، تروانیس

 >تهه اهللا  هها   اهللا زعالی ضاتر اسر وهمه این نامهاي  کنس که نام می این آیه کطیمه اقاضه ته این
 کنس. می زاللر ،که یکسا اسر

 حذیث ششیف:

َََلْيِهَْوَحَلَمَْحِمَعْرَُومًالْيَمُقموُل: :آمسه اسرحسیطی چنین  زض الَلُهمَمِْإنٍّميَْأْحمحَُلَكْْ»َْأَنْالَنِبَيَْصَلىْالَلُهْ
ُْبُفًواَْأَح ٌْ فَمَقاَلَْرُحموُلْاللَمِهَْصمَلىْْ،بِحََنَكْأَْنَ ْالَلُهْاْألََحُ ْالَيَمَ ْاَلِ يَْلْمْيَِلْ َْوَلْمْيُوَلْ َْوَلْمَْيُكْنَْلُه

َْ َمممِْاللَمم َََلْيممِهَْوَحممَلَمْ:َْلَقممْ َْحممَحَلْاللَممَهْبِاْحممِمِهْاْألَ َْطَممىْبِممهُِْْحممِللَِْْإَذاْالَممِ يُْهْ مميََْْوِإَذاَْأ َِ  (2)«َأَوممابَْْبِممهُِْْد

کهه اهللا   ،کهنم  مهی  سهاال زهو   گفر: یا اهللا من اظ می اظ قرهی قنیس که Uخیامثط اکطم  :تشجمه

                                                 
نَا َوِإذ  �  :اهللا تعالي مي فرمايد١ - رَ  الل هَ  َأن   تَررَ  َألَ  �(، ۳۶)البقرة :  �ِميثَاَقُكم   َأَخذ  َر ضِ  ِف  َما َلُكم   َسخ  رِ  ِف  ََت رِي َوال ُفل كَ  األ  رِهِ  ال َبح   َوُُي ِسكُ  بَِأم 

َر ضِ  َعَلى َقعَ ترَ  َأن   الس َماءَ  َرى ال َبط َشةَ  نَرب ِطشُ  يَرو مَ �(، ۳۶)احلج :  �األ    (.۱۳)الدخان:  �ُمن َتِقُمونَ  إِن ا ال ُكبر 
 رواه احمد فی مسنده. - ٢
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اظ او ظاییهسه  نه کسهی   وظاییسه قسه کسی او اظ شازی که نه  ،زو ییهمه  نیاظ اظ تی ،شاذ یکسا ،زویی
ایهن   یقینهاً  :فطمهوز  Uتعس اظ قنیسن این سرن خیهامثط اکهطم  »ضا همسا نیسر  هیچ کسی او وقسه 

چیهعي   قرم اظ اهللا مسعال ته اسم اعظم او َلة کطزه اسر که هطگاه اظ اهللا مسعال تهه آن نهام  
 «قوز. می خصیطفسه ،ضذ تگیطزتركس و اگط زعایی نو می ،ذواسسه قوز

 

آمهسه اسهر   هها   آن اهللا مسعال ( زضهاي  که اسماءاهللا ) نام ضا قاگطزان تطذی اظ آیازی :فعالیت ها
  تیان نماینس.

 

  >ء اهللاسما ایمان داشتن بهحکم 
شکط گطزیسه  نحی احازیص یا زض  اهللا زعالی که زضقطآن کطیم آمسه وهاي  ایمان آوضزن ته همه نام

 طو اسر.ف

 دس باسة اسماء و صفات خذاونذ جماعتسوش اهل سنت و 
 زض این تاضه زو مُلة قاتل یاز آوضي اسر: 

 Uتطاي شاذ ذوز ضاتر کطزه و یا خیغمثهط  >که اهللا یاسماء و نفاز زضاهل سنر و غماعر  .1
 ،ضنسایمان و تاوض زا یرزمطیل و کیف ،زحطیف ،هیچ گونه زعُیلتسون  ،کطزهته اهللا زعالی ضاتر 

مطالها  و نسنک نمی زحطیف ضا انمعناهایكزاننس و  نمی یضا معُل و تی معن هاکه آن معنیته این 
 فطمایهس:  مهی  اهللا زعهالی زض ایهن تهاضه   ، کننس نمی تحصکیفیر آنها  زضو ، نسنک نمی تطایف تیان

ٌَِْْبِمْثِلهِْْلَْي َْ� ْي ى ماننهس او نیسهر و   چیهع : تشجمه [١١:الشرورى]ْ�اْلَبِيميَُّْْالَممِميعَُْْوُهوََْْْ
  .قنواى تینا  اوسر

 زعُیل و زحطیف نفی قسه اسر. آنیر زمطیل و زکییف و زض ترف زوم ض ترف اول این آز
ههط آن الفهاْی کهه     ضاتر می قهوز و ته زلیلی نقلی یعنی  نفسی اهللا زعالی زوقیفی هاي  نام .2

زعهالی غهایع اسهر و    اسسعمال و اَهالق آن تهه اهللا    ،یا احازیص نحی  آمسه زضقطآن کطیم و
 اَهالق آن تهه اهللا زعهالی    اسهسعمال و  ،یا احازیص نحی  نیامسه قطآن کطیم و هطنامی که زض
علماء کطام اما  .ایجاز کنیمزوانیم ذوز یک نامی ته اهللا زعالی  نمی اظ َطیق عقل و غایع نیسر

ذسا زض ظتان ۀ ضب ته زطغم :ماننسانس؛  تطاي فهم مطزم غایع زانسسهضا اهللا زعالی هاي  نامۀ زطغم
 .آنظتان خكسو و امطال  زض و  فاضسی

 .اسر ناغایع ،نیامسه تاقس Uحسیص خیامثط یا قطآن کطیم و نفسی ته اهللا زعالی که زضهاي  اَالق نام

َهاَْوَماَْبَطَنَْواِإلثْْْ� فطمایس: می اهللا زعالی ْيَيِْبَيْيَِّْاْلَح ٍُّْقْلِْإَنَماَْحَََّمْرَبٍَّيْاْلَفَواِحَشَْماَْظَهََِّْمنمْ َمَْواْلبمَ
َََلىْالَلِهَْماْالْتَمْ َلُموَنْ َوَأْنْتَمُقوُلواْ  [٣٣]األعراف: ْ�َوَأْنُْتْشَُِّبواْبِالَلِهَْماَْلْمْيُمنمَزٍّْلِْبِهُْحْلطَاناًْ
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و چهه خنههان و گنهاه و سهسم      ضا چه آقکاضها  ظقسکاضي تسون قکمن  خطوضزگاض :تگو» :تشجمهْ
اسر و نیع اینکه چیعي ضا قطیک ذسا ساظیس که زلیلی تط حقانیر آن ناظل  ،گطزانیسه ناحق ضا حطام

 «.زانیس ته ذسا نسثر زهیس نمی نکطزه و اینکه چیعي ضا که
کنس و موغة ظیاز  می کمک >تنسه گان ضا زض قناذر ذساونس  ،زانسسن اسماء و نفاذ اهللا مسعال

 .قوز می و زقوا زض آنان >قسن محثر ذساونس 
  

 هم مصاکطه کننس. تا >ء اهللاقاگطزان ضاغع ته اسما :فعالیت

 

  

 
 .نماییستیان ضا  اء و نفاذاسمزعطیف  .1
 اسماء اهللا زعالی ته چنس گونه اسر؟  .2
 آیا زض تین اسماء و نفاذ ذساونس فطق وغوز زاضز؟  .3
 . کنیسزالیل اضثاذ اسماء ضا تیان  .4
 ضا تیان نماییس.  اهللا حکم ایمان زاقسن ته اسماء .5
 تیان زاضیس.  زض تاضة اسماء اهللا زعالی ضا ضوـ اهل سنر و غماعر. 6
 

 

 
اهللا زعالی شکط گطزیسه هاي  نامتطذی ها  آن ضا تنویسنس که زض آیسیزه ذوز هاي  قاگطزان زض کساتچه

 اسر.
 

 سؤالها
 

 کار خانه －ی
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 دسس ششم 

 اهللا تعالیهاي  صفتتعداد اسماء و اقسام 
زض  ،زعطیف اسماء و نفاذ ذساونس زعالی و زالیل اضثاذ آن چیعي آموذسیسزض زضس گصقسه زض تاضة 

 . قوز می این زضس زض تاضة زعساز اسماء و اقسام نفاذ اهللا زعالی تحص

 تعذاد اسماء اهللا تعالی
 اظ اسماء اهللا زعالی زض قطآن کطیم و احازیص نثوي یاز آوضي قسه اسر: 

ََاِلُمْاْلَيْيِ َْوالَشَهاَدِةُْهَوْالََّْحَمُنْهُْ� فطمایس: می اهللا زعالی قشآن کشیم: َوْالَلُهْاَلِ يَْالِْإَلَهِْإَالُْهَوْ
ُْهممَوْاللَممُهْالَممِ يَْالِْإلَممَهِْإَالُْهممَوْاْلَمِلممُكْاْلُقمم ُّوُسْالَمممَالُمْاْلُمممْؤِمُنْاْلُمَهممْيِمُنْاْلَ زِيممُزْاْلَجبَممارُْْ�الممََِّحيُمْ

َََماُْيْشَُِّبوَنْاْلُمَتَكبمٍَُُّّْحْبَحاَنْ ُِْاْلُحْمَنىُْيَمبٍُّحْلَمُهْْ�الَلِهْ ُهَوْالَلُهْاْلَ اِلُ ْاْلَباِرُئْاْلُمَيوٍُّرَْلُهْاْألَْحَما
 [٢٤ - ٢٢]احلشر : ْ�َماِْفيْالَمَماَواِتَْواْألَْرِ َْوُهَوْاْلَ زِيُزْاْلَحِكيُمْ

و ضحهیم   اناو ضحمه و اسر  و نهان زاناي آقکاض .نیسرغع او ذسایى که معثوزى   اوسر: تشجمه
اظ ههط  خهاك سهالمر    حاکم و مالک انلی اوسهر.  .غع او نیسرمعثوزى ذسایى که   اوسر .اسر
قایسسۀ عظمر اسر؛ ذساونس منهعه  و نگاهثان؛ قسضزمنس قکسر نا خصیط  ، امنیر ترف اسر.ةعی

اي تهی سهاتقه، و    ، آفطیننهسه ذهالق  اسهر  ىیذهسا   او زهنهس.  می اسر اظ آنچه قطیک تطاي او قطاض
 . زسهثی  او ي )تی نظیط(؛ تطاي او نامهاي نیک اسهر؛ آنچهه زض آسهمانها و ظمهین اسهر     نوضزگط

 و او ععیع و حکیم اسر. گوینس می
 

 زض کساتچه هاي ذوز تنوسیس.  ،که زض آیاذ فوق شکط گطزیسه ضا نامهاي اهللا زعالی فعالیت:
 

ْوتمم ينْتمم فْ ْإن»:ْقمالUْالنبميْأنْهَّيمَّةبميْأَمنْزض حسیص قطیف آمهسه:  : حذیث ششیف
نهام   هیقیناً تطاي اهللا زعالی نوز و نه  :تشجمه (١)«الجنمفْدَلْأحياهاْمنْ-واح اًْْإالْمائفْ-ْاحماًْ
 قوز.  می ته غنر زاذل ،سهط که این نامها ضا حفّ نمای ،یک کم نس ،اسر

 تهطاي اهللا زعهالی   تلکه ،یسراسم منحهط ن ء اهللا زعالی زض این نوز و نهواقعیر این اسر که اسما 
 هم وغوز زاضز. یگطي ز ينامها ،اسم هاظ این نوز و ن كسطیت

ِْإَذاْقَم ََُّْْْبم ٌْْقَمالََْْمما»چنین آمسه اسر:  ،ضوایر کطزه W که عثس اهللا تن مسعوز یزض حسیص قطیف
ِْفميَََْْمْ لٌُْْحْكُممكَِْْفميََْْما ٍْْبَِيِ كَْْنَاِصَيِتيِْتكََْأمََْْواْبنََُْْْبِ كََْْواْبنََُْْْبُ كَِْْإنٍّيْالَلُهمََْْوَحَزنٌَْْهمٌَّْْأَصابَهُْ

                                                 
 .۵۷۲۲مسلم: شماره  ،۵۲۵۲: شماره یه، بخاريمتفق عل  ١
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ْلِقمكَِْْمنَْْْأَحً اَََْلْمَتهَُْْأوِْْْبَتاِبكَِْْفيْأَنْمَزْلَتهَُْْأوْْْنَمْفَمكَِْْبهَِْْحَمْي ََْْلكَُْْهوَْْاْحمٍِْْبُكلٍَّْْأْححَُلكََْْقَضاُؤكَْ ََْ
ْلمِِْْفيِْبهِْْاْحَتْحثَمَّْتََْْأوْْ ْنَ كَْْاْلَيْي َِِْْ ََِْْصْ ِريَْونُورَْْقَمْلِبيْرَبِيعَْْاْلُقَّْآنََْْتْجَ لََْْأنَِْْْ َْوَذَهابَُْْحْزِنيَْوِوَال

 (١)ْ«فَمًََّحاُْحْزنِهَِْْمَكانََْْوأَْبَ َلهَُْْهَمهَُْْوَولَََْْزَْْالَلهَُْْأْذَه َِْْإَالَْْهمٍّي
و فطظنهس   هط تاضي که تنسه زضگیط خطیكانی و انسوهی گطزز و تگویس: ذسایا، من تنسة زهو »: تشجمه

فیهله اذ تط من غهاضي قهسنی اسهر،     م، همه اذسیاضم زض زسر زوسر.اتنسة زو و فطظنس کنیع زو 
تهسان ذهوز ضا مسهمی     وزمام اسهمایی کهه زاضي    زض حقم سطاسط عسل اسر. وقًاوذ و زاوضي ز

زض  و یها آن ضا  یهی و یا ته کسی اظ تنسگانر زعلیم نمهوزه   یی، یا زض کساتر ناظل کطزه ییگطزانیسه 
گهطزانم کهه قهطآن ضا وسهیله      می وسیله، همۀ آن ضا ته خیكگاهر ییعلم غیثی ذویف نگهساقسه 

زض ایهن حهال    گی زلم، نوض سهینه ام، زوض کننهسة انهسوهم و ناتوزکننهسة خطیكهانی ام تگهطزان.       زاظه
 «ساظز می انسوهف ضا ته ذوضسنسي مثسل ،خطیكانی اـ ضا ظایل ساذسه >ذساونس

ضز کهه تغیهط اظ اهللا   ههم زا  نامهاي زیگطيگطزز که ذساونس مسعال  می ْاهط Uهللاضسول ا فطموزهاظ 
 علم نساضز.  ي ته آنزیگط زعالی هیچ کس

 

 شتن به اسماء و صفات اهللا تعالیفایذه هاي ایمان دا
معطفر اهللا زعالی: کسی که ته اسماء و نهفاذ اهللا زعهالی معطفهر زاقهسه تاقهس زض تهاضة اهللا        .1

وي اسهسواض زهط    زض وغهوز  زوحیهس  ةته اهللا زعالی ضاسد و عقیهس ایمان او  قسهمعطفر او ظیاززط 
 گطزز. می

ْيَما�فطمایس:  می ذساونس مسعال ،اقسام شکط اسرتهسطین اظ  یکی شکط ذساونس مسعال ته نامهایف .2
ه ایمهان  اى کسهانى که  : تشجمـه  [۱۱االحرزا:: ]ْ�َبِثيمًَّاِْذْبمًَّاْاللَمهَْْاذُْبَُّواْآَمُنواْاَلِ ينَْْأَيمَُّها
 .یاز کنیسظیاز  ذسا ضا ،ایس آوضزه

َُِْْوِلَلهِْ� فطمایس: می اهللا زعالی ،ته وسیله اسماء اظ ذساونس مسعال چیعي ذواسسن .3 ْاْلُحْمَنىْاْألَْحَما
َُوهُْ خهس او ضا تها    ،سنو نامهاى نیکو ته ذسا اذسهال زاض :تشجمه [180]األعطاف :  �ِبَهماْفَاْد

 .آنها تروانیس
 ازذ زنیا و آذطذ. کامیاتی و سع .4

 اقسام صفات اهللا تعالی
 گونه اسر ؛ نفاذ شازی ونفاذ فعلی.زو نفاذ اهللا زعالی 

                                                 
 ٣٤١، صفحه ٧مسند احمد، جلد   ١
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 نهفاذ شازهی   ،نكهوز زونهیف  يهس آن   تطآن زسسه اظنفازی ضا که اهللا زعالی  :صفات راتی .9
 زعهالی غهسا  ایهعز   نفاذ الظمی اهللا زعالی قمطزه قهسه و هطگهع اظ   نفاذ، گوینس. این گونه اظ می
 .کالم ،حیاذ ،علم ،تهط ،سمع ،زهااض ،اظ قسضذ انسگطزنس. نفاذ شازی اهللا زعالی عثاضذ  مین

 آنيس ومقاتل  تطقوز که اهللا زعالی  می گفسه ینفاذ فعلی اهللا زعالی ته نفاز :صفات فعلی .2
 قوز. می زونیف زو ضحمر که يس آن غًة اسر و اهللا زعالی ته هط :؛ ماننسقوز فزونینیع 

زرلیق ) آفطیسن (  :کنیم می ته َوض نمونه چنس نفر ضا شکط ما علی اهللا زعالی ظیاز اسر ونفاذ ف
 .غیطهو  (زطظیق) ضوظي زازن ( احیاء ) ظنسه نموزن

 

 فعلی ضاتیان کننس. قاگطزان فطق میان نفاذ شازی و فعالیت:
 

 

 
 چنس اسر؟زعساز اسماء اهللا زعالی  .1
 .تیان زاضیس اظ قطآن کطیم ضا یزازض تاضة اسماء اهللا زعالی آی .2
 شکط نماییس.  ضا زض تاضة اسماء اهللا زعالی یک حسیص نثوي .3
 .شکط نماییس ضا فایسه هاي ایمان زاقسن ته اسماء و نفاذ اهللا زعالی .4
 . نفاذ ذساونس مسعال چنس گونه اسر؟ 5
 زعطیف نماییس.ضا فعلی ذساونس مسعال  نفاذ .6
 ونس مسعال چنس مطال تیان کنیس.تطاي نفاذ فعلی ذسا. 7

 

 
 

 یهک نهفحه کمسهط   تنویسنس کهه اظ   اي همقال مسعالاهللا هاي  نفر وها  قاگطزان زض ضاتُه ته اسم
 نثاقس.

 سؤالها
 

 کار خانه －ی
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 دسس هفتم 

 (1صفات ذاتی اهللا تعالی )

 اساده قذست و
ه تاقهس  قسضذ و اضازه اظ کسام نفاذ اهللا زعالی اسر؟ آیا اهللا زعالی ته نفسی که يس قهسضذ و اضاز 

 قوز؟ می نفر
 

 تعشیف قذست
 ةزوانس موافق اضاز می آن هط موغوز ظنسه اضذ اظ همان نفسی اسر که ته واسُۀعثزض لغر قسضذ 

 (1) ذوز کاضي ضا انجام زهس ویا زطك کنس.
اتسي ذهوز کهه    اهللا زعالی ته همه چیع ته واسُه نفر اظلی و .نفر شازی اهللا زعالی اسر ،قسضذ
تاقهس.   نمهی  زعالی نهفر حهازش )غسیهس(   تطاي حق  مصکوضنفر  قسه ونایی زاتاقس زوا می قسضذ
 قوز. نمی ونف ،( اسر)نازوانی که عجع ويچنان اهللا زعالی ته يس هم
 

 دالیل اثبات صفت قذست
 اسر. اهللا زعالی ته زالیل نقلی وعقلی ضاتر تطاي نفر قسضذ

ٍِْ� فطمایس: می قطآن کطیم ْي َْ َََلىُْبلٍّْ اهللا زعهالی تهه    یقیناً :تشجمه [١٠٩ ]البقرة:ْ�َقِ يٌَِّْْإَنْالَلَهْ
 .همه چیع زواناسر

ِْفيْالَمَماَواِتَْوَالِْفيْاْألَْرِ ْ� :زضآیر مثاضك زیگطي نیعمی فطمایس ٍِ ْي َْ َْباَنْالَلُهْلِيُمْ ِجَزُهِْمْنْ َوَما
ََِليًمماْقَمِ يًَّا َْباَنْ نهه   ،اهللا زعهالی نیسهر  ههیچ چیهعي عهاغع کننهسه      :تشجمـه [٤٤ ]فراطر:ْ�ِإنَُه

 ته یقین اهللا مسعال ته همه چیع زانا و زواناسر. .ونه زضظمینها  زضآسمان
 

 به قذست اهللا تعالی داشتن ایمانحکم 
 .ایمان زاقسن ته نفر قسضذ اهللا زعالی واغة اسر

 

 مثاحطه نماینس.همسیگط  : قاگطزان ضاغع ته نفر قسضذ اهللا زعالی تافعالیت

 

                                                 
 ( ٢٢١/ ١التعریفات )  -١
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 تعشیف اساده

اظ ضا  ،يطض یا لصذ و فایسه و نفع و :ماننس آن زطك کطزنیا  و اقسام ته کاضي ،س اظ سنجف هسفخ

 (1) گوینس. می زهااضلغوي  نظط

چیهع   ههط  قهوز.  نمهی  اضازه اهللا زعهالی آفطیهسه   تسونهیچ چیعي  .اضازه نفر شازی اهللا زعالی اسر

 زیگطي ته اضازه اهللا زعالی ته میهان هاي  چیع و ظیان یا سوز و ،تسي یا نیکی و ،تعضگ یا کوچک و

 زوانس. واي  اسر کهه  نمی زازه انجام تسون اضازه اهللا زعالی حطکسی ،هسسی هیچ چیعي زضآیس.  می

 قوز. نمی مونوف ،اسر "مجثوض توزن"اهللا زعالی ته يس نفر اضازه که
 

 دالیل اثبات اساده

 .تاقس می اترض ل شیلیته زال عقل تطاي اهللا زعالی زه ته نقل وانفر اض

اهللا  :تشجمـه  [١٦ ]الروو::ْ�فَمَ ماٌلِْلَمماْيَِّيم ُْ� :فطمایهس  می قطآن کطیم اهللا زعالی زضدلیل نقلی: 

 زعالی ذوب انجام زهنسه چیعي اسر که اضازه کنس.

 [١٨٥ ة:]البقرر ْ�يَِّيمُ ْاللَمُهِْبُكمُمْاْلُيْممَََّْوَالْيَِّيمُ ِْبُكمُمْاْلُ ْممََّْ�ْ:ذهوانیم  مهی  زض آیه مثاضك زیگطي

 ! کنس تطاي قما سرسی ضا نمی و اضازه کنس می اضازهآسانی ضا تطاي قما ، ذساونس :تشجمه

ُْبْنْفَمَيُكونُْ� فطمایس: زض آیر زیگطي می ْيًلاَْأْنْيَمُقوَلَْلُه َْ  [٨٢ ]يس:ْ�ِإنََماَْأْمَُُّهِْإَذاَْأرَاَدْ
 ،«موغوز تاـ!» گویس: ه آن میزنها ت ،ضا اضازه کنس یعيچاسر که هطگاه  چناناو  فطمان :تشجمه

  قوز. می موغوز چیعآن 
 

 زه تهوزن ااض زیگطي تطوز ؛ ظیهط  کس اضازةتایس ظیط  ،اهللا زعالی زاضاي اضازه نثاقس اگط: دلیل عقلی

. تهه  میثاقهس مثهطا   خاك وها  کاسسی الثسه اهللا زعالی اظ همه نقم واسر،  کاسسییک نقم و  ،غیط

 نفر قسضذ ته اوزعالی ضاتهر قهسه   ،ذواسر زیگطي تاقس ط اضازه وهمین زطزیة اگط اهللا زعالی ظی

قوز کهه اهللا   می ضاتر لصا .زاضز گیطز که اضازه ته آن زعلق می قسضذ ته چیعي زعلق تناءّزوانس ؛  نمی

 .تاقس می زعالیاسر و اضازه نفر اظلی او زاضاي نفر اضازه زعالی 
                                                 

 (١/٣٥یه )الفروق اللغو ١-
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 اهللا تعالی ةحکم ایمان داشتن به صفت اساد

 اهللا زعالی فطو اسر. ةمان آوضزن ته نفر اضازای

 

 اقسام اساده

 گونه قناذسه قسه اسر: غماعر اضازه ته زو اظ زیسگاه علماي اهل سنر و

 .ذلقی و زکوینی اضازة :اول

 .قطعی زینی و اضازة :زوم

 

 توزه و رلوقاذآن قامل همه م و .تاقس می "رمكی" تااضازه مطازف  نوعاین  :تکوینی ةاساد .9

 اضازه اظ نهوع یاتس. این  می اهللا زعالی انجام ةته اضاز ،گصاضز می چیعي که اظ نیسسی ته هسسی قسم هط

ْحمَالِمَْوَممْنْ� فطمایس: می قوز که می این قول اهللا زعالی ضاتر َيْشمََّْحَْصمْ رَُهِْلْإلِ َأْنْيَمْهِ يَمهُْ َفَمْنْيُمَِِّدْاللَمهُْ
َيْجَ ْلَْصْ رَهُْ َْبحَنََماْْيَِّْدَْأْنُْيِضَلهُْ َِِْضيمًٍّقاَْحًََّوا کهس ضا   آن :تشجمه[. ١٢٥ ]األنعام:ْ�َيَيَ ُ ِْفيْالَمَما

ته ساظز و آن کس ضا که  می گكازه ،ضا تطاي )خصیطـ( اسالم او  ۀسین ،که ذسا ترواهس هسایر کنس

 ذواههس  می گویاکه  ،کنس می زنگآنچنان ضا  ـا  سینه ،ساظزترواهس گمطاه  (اعمال ذالفف ذاَط)

 .ته آسمان تاال تطوز

 [٢٥٣]البقرة: ْ�َوَلِكَنْالَلَهْيَمْفَ ُلَْماْيَِّي ُْ� :فطمایس می اهللا زعالی زض آیه زیگطي
  زهس آنچه ضا اضازه کنس. می انجام ،اهللا زعالی کنیل: تشجمه

تاقهس. چنانچهه اهللا    مهی ضيایر نیع  محثر ومسًمن  ،این گونه اضازه :اساده ششعی ودینی .2

ِبُكُمْاْلُيْمَََّْوَالْيَِّيُ ِْبُكُمْاْلُ ْمََّْ� :فطمایس می عالیز آسانی ذساونس،  :تشجمه [١٨٥: ]البقررةْ�يَِّيُ ْالَلهُْ

  !کنس تطاي قما سرسی ضا نمی و اضازه کنس اضازه میضا تطاي قما 
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ََلَمْيُكْمِْممنْْ� :فطمایهس  مهی  همین گونه اهللا زعالی مََُّبْمَْولِيُمِتَمَْْمماْيَِّيمُ ْاللَمُهْلَِيْجَ مَلْ َحمٍََّجَْوَلِكمْنْيَِّيمُ ْلُِيَطهٍّ
َََلْيُكْمَْلَ َلُكْمَْتْشُكَُّونَْ ضا زض مكهکلی قهطاض   ذواههس قهما    نمی ذساونس : »تشجمه[٦ ]املائدة:ْ�نِْ َمَتُهْ

  «.نمایس؛ قایس قکط او ضا تجا آوضیسذواهس قما ضا خاك کنس و نعمسف ضا تط قما زمام  می تلکه ،تسهس

 
 .هم تحص کننس زه تااقاگطزان ضاغع ته اقسام اض :الیتفع

 

 

 
 قوز؟ میاَالق چه چیعي ته قسضذ  .1
 کنیس. ضا شکط >ذساونس  . زالیل اضثاذ قسضذ2
 ؟چیسرذساونس مسعال  قسضذحکم ایمان آوضزن ته نفر  .3
 اضازه چه ضامی گوینس؟ .4
 یل اضثاذ اضازه ضا شکطکنیس.زال .5
 اضازه ضا تیان زاضیس.حکم ایمان ته نفر  .6
 .تیان کنیس ؟اضازه اهللا زعالی ته چنس قسم اسر .7
 
 

 
 کم نثاقس. تنویسنس که اظ قف سُط اي زعالی )قسضذ واضازه( مقالهنفر اهللا  قاگطزان ضاغع ته زو

 سؤالها
 

 کار خانه －ی
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 دسس هشتم 

 ( 2صفات ذاتی اهللا تعالی ) 

 حیات علم و ،بصش ،سمع

 
 ؟اهللا زعالی اسرهاي  یاذ نفرعلم وح ،تهط ،زانیس که سمع می آیا قما
 ؟زضو می تكماضاهللا زعالی هاي  نفرقسم علم وحیاذ اظ کسام  ،تهط ،سمع

 زوانس؟ می آیا اهللا زعالی ته يس این نفاذ نیع مونوف قسه
 ذوانیم. می غواب این خطسكها ضا زضین زضس

 سمع
امها   ؛قهوز  مهی  سهقنیها  نساقوزی اسر که شضیعه آن همه  عثاضذ اظ لغرسمع زض : تعشیف سمع

 و نموزهقطآن کطیم تطاي ذوز ضاتر  ضز اهللا مسعال آنطا اسر کهنفر شازی  آن ،این غا مطاز اظ سمع
  .زانیم نمی هیچگی آن ه ما اظ چگون

 هیچ آواظ ذفیفهی اظ  .قنوز می کلماذ ضا ته همان نفر اظلی ذوز حطوف و، ها اهللا زعالی همه آواظ
تهوزن( اسهر    کهط لی ته يس این نفر که نا قنوایی ). اهللا زعایسرذاضظ نقنیسن اهللا زعالی  زائطة

 .گطزز نمی مونوف
 

 بصش 
تهه واسهُه آن    وتینایی اسر که زض چكم وغوز زاضز  حسعثاضذ اظ زض انسان تهط  تعشیف بصش:

این غا مطاز اظ تهط نفر  ،قوز. اما می زیگطي زیسههاي  چیع زاضیکی و ،ضوقنایی ،ضنگ ها ،قکلها
سعال آن ضا زض قطآن کطیم ته ذوز ضاتر ساذسه و مها اظ کیفیهر آن   مکه اهللا  میثاقس زعالی اظلی اهللا
  .زانیم نمی چیعي

 ضا ته نفر اظلهی ذهوز کهه زض   ها  ضنگ وها  اهللا زعالی همه قکل .تهط نفر شازی اهللا زعالی اسر
یس اهللا اظ ز .زانیم نمی تینس که ما اظ چگونگی آن هیچ چیعي می ،ضاتر اسر او غل غاللهاظل تطاي 

 نهفر  ،اسهر  زعالی ته يس تهط که ناتینایی زوانس خنهان تمانس. اهللا نمی زطین چیعي کوچکزعالی 
 قوز. نمی
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 [٧٥ ]احلج:ْ�ِإَنْالَلَهَْحِميٌعَْبِييٌَّْ�:فطمایس می اهللا زعالی زض قطآن کطیم :بصش دالیل اثبات سمع و
  .اهللا زعالی قنوا وتینا اسر یقیناً :تشجمه

ٌَِْوُهَوْالَمِميُعْاْلَبِييَُّْ� :فطمایس می آیر زیگطي زض ْي َْ َْبِمْثِلِهْ   [١١]الشورى: ْ�لَْيَ 
 .تینا اسر او قنوا و ماننس اهللا زعالی چیعي نیسر و :تشجمه

 علم

 .تاقس یرقوز که مُاتق واقع می علم ته زانكی گفسه: تعشیف علم

کوچهک   یحسه  ،همه هسسی زاناسر و ههیچ چیهعي  اهللا زعالی ته  .علم نفر شازی اهللا زعالی اسر

کایناذ ته علمی کهه زض   ۀهمتط زوانس اظ علم اهللا زعالی خنهان تمانس. اهللا زعالی  نمی زطین موغوزي

 .گطزز نمی مونوف ،اهللا زعالی ته يس این نفر که غهل اسر .تاقس می زانا ،اظل نفر اوسر

ََِلميٌمْبِمَ اِتْ� :مهوزه اسهر  اهللا زعهالی زضقهطآن کهطیم فط   : دالیل اثبات صـفت علـم   ِإَنْاللَمَهْ
 ْ[٢٣]لقمان: �اليُُّ ورِْ
آیر زیگطي فطمهوزه   زض .زاناسر ،خنهان اسرها  سینه که زضهاي  ته چیع اهللا زعالی یقیناً :تشجمه

َْواْلَبْحم� :اسر ْنمَ ُهَْمَفماِتُحْاْلَيْيمِ َْالْيَمْ َلُمَهماِْإَالُْهمَوَْويَمْ لَمُمَْمماِْفميْاْلبَممٍَّّ َِ ََِّْوَمماَْتْممُقُ ِْممْنَْوَرقَمٍفِْإَالَْو
ِْبَتاٍبُْمِبينٍْ   [٥٩]األنعام:  �يَمْ َلُمَهاَْوَالَْحَبٍفِْفيْظُُلَماِتْاْألَْرِ َْوَالَْرْ ٍ َْوَالْيَاِبٍ ِْإَالِْفي

 زانهس آنچهه ضا زض   می و، زانس نمی او هیچ کسی آن ضا غیة اسر که غعهاي  نعز او کلیس و :تشجمه

زض  اينهه زانهه    و مگهط اهللا زعهالی آن ضامهی زانهس     ،ضیعز نمی هیچ تطگی فطو و اسرزضی ذكکی و

  کساب آقکاضا اسر. مگط که زض ،زطي ظمین و نه ذكکی وهاي  زاضیکی

 حیات

حیاذ نفر شازی اهللا زعالی اسر. اهللا زعهالی تهه همهان     .حیاذ يس مطگ اسر: تعشیف حیات

 گطزز. نمی مونوف ،ین نفر که مطگ اسرا ته يس اسر ومسهف نفر اظلی حیاذ )ظنسه( 

ْاْلَقيُّمومُْ� :اهللا زعالی زضقطآن کطیم فطموزه اسهر : دالیل اثبات حیات ْ�اللَمُهَْالِْإلَمَهِْإَالُْهمَوْاْلَحميُّ
 ْ[٢٥٥]البقرة: 
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همهه   ةشازهی کهه ظنهسه واسهسواضکننس     ،ته غعاهللا هیچ معثهوزي قایسهسه عثهازذ نیسهر     :تشجمه
 .کاضهاسر

ينَْ� :فطمایس می یر زیگطيهمین گونه زضآ َُوُهُْمْ ِلِييَنَْلُهْالم ٍّ َْالِْإَلَهِْإَالُْهَوْفَاْد غافط: ] �ُهَوْاْلَحيُّ

ظنسة واقعی اوسر؛ معثوزي غع او نیسر؛ خس او ضا تروانیس زض حالی که زین ذوز ضا  :تشجمه [ 65
  تطاي او ذالم کطزه ایس.

 

 یاد شذههاي  صفت ایمان داشتن به
 .واغة اسر ،علم وحیاذ اهللا زعالی ،تهط ،سمع هاي ن ته نفرایمان آوضز

 
 مثاحطه نماینس. زسسه غمعیقاگطزان ضاغع ته نفاذ شازی اهللا زعالی ته نوضذ  :فعالیت

 

 

 
 تهط علم وحیاذ ضازعطیف نماییس. ،سمع .1
 و حیاذ ضا تیان کنیس. علم، تهط ،زالیل سمع .2
 .حیاذ ضا زويی  زهیس علم و ،تهط ،سمعهاي  نفرایمان زاقسن ته حکم  .3
 تاقنس؟ می تهط علم وحیاذ اظ کسام نوع نفاذ اهللا زعالی ،سمع .4
 ؟گطزز می یاز قسه مونوفهاي  آیا اهللا زعالی ته يس نفر .5

 

 

 
سُط  زهتنویسنس که اظ  ۀمقال ،زويی  گطزیسزضین زضس اضگانه که چههاي  قاگطزان ضاغع ته نفر

 کم نثاقس.
 

 سؤالها
 

 کار خانه －ی
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 دسس نهم

 صفت اهللا تعالی است ،المک
 ؟نفر اهللا زعالی اسر "کالم  "زانیس که  می آیا قما

 ؟نفاذ اهللا زعالی اسرنوع کالم اظ کسام 
 گطزز؟ می آیا اهللا زعالی ته يس نفر کالم مونوف

 :ذوانیم می ین زضس تا هما غواب این خطسكها ضا زض
 تعشیف کالم

نهفر   ،اما این غا مطاز اظ کالم ،انواذ تاقس قوز که مطکة اظ حطوف و می کالم ته سرنی گفسه
 وزانهیم   نمیما  ضا چگونگی آن کیفیر و تطاي وي ضاتر اسر.قسیم  اظتاقس که  می شازی اهللا زعالی
 .نفسی نیع گوینسکالم  ضااین نفر 

 ششح تعشیف
 ته يس آن کهه گنگهی اسهر مونهوف     ذساونس غل غالله کالم نفر قایم ته اهللا زعالی اسر که

 وز.ق نمی

 دالیل اثبات صفت کالم

و اهللا  :تشجمـه  [١٦٤]النسراء: ْ�وََبَلَمْالَلُهُْموَحمىَْتْكِليًمما� اهللا زعالی زضقطآن کطیم فطموزه اسر:
 گفسنی.سرن ته سرن گفر  زعالی تا موسی

َْباَنْلَِبَشٍََّْأْنُْيَكلٍَّمُهْاللَم� :فطمایس می همین گونه اهللا زعالی زضآیر مثاضك زیگطي ُهِْإَالَْوْحيًماَْأْوَْوَما
ََِلميٌَّْحِكميمٌْ ُِِْإنَُهْ ِْحَجاٍبَْأْوْيُمَِّْحَلَْرُحوًالْفَمُيوِحَيْبِِرْذنِِهَْماَْيَشا ِِ  :تشجمـه [٥١]الشرورى: ْ�ِمْنَْورَا

یها اظخكهر خهطزه ویها      ،مگط تهه َطیقهه وحهی    ،تاقس گفسهسرن  وهیچ انسانی نیسر که اهللا تا او
 و یقینهاً  زعالی وحی کنس آنچه ضاکه ذواسسه تاقسقس که ته اشن حق ضا فطسسازه تا )فطقسه( مثطيخیا

 زعالی زانا وتاحکمر اسر.ایعز 
 

 

 به صفت کالمداشتن ایمان 
 اسر. فطوکالم اهللا زعالی  نفر ایمان زاقسن ته

 اهللا تعالی است ،قرآن کریم کالم
قهطآن کهطیم    .قهسه اسهر   ناظلگان ه که تطاي ضهنمایی تنس تاقس می اهللا زعالی مِکالقطآن کطیم  

 گطزز. نمی هاي آسمانی اسر و خس اظ این کساب زاضوظ قیامر هیچ کساتی ناظلکساتکساب اظ  آذطین
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 تعشیف قشآن کشیم

تاقهس.   مهی  ته معناي یک غا کهطزن و زهالوذ نمهوزن    مهسض اسر و ،قطآن ۀکلم قشآن دس لغت:

نَماَْوْمَ مُهْْو� :فطمایس می چنانچه اهللا زعالی َََليمْ  -١٧ :]القيامرة �فَمِرَذاْقَمََّْأنَماُهْفَماتَِبْعْقُمَّْآنَمهCُْْقَمَُّآنَمهُْإَنْ
 ،ذوانهسیم وقسیکه آن ضا خس  ،ماسر عهسةتط غمع نموزن وذوانسن آن  ،قک تسون :تشجمه [١٨

  .نما خیطويزو نیع ذوانسن آن ضا 

 ،قسه ته ظتان عطتی ناظل Uتطحًطذ محمس ،ن کطیم کالم اهللا زعالی اسرقطآ :اصطالح ن دسقشآ

و  اسرعثازذ  آنو زالوذ  ،نقل گطزیسه قثهه و تسوننوقسه قسه و تطاي ما ته زوازط ها  زضنحیفه

  یک نس وچهاضزه سوضه زاضز.

 به قشآن کشیمداشتن ایمان حکم 

 ،تاقهس  مهی  زعالی وقایم ته شاذ حق توزهم اهللا زعالی تاوضزاقسن ته این که قطآن کطیم کال یقین و

 گطزز. می کافط ز،قو قسیم توزن قطآن کطیم منکط اظ کسی کهواغة اسر. 

 قشآن کشیمهاي  نام

 :تیان میگطزز زض شیل نامهاقماضي اظ آن  که قوز می ظیازي یازهاي  قطآن کطیم ته نام

ْهَُّْ� :فطمایس می اهللا زعالی :قشآن ضمًان  :تشجمه [۱۸۶ ]البقرة:�اْلُقَّْآنُِْْفيهِْْأُْنِزلَْْاَلِ يَْرَمَضانََْْْ

 آن قطآن ناظل گطزیسه اسر. ر که زضماهی اس

 [١ :]البقرة �لٍّْلُمَتِقينَُْْهً ىِْفيهِْْرَْي َْْالَْْالِكَتابَُْْذِلكَْ� :فطمایس می یاهللا زعال :الکتاب
 ضهنما تطاي خطهیعگاضان اسر. .آن نیسر این همان کساتی اسر که هیچ قکی زض :تشجمه

 [١ :]يونسْ�الَحِكيمِِْْكَتابِْالْآيَاتُْْتِْلكَْ� فطمایس: می اهللا زعالی الحکیم:
 .اسر کساب تاحکمرهاي  این نكانه :تشجمه 

 ته سوي قهما  و :تشجمه [١٧٤ :النسراء]ْ�امُِّبينًمْنُموراًِْْإلَمْيُكمَْْْوأَنَزْلَنا�  اهللا زعالی فطموزه اسر: :نوس

 .نوضي آقکاضا ناظل کطزیم
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ْ�نَمِ يَّاًِْْلْلَ ماَلِمينَْْلَِيُكمونَََْْْبمِ هََِْْلَمىْالُفَّْقَمانَْْنَممَزلَْْالَمِ يْتَمبَماَركَْ� :فطمایهس  مهی  اهللا زعهالی  :الفشقان
 فطقهان (  U)حًهطذ خیهامثط    ذوز ةتطکر اسر آن شازی که ته تنس تا :تشجمهْآيرت [ ١ الفرقران]

 تاقس. زا تطاي عالمیان تیم زهنسه  سازفطس

نَماْوََبمَ ِلكَْ� :فطمایس می اهللا زعالی :الشوح  و :تشجمـه  [٥٢ :الشرورى]ْ�َأْمَِّنَماْنْْمٍّمُْروحماًِْْإلَْيمكََْْأْوَحيمْ

 .همین گونه ته زو اظ غانة ذوز ضوحی ضا وحی کطزیم

 

 کننس.  زیگط قطآن کطیم ضا شکطهاي  قاگطزان نام فعالیت ها:

 

 

 
 کالم اهللا زعالی ضا زعطیف نماییس. .1
 شکطکنیس. زالیل اضثاذ نفر کالم ضا .2
 .حکم ایمان ته نفر کالم ضا تیان نماییس .3
 .کنیسزعطیف  قطآن کطیم ضا .5
 .حکم ایمان ته قطآن کطیم ضا تیان نماییس .6
 قطآن کطیم ضا تا زالیل آن تیان کنیس.هاي  نام .7
 
 
 

 تنویسیس که اظ یک نفحه کمسط نثاقس. اي ۀمقال زض موضز قطآن کطیم

 سؤالها
 

 کار خانه －ی
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 دهمدسس 

 ایمان به مالئکه
 
معلومهاذ   زعهالی  اسماء و نفاذ او ،و وحسانیر >گصقسه زض تاضة ایمان ته وغوز اهللا زضسهايزض 

 :تحص ذواهیم کطزها  فطقسهمالئکه یا زض ظمینۀ ایمان ته  زضسزض این  ،کافی ته زسر آوضزیم

 عثهاضذ علم عقایهس   حزض انُالو  ک، زض لغر نماینسه ضا گوینسمالئکه غمع مَل تعشیف مالئکه:
 کننس. نمی چیکه اظ اوامط او هطگع سطخی >نس اظ مرلوقاذ نوضانی و لُیف اهللا
 

 ششح تعشیف
مالئکه اظ غملۀ مرلوقاذ تطزط ذساونس هسسنس و اظ نوض خیسا قسه انس و اظ هط نوع گناهان معهوم انس 

زازه  تهه آنهها   ،یها ظن تهوزن   تهوزن  کننس؛ نسثر مطز نمی و ته هیچ نوضذ اظ اوامط الهی سطخیچی
اي توز و تاـ قهان آسمانهاسهر. اظ   زواننس ذوز ضا ته اقکال مرسلف زض تیاوضنس و غ می قوز و نمی

 ذواتنس. نمی ذوضز ونوـ نساضنس و ،نفسانی خاك انسهاي  قهوذ وذواهف
 

 مالئکهوجود دالیل اثبات 
 وغوز و ذلقر مالئکه اظ آیاذ قطآن و احازیص نثوي ضاتر اسر:

ََِّةْلَيُْ� فطمایس: می >. قطآن کطیم: اهللا1 َِ ْ�َمممُّوَنْاْلَمَالِئَكمَفَْتْممِمَيَفْاْألُنثَمىِإَنْاَلِ يَنَْالْيُمْؤِمنُموَنْبِماْآل
 [٢٧نجم: ال]

 «کننس می )ذسا( نامگصاضي انته آذطذ ایمان نساضنس، فطقسگان ضا زذسطکسانی که : »تشجمه

َِِلْاْلَمَالِئَكمِفُْرُحمًالُْأولِميَْأْوِنَحم�و نیع فطموزه اسر:  ٍفَْمثْمنَمىْاْلَحْمُ ِْلَلِهْفَاِ َِّْالَمَماَواِتَْواْألَْرِ َْوا
َْقِ يٌَّْ ٍِ ْي َْ َََلىُْبلٍّْ  [١فاطر: ]الْ�َوُثَالَثَْورُبَاَ ْيَزِيُ ِْفيْاْلَ ْلِ َْماَْيَشاِِْإَنْالَلَهْ

ضا که زاضاى تالهاى  فطقسه گانآسمان و ظمین اسر ]و[  ةسداس ذساى ضا که خسیسآوضنس: »تشجمه
افعایهس   مهى  ،زض آفطینف هط چه ترواهس .زه اسرآوضنسه قطاض زا خیام ،انس گانه و چهاضگانه زوگانه و سه

 «ظیطا ذسا تط هط چیعى زواناسر

َباِدهِْ�و فطموزه اسر:  َِ َََلىَْمنَْيَشاِِْمْنْ  [٢نحل: ال]ْ�يُمنَمزٍُّلْاْلَمآلِئَكَفْبِاْلَُّّوِحِْمْنَْأْمَِِّهْ
 « کنس مىضا تا ضوح ته فطمان ذوز تط هط کس اظ تنسگانف که ترواهس ناظل  فطقسه گان: »تشجمه
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 حذیث ششیف. 2
 کنیم: می گان ضوایر قسه اسر که یکی ضا تیانه تاضة فطقس احازیص ظیازي زض Uاظ خثامثط اکطم 

يَمتَمَ ماقَمُبوَنِْفميُكْمَْمالَِئَكمٌفْبِالَلْيمِلَْوَمالَِئَكمٌفْبِالنَمَهماِرَْوَيْجَتِمُ موَنْ»ْقَماَلUََْْْنْأَِبىُْهََّيْمَََّةَْأَنَْرُحوَلْاللَمِهْ
َلُمِْبِهمِْْْفى َْ ْتَمََّْبُتْمَْصَالِةْاْلَفْجََِّْوَصَالِةْاْلَ ْيَِّْثَُمْيَمْ َُُّجْاَلِ يَنْبَاُتواِْفيُكْمْفَمَيْمحَُلُهْمْرَبمُُّهْمَْوُهَوَْأ ََ َْبْي

َباِدىْفَميَمُقوُلوَنْتَمََّْبَناُهْمَْوُهْمُْيَيلُّوَنْوَْ َناُهْمَْوُهْمُْيَيلُّونََِْ ْ (١)«.أَتَميمْ
آینهس زض   مهی  یکی خی زیگهط فطموزنس:  Uضوایر اسر که ضسول اکطم  W ةیططاتی هاظ : »تشجمه

و ایكان زض نمهاظ نهث  و نمهاظ    کطام الکازثین( (خیوسسه تین قما مالئکه زض قة و مالئکه زض ضوظ 
خطوضزگاض  ها آنو اظ  قما سدطي کطزنسزض تین  ضا ضونس آنانیکه قة می قونس، خس تاال می عهط غمع

 مگان کسام حالر تنسهه ت -زط اسر نسثر ته ایكانعالم زض حالی که او زعالی  -قان ساال میکنس، 
 زض حالیکه نماظ زطك کطزیم و نیع نسسذوان می ؟ میگوینس: ایكان ضا زض حالیکه نماظزطك کطزیس ما ضا
 «نعز ایكان ضفسه توزیم نسسذوان می

 

 فششتگانبه داشتن ایمان حکم 
اظ زایهطة   ،و منکهط آن  ،سن ته موغوزیر قهان فهطو اسهر   ین زاقو یق ناایمان آوضزن ته فطقسگ

 قوز. می اسالم ذاضظ

 مالئکه از همه گناهان معصوم انذ
 فطمایس: می >اظ غمله اهللا ،نسنک می زاللر سگانفطققطآن کطیم تط عهمر  ي زضآیاذ ظیاز

 [6زحطیم: ] �َالْيَمْ ُيوَنْالَلَهَْماَْأَمََُّهْمَْويَمْفَ ُلوَنَْماْيُمْؤَمَُّونَْ�

 ته آن امهط قهسه انهس   کننس و آنچه ضا که  سطخیچى نمى ،اظ آنچه ذسا ته آنان زسسوض زازه: »تشجمه
 «زهنس انجام مى

 [20انثیاء: ] �ُيَمبٍُّحوَنْالَلْيَلَْوالنَمَهاَرَْالْيَمْفتُمَُّونَْ�فطمایس:  می و نیع

 «کننس نیایف مى ،آنکه سسسى وضظنس ضوظ تىو قثانه : »تشجمه
 

 گانصفات فششت
 گان شکط قسه که تطذی اظ آنها چنین اسر:ه زض قطآن و حسیص تسیاضي اظ نفاذ فطقس

 اظ نوض آفطیسه قسه انس.ها  . فطقسه1
زض ایهن   ،اما اگط آنها ترواهنس ذوز ضا ته کسی نكهان تسهنهس   ،قونس نمی ته چكم زیسهها  . فطقسه2

 نوضذ زیسن قان ممکن اسر.
                                                 

 متفق علیه. - ١
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 ل ذوب و گوناگون مسكکل تساظنس.زواننس ذوز ضا ته اقکا میفطقسگان  .3
ـ 4 ضا زوْیهف کهطزه    مالئکهه  ،. ذساونس زض ضسانسن وحی ته خیامثطان و زیگط کاضهاي مهم و تها اضظ

 اسر.
 زواننس تین آسمانها و ظمین ضفر و آمس کننس.  می تسون کسام مكکلمالئکه . 5
 زاضنس.  تطذی چهاض و تطذی تیف اظ این تال ،تطذی سه ،زوها  . تطذی اظ فطقسه6
 آفطیسه قسه انس. هاخیف اظ انسان مالئکه. 7
 تسهیاض  >ههم اظ اهللا  امها تهاظ   ،کننهس  می ضا >تا آنکه معهوم انس و همیكه عثازذ اهللا مالئکه. 8
 زطسنس. می
 مقطب انس. ته ذساونس تسیاض نعزیک و مالئکه. 9
 زواننس. می ذاضق العازه ضا انجام زازههاي  کاض مالئکه. 10

 

 تگانفششوظایف 
سدطزه و این زوان ضا تهه آنهان زازه اسهر کهه      تسیاض تعضگی ضا ته فطقسگانهاي  ذساونس مسعال کاض

 قطاض اسر: ینا اظ مالئکهوْایف قان ضا ته ذوتی انجام زهنس. تطذی اظ وْایف 
گان توزه و زض نهعز  ه فطقس ۀتطسانس. او تطزطین هم وحی مکلف اسر زا ته خیامثطان X. غثطئیل1

 قوز. می هم یاز« ضوح االمین»تسیاض مععظ اسر و ته نام  >ذساونس
 گیاهان و نثازاذ و زیگط حهوازش َثیعهی مطاقثهر    ضویانیسنکه اظ تاضیسن تاضان و  X. میکائیل2
 چون زض کناض غثطئیل شکط قسه اسر. ،زاضز >کنس و او هم غایگاه تلنسي زض خیكگاه ذساونس می
 عهسه زاضز. هتطخایی قیامر ت وْیفه زمیسن نوض ضا تطاي X. اسطافیل 3
 ضا قثى کننس.تنسگان . ته ملک الموذ )ععضائیل( و همطاهانف وْیفه زازه قسه زا اضواح 4
 نویسنس. می . کطاماً کازثین هم اعمال انسانها ضا5
 کننس. می ساال. نکیط و منکط زض قثط اظ مطزه 6

 

 گانفششتفوایذ ایمان به 
 .تطز می خی >ذساونسانسان ته عظمر  .1
)اگهط مها اظ عثهازذ ذهسا سهطتاظ ظنهیم        زههس.  مهی  ضا اظ مرلوقاذ نكهان  >تی نیاظي ذساونس .2

 اسر( همه تی نیاظ اظ زعالی کننس و او می مرلوقاذ زیگطي زاضز که او ضا عثازذ >ذساونس
ضا  >ذسا ،گانه قوز که تنس می این سثة ،تا مامنان زاضز >آگاه قسن اظ محثسی که ذساونس .3

 ظیاز عثازذ کننس.
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کهه  زعالی  اظ قسضذ و ظیاز توزن لكکط الهی و ایمان زاقسن ته کمک و نهطذ او مُلع قسن .4
 قوز. میغهاز زعوذ و سثة اسسقامر و خایمطزي زض هنگام 

 
 

 تاهم تحص کننس. فطقسه گان: قاگطزان زض تاضة عهمر ونفاذ فعالیت
 
 
 
 
 . مالئکه ضا زعطیف کنیس.1
 . مالئکه اظ چی آفطیسه قسه انس؟2
 مالئکه چنس زلیل شکط کنیس. وغوز . زض تاضة اضثاذ3
 . حکم ایمان ته مالئکه چیسر؟4
 . نفاذ مالئکه ضا مرسهطاً تیان کنیس.5
 ته اذسهاض معلوماذ زهیس. گانفطقس. زض تاضة وْایف 6
 ضا شکط کنیس. گانفطقس. چنس فایسة ایمان ته 7
 
 

 
 کمسط نثاقس. زه سُطاظ  تنویسنس که یقاگطزان زض تاضة مالئکه مقالۀ کوزاه

 

 

 

 سؤالها
 

 نه －یکار خا
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 یازدهمدسس 

 آسمانیهاي  کتاب
ضا فطسهسازه زها مهطزم زض ضوقهنی     ههایی   مرسلف کسهاب هاي  هتطاي ضاهنمایی تنسه گانف زض ظمان >اهللا

 ضهنمایی این کساتها ظنسه گی ذویف ضا زنظیم نموزه ته ذوقثرسی زنیا و آذطذ نایل گطزنس.

 تعشیف کتاب

 طفسه قسه و ته معناي نوقسن اسر.کساب زض لغر اظ کساتر گ

ه گان اظ تنس یتراَط هسایر و ضهنمای کساب آسمانی زض انُالح، عثاضذ اظ کالم ذساونس اسر که

س، کساتههاي آسهمانی نهاظل    تطسانته یکی اظ ضسوالنف فطسسازه اسر زا آن ضا ته مطزم  وحی َطیق

انجیهل تهط حًهطذ     ،Xظتوض تط حًهطذ زاووز  ،Xقسه عثاضذ انس اظ زوضاذ تط حًطذ موسی

نحایفی نیع تط تعًی انثیهاء علهیهم    .عالوه اظ این کسة. Uو قطآن تط حًطذ محمس Xعیسی

 السالم ناظل قسه اسر.

 ششح تعشیف

 >تاقس. اهللا می اسر که سطاسط نوض وضهنمایی >آسمانی زض اینجا کالم اهللاهاي  مقهس اظ کساب

آنها ایهن  فطموزه زا ضاهنمایی تنسه گانف ناظل آسمانی ضا تطاي هاي  زض ظمانهاي مرسلف این کساب

زا زض ضاه خط فطاظ و نكیة  وکساتهاي آسمانی ضا ته عنوان قانون مقسس ذوز تدصیطنس و اظ آن خیطوي 

 ، ضاه گم نكونس.گی زنیاه ظنس

 آسمانیهاي  دالیل اثبات کتاب

یل ظیازي وغهوز زاضز  آسمانی، زض قطآن کطیم و احازیص نثوي زالهاي  غهر اضثاذ ایمان ته کساب

 که تطذی اظ آنها قطاض شیل اسر:

 قشآن کشیم:

يَلَْوِإْحمَحَ ْْاُقوُلوْاْآَمَناْبِالّلِهَْومَْ�فطمایس:  می ذساونس مسعال َِ نَماَْوَمماْأُنمِزَلِْإلَمىِْإبْممََّاِهيَمَْوِإْحمَما أُنمِزَلِْإلَيمْ
َِيَمىَْوَماْأُْ ُهْمَْوَنْحُنَْويَمْ ُقوَبَْواألْحَباِطَْوَماُْأوِتَيُْموَحىَْو نُمَفٍَُّّقْبَمْيَنَْأَحٍ ْمٍّنمْ وِتَيْالَنِبيُّوَنِْمنْرَبٍِّهْمْالَْ

 [136: ةبقر ال] �َلُهُْمْمِلُمونَْ

 تگوییس ما ته ذسا و ته آنچه تط ما ناظل قسه و ته آنچه تط اتهطاهیم و اسهحاق و یعقهوب و   »زطغمه: 

ته آنچه ته همهه خیهامثطان اظ سهوى     ناظل آمسه و ته آنچه ته موسى و عیسى زازه قسه و اوالزـ
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گهصاضیم و زض تطاتهط او    میان هیچ یک اظ ایكان فطق نمهى  .ایم ایمان آوضزه ،خطوضزگاضقان زازه قسه

 «زسلیم هسسیم

زض این آیۀ مثاضکه ذساونس مسعال مامنان ضا مأموض ساذسه اسر زا ته قهطآن کهطیم و کساتههایی کهه     

 وضنس.خیف اظ قطآن ناظل قسه اسر، ایمان تیا

ُْبملٌّْآَممَنْبِاللّمِهَْوَمآلِئَكتِمِهْوَُبتُبِمِهْ� فطمایس: می زض آیۀ زیگط آَممَنْالََُّحموُلِْبَمماْأُنمِزَلِْإلَْيمِهِْممنْرَبٍّمِهَْواْلُمْؤِمنُموَن
نُمَفٍَُّّقْبَمْيَنَْأَحٍ ْمٍّنْرُُّحِلِهَْوقَاُلوْاَْحِمْ َناَْوَأَ ْ َناُْغْفََّاَنَكْرَبَمَناْوَْ  [٢٨٥: ةبقر ال] �ِإلَْيَكْاْلَمِييََُّْوُرُحِلِهْالَْ

، و مامنهان   ایمهان آوضزه اسهر   ،ظ غانة خطوضزگاضـ تط او ناظل قهسه ذسا تسانچه ا خیامثط»زطغمه: 

میهان ههیچ یهک اظ    )انس و گفسنهس:   همگى ته ذسا و فطقسگان و کساتها و فطسسازگانف ایمان آوضزه

، خطوضزگهاضا، آمهطظـ زهو ضا     طزن نههازیم ( و گفسنهس: )قهنیسیم و گه    گهصاضیم  فطسسازگانف فطق نمى

 «. و فطغام ته سوى زو اسر  ذواسساضیم

زاضز کهه آنهان    می و مامنان ضا تیان نموزه و زهطی  Uزض این آیه نفر ایمان خیامثط اکطم >اهللا

 ، فطقسه ها، کساتها و خیامثطان مأموضنس.>ته ایمان آوضزن ته اهللا

 فطمایس: می و زض آیۀ زیگط

ََلَمىَْرُحموِلِهَْواْلِكتَماِبْالَمِ َيْأَنمزَْيَاْأَيمُّ� َلِْممنَْهاْاَلِ يَنْآَمنُموْاْآِمنُموْاْبِاللّمِهَْوَرُحموِلِهَْواْلِكتَماِبْالَمِ يْنَممَزَلْ
بَِ يً ا َِّْفَمَقْ َْضَلَْضَالالًْ َِ  [136نساء: ]ال �قَمْبُلَْوَمنَْيْكُفَّْْبِالّلِهَْوَمالَِئَكِتِهْوَُبُتِبِهَْوُرُحِلِهَْواْليَمْوِمْاآل

ته ذسا و خیامثط او و کساتى که تط خیامثطـ فطو فطسهساز و   ،ایس اى کسانى که ایمان آوضزه»زطغمه: 

و هط کس ته ذسا و فطقسگان او و کساتها و خیامثطانف  ایمان تیاوضیس ،ناظل کطزه کساتهایى که قثالً

 «سرزض حقیقر زچاض گمطاهى زوض و زضاظى قسه ا ،و ضوظ تاظخسین کفط وضظز

 

 حذیث ششیف

َأْنْتُمْؤِمَنْبِالَلِهْ»فطموز:  Uزض تاضة ایمان خطسیس، ضسول اهللا Uاظ نثی اکطم Xهنگامی که غثطئیل 
ََِّْوتُمْؤِمنَْ َِ ٍََّّْهَِْْوَمالَِئَكِتِهْوَُبُتِبِهَْوُرُحِلِهَْواْليَمْوِمْاآل ْيَِِّهَْو ََ  ١) )«بِاْلَقَ ِرْ

ها، کساتها، خیامثطان، ضوظ آذطذ و اینکه ذیط وقط اظ  ، فطقسه>ایمان این اسر که ته اهللا»زطغمه: 

 «غانة اهللا اسر، تاوض و یقین زاقسه تاقی

                                                 
 (٢٨/  ١) -صحيح مسلم  - ١
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 آسمانیهاي  حکم ایمان به کتاب

و  اظ غملۀ اضکان ایمان توزه ،ناظل قسه >آسمانی که اظ غانة اهللاهاي  ایمان آوضزن ته همه کساب

 .فطو اسر

 ضشوست مشدم به کتابهاي آسمانی

گطزز که انسان اظ یک َطف انانیر و ذوزذواهی زاضز و زض نوضذ  می اضید تكط معلوماظ تطضسی ز

گیطز و اظ َطف زیگط زانف تكط نهاقم اسهر و    نمی اغلة آظازي وحقوق زیگطان ضا زض نظط ،زوان

زوانس ته حقیقر زسر یاتهس. اظ همهین ضو،    نمی زض تاضة کایناذ و ذالق آن تسون ضاهنمایی خیامثطان

زوانس ضاه انهلی وتطزهط ضا    نمی زض تاضة انول و قوانین اغسماعی ناضس اسر و ته زنهایی علم انسان

زض ظمانهاي مرسلف غطو ضهنمایی و هسایر تكط و زحقق خیسا کنس. ته همین ذاَط ذساونس مسعال 

اِتَْوأَنْمَزْلَناَْمَ ُهُمَْلَقْ َْأْرَحْلَناُْرُحَلَناْبِاْلبَميمٍّنَْ� :فطمایس می و عسالر زض ضوي ظمین کساتهاي فطسسازه اسر
 [25]الحسیس :  �اْلِكَتاَبَْواْلِميَزاَنْلِيَمُقوَمْالَناُسْبِاْلِقْم ِْ

ایكهان   همهطاي ضوقن و ناظل کطزیم هاي  زطغمه: ته زحقیق ما فطسسازیم خیامثطان ذوز ضا تا نكانه

 کساب و زطاظو ضا زا عمل کننس مطزم تا انهاف...(
 انیقشآن کشیم آخشین کتاب آسم

 Uقطآن کطیم آذطین کساب ذساونسي اسر که غطو ضهنمایی تكطیر زا ضوظ قیامر تط حًهطذ محمهس  

( سهال تههوضذ زهسضیجی زوسهٍ     23نهاظل گطزیهسه اسهر. قهطآن کهطیم زض )      ،که آذطین خیامثطان اسر

منسهوخ قهسه    قثلهی  فطوز آمسه و تا نعول آن زمام کساتهاي آسهمانی  Xتط حًطذ محمس Xغثطئیل

 تاقس. می زعوذ قطآن کطیم عام توزه و تطاي همۀ تكطیر زض همه ظمانها و مکانها اسر. ذُاب و

ایمان آوضزن ته قطآن کطیم تحیص آذطین کساب آسمانی ته هط انسان فطو اسر. کسی کهه تهه قهطآن    

 تاقس. می طة ایمان ذاضظ و کافطیاظ زا ،ایمان نساقسه تاقس

 

 فعالیت

 شیل تاهم تحص کننس:هاي  قاگطزان ته زطزیة زض تاضة ساال

کننهس، زض تهاضة انهول     می گی تكط قوانین ويع . آیا فالسفه اي که تا زکیه ته عقل زض تاضة ظنسه1

 گی تاهم مسفق هسسنس؟ ظنسه
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 آسمانی ضا تیان کنیس.هاي  . زالیل اضثاذ ایمان ته کساب1

 زض غواب ساال غثطئیل زض تاضة ایمان چه فطموز؟ U. ضسول اهللا2

 آسمانی چیسر؟هاي  مان ته کساب. حکم ای3

 آسمانی زاضنس؟هاي  . مطزم چه نیاظي ته کساب4

 

 

تنویسنس که اظ تیسر سُط کمسط  ۀآسمانی یک مقالهاي  قاگطزان زحر عنوان نیاظ انسان ته کساب

 نثاقس.

 سؤالها
 

 کار خانه －ی
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 دوازدهمدسس 

 وحی
که وحهی چیسهر؟    گیطیم می کنیم و یاز می زض تاضة ایمان ته وحی تحص ،تعس اظ ایمان ته کساب ها

 قوز؟ می واظ غانة کی تط چه کسانی ناظل
 تعشیف وحی

وحی زض لغر ته معانی ظیازي اسسعمال قسه اسر، اظ قثیل: اقاضه، ضسالر، الهام، کالم ذفی، امط و 
 کساتر.

 العازه. و زض انُالح علم عقایس عثاضذ اسر اظ: سرن گفسن ذساونس تا خیامثط ته قکل ذفیه و ذاضق

 ششح تعشیف
وي ضا ته نثوذ تطگعیسه اسر،  او زعالیقوز که ذساونس مسعال تا کسی که  می وحی ته سرنی گفسه
 زازه اسر. گان، انجام ته قکل ذفی و تاالزط اظ زوان تنسه ،ذساونس اسرزض تاضة آنچه اضازة 

 دلیل ثبوت وحی

سرن گفسه و  اولین خیغمثط و اولین انسان نثوز که تا مطزم اظ وحی Uحًطذ محمسدلیل نقلی: 
خیهامثطان  ، Uگطفسه زا حًطذ محمهس  Xآنان ضا اظ سرنان آسمانی آگاه کطزه تاقس؛ تلکه اظ نوح

 ،ظیازي آمسه و مطزم ضا اظ وحی آگاه ساذسه انس. این خیامثطان هیچگاهی اظ غانة ذوز سرن نگفسه
 ساونهس مسعهال  کطزنس، چنانکهه ذ  می ته مطزم زثلیغ .قس می ی ضا که ته سوي قان فطسسازهتلکه وح

 فطمایس: می
نَمماِْإلَممىِْإبْمممََّاِهيَمَْوِإْحمم� نَمماِْإلَممىْنُمموٍحَْوالَنِبيٍّمميَنِْمممنْبَمْ ممِ ِهَْوَأْوَحيمْ َْبَممماَْأْوَحيمْ نَمماِْإلَْيممَك يَلِْإنَمماَْأْوَحيمْ َِ َما

يَمممىَْوأَيُّمموَبَْويُمموُنَ َْوَهمماُروَنَْوُحممَلْيَماَنَْوآتمَْ َِ نَمماَْداُووَدْزَبُممورًاَوْإْحممَحَ َْويَمْ ُقمموَبَْواَألْحممَباِطَْو ْ�يمْ
َََلْيمَكْوََبلَممَمْاللّممُهُْموَحممىَْتْكِليًممما َََلْيممَكِْممنْقَمْبممُلَْوُرُحممالًْلَممْمْنَمْقُيْيممُهْمْ  �َوُرُحمالًْقَممْ َْقَيْيممَناُهْمْ

 [163ه164نساء: ]ال
ما وحی فطسسازیم سوي زو، چنانچه وحی فطسسازیم تسوي نوح و خیغمثطانی کهه تعهس اظ   » زطغمه: 
و تهه   فطظنهسان او نس و وحی فطسسازیم تسوي اتطاهیم و اسماعیل و اسحق و یعقهوب و تهط   وي توز

و خیهامثطانى ضا   .ضا عیسی و ته ایوب و ته یونس و ته هاضون وتهه سهلیمان و زازیهم تهه زاوز ظتهوض     
و خیامثطانى ضا نیع که سطگصقر ایكان ضا  گفسیمفطسسازیم که زض حقیقر ماغطاى آنان ضا قثال تط زو 

 «.ایم و ذسا تا موسى آقکاضا سرن گفر ط زو تاظگو نکطزهت
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ََِنْاْلَهَوى� فطمایس: می Uزض آیۀ زیگط زض تاضة محمس نجم: ]الْ�ِإْنُْهمَوِْإَالَْوْحمٌيْيُموَحىْ�َوَماْيَنِطُ ْ
 [4ه3

 «نیسر ،قوز ى که وحى مىاین سرن تجع وح، گویس و اظ سط هوس سرن نمى»زطغمه: 

ُهْمَْأْنْأَنِ ِرْالَناَسَْوَبشٍَِّّْاَلِ يَنْآَمنُموْاَْأَنَْأبَْ� فطمایس: می و نیع َناِْإَلىْرَُوٍلْمٍّنمْ َََجًباَْأْنَْأْوَحيمْ اَنِْللَناِسْ
نَ ْرَبٍِّهْمْقَاَلْاْلَكاِفَُّوَنِْإَنَْهَ اَْلَماِحٌَّْمُِّبينٌْ َِ  [2یونس: ] �َلُهْمَْقَ َمِْصْ ٍقْ

ته مطزى اظ ذوزقان وحى کطزیم که مطزم ضا تیم زه و  آوض اسر که آیا تطاى مطزم قگفر»زطغمه: 
 عهعذ وسهطتلنسي اسهر.   مژزه زه که تطاى آنان نهعز خطوضزگاضقهان    ،انس ته کسانى که ایمان آوضزه
 «.افسونگط آقکاض اسر تسون قککافطان گفسنس این ]مطز[ 

 دلیل عقلی
 منکط وغوز وحهی  ،زاضزکسی که ته وغوز ذسا و ته کمال قسضذ او ایمان  وحی یک واقعیر اسر.

خیام ذویف ضا ته تنهسه   ،قازض مُلق اسر و هط َوضي که اضازه اـ تاقس >ظیطا ذساونس ؛قوز نمی
 فطمایس. می اتالغ فگان
 

 فعالیت
 قاگطزان زض تاضة زالیل وحی تاهم تحص کننس.

 
 حکم ایمان به وحی

قسه، ته قکل اغمالی فطو فطسسازه هاي  ته همه وحی ایمان آوضزن ته همه کساتهاي ناظل قسه و
 اسر.
 

 انواع وحی
 ذساونس ته خیامثطانف ته سه َطیق وحی کطزه اسر:

 . وحی به طشیق الهام و خواب9
فطمایس: تسون قک غثطئیل این سرن ضا زض زلم افگنس که  می Uالف. الهام: َوضي که خیامثط اکطم

کطزه و ضظقف ضا ته َوض کامل میطز که اغل و وقر معین ذوز ضا زکمیل ن نمی هیچ نفسی زا وقسی
یا کم قسن ضظق، هیچ یک اظ قهما   و محسوز قسننگطفسه تاقس، خس ضظق ضا اظ ضاه حالل تجوییس، 

زوان اظ ههیچ ضاههی تهه آنچهه زض نهعز       نمی ضا وازاض نساظز که آن ضا اظ ضاه حطام و گناه تُلثس؛ چون
 غع اظ ضاه اَاعسف.  ،ضسیس ،اسر >ذساونس
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زض ذواب وحی کطز که فطظنسـ  Xَوضي که ذساونس مسعال ته اتطاهیم  ب. دس خواب دیذن:
 زیس. می واي  و ضوقن نیع ذواتهاي Uوحی، خیامثط اکطم اسماعیل ضا شت  کنس و خیف اظ آغاظ

و خیغمثط واسُه اي وغوز نساقسه  >که تین اهللا ۀ: یعنی ته گونسخن گفتن از پشت پشده. 2
 Xعال ته خیغمثطـ وحی کطزه تاقس. چنانکه حًطذ موسیذساونس مس ،تلکه تسون واسُه ،تاقس

 سرنان ذساونس ضا تسون واسُه قنیسه اسر.

فطسهساز و زوسهٍ او    مهی  ضا ته سوي خیغمثهط  ۀذساونس مسعال فطقسوحی به واسطۀ فششته: . 3
 اسر.  Xکطز که این، کاض غثطئیل می وحی ضا تط ضسولف ناظل

 کنس: می ونس مسعال زض این آیه چنین تیانسه َطیق وحی ضا که زض تاال شکط قس، ذسا

هِ وَمَا کَانَ لِثَكَطٍ أَن یُکَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِیّا أَوِ مِن وَضَاء حِجَابٍ أَوِ یُطْسِلَ ضَسُولًا فَیُوحِیَ تِإِشْنِ �
 [51كوضي: ]ال �مَا یَكَاء إِنَّهُ عَلِیٌّ حَکِیمْ

حجهاتى یها    خكهر و سرن گویس غع ]اظ ضاه[ وحى یا اظ که ذسا تا ا نسعزو هیچ تكطى ضا »زطغمه: 
 «کاض سنجیسه ۀآضى اوسر تلنسمطزث .اى تفطسسس و ته اشن او هط چه ترواهس وحى نمایس فطسسازه

 Uتط خیامثط Xتایس زانسر که قطآن کطیم ته این َطیقه یعنی زوسٍ فطقسۀ مکلف یعنی غثطئیل
 وحی قسه اسر.

 

 فعالیت
حص و گفسگو نموزه نسهایع آن  آسمانی تهاي  غامعه انسانی ته وحی و ضهنموزقاگطزان زض تاضة نیاظ 

 یاز زاقر نماینس. واض هسضا نک

 

 
 . وحی ضا زض لغر و انُالح زعطیف کنیس.1
 . زالیل وغوز وحی ضا تیان نماییس.2
 . حکم ایمان ته وحی چیسر؟3
 . انواع وحی ضاتیان کنیس.4
 ل زض آن اظ انواع وحی سرن گفسه اسر.ضا شکط کنیس که ذساونس مسعا ۀ. آی5
 
 

 اي تنویسنس که اظ زه سُط کمسط نثاقس. قاگطزان زض تاضة وحی مقاله

 سؤالها
 

 کار خانه －ی
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 دسس سیضدهم

 ایمان به انبیا و رسوالن
 

 قوز؟ می نثی و ضسول ته چه کسی گفسه

 آیس؟ می آیا نثوذ و خیغمثطي تا کاض و کوقف ته زسر

 

 تعشیف نبی و سسول. 1

 قوز. می گطفسه قسه اسر و نثأ ته ذثط گفسه« نثأ»اغة عطتی توزه که اظ نثی، و الف. نبی:

تهطایف وحهی قهسه     >قوز که اظ َهطف اهللا  می و زض انُالح علم عقایس، نثی ته قرهی گفسه

 تاقس.

گان، او ضا همطاه  تطاي ضسانسن احکامف ته تنسه >قوز که اهللا می ته قرهی گفسه ب. سسول:

 س.تا قطیعر غسیس فطسسازه تاق

 

 فشق بین نبی و سسول. 2

فطسسس،  می گانف تا قطیعر زاظه اي او ضا ته سوي تنسه >قوز که اهللا می ضسول ته قرهی گفسه

کنهس کهه    نمهی  گانف فطسسازه اسهر، فهطق   و نثی کسی اسر که ذساونس او ضا تطاي ضاهنمایی تنسه

زازه قسه تاقس؛ تناءّ تهه ههط    قطیعر انثیاي خیكین ضا ته مطزم زثلیغ کنس و یا قطیعر زاظه اي ته او

 قوز. نمی قوز اما ته هط نثی ضسول گفسه می ضسول نثی گفسه

 

 تعذاد انبیا . 3

 شیل شکط اسر: اذزن قان زض آی 18خیغمثط زصکط ضفسه و نام  25زض قطآن کطیم اظ 

َََلىْقَمْوِمِهْنَمََّْفُعَْدرََواٍتَْمن� َناَهاِْإبْمََّاِهيَمْ ََِلميمٌَْْوتِْلَكُْحَجتُمَناْآتَميمْ نَماْلَمُهْْ�َنَشاِِْإَنْرََبَكَْحِكيٌمْ َوَوَهبمْ
ُْبالًَّْهَ يْمَناَْونُوًحاَْهَ يْمَناِْمنْقَمْبُلَْوِمنُْذرٍّيَِتِهَْداُووَدَْوُحَلْيَماَنَْوأَيُّموَبَْويُْ َْوُموَحمىِْإْحَحَ َْويَمْ ُقوَب ََ وُحم

ُْبملٌّْمٍّمَنْالَيماِلِحينََْوزََبَِّيَاْْ�َوَهاُروَنْوََبَ ِلَكَْنْجِزيْاْلُمْحِمِنينَْ يَممىَْوِإْليَماَس َِ يَلْ �َوَيْحيَمىَْو َِ َوِإْحمَما
َََلىْاْلَ اَلِمينَْ فَضْلَناْ  [86 -83االنعام:] �َواْلَيَمَعَْويُوُنَ َْوُلو ًاْوَُبالًّْ



 

 42 

زضغاذ هط کس ضا که ترهواهیم   .و آن حجر ما توز که ته اتطاهیم زض تطاتط قومف زازیم»زطغمه: 

و ته او اسحاق و یعقوب ضا تركیسیم و همه ضا ته ضاه  .یم ظیطا خطوضزگاض زو حکیم زاناسرتط مى تاال

ضاسر زضآوضزیم و نوح ضا اظ خیف ضاه نمهوزیم و اظ نسهل او زاووز و سهلیمان و ایهوب و یوسهف و      

و ظکطیها و یحیهى و   ، زهیم موسى و هاضون ضا ]هسایر کطزیم[ و این گونه نیکوکاضان ضا خازاـ مى

و اسماعیل و یسع و یونس و لوٌ که غملگى ضا تط ، و الیاس ضا که همه اظ قایسسگان توزنس عیسى

 «غهانیان تطزطى زازیم

ْ،ُهمود،ِْإْدرِيم ،آَدمنامهاي هفر زن اظ خیامثطان زض غاهاي زیگط شکط قسه اسهر کهه عثاضزنهس اظ:    
اَتمُُْْمَحَم ٌْوَْْْاْلِكْفلُْذو،َُْْ ْي ،َْصاِلح ْ.(َوَحَالُمهُْْالَلهَِْْصَلَواتَُْْوِميً اَََْلْيِهمْْ)ْالَنِبيٍّينََْ

َََلْيمَكْ� زض قطآن کطیم اظ موغوزیر زیگط خیامثطان هم ذثط زازه قسه اسر: َوُرُحمًالْقَمْ َْقَيْيمَناُهْمْ
َََلْيكَْ َلْمْنَمْقُيْيُهْمْ  [164نساء: ]ال �ِمنْقَمْبُلَْوُرُحالًْ

یقر ]ماغطاى[ آنان ضا قثال تط زو حکایهر نمهوزیم و   و خیامثطانى ]ضا فطسسازیم[ که زض حق»زطغمه: 

 «ایم ایم[ که ]سطگصقر[ ایكان ضا تط زو تاظگو نکطزه فطسسازه خیامثطانى ]ضا نیع 

چه آنهاي که زض قطآن کطیم شکط قهسه انهس و چهه     ،اسر ته همه انثیاء علیهم السالم فطو ایمان

زضقهطآن کهطیم   شکهط قهان   ن خیامثطانی که آنانی که زض قطآن نامهاي قان شکط نكسه اسر. الثسه آ

 نیامسه اسر تایس تهوضذ اغمالی ته آنان ایمان زاقر.

 

 دالیل اثبات ایمان به پیامبشان. 4

ُْبملٌّْآَممَنْ�فطمایهس:   می ذساونس مسعال زض قطآن کطیم آَممَنْالََُّحموُلِْبَمماْأُنمِزَلِْإلَْيمِهِْممنْرَبٍّمِهَْواْلُمْؤِمنُموَن
نُمَفممٍَُّّقْبَممْيَنَْأَحممٍ ْمٍّمنْرُُّحممِلِهَْوقَماُلوْاَْحممِمْ َناَْوَأَ ْ نَماُْغْفََّانَممَكْرَبَمنَماْوَْبِاللّمِهَْوَمآلِئكَْ ِإلَْيممَكْتِمِهْوَُبُتبِممِهَْوُرُحمِلِهْالَْ

 [285: ةثقط]ال �اْلَمِييَُّْ

، و مامنان همگى ته  ایمان آوضزه ،خیامثط ذسا تسانچه اظ غانة خطوضزگاضـ تط او ناظل قسه»زطغمه: 

انس و گفسنس: میان هیچ یهک اظ فطسهسازگانف    و فطقسگان و کساتها و فطسسازگانف ایمان آوضزه ذسا

و فطغهام    ، خطوضزگاضا، آمطظـ زو ضا ذواسساضیم اَاعر کطزیمقنیسیم و »و گفسنس:   گصاضیم فطق نمى

 «. ته سوى زو اسر
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 فعالیت

 تحص نماینس. ،ع انسانی گصاقسنسقاگطزان زض موضز زأضیطاذ مهم و مطثسی که خیامثطان زض غوام

 

 وسسوالن . حکم ایمان به انبیا5

تاقس؛ لصا انکاض یک نثهی   می فطو و اظ اضکان عقیسة اسالمی ،ایمان آوضزن ته همۀ انثیا و ضسوالن

اظ همین ضو مسلمان مُاتق عقیهسه اـ گهواهی    .گطزز می انکاض همۀ خیامثطان محسوب ،یا ضسول

تین هیچ نثی زفاوزی قایل نیسر و ته همه خیامثطان ایمان زاضز، چون  زهس که زض ایمان آوضزن می

 فطسسازه قسه انس. >همگی اظ سوي اهللا

 نبوت یک عطیۀ الهی است. 6

زهس و تا قوق و کوقهف قرههی،    می ،نثوذ یک عُیۀ الهی اسر و ته هط کسی که او ترواهس

َوِإنَمُهمْمْ� فطمایهس:  می ثیاي تعضگواضزض زونیف ان >آیس. اهللا نمی یعنی تا عثازذ و ضیاير ته زسر
يَمارِْ َْ نَ نَاَْلِممَنْاْلُمْيمَطَفْيَنْاْألَ ه تسون زطزیس آنها زض نعز مها اظ تطگعیهسه قهس   »زطغمه:  [47ل: ] �َِ

 «گاننس

 

 : قاگطزان زض تاضة حکم ایمان ته انثیا و ضسوالن تاهم تحص کننس.فعالیت

 

 تفصیل ایمان به انبیا و سسوالن. 7

 و ضسوالن زض ضوقنی قطآن وسنر مرسهطاً چنین اسر: ایمان ته انثیازفهیل 

ضسهس   مهی  . ایمان زاقسن ته هط خیغمثطي که نامف زض قطآن شکط اسر وغمعاً ته تیسر وخنع نفط1

خیهامثطان زیگهطي ههم     ،وهمچنان ایمان زاقسن ته اینکه ذساونس مسعال غیهط اظ خیهامثطان مهصکوض   

 فطسسازه اسر.

زوحیس ویگانگی ذساونهس و عثهازذ    ،انثیا ۀنکه محوض زعوذ همیزاقسن ته ا کامل . ایمان و یقین2

 اوسر.

 خیامثطاناظ  تعًیته اینکه  یمان. ایمان زاقسن ته همه خیامثطان و زهسیق نثوذ و ضسالر آنها و ا3

 اسر. Uی زیگط زاضنس و تطزطین قان حًطذ محمسعًفًیلر تیكسطي نسثر ته ت
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 انسان هسسنس و هیچ نوع ذهونیر الوهیر زض آنان وغوز نساضز. یامثطانخ. تاوض ته اینکه همۀ 4

نسثر ته همۀ مطزم اظ لحاِ علم، عمل و اذالق، کامل  ،و ضسوالن . ایمان زاقسن ته اینکه انثیا5

 انس و ضسالر ذوز ضا تا کمال امانسساضي ازا نموزه انس.

 ته آنان زازه اسر.اي ه معجعه تطاي زهسیق انثیا >. تاوضزاقسن ته اینکه اهللا6

ته خایان ضسیسه وایكان ته سوي همهۀ   U. ایمان زاقسن ته اینکه سلسلۀ نثوذ تا حًطذ محمس7

آیس و سلسلۀ  نمی مطزم فطسسازه قسه انس و تعس اظ ضحلر ایكان زا قیامر هیچ نثی و ضسول زیگطي

 وحی هم ته آذط ضسیسه اسر.

 

 فعالیت

 قسه اسر؟زض قطآن کطیم نام چنس خیغمثط شکط 

 

 

 و سسوالن معناي ایمان به انبیا. 8

 فطمایس: می زض قطآن کطیم >اهللا

يَلَْوِإْحممَحَ َْويَمْ ُقمموَبَْواأل� َِ نَمماَْوَممماْأُنممِزَلِْإلَممىِْإبْمممََّاِهيَمَْوِإْحممَما ْحممَباِطَْوَممماُْأوتِممَيُْقولُمموْاْآَمنَمماْبِاللّممِهَْوَمممَْأُنممِزَلِْإلَيمْ
يَمىَْوَماُْأوِتَيْالنَْ َِ ُهْمَْوَنْحُنَْلُهُْمْمِلُمونَُْموَحىَْو نُمَفٍَُّّقْبَمْيَنَْأَحٍ ْمٍّنمْ  [136: ةثقط]ال �ِبيُّوَنِْمنْرَبٍِّهْمْالَْ

و تگوییس ما ته ذسا و ته آنچه تط ما ناظل قسه و ته آنچه تط اتهطاهیم و اسهحاق و یعقهوب    »زطغمه: 

ه همهه خیهامثطان اظ سهوى    ناظل آمسه و ته آنچه ته موسى و عیسى زازه قسه و ته آنچه ت اوالزـ

گهصاضیم و زض تطاتهط او    میان هیچ یک اظ ایكان فطق نمى و ایم ایمان آوضزه ،خطوضزگاضقان زازه قسه

 «زسلیم هسسیم

معناي ایمان ته انثیا و ضسوالن این اسر که انسان تایس یقین زاقسه تاقس که ذساونس ته تعًهی اظ  

الهی مژزه تسهنس و اظ عهصاب او تسطسهاننس وهمهه    ي ها کنس زا مطزم ضا ته نعمر می گانف وحی تنسه

 گیطز که عثاضذ اسر اظ: عثهازذ اهللا، اقامهۀ زیهن و    می اینها ته ذاَط ضسیسن ته یک مقهس انجام

 الوهیر، و اسماء و نفازف. ضتوتیر، زض >یگانه زانسسن اهللا
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 .نثی و ضسول ضا زعطیف کنیس.1

 یان کنیس.. نثی و ضسول چه فطقی زاضنس؟ مرسهطاً ت2

 قوز؟ می حانل ی. آیا نثوذ تا کوقف قره3

 و ضسوالن ضا شکط کنیس. . زالیل وغوب ایمان ته انثیا4

 . نام چنس خیغمثط زض قطآن کطیم آمسه اسر؟ معلوماذ اضایه تساضیس.5

 و ضسوالن چیسر؟ . حکم ایمان ته انثیا6

 

 

 تنویسنس. طۀ مرسهف انثیاء علیهم السالم یک مقالیقاگطزان زضتاضة وْا
 

 سؤالها
 

 کار خانه －ی
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 دسس چهاسدهم 

 و رسوالن صفات انبیا
نیک هاي  خیامثطان ضا تا نفاذ واال و نیکویی آضاسسه اسر زا تسواننس ته ذوتی مطزم ضا ته ضاه >اهللا

چنان ذساونس مسعال آنان ضا اظ زمام نفازی که مناسة مقهام نثهوذ نیسهر، خهاك     مزعوذ کننس. ه

 نگهساقسه اسر.

 صفات انبیا

 تاقس: می اذ خیامثطان زض قطآن کطیم شکط گطزیسه که قطاض شیلتطذی اظ نف

قونس، گطسنه  می ذواتنس و تیساض می آقامنس، می ذوضنس و می همه خیامثطان تكط انس، . بشش بودن:9

زاننس و اظ همه نفاذ تكطي تطذوضزاض انس. ایهن تهسان    نمی غیة ،کننس می اظزواظقونس،  می و زكنه

نان تها ذثهط   آاظ زمام يطوضزها و نفاذ انسانی  ،تا مطزم نعزیک توزه تایسخیامثطان ذاَط اسر که 

ذساونس مسعال تا فطسسازن آنان حجر ذوز ضا تط  و زهنس می . آنها ضاه مسسقیم ضا ته مطزم نكانتاقنس

 فطمایس: می و تهانه اي نساقسه تاقنس. ذساونس عصض مطزمگان قایم کطزه زا  تنسه

ُِبْمَْرُحمممولٌْ� ََلَمممْيُكمْبِممماْلُمْؤِمِنيَنَْرُؤوٌفْرَِحممميمٌَْْلَقمممْ َْوممما ْ ٌْ ََنِمممتُّْمَْحمممَِّي َََلْيمممِهَْمممماْ ََزِيمممٌزْ ْ�مٍّمممْنْأَنُفِممممُكْمْ
ْ[١٢٨:ة:توب]ال

قهما زض ضنهع تیفسیهس تهه       قُعا تطاى قما خیامثطى اظ ذوززان آمس که تط او زقهواض اسهر  »زطغمه: 

 «مهطتان اسر و ]هسایر[ قما حطیم و نسثر ته مامنان زلسوظ

 [110کهف: ]ال �ُقْلِْإنََماْأَنَاَْبَشٌَّْمٍّثْمُلُكْمْيُوَحىِْإَلَيْأَنََماِْإَلُهُكْمِْإَلٌهَْواِح ٌْ� فطمایس: می ونیع

قوز کهه ذهساى    [ ته من وحى مىولی همینقسض کهتگو من هم مطل قما تكطى هسسم ]»زطغمه: 

 «قما ذسایى یگانه اسر

مٍّنْقَمْبِلَكَْوَوَ ْلَناَْلُهْمَْأْزَواًواَْوُذرٍّيَفًَْوَلَقْ َْأرْْ� فطمایس: می زض آیۀ زیگط  [38طعس:]ال �َحْلَناُْرُحالًْ

 «و قُعا خیف اظ زو ]نیع[ ضسوالنى فطسسازیم و تطاى آنان ظنان و فطظنسانى قطاض زازیم»زطغمه: 

زنیها و  اي هه  : خیامثطان مأموض انس زا احکام الهی ضا ته مطزم تطساننس زا آنان ته ذوقهثرسی تبلیغ. 2

 >. این کاضي اسر که همۀ خیامثطان تسون کم وکاسر انجام زازه انهس. اهللا قونسضهنمایی آذطذ 

 فطمایس:  می زض این تاضه

�ُِْ َََلىْالََُّحوِلِْإالَْاْلَبَال  [99 :ةالمائس] �َماْ
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 «[ غع اتالغ ]ضسالر[ نیسرۀتط خیامثط ] وْیف»زطغمه: 

يَاْأَيمَُّهاْالََُّحوُلْبَملٍّْغَْماْأُنِزَلِْإلَْيَكِْمنْرَبٍَّكَْوِإنْلَمْمْتَمْفَ مْلَْفَمماْ� فطمایس: می زیگط همین سوضه یۀآزض 
 [٦٧:ةالمائس]ْ�بَمَلْيَ ِْرَحالََتهُْ

خیامف  ،اى خیامثط آنچه اظ غانة خطوضزگاضذ ته سوى زو ناظل قسه اتالغ کن و اگط نکنى»زطغمه: 

 «اى ضا نطسانسه

نهه غافهل و تهی خهطوا.      ،ی تایس هوقیاض، عاقل وزوض انسیف تاقس: هط نثخشدمنذي و بصیشت.3

ْلًماَْوَحَ َّْنَاَْمَعَْداُووَدْاْلِجَباَلْ� فطمایس: می ذساونس زضاین تاضه َِ َناُْحْكًماَْو ْآتَميمْ فَمَفَهْمَناَهاُْحَلْيَماَنْوَُبالًّ
ِلينَْ َِ ََّْوَُبَناْفَا  [79االنثیا: ]ْ�ُيَمبٍّْحَنَْوالطَيمْ

س آن ]زاوضى[ ضا ته سلیمان فهمانسیم و ته هط یک ]اظ آن زو[ حکمر و زانهف عُها   خ»زطغمه: 

 «گان ضا تا زاووز ته نیایف وازاقسیم و ما کننسه ]این کاض[ توزیمه کطزیم و کوهها و خطنس

َناُهْاْلِحْكَمَفَْوَفْيَلْاْلِ طَابِْ� فطمایس: می و زض آیۀ زیگط َ ْدنَاُْمْلَكُهَْوآتَميمْ َْ  [20ل: ]ْ�َو

 «عُا کطزیم کن  و خازقاهیف ضا اسسواض کطزیم و او ضا حکمر و کالم فیهله»زطغمه: 

َِ َمِفْاْلَحَممَنِفَْوَوماِدْلُهمْبِمالَِتيِْهمَيَْأْحَممنُْ�فطمایهس:   می و نیع ْ�ادُْ ِْإلِمىَْحمِبيِلْرَبٍّمَكْبِاْلِحْكَممِفَْواْلَمْو
 [١٢٥نحل:]ال

اى[ کهه نیکهوزط    زگاضذ زعوذ کن و تا آنان ته ]قهیوه تا حکمر و انسضظ نیکو ته ضاه خطوض»زطغمه: 

 «نما گفسگو و مناقكه ،اسر

زوانهس تهه منههة     نمی : همۀ علماء ته این ازفاق زاضنس که نثی تایس مطز تاقس، و ظنمشد بودن. 4

نُّمموِحيْ�ْفطمایههس: مههی ضسههالر تطسههس. چههون ذساونههس مسعههال    َوَممماَْأْرَحممْلَناِْمممنْقَمْبِلممَكِْإالَْرَِومماالًْ
 [١٠٩يوسف:]�لَْيِهمإِْ

 «نفطسسازیم ،کطزیم و خیف اظ زو ]نیع[ غع مطزانى ضا که ته آنان وحى مى»زطغمه: 

 قوز. می تینیس زض این آیاذ لفّ ضغل شکط قسه اسر و زض عطتی ضغل ته مطز گفسه می چنانکه

 [9عام: األن] �َوَلْوَْوَ ْلَناُهَْمَلًكاَْلَجَ ْلَناُهْرَُوالًْ� زض آیه زیگط آمسه اسر:

 «آوضزیم حسما وى ضا ]ته نوضذ[ مطزى زض مى ،زازیم اى قطاض مى و اگط او ضا فطقسه»زطغمه: 

 زض این آیه مثاضکه هم لفّ مطز شکط قسه اسر.

 خیامثط تایس اظ عیوب شیل خاك تاقس:پاك بودن از عیوب: . 5
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 ط و تاالزط تاقس.زض وقر تعطسف اظ همه مطزم ظمانف اظ لحاِ ذلقر تطزتایس الف: هط خیغمثط 

ام و غیطه که َثیعر انسانی اظ آن نفهطذ  صهمچون خیس، غ ب: هط خیغمثط تایس اظ عیوب و امطاو

 زاضز، خاك تاقس.

 ظ: نثی زاضاي چنان کسثی نثاقس که عطف آن ضا تس تسانس. ماننس: نعل کوتی و غیطه.

 مهطزم اظ او گطیهعان   ،ز. نثی تایس سرر زل نثاقس، چون اگط نثی قسی القلهة و تهی ضحهم تاقهس    

ُْبنمَ َْف ًّماَْغِلميَبْاْلَقْلمِ ْ�:فطمایهس  مهی  قونس ذساونهس مسعهال   می فَِبَمماْرَْحَممٍفْمٍّمَنْاللّمِهْلِنمَ َْلُهمْمَْولَمْو
 [١٥٩آل عمران: ]ْ�الَنَفضُّوْاِْمْنَْحْوِلكَْ

خس ته ]تطکر[ ضحمر الهى تا آنان نطمرو ]و خطمههط[ قهسى و اگهط زنهسذو و سهرسسل      »زطغمه: 

 «.قسنس نسه مىگزو خطازوض قُعا اظ  ،توزى می

ضا نیع زازه اسر که  عهمرته خیامثطانف زض کناض زیگط نفاذ نیکو، نفر  >اهللا ـ عصمت:6

 تاقس. نفر عهمر الظمۀ هط خیغمثط میو  سایط انسانها اظ آن تطذوضزاض نیسسنس

 تعشیف عصمت

 قوز. می عهمر زض لغر ته حفّ و نگهساضي گفسه

علم عقایس عثاضذ اسر اظ: آن لُف الهی که خیامثط ضا ته انجام کاضهاي نیک زكویق و زض انُالح 

ساظز زا حقیقهر امسحهان و آظمهایف     نمی زاضز؛ اما اذسیاض ضا اظ انسان ساقٍ می تس نگههاي  و اظ کاض

 تاقی تمانس.

 ششح تعشیف

هان زوض نگهساقسه و همه خیامثطانف ضا ته فًل و کطم ذوز خیف و تعس اظ نثوذ اظ همه گنا >اهللا

 چنان قسضزی ته آنان زازه که آنان ضا ته انجام کاضهاي نیک زكهویق نمهوزه و اظ کاضههاي تهس تهاظ     

 کنس. نمی زاضز؛ اما اذسیاض ضا اظ آنها سلة می

 از گناهان علیهم السالم عصمت انبیا

 :تایس گفر که گناه ته زو قسم اسرتطاي وياحر تیكسط، عهمر انثیا 

قوز که زض زنیا تطایف حس زعیین قسه و یا ته مطزکهة آن   می : ته گناهانی گفسهیشهگناهان کب أ.

 وعیس آزف زازه قسه تاقس یا هم اینکه انجام زهنسه آن موضز لعن و غًة قطاض گطفسه تاقس.
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: گناهانی اسر که زض زنیا تطایف حس زعیین نكهسه و زض آذهطذ ههم عهصاتی     گناهان صغیشه ب.

 تاقس. تطاي آن مكرم نگطزیسه

خهاك انهس و    ماننس: کفط، زضوغ و غیهطه  اظ همه گناهان اعم اظ کثیطه و نغیطه -علیهم السالم-انثیا 

 تاقنس. می گناهی اظ آنان سطنعزه و آنان معهومقهساً یا سهواً چنین 

 دالیل این عصمت

ن تهاضه تهه   ضسانسن خیام ذسا ته مطزم اسر؛ قطآن کطیم زضایه  ،خیامثطان عهمر یکی اظ مهم زطین زالیل

ََِنْاْلَهَوى� زهس: می نسق و ضاسسی آنها گواهی  [4ه3النجم: ] �ِإْنُْهَوِْإَالَْوْحٌيْيُوَحى،َوَماْيَنِطُ ْ

 «نیسر ،قوز ى که وحى مىاین سرن تجع وح، گویس و اظ سط هوس سرن نمى»زطغمه: 

َناْبَمْ َضْاْألَقَاِويلِْ� فطمایس: می و نیع َََليمْ ْ نَاِْمْنُهْبِاْلَيِمينَِْألَْْ�َوَلْوْتَمَقَوَلْ ْ�ثُمَمَْلَقَطْ نَماِْمْنمُهْالْمَوتِينَْْ�ََ
ََْنُهَْحاِوزِينَْ  [47ه44: ةاحلاق] �َفَماِْمنُكمْمٍّْنَْأَحٍ ْ

سهدس ضگ   ،گهطفسیم  زسهر ضاسهسف ضا مهى   ، تسر خیغمثط تط ما تعى سرن ضا می و اگط»زطغمه: 

 «قس [ او نمىو هیچ یک اظ قما مانع اظ ]عصاب ،کطزیم مى قُعقلثف ضا 

اْرحمولْا ْإنمتْتم اَبنا ْيمقمال:ْقمالوا:Wْْةَّْيمَنْابم ْهَّْ»همچنان زض حسیص قطیفی آمسه اسر: 
 «.قال:ْالْأقولْإالْحقاًْ
کنیس؟  می ضوایر اسر که انحاب فطموزنس: اي ضسول ذسا! قما تا ما قوذی Wزطغمه: اظ اتوهطیطه

 گویم. نمی ضسول ذسا فطموز: من چیعي غع حق

توزن تسون عهمر آنان اظ ههط   الگوو این  هسسنس الگوگط، انثیا تطاي زیگطان سطمكق اظ غانة زی

فطمایهس:   مهی  >لصا ذساونس آنان ضا اظ هط گناهی خاك نگهساقسه اسر. اهللا نوع گناه ممکن نیسر.

 [90:االنعام]ْ�ُأْولَمِلَكْاَلِ يَنَْهَ ىْالّلُهْفَِبُهَ اُهُمْاقْمَتِ هْْ�

ی انس که ذساونس ضاه ضا ته آنان نكان زازه اسر، خس زو نیع ته هسایر آنهان  زطغمه: خیامثطان کسان

 «اقسسا کن!

َيارِْ�فطمایس:  می و نیع زض زونیف آنان َْ  [48ل:] �وَُبلٌّْمٍّْنْاْألَ

 «گان تطگعیسه انس زطغمه: و هط یک اظ آنان اظ تنسه

َناُهمْْ�فطمایس:  می و تاظ زض تاضة آنها   [87األنعام: ] �ُمْمَتِقيمٍِْْصََّاطٍِْْإَلىْاُهمَْْوَهَ يْمنََْْواْوَتبَميمْ

 «آنان ضا تطگعیسیم و ته ضاه ضاسر هسایر قان نموزیم»زطغمه: 
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 : قاگطزان زضتاضة نفاذ انثیا تاهم تحص کننس.فعالیت

 

 

 .تیان کنیس. زالیل تكط توزن خیامثطان ضا 1

 . زالیل نفر زثلیغ ضا تیان نماییس.2

 یطکی ضا شکط کنیس.. زالیل نفر فُانر و ظ3

 اظ کسام عیوب خاك تاقنس؟تایس  ء. انثیا4

 . معناي لغوي و انُالحی عهمر ضا تیان کنیس.5

 تاقنس؟ می خیف اظ تعطر اظ گناه معهوم -علیهم السالم - ءانثیا. آیا 6

 تاقنس؟ می تعس اظ تعطر اظ گناه معهوم ءانثیا. آیا 7

  ضا تیان کنیس. ءانثیا. زالیل عهمر 8

 

 

 یک مقاله تنویسیس. Uض تاضة اذالق و سیطذ نیکوي حًطذ محمسز

 سؤالها
 

 کار خانه －ی
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 دسس پانضدهم

 پیغمبران اولو العزم
 

همه خیامثطان ناحة ععم و نهثط و   و ناحة ععذ و منعلر انس >همۀ خیامثطان زض خیكگاه اهللا
اما ذساونس مسعال ععم و خایمطزي تطذی اظ خیامثطان ضا سهسوزه اسهر. ایهن زاللهر      ،تطزتاضي توزنس

کنس که آنها نسثر ته زیگط خیغمثطان ععم تیكسطي زاقسنس و زض نعز ذساونس مسعال مقام و منعلر  می
 قان تلنسزط اسر.

 

 تعشیف عضم
 ععم ته معناي نثط، ضثاذ و انجام زازن یک کاض تا اضازة تسیاض قوي اسر.

 قوز؟ می چطا ته تعًی اظ خیامثطان اولوالععم گفسه
تهه همهین ذهاَط     ،گطفسنهس  مهی  این خیامثطان زض کاض زعوذ و ضسالر اظ نثط و تطزتاضي ظیازي کاض

 آنان ضا تا نفر اولوالععم سسوزه اسر. مسعال ذساونس
 

 تعذاد پیغمبشان اولوالعضم
خیامثطان اولوالععم  مسلمان، هوض زانكمنسانزض این تاضه اقوال مرسلفی اظ علما نقل قسه که نعز غم

و  X، حًهطذ عیسهی  X، حًطذ موسهی X، حًطذ اتطاهیمX: حًطذ نوحزن انسخنع 
 .Uحًطذ محمس

 ذساونس مسعال خیامثطان اولو الععم ضا زض این آیه شکط کطزه اسر:

ْ نَاِْمَنْالَنِبيٍّميَنِْميثَماقَمُهْمَْوِمنمَكَْوِممنْنُّموٍحَْوِإبْممََّْ� ََ ُهمَْوِإْذَْأ مْ نَاِْممنمْ ََ يَممىْابْمِنَْممََّْيَمَْوَأ َِ اِهيَمَْوُموَحمىَْو
 [7األحعاب:] �مٍّيثَاقًاَْغِلي ًا

و ]یاز کن[ هنگامى ضا که اظ خیامثطان خیمان گطفسیم و اظ زو و اظ نوح و اتطاهیم و موسى و عیسى »
 «خسط مطیم و اظ ]همه[ آنان خیمانى اسسواض گطفسیم

 ط قسه اسر:و زض این آیه مثاضکه هم شک

َناْبِمِهِْإبْممََّاِهيَمَْوُموَحمى� نَماِْإلَْيمَكَْوَمماَْوَصميمْ يِنَْماَْوَصىِْبِهْنُوًحاَْواَلِ يَْأْوَحيمْ َََّ َْلُكمْمٍَّنْال ٍّ يَممىَْْْ َِ َو
َُوُهْمِْإلَْيممِهْاللَممهُْ ََلَممىْاْلُمْشممَِِّبيَنَْممماْتَممْ  َْببُمممََّْ يَنَْوَالْتَمتَمَفََّقُممواِْفيممِه َيْجَتبِمميِْإلَْيممِهَْمممنَْيَشمماَِْْأْنَْأِقيُمممواْالمم ٍّ

 [13الكوضي:] �َويَمْهِ يِْإلَْيِهَْمنْيُِني ُْ
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تطاى قما زكطیع کطز و آنچه  ،آن سفاضـ کطز ةاظ ]احکام[ زین آنچه ضا که ته نوح زض تاض»زطغمه: 
آن ته اتطاهیم و موسى و عیسى سهفاضـ نمهوزیم کهه     ةضا ته زو وحى کطزیم و آنچه ضا که زض تاض

تط مكطکان آنچه که ایكان ضا ته سوى  آیس می نگطا .انساظى مکنیس  تطخا زاضیس و زض آن زفطقهزین ضا 
 ،گعینس و هط که ضا که اظ زض زوته زضآیس ذسا هط که ضا ترواهس ته سوى ذوز تطمى ،ذوانى آن فطا مى

 «.نمایس ته سوى ذوز ضاه مى
 

 اهم تحص کننس.: قاگطزان زض تاضة زعساز خیامثطان اولو الععم تفعالیت
 

 فضیلت پیغمبشان اولوالعضم:
 همهۀ  و تافًیلر زهطین  ؛این خیامثطان اولوالععم نسثر ته همه خیامثطان زیگط فًیلر ظیازي زاضنس

 اسر. Uقان حًطذ محمس

��àe>[ßÉå]��[ï¶àÆåb�ß½ßaA��ã\Ç[à¾��à¼ÉåÂ=ßf[áEóCßÆ»فطموزنس:  Uضوایر اسر که ضسول اهللا Wاظ حًطذ اتوهطیطه
ÎßjÉå¢ßÆ�ÇàºßÆÎßi�ßÆ�ãbç»ßVàº��¼àÂàfáÉß]�ßÆãbç»ßVàº� (1) 
 $عیسههی،  $اتههطاهیم  $،تطزههطین قههان نههوح  $زض تههین فطظنههسان آزم»زطغمههه: 
 .اسر �و تهسطین ایكان محمس تاقنس می �و محمس $موسی

َياَممِفْآَدَمْيَممْوَمْاْلقï¶àÆåb�ِْ]�أَنَماَْحميٍُّ ْ»ضوایر کطزه آمسه اسر:  Wو زض حسیطی که امام مسلم اظ اتوهطیطه
اِفٍعَْوَأَوُلُْمَشَفعٍْ َْ ََُّْوَأَوُلْ ََْنُهْاْلَقبمْ  (٢)«.َوَأَوُلَْمْنْيَمْنَش ُّْ

 هسهسم، خهیف اظ همهه قثهط مهن تهاظ       Xمن زض ضوظ قیامر سیس و تعضگ فطظنسان آزم »زطغمه: 
 قوز. می قوز، من اولین قفاعر کننسه هسسم وخیف اظ همه قفاعر من قثول می

 

 فًیلر خیامثطان اولوالععم ضا تیان کننس. ،: قاگطزانفعالیت
 

 

 
 . ععم ضا زعطیف کنیس.1
 قوز؟ می . چطا ته تعًی اظ خیامثطان، اولوالععم گفسه2
 . خیامثطان اولوالععم چنس نفط انس؟3
 . زض تاضة فًیلر خیامثطان اولوالععم یک حسیص قطیف تیان کنیس.4

                                                 
 اذطره اتن يساوط - 4

 يّی اِزمیى Uتاب تفضیل نثینا محمس -غحیح مسّم - 2

 سؤالها
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 شانضدهمدسس 

 و کرامتمعجزه 
 معجضه. 1

عهاغع سهاذسن ضا    زض لغر نازوان و کلمۀ معجعه اظ مهسض اعجاظ گطفسه قسه که: ضهتعشیف معج

 گوینس.

یا سرن عاغع کننسه و ذاضق العازه که ذساونس مسعال ته قههس   و زض انُالح عثاضذ اسر اظ کاض و

 کنس که زیگط انسانها اظ انجام آن عاغع انس. می زأییس نثی و ضسول اظ او نازض

 

 ششح تعشیف

قوز و زاضاي قطایٍ  می ضسالر نازض و قوز که اظ مسعی نثوذ می ه کاض و یا سرنی گفسهمعجعه ت

 شیل اسر:

معجهعه   ،و اگط چنهین نثاقهس   )َطف مقاتل اظ انجام آن عاغع قوز(. معجعه تایس عاغع کننسه تاقس1

 نیسر.

زههس، امها   . ته ذاَط زأییس زعواي نثوذ و ضسالر تاقس خس اگط کسی کاض ذاضق العازه اي انجام 2

 قوز. نمی زعواي نثوذ و ضسالر نساقسه تاقس، آن کاضـ معجعه گفسه

 . کاض ذاضق العازه تا زعوا تطاتط تاقس.3

 

 انواع معجضه

 معجعة خیامثطان زو نوع اسر:

 محسوس. . معجعة1

 . معجعة غیط محسوس.2

ه : معجعه اي اسر که انسان تا حواس خنجگانهه اـ آن ضا زضك کهطز  معجضة محسوس: اول

، تینها قهسن کهوض مهازضظاز تها زعهاي       Xزوانس. ماننس ذاضظ قسن اقسط اظ کوه تا زعاي نهال   می

، زو نهیم  Uته ماض و حازضۀ اسطا و معطاظ خیامثط اکهطم  X، زثسیل قسن عهاي موسیXعیسی

 آب اظ انگكسان مثاضك آن حًطذ، و زیگط معجعاذ ایكان. فواضه ظزنقسن ماه و 
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مطهل   ،قهوز  مهی  اسر که ته وسیلۀ عقهل زضك  ايمعجعه این  معجضة غیش محسوس:: دوم

تعضگ زطین معجعه ناظل قس، Uکه تط حًطذ محمس ازن اظ حوازش غیثی آینسه. و قطآنمعلوماذ ز

 ایكان اسر.

 

 حکم معجضه

الههی   مهسز و کمهک  ایمان زاقسن ته معجعاذ خیامثطان فطو اسر. چون معجعة هط خیغمثط یک 

ساظز. خس آن َوض که ایمان زاقسن ته ذوز خیغمثط فطو اسر،  یم اسر که ضاسسی خیغمثط ضا ضاتر

 تاقس. می ایمان ته معجعة او نیع فطو
 

 : قاگطزان زض تاضة معجعه تاهم تحص کننس.فعالیت
 

 کشامت .2

 تعشیف کشامت

َْبََّْمنَماْبَنِم� فطمایس: می قوز. ذساونس مسعال می کطامر زض لغر ته ععذ و گطامی زاقسن گفسه يَْوَلَقمْ 
 [70اإلسطاء: ]ْ�آَدمَْ

 «و ته ضاسسى ما فطظنسان آزم ضا گطامى زاقسیم»زطغمه: 
 قوز. می نازض (>)تنسة مقطب ذساونس  و زض انُالح عثاضذ اظ کاضي اسر که اظ ولی

 ششح تعشیف
کطامهر   ،عملف مُاتق اسالم تاقس اگط یک کاض عاززاً ناممکن اظ قرهی نازض قوز که عقیسه و

ذاضق العازة او اسسسضاظ اسهر   کاض ،اگط عقیسه وعمل قرم مُاتق اسالم نثاقس اما ،قوز می گفسه
 نه کطامر.

 دلیل اثبات کشامت
تا زالیل ظیازي ضاتر اسر، َوضي که اهللا غل غالله زض تهاضة مهطیم علیهها السهالم      ءکطامر اولیا

ن َْ� فطمایس: می َِ َهاْزََبَِّيَاْاْلِمْحََّاَبَْوَوَ ْ َََليمْ َلْ ََ َهاِْرْزقاًْقَاَلْيَاَْمََّْيُمْأََنىْلَمِكَْهمَ اْقَالَمْ ُْهمَوُْبَلَماَْد
نِ ْالّلهِْ َِ  [37آل عمطان: ]ْ�ِمْنْ

یافر ]مى[گفر  نعز او ]نوعى[ ذوضاکى مى ،قس زض محطاب تط او واضز مى کطیاظ هط تاض که»زطغمه: 
 «سراین اظ غانة ذسا [گفر اى مطیم این اظ کجا تطاى زو ]آمسه اسر او زض خاسد مى
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 .کنس می انحاب کهف زاللرکطامر ته  ،زاسسان انحاب کهف که زض قطآن شکط قسه اسر
زض زوضان نحاته اظ نحاتیان مسعسز کطاماذ گوناگونی ْاهط قسه که زفهیل آن زض کسة حسیص و 

 زاضید وغوز زاضز.
 

 فعالیت
 قاگطزان زاسسان انحاب کهف ضا قسماً ته نوتر تیان کننس.

 

 حکم کشامت

اولیا تطاي زأییس و کمک آنها و تطزطي زین ضاتر و حق اسر، امها کطامهر زض اذسیهاض ولهی      کطامر

کطامر نازض قوز؛ چون کطامر تهه اضازه و ذواسهر ذهسا     نیسر. خس يطوض نیسر که اظ هط ولی

 قوز. نمی تا کطامر کسام حکم غسیس زینی ضاتر تسسگی زاضز، و

 

 

 

 ضا زعطیف کنیس.و کطامر . معجعه 1

 واع معجعه ضا تیان کنیس.. ان2

 . حکم معجعه چیسر؟3

 ضا تیان کنیس. طامرک. زالیل اضثاذ 4

 ؟کنس می نازضکطامر  ،ته چه مقهسي اظ ولی مسعال ذساونس. 5

 

 

و تطذهی اظ معجهعاذ خیهامثطان علهیهم السهالم ضا نهام        تنویسنس اي ۀقاگطزان زض تاضة معجعه مقال

 .تگیطیس

 سؤالها
 

 کار خانه －ی
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 دسس هفذهم

  سحراستدراج و 
 

 استذساج. 9
 تعشیف استذاسج

 اسسسضاظ زض لغر ته معناي تاالضفسن گام ته گام اسر.
 قوز که اظ اقرال کافط یا فاسق نازض می گفسه ماننس سحط و زض انُالح ته کاض ذاضق العازه اي

 قوز. می
 ششح تعشیف

اسسسضاظ  هطگاه کاضي اظ یک کافط، فاسق، کاهن، نجومی، ساحط و یا نیطنگ تاظ نازض گطزز، ته آن
 قوز. می گفسه

ذوز ضا تط آنان گسهسطزه  هاي  ذساونس ته همان انساظه نعمر ،هط انساظه که سطکكی این افطاز ظیاز قوز
 ساظز زا قسم ته قسم ته هالکر نعزیک قونس و حجر ذسا تط آنان قایم گهطزز. ذساونهس مسعهال    می زط

يَاتَِناَْحَنْمتَْ� فطمایس: می َْبَ بُوْاْبَِ َْالْيَمْ َلُمونََْواَلِ يَن ُِ  [182األعطاف: ] �ْ رُِوُهمْمٍّْنَْحْي
اظ غائیکهه   ذهواهیم گطفهر   ایكهان ضا ته زهسضیع   ،و کسانى که آیاذ ما ضا زکصیة کطزنس»زطغمه: 

 «ایكان نمی زاننس.
 

 سحش. 2

 تعشیف سحش

قهوز کهه سهثة ْهاهطي      مهی  سحط زض لغر ته نیطنگ، تاضیکی و زغییط زازن قکل یک چیع گفسه

 ه تاقس.نساقس

و زض انُالح عثاضذ اسر اظ کاض ذاضق العازه اي که ته کمک قیاَین اظ نفسههاي تهس و ذثیهص    

 قوز. می نازض

 

 ششح تعشیف

 قهوز کهه سهثة ْهاهطي آن زیهسه      می سحط زض ظتان عطتی ته نیطنگ تاظي و عمل ْطیفی گفسه

 قوز. نمی
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اقرال تی السعام ته زیهن و  قوز که اظ زسر  می عجیة و غطیثی گفسههاي  و زض انُالح ته کاض

گیطز واین اقرال  می قوز که تا گفسن الفاِ کفطي و ته کمک قیُان، انجام می تس عمل، نازض

 کننس. می تا یازگیطي و زمطین ته آن زسر ضسی خیسا

اگط کسی تا سطعر زسر و چاالکی و یا تا اسسفازه اظ زواهاي ذال، کاض عجیة و ذاضق العازه اي 

 قوز. نمی حقیقی گفسهانجام زهس، سحط 

 وجود سحش

 وغوز سحط اظ ضوي قطآن و احازیص نثوي و اغماع امر ضاتر اسر.

 فطمایس: می Xموسی موغوز زض ظمان زض تاضة ساحطان >اهللا

ََِ يمٍْ� َُْيَنْالَناِسَْواْحتَمََّْهُبوُهْمَْوَواِواِْبِمْحٍَّْ  [116اف: األعط] �قَاَلْأَْلُقْوْاْفَمَلَماْأَْلَقْوْاَْحَحَُّوْاَْأ

زیسگان مطزم ضا افسون کطزنهس و آنهان ضا تهه زهطس      ،نسنسگنیس و چون افگقما تیف : گفر»زطغمه: 

 «.انساذسنس و سحطى تعضگ زض میان آوضزنس

 یادگیشي سحش

یازگطفسن  ،یاز زازن و یاز گطفسن سحط حطام اسر. و هطگاه سحط تط تنیاز عقیسة کفطي اسسواض تاقس

 تاقس. می آن واغة القسل آن کفط توزه ویاز گیطنسة

 فشق سحش و معجضه

 فطق ظیازي تین سحط و معجعه وغوز زاضز که تطذی اظ آنها قطاض شیل اسر:

 >اما معجعه اظ نفسهاي خاك و ععیعي که ته اهللا ،قوز می . سحط اظ نفسهاي قطیط و خلیس نازض1

 تسیاض نعزیک انس.

 الكی زض کاض نیسر.. زض معجعه زحسي و چالف وغوز زاضز، ولی زض سحط چ2

اما معجعه زنها ته کمهک و   ،گیطز می . سحط تا انجام اعمال ناضوا و تا اسسمساز اظ قیاَین نوضذ3

 اسر. >ذواسر اهللا

آن  زحقهق اما زض معجعه خیغمثط فقٍ اظ ذساونس  ،. یازگیطي سحط تا آموظـ و زمطین ممکن اسر4

 کنس. می ضا زقايا

 زهس. می اما سحط زنها قکل ْاهطي ضا زغییط ،ساظز می . معجعه حقیقر یک چیع ضا زثسیل5
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اما سحط غع یک کهاض گنهاه نیسهر، کهه تهطاي گمهطاه        ،قوز می . تا معجعه حقانیر خیغمثط ضاتر6

 گیطز و غع ظیان هیچ فایسه اي نساضز. می ساذسن مطزم و گسسطـ فساز زض ضوي ظمین انجام

ما معجعه قطٌ ذال، غاي و وقر معینهی  . سحط ته قطایٍ، غاي و وقر ذانی تسسگی زاضز؛ ا7

 نساضز.

 تاقس. می . معاضيه و مقاتله تا سحط ممکن اسر، اما مقاتله تا معجعه محال8

  

 : زض ضوقنی این زضس تگوییس که ساحط و منجم تا هم چه فطقی زاضنس؟فعالیت

 
 

 

 

 
 ؟اسسسضاظ و سحط ضا زعطیف نماییس. 1

 ییس.تگو ضا اسسسضاظ و سحطزلیل اضثاذ . 2
 ؟یازگیطي سحط چه حکم زاضز. 3
 .فطق معجعه و سحط ضا واي  ساظیس. 4
 

 

 

 که اظ خنع سُط کم نثاقس.تنویسنس  اي مقالۀو اضطاذ آن  سضاظ و سحطاسسقاگطزان زض تاضة 

 سؤالها
 

 کار خانه －ی
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 دسس هجذهم

 قضا و قدر
 

کهه  یکی اظ اضکان ایمان، عقیسه ته قًا و قسض اسر. ایمان زاقسن ته قًاء و قسض مويوعی اسهر  
گهانی مسهلمانان زض کلیهه حهاالذ ذهوب و تهس نمایهانگط         زأضیط آن زض عقیسه، سلوك، کطزاض و ظنسه

 تاقس.  می

 تعشیف قضا و قذس
 خیسا کطزن و حسمی توزن ضا گوینس.  ،قًا: قًا زض ظتان عطتی فیهله کطزن .أ 
 قوز.  حکم، فیهله و انساظه گفسه می ته قسض: قسض زض ظتان عطتی .ب 

اسر که اهللا زعالی تط اساس علهم قهامل و    ةو قسض عثاضذ اظ آن زقسیط و انساظو زض انُالح، قًا 
 1حکمر ذوز زض کایناذ زعیین نموزه اسر.

 ششح تعشیف
 يطوضیسر: فهم نکاذ آزی غهر فهم زضسر مويوع قًاء و قسض 

ته این ایمان زاقسن که اهللا زعالی ته هط چیع تُوض اغمالی و زفهیلی  علم ازلی اهللا تعالی: .4
ته زمام حاالذ گصقسه و آینسه، عالم و زاناسر، همانگونه که ته افعال ذوز علم کامهل زاضز   و

 گان ذوز نیع علم همه غانثه و فطاگیط زاضز.  ته کطزاض و عملکطزهاي تنسه
گیطز َوضي علم زاضز  همچنان ته حوازش و زغییطاذ و زحوالذ گصقسه و آنچه زض آینسه نوضذ می

 و زعالی ناخسیس نیسر.اظ علم ا چیعيکه هیچ 

ََْنمُهِْمثْمَقماُلَْذرٍَةِْفميْالَممَماَواِتَْوالِْفميْاَألْرِ َْوالْ� اهللا غل غالله میفطمایس: ََاِلِمْاْلَيْيمِ ْالْيَمْ مُزُبْ
ِْبَتاٍبُْمِبينٍْ  [3سثأ: ال] �َأْصَيَُِّْمْنَْذِلَكَْوالَْأْببَمَُِّْإالِْفي

خنههان  هها   ز اظ او ته انساظة یهک شضه نهه زض آسهمان   علم زاضها  ( ته همه خوقیسه>زطغمه: آن )اهللا
مگط آنکه هط چیهعي زض   )چیعي اسر( و نه تعضگسط کوچکسطنه اظ انساظه شضه  ،مانس و نه زض ظمین می

 . تاقس می یک زفسط آقکاضا زضظ
 
 
 

                                                 
 الفاِ قًاء و قسض زض ظتان عطتی ته مفاهیم مسعسزي اسسعمال می قوز مگط زض علم عقایس هط زو لفّ مسطازف می تاقنس - 1
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 همه چیض، دس لوح محفوظ نوشته شذه است .2
عهالم   اضزثهاٌ زاضز، ه که ته مرلوقاذ هط آنچ تط ته این هم ایمان زاقسن فطو اسر که اهللا زعالی

زمام مقسضاذ مرلوقهاذ ضا کهه تهطاي قهان ازفهاق      یعنی زض لوح محفوِ نوقسه اسر،  آنو اسر 
 نوقسه اسر. ذساونس تط اساس علم قسیم ذوز  ،زهنس میافسس و یا آنها انجام  می

ْفَمَ لُمموُهِْفمميْالزُّ� اهللا زعههالی زض ایههن تههاضه فطمههوزه انههس:   ٍِ ممْي َْ ْ�وَُبمملَُّْصممِييٍَّْوََبِبيممٍَُّْمْمممَتَطٌَّْْبُممَِّْوَُبمملُّْ
نوقهسه قهسه زض لهوح محفهوِ، و ههط سهرن        ،کننس زطغمه: و هط چه ایكان میْ[٥٣، ٥٢]القمرر:

َبَتَ ْالَلُهَْمَقاِديََّْاْلَ الَِئِ ْقَمْبَلَْأْنَْيْ ُلَ ْ»فطموزه انس:  Uخیغمثط نوقسه قسه اسر. ،کوچک و کالن
َْحَنفٍْالَمَمَواِتَْواَألْرَ ْبِْ ََ  (١)ْ«...َ ْمِميَنْأَْل
اظ خیهسایف آسهمانها و ظمهین    خنجاه هعاض سال قثل مرلوقاذ ضا  (زقسیط)ها  هانساظ زطغمه: اهللا زعالی
 نوقسه کطزه اسر. 

ته این ایمان زاقسن فطو اسر که هیچ چیهع تهسون ضيها،     مشیت و سضاي اهللا تعالى: .3
هللا غل غالله ترواهس آن یس، خس چیعي ضا که اآ اضازه و مكیر اهللا زعالى اظ عسم ته وغوز نمی

 قوز.  نمی ،و چیعي ضا که نرواهس قوز می
َُِْوَيْ َتاُرْ� فطمایس: اهللا زعالى می   [ ٦٨]القصص: ْ�َورَبَُّكَْيْ ُلُ َْماَْيَشا

 گعینس هطکی ضا ذواهس.   آفطینس هط چی ضا ترواهس و می زطغمه: خطوضزگاضذ می

ْاْلَ ماَلِمينَْ� :اسرزض آیر زیگطي فطموزه  َِْاللَمُهَْربُّ ُِوَنِْإالَْأْنَْيَشما زطغمهه: و   [٢٩]التكروير: ْ�َوَمماَْتَشما
 قوز زا آنکه اهللا ضب العلمین نرواهس.  ته ذواسر قما هیچ کاضي نمی

 >آیس و هط چیهع مسعلهق تهه اضازة اهللا    نمی توغوز >تا وغوز اینکه هیچ چیع تسون اضازة اهللا -٤
نسانها اذسیاض زازه قسه که هط که کاض ذوب انجام زهس ته اذسیهاض و اضازة ذهوز   اسر تا آنهم تطاي ا

زهس و هط که کاض ناقایسسه و تس نمایس ته اضازه و اذسیاض ذویف میکنس و ذساونس مسعهال اظ   می انجام
قسیم ته کنف کاض ذوب و تس عالم اسر و این علم ذساونسي کسام اغثاضي زض انجام کاض ذوب و تس 

، زض ایهن مهوضز   زهنهس  مهی  ه ذوقی و ضيهاي ذهوز انجهام   ضا تها  نساضز؛ تلکه ایكان کاض اقرال،

فَمَن قَاء فَلْیُاْمِن وَمَن قَاء فَلْیَکْفُطْ إِنَّها أَعِسَهسِنَا لِلظَّهالِمِینَ     � چنین فطموزه اسر: >ذساونس
 [.29]الکهف:  �نَاضّا أَحَاٌَ تِهِمِ سُطَازِقُهَا 

ما ته سسمگطان آزكهی ضا   .قوز( کافط و اضازه کنس)ذواهس آوضز و هطکه ن ذواهس ایمازطغمه: هط که 
 کنس. می امازه کطزه ایم که سطا خطزه آن ایكان ضا احاَه

                                                 
 صحيح مسلم - ١
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 دلیل اثبات قضا و قذس: 
 آیاذ و احازیص ظیازي ضاتر گطزیسه اسر: قًا و قسض زوسٍ

َلْقَناُهِْبَقم� :اسراهللا غل غالله فطموزه  ََ ْ ٍِ ْي َْ ُْبَلْ زطغمه: ما هط چیهعي ضا تهه    [49]القمط:  �َ رٍِْإنَا
 معین خیسا کطزیم.  ةانساظ

ْفَمَقَ رَُهْتَمْقمِ يًَّا� فطمایس: زض آیر زیگط می ٍِ ْي َْ ُْبَلْ َلَ  ََ زطغمهه: و )اهللا( آن شازهی    [2]الفطقهان:   �َو
 معین مقطض کطزه اسر.  ةاسر که زمام اقیا ضا آفطیسه و ته آنها انساظ

مٍَّّهِْ»ه: زض حسیص قطیف آمس َْ ْيَِِّهَْو ََ زطغمه: خیغمثهط نهلی اهللا علیهه وسهلم تهه       (١)«َوتُمْؤِمَنْبِاْلَقَ ِرْ
 غثطئیل علیه السالم گفسنس: و اینکه زو ایمان زاقسه تاقی ته زقسیط ذیط و قط. 

ٍََِّّْهَْحَتىْيمَْ»زض حسیص زیگط آمسه:  ْيَِِّهَْو ََ ََْبٌ َْحَتىْيُمْؤِمَنْبِاْلَقَ ِرْ ْ َلَمَْأَنَْمماَْأَصمابَُهْلَمْمَْيُكمْنَْالْيُمْؤِمُنْ
طََحُهَْلْمَْيُكْنْلُِيِييَبهُْ َْ  (٢)«لُِيْ ِطَلُهَْوَأَنَْماَْأ

قوز زا آنکه ته زقسیط ذیط و قط ایمان نساقسه تاقس، و زا تسانس که  نمی هیچ گاه یک تنسه ایمان زاض
 ه، تطایف ضسیسنی نثوز.اظ وي ذُا قسنی نثوز و آنچه ته وي نطسیس ،آنچه تطایف ضسیسه اسر

 

 حکم ایمان به قضا و قذس 
 ایمان زاقسن ته قًاء و قسض فطو اسر. 

 

 

 
 قًا و قسض ضا زعطیف کنیس.  .4
 زالیل اضثاذ قًا و قسض ضا تیان نماییس.  .2
 حکم ایمان ته قًا و قسض ضا واي  ساظیس.  .3
 کسیکه اظ قًا و قسض منکط گطزز چی حکم زاضز؟  .4
 
 

 
 ضیطاذ ضوانی و اغسماعی قًا و قسض یک مقاله تنویسنس. قاگطزان زض تاضه زأ

                                                 
 (٢٨/  ١) -صحيح مسلم  - ١
 رواه الترمذي - ٢

 سؤالها
 

 کار خانه －ی
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 دسس نضدهم

 برزخ
گطزنس، یکی خس اظ مطگ زا ضوظ قیامهر کهه ایهن     گی ضو تطو می تعس اظ وفاذ تا زو مطحله اظ ظنسه انسانان

گهی َهوالنی و اتهسي آغهاظ      گوینس و مطحله زیگط خهس اظ قیامهر کهه ظنهسه     گی تطظخ می مطحله ضا، ظنسه

 قوز.   می

 

 تعشیف بشزخ .9
گهی زنیهوي و    مطحلۀ میان ظنسه ،گوینس، و زض انُالح علم عقایس تطظخ زض لغر خطزه و حایل ضا می

 قوز.  اذطوي )تعس اظ مطگ زا زو تاضه ظنسه قسن( تطظخ گفسه می

 ششح تعشیف

یکو اگط مامن و ن ،خوقس می قوز که: انسان ظمانیکه اظ این غهان چكم فطو معلوم می Uاظ احازیص نثوي

قوز، و اگهط   کنس و تا نعمر هاي گوناگون نواظـ زازه می کاض تاقس، زض قثط حاالذ ذوقی ضا احساس می

کنس و زض قثط ته عصاب هاي گوناگون مثسال قسه، مجاظاذ  تس کاض و کافط تاقس، احساس غم و حسطذ می

 .قوز می گفسهتطظخ  ،این حاالذ قثط تهگطزز  می
 

 ان زعطیف هاي لغوي و انُالحی تطظخ ضا تیان نماینس.قاگطزان اضزثاٌ می فعالیت:

 

 دالیل اثبات بشزخ

فطمایس:  می ضاتر گطزیسه اسر. اهللا زعالى Uمطحلۀ تطظخ ته آیاذ مسثطکه قطآن کطیم و احازیص نثی کطیم

َ ُثونَْ� طزة تطظخ )قثط( اسر زطغمه: و زض وضاي ایكان خ [١٠٠املؤمنون: ]ْ�َوِمْنَْورَائِِهْمْبَمَّْزٌَخِْإَلىْيَمْوِمْيُمبمْ

 قونس.  زا آن ضوظي که آنان زض قیامر تط انگیرسه می (گصاضز ته زنیا تطگطزنس که آنان ضا نمی)

 نَکِیْش و مُنْکَش .2
 تعشیف نکیش و منکش

 غهر خطسف اظ مطزه گان زض قثط، آنها ضا موْف نموزه اسر.  >نکیط و منکط زو فطقسه انس، اهللا
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 گان دس قبشموسد سؤال قشاس گشفتن مشده 

 نکیهط ومنکهط  هاي  قوز و مطزم اظ نعزـ تطمی گطزنس، زو ملک ته نام می وقسیکه مطزه زض قثط زفن

قوز، و عقل و فهمف زو تهاضه تهط    آینس )مطزه مکلف ته امط اهللا زعالى زوتاضه ظنسه می نعز مطزه می

  این سهاالها ضا زاز  کننس، اگط مطزه غواب نحی میگطزز( و اظ او زض موضز ضب، زین و نثی ساال می

قوز ومطحله هاي تعسي تط وي آسان  زازه میها  اظ َطف اهللا زعالى تطایف نعمر ،و کامیاب گطزیس

 قوز.  قوز و مطحله هاي تعسي نیع تط وي سرر زمام می عصاب زازه می ،قوز و اگط ناکام قس می

 

 دلیل اثبات موسد سؤال قشاس گشفتن مشده دس قبش

قثط اظ مطزه زض قطآن کطیم و ته احازیص نثی کهطیم نهلی اهللا علیهه وسهلم ضاتهر       ساال نکیط و منکط زض

   گطزیسه اسر.

يُمثَبٍّمُ ْاللَمُهْالَمِ يَنْآَمنُمواْبِماْلَقْوِلْالثَابِمِ ِْفميْ�اهللا زعالى زض این موضز فطمهوزه اسهر:    قشآن کشیم:
ََّةِْ َِ نْمَياَْوِفيْاْآل گی زنیا و آذهطذ تهه    هللا زعالی مامنان ضا زض ظنسهزطغمه: ا [27]إتطاهیم:  �اْلَحَياِةْال ُّ

نمایس. و نثی کطیم نلی اهللا علیه وسلم تیان نموزه که زض این آیر مطاز  سرن اسسواض ضاتر قسم می

 . تاقس می اظ آذطذ قثط اسر، ظیطا قثط اولین منعل اظ مناظل آذطذ

ه ضسول اکطم نهلى اهللا  کنس ک حًطذ اتو هطیطه ضيی اهللا زعالى عنه ضوایر می حذیث ششیف:

مَُّْْاْلُمْنَكمَُِّْْألََحمِ ِهَماْيُمَقمالَُْْأْزَرقَمانَِْْأْحمَوَدانَِْْمَلَكمانِْْأَتَماهُِْْبََّاْلَميٍّم ُْقُْْأْْاِإذَْ»علیه وسلم فطموزه انس:  ََ َْواْآل
َه ُْْوُلهَُْوَرحُْْالَلهََِْْْب ُُْْهوَْْ:فَميَمُقولُْْ الََُّولَِْْهَ اِْفيْتَمُقولُُْْبْن ََْْماْفَميَمُقوَالنِْْالَنِكيَُّْ ْْ ْالَلهُِْْإَالِْْإَلهََْْالَْْأنَْْْأ
ُ ونَْْقَمْبممَِّهِِْْفمميْلَممهُْْيُمْفَمممحُْْثُممَْْ.َهممَ اْتَمُقممولُْْأَنَممكَْْنَمْ لَمممُُْْبنَماْقَمم ْْْفَميَمُقمموَالنِْْ.َوَرُحمموُلهََُْْْبممُ هُُْْمَحَممً اَْوَأنَْ َْحممبمْ
ًَا ِبَُُّهمَْْْأْهِليِْإَلىَْأْرِوعُْْفَميَمُقولَُْْنمَْْْلهُْْيُمَقالُْْثُمَِْْفيهَِْْلهُْْيُمنَمَورُْْثُمَْْ.َحْبِ ينَِْْفيِْذرَا َْ َْبنَمْوَمفَِْْنمْْْفَميَمُقوَالنِْْفَُح

َ ثَمهَُْْحتَمىِْإلَْيمهَِْْأْهِلهَِْْأَح ُِّْْإَالْْيُوِق ُهَُْْالْْاَلِ يْاْلَ َُّوسِْ ْقَمالَُْْمَناِفًقماَْبمانََْْوِإنَْْْذلِمكََْْمْضمَجِ هِِْْممنْْْاللَمهُْْيَمبمْ
ْلِمْألَْر ِْْفَميُمَقمالَُْْذلِمكَْْتَمُقمولُْْأَنَمكَْْنَمْ لَممُُْْبنَماْقَم ْْْفَميَمُقموَالنَِْْأْدِريَْالِْْمثْملَمهُْْفَمُقْلم ُْْيَمُقولُمونَْْالَناسََْْحِمْ  ُْ
ََََُْْلْيمهِْْفَمتَمْلَتِلمَََُْْلْيهِْْاْلَتِلِمي َُهُِْْفيَهماْفَمَتْ َتِلم َ ثَمهَُْْحتَمىُْمَ مَ بًاِْفيَهماْيَممَزالُْْفَمَالَْْأْضمَال َْمْضمَجِ هِِْْممنْْْاللَمهُْْيَمبمْ
آینس که چهطه هاي سیاه و  زطغمه: هنگامیکه مطزه زض قثط نهازه قوز، زو ملک نعزـ می (١)«َذلِمكَْ

خطسنس زو زض تاضة ایهن   آنها میقوز.  زاضنس، یکی آن ضا نکیط و ته زیگطـ منکط گفسه می آتیچكمان 
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اوسهر.   اهللا زعالى و ضسهول  گویس، این قرم تنسه گویی؟ او زض غواب می ( چی می Uقرم )محمس

 Uزههم کهه محمهس    زیگط معثوز تط حق نیسر و قهازذ می ،زهم که تجع اظ اهللا زعالى من گواهی می

گویی. تعس اظ آن قثهطـ   فهمیسیم که زو همینُوض می گوینس ما می میها  فطقسه ذسا و ضسول اوسر. تنسه

 س مهن تهه ذهانوازه   گویه  گوینس ترواب او می سدس تطایف می ،گطزز هفساز زض هفساز گع فطاخ و ضوقن می

 ضوم زا اظ حال ذوز ته آنها مژزه تسهم. ذوز می

گوینس: زو ماننس آن عطوس ترواب که او ضا غیط اظ ععیع زهطین کهس ذهانوازه اـ     تطایف میها  فطقسه

او ضا تاقس( زا آن وقسی که اهللا زعالى  کنس )حال این مطزه همین َوض می نمی کس زیگطي اظ ذواب تیساض

گویس که اظ مطزم قنیسه توزم  خس زض غواب می ،اگط این مطزه منافق تاقس ف تط ذیعانس.اظ این آضامگاه

گوینهس، مها    تهطایف مهی  هها   گفسنس، من هم ماننس قان گفسم، نمیهسانم کهی اسهر، فطقهسه     که آنان می

قسه و او ضا  نعزیکقوز که اظ زو َطف  گویی. سدس ته ظمین گفسه می همینُوض می زانسسیم که زو می

آوضز که اسسروان قثطغه هایف یکی زض زیگهط فهطو    قوز و فكاض می ضز، خس ظمین تطوي زنگ میتفكا

 تاقس که اهللا زعالى او ضا اظین محل تط انگیعانس.  ضوز زض این عصاب زا ظمانی مثسال می می

 

 و عزاب قبشها  نعمت .3
 شناخت قبش

که مهطزه زض آن زفهن قهسه     قوز تا ونف آنکه قثط زض انُالح عام ته آن نقُه اظ ظمین گفسه می

تاقهس،   غایگاه مطزه خس اظ مطگ مطاز مهی  ،زض قثطها  و عصابها  مگط زض قسمر اضثاذ نعمر ،تاقس

ب غطق قهسه تاقهس و یها آب او ضا تهطزه     آذواه آن قثط حقیقی تاقس یا غاي زیگط ماننس کسیکه زض 

.. .سانسه تاقس و ماننهس اینهها  تاقس و یا کسی ضا خس اظ مطگ زضنسه ذوضزه تاقس و یا کسی او ضا سوذ

ُِْْالَلهََْْوَأنَْ� فطمایس: اهللا زعالى می  َ انگیهعز   زطغمه: و اهللا زعالى تط می [7]الحع:  �اْلُقبُمورِِْْفميَْممنْْْيَمبمْ

 کسانی ضا که زض قثطها انس. 

نس چه انگیعا ضا تط میها  زض این آیر اظ قثطها، عموم آن مطاز اسر، ته این مفهوم که اهللا زعالى مطزه

 زض ظمین زفن تاقنس و یا سوذسه تاقنس و یا زضنسه گان آنها ضا ذوضزه تاقنس. 
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 دس قبشها  و عزابها  دالیل اثبات نعمت

ضاتهر   Uنعمر هاي قثط زض آیاذ مثاضکهههه قطآن کطیم و ته احازیص مسثطکهه ضسهول کهطیم   

 گطزیسه اسر. 

يُمثَبٍّمُ ْاللَمُهْالَمِ يَنْ� فطمایهس:  زض قثط می اهللا زعالى زض قطآن کطیم زض ضاتُه ته نعمر هاي مقطضه .4
مََّةِْ َِ نْمَياَْوِفميْاْآل زطغمه: اهللا زعالى مامنان ضا  [27]إتطاهیم:  �آَمُنواْبِاْلَقْوِلْالثَاِبِ ِْفيْاْلَحَياِةْال ُّ

 زاضز.  زض ظنسه گی زنیا و زض آذطذ ته سرن ضاتر محکم و ضاتر قسم می

ََُّْْماَنْاِْ»س: زض تاضة قثط فطموزه ان Uضسول .2  (1)»الَنارُِْْحَفَِِّْْمنُْْْحْفََّةٌَْْأوْْْاْلَجَنِف،ْرِيَا ِِْْمنَْْْرْوَضفٌْْاْلَقبمْ

اظ حفهطه ههاي زوظخ    ايزطغمه: تسون قک، قثط یا تاغچه اي اظ تاغچه هاي غنر و یا حفطة 

  اسر.

َْبِبيٍََّْأَماِْإنَمُهَماْلَيُمَ َ بَاِنْ»گصقسنس خس فطموزنس:  قثطي می اظ کناض زو Uنثی اکطم .3 َوَماْيُمَ َ بَاِنِْفي
ََُّْفَكماَنْيَْمِشميْبِالَنِميَممفِْ ََ زطغمه: این زو )مطزه( ٢ْ))«َأَحُ ُهَماَْفَكاَنَْالَْيْمَتِتَُِّْمْنْاْلبَمْوِلَْوَأَماْاْآل

زض عصاب هسسنس اظ ناحیه کسام گناه تعضگ معصب نیسهسنس )کهه ذهوز زاضي اظ آن کهاض مكهکل      

 کطز.  کطز و زیگطي سرن چینی می ظ خیكاب )قُطاذ آن( اغسناب نمیتاقس( یکی آنها ا

 

 و عزاب دس قبشها  ایمان داشتن به سؤال نکیش و منکش و به نعمت

مها ضا   Uخیونسز و نثی کطیم ایمان زاقسن ته تطظخ و ته زمام آن کوایفی که زض عالم تطظخ ته وقوع می

 فطو اسر.  ،و عصاب قثطها  ط، نعمرماننس ساال نکیط و منک ،اظ آن تا ذثط کطزه انس
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 (٢٢٩/  ١) صحيح البخاري  - ٢
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 تطظخ ضا زعطیف کنیس.  .1
 زالیل اضثاذ تطظخ ضا تگوییس.  .2
 نام هاي فطقسگان ساال کننسه زض قثط چیسر؟  .3
 خطسنس؟  فطقسگان زض قثط اظ مطزه کسام چیعها ضا می .4
 زض تاضة ساال قثط یک زلیل نقلی تیان نماییس.  .5
 قثط ضا زعطیف کنیس. .6
 ه کنیس. یاي قثط یک زلیل نقلی اضازض تاضة نعمر ه .7
 زض تاضة عصاب قثط یک زلیل نقلی تیاوضیس.  .8
 

 

 
 تنوسینس که اظ هكر سُط کم نثاقس.  ۀقاگطزان زض تاضه حاالذ تطظخ یک مقال

 سؤالها
 

 کار خانه －ی
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 دسس بیستم

 بعث و حشر
 
حهاالذ غیثهی کهه اهللا زعهالى زض قهطآن کهطیم و        مسلمانان ایمان غاظم و ضاسد زاضنس، کهه  ۀهم

حق اسر. ماننس تعهص، حكهط، خیمهایف اعمهال، تهكهر،       ،زض احازیص اضقاز فطموزه انس Uخیامثط
 زوظخ و امطال آن. 

 بعث .9
 زعطیف تعص: تعص زض لغر فطسسازن، تطانگیرسن و ظنسه کطزن ضا گوینس. 

 اظ قثطههاي قهان  هها   اعازه کطزن زو تاضة اضواح ته اغساز و تطانگیرسن انسهان  انُالح عقایسو زض 
 قوز.  یتعص گفسه م

 ششح تعشیف
الفاِ مسطازف انس و زض قطآن کطیم تطاي یک حالر شکط قسه انس وآن  ،تعص، نكوض، نكأذ ضانیه و معاز
اظ قثهط ههاي ذهوز تهط      >کهه مطزگهان تهه امهط اهللا     ؛ ته این معنیتاقس ظنسه قسن خس اظ مطگ می

اظ این حالر زض قطآن کطیم قونس و  غمع می ذیعنس، تگونه اي که اضواح زو تاضه ته قالة هاي قان می
گهی   ظنسه) واحازیص قطیف گاهی ته لفّ تعص، گاهی ته زعثیط نكط یا نكوض و تاضي هم ته نكأذ ضانیه

 گطزیسه اسر.  زعثیطتاض زوم( 

 دلیل اثبات بعث: 

َ ُثونَْ� فطمایس: می >اهللا ن هط آیینه قما ( زطغمه: خس اظ آ[16]المامنون:  �ثَُمِْإَنُكْمْيَمْوَمْاْلِقَياَمِفْتُمبمْ
  قویس. زض ضوظ قیامر تطانگیرسه می

َْمْنِْفميْاْلُقبُمورِْ�زض آیر زیگطي اهللا زعالى فطموزه اسر:  ُِ  َ و » زطغمهه:   [7]الحهع:   �َوَأَنْالَلَهْيَمبمْ
 «. انگیعانس کسانی ضا که زض قثطها انس تط می >تسون زطزیس اهللا

 

 ایمان داشتن به بعث
فطو اسهر و   ،ایمان اسر؛ تناتطین ایمان ته ظنسه قسن خس اظ مطگایمان ته تعص، ضکن اساسی 
 گطزز.  کافط می ،کسیکه اظ تعص انکاض وضظز

 حشش )سستاخیض( .2
 اسر، غهر فیهله و حساب زض ضوظ قیامر. ها  زعطیف حكط: حكط عثاضذ اظ زجمع انسان
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 ششح تعشیف
قوز. زمام انسهانها   گفسه می زض موقف و میسان محكط، حكط ضاها  زض ضوظ قیامر غمع کطزن انسان

قونس زا آنکه اعمال و کطزاض آنها که زض زنیا انجام زازه انهس   ته منظوض آن زض میسان محكط غمع می
محاسثه گطزز، نیکی نیکوکاضان و تسي تسکاضان، قناسایی گطزیسه و نامۀ اعمال قان یا تهه زسهر   

 ضاسر و یا ته زسر چح قان زازه قوز.
مسهسوغة زوظخ   چهه کسهی  یاتس که چه کسی مسسحق غنر و  می له زحققزض تین آنان این فیه

 گوینس.  ضا حكط تعضگ نیع می آن ضوظ که اسر

 دلیل اثبات حشش 
 حكط زض ضوظ قیامر ته زالیل ظیازي ضاتر اسر. 

ََْلُمواْأََنُكْمِْإلَْيِهُْتْحَشمَُّونَْ� فطمایس: می >اهللا قهک   تهسون  کهه  زطغمه: و تسانیس [203]الثقطة:  �َوا
 قویس.  قما ته حًوض اهللا زعالى غمع کطزه می

 [79]المامنهون:   �َوُهمَوْالَمِ يَْذرََأُبمْمِْفميْاْألَْرِ َْوِإلَْيمِهُْتْحَشمَُّونَْ� فطمایس: زض آیر مثاضکه زیگط می
آن شازی اسر که قما ضا زض ظمین خطاگنسه تیافطیس و تاظ ته سهوي او غمهع کهطزه     >زطغمه: و اهللا

 قویس.  می

َُمََّاًةْ»زض یک حسیص مثاضك فطموزه انس:  Uاهللا ضسول يَاْأَيمَُّهاْالَناُسِْإَنُكْمَْمْحُشوُروَنِْإَلىْالَلِهُْحَفاًةْ
زطغمه: اي مطزم ته زحقیق قما زض حالی که خاهاي زان تطهنه و تسن زان تطهنه و ذسنهه  ْ(١)«غُمًَّْالْ
 قویس.  ته خیكگاه اهللا زعالى حكط می ،تاقیس می نكسه
 گشدنذ؟ حشش میا ه کی

حیواناذ اهلهی و حیوانهاذ و حكهی     وقسی. قونس می حكطانسان ها، غنیاذ و زمام مرلوقاذ ظنسه 
قهونس و زنهها انسهانها زض محكهط      میطنهس و ذهاك مهی    آنها زو تاضه می ،یکی اظ زیگط انسقام گطفسنس

زطغمه: )و یاز کهن آن ضوظ ضا(   [5]السکویط: �َوِإَذاْاْلُوُحوُشُْحِشََّتْْ� فطمایس: ماننس. اهللا زعالی می می
 وقسیکه حیواناذ وحكی غمع کطزه قوز.

ِممْنَْدابَمٍفِْفميْاْألَْرِ َْوَالْ َمائٍََِّْيِطيمَُِّْبَجَناَحْيمِهِْإَالُْأَممٌمَْأْمثَماُلُكْمَْمماْوَمَها  � فطمایس: زض آیر زیگطي می
ْثَُمِْإَلىْرَبٍِّهْمُْيحْْ ٍِ ْي َْ زطغمه: و نیسر هیچ غنثنهسه زض   [38]األنعام:  �َشمَُّونَْفَمََّْ َناِْفيْاْلِكَتاِبِْمْنْ

انس ماننس قما فطو ها  مگط هط یک اظ ایكان غماعر ،خطز ته زوتال ذوز ظمین و نه هیچ خطنسه که می
  نگصاضیم زض نوقسن هیچ چیعي ضا؛ تاظ تسوي خطوضزگاض ذوز حكط کطزه ذواهنس قس.

                                                 
 (٢٤٨/  ١١)صحيح البخاري  - ١
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زو گوسفنس ضا زیسنس که یکی زیگهط ضا تها    Uضوایر اسر که خیامثط Wاظ حًطذ اتو شض  حذیث:
زانی که اینها چهطا یکهسیگط ضا تها     فطموزنس: اي اتو شض، زو می Uظزنس، آنحًطذ قاخ هاي ذوز می

زانس که چطا، اینها یکسیگط ضا تا  می >فطموزنس: مگط اهللا Uزانم. خیامثط من گفسم نمی ؟ظننس قاخ می
)که همانا ضوظ محكط اسر( زض حهسیص   (1)فیهله کنس.ظننس و نعزیک اسر که زض تین قان  قاخ می

 آمسه اسر:  ،زهس زیگط زض حق کسی که ظکاذ حیواناذ ذوز ضا نمی
هها   کننهس و تعهها، مالکهان ذهوز ضا تها خاهها و قهاخ        قسطان، مالکان ذوز ضا ظیط خاهاي ذوز لگسکوب مهی 

وحكی ضا غمع کهطز و آنهها یکهی اظ    زض ضوایر زیگطي آمسه اسر: وقسیکه اهللا زعالی حیواناذ  (2)ظننس. می
قهونس زض ایهن وقهر     گویس ذاك قویس، آنها ذاك مهی  زیگطي انسقام ذوز ضا گطفسنس، اهللا زعالى ته آنها می

   (3)قسم. ذاك می نیع کاـ من اي که کنس کافط نیع آضمان می
 
 
 
 تعص ضا زعطیف نماییس.  .1
 حكط ضا زعطیف کنیس.  .2
 اییس. زالیل اضثاذ تعص و حكط ضا تیان نم .3
 تعص و حكط تا هم چی زفاوذ زاضنس؟ واي  ساظیس. .4
 ؟کنس اهللا زعالى زض ضوظ قیامر کسام مرلوقاذ ضا حكط می .5
 
 
 

 .سُط تنویسیس زض چنس ،زهس می حوازضی ضا که زض قیامر ضخ ،تا اسسناز ته آیاذ قطآنی

                                                 
 بن حنبل احمدمسند  - ١
 متفق عليه - ٢
 ٤٢١/  ١تيسير االعتقاد شرح لمعة االعتقاد ،تفسير طبري ٤٦٧/ ١تفسير بحر العلوم د ابو الليث السمرقندي. کتاب  - ٣

 سؤالها
 

 کار خانه －ی
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 دسس بیست و یکم

 Uشفاعت حضرت محمد
 

چی وقهر و زض   Uو خیامثط اکطم و قفاعر چنس نوع اسرگوینس  ا میزانیس که قفاعر چی ض آیا می

 کنس؟  می حق کی قفاعر

 ذوانیم:  زضس ظیط ضا می ،غهر فهم مُالة یاز قسه

 

 تعشیف شفاعت

قفاعر زض لغر ذواسسن نیکی و تركف تطاي کسی ضا گوینس و زض انُالح علم عقایس: السمهاس  

و گنهاه کسهی تگهصضز و او ضا مهوضز عفهو قهطاض       زض ضوظ قیامر زا اظ غهطم   ،ته تاضگاه اهللا زعالی اسر

 (1)تسهس.

 

 دلیل اثبات شفاعت

َ َثَكْرَبُّمَكَْمَقاًمماَْمْحُمموًدا� فطمایس: اهللا زعالى می -1 زطغمه: ظوز اسهر   [79]اإلسطاء:  �َََمىَْأْنْيَمبمْ

 که زطا خطوضزگاضذ ته مقام سسوزه قسه تطسانس. 

-عثس اهللا تن عمط، سلمان فاضسی و غاتط تن عثس اهللا  حًطذ عثس اهللا تن مسعوز، حصیفه تن الیمان،

  (2)مطاز اسر. Uفطماینس که اظ )مقام محموز( قفاعر کثطاي ضسول اکطم می -ضيی اهللا زعالی عنهم

مَُّْوَْ»فطماینهس:   مهی  Uکه آنحًطذ -2 ََْنمُهْاْلَقبمْ َأَوُلْأَنَماَْحميٍُّ َْولَمِ ْآَدَمْيَممْوَمْاْلِقَياَممِفَْوَأَوُلَْممْنْيَمْنَشم ُّْ
اِفٍعَْوَأَوُلُْمَشمَفعٍْ هسسم، و من اولهین کسهی    Xزطغمه: من زض ضوظ قیامر سطزاض اوالز آزم (3) «َْ

کهنم و اولهین    ذیعم و من نرسسین کسی هسسم که قفاعر ذواهی مهی  تاقم که اظ قثط تط می می

 گطزز.  تاقم که قفاعسم مقثول حق واقع می کسی می

                                                 
 اسر که زض ضوظ قیامر زض حق همه میکنس. Uزض این زضس هسف اظ قفاعر، قفاعر خیامثط گطامی ما حًطذ محمس - 1

 (٢٦٥/  ٣) البصري الماوردي لالمام النكت والعيون ريتفسو  (٧٦/  ٥) -لالمام ابن الجوزی رحزاد المسير  رسيتف - ٢
 .59/  7 -نحی  مسلم  - ٣
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 Uاقسام شفاعت پیامبش اسالم 

 شفاعت کبشي .1
قهونس و تهه ایهن     زض نحطاي محكط غهر حساب اعمال قان غمهع مهی  ها  هنگامی که زمام انسان

تهه  هها   ، انسهان کنهس  محاسثۀ اعمال قان ضا قطوع مهی تاقنس که چی وقر اهللا زعالى تا آنها  انسظاض می

اههل محكهط   ذواهنس که اظ اهللا زعالی ترواهس که تا  می Uآینس و اظ آنحًطذ می Uحًوض ضسول اهللا

ضوز و تهه اهللا زعهالى    ته خیكگاه ضب الععذ ته سجسه می Uمحاسثه ضا قطوع فطمایس. تعساً ضسول کطیم

تطایهر   ذهواهی  می ذوز ضا تلنس کن هط چه سط فطمایس: اي محمس! کنس اهللا زعالی تطایف می زًطع می

 (1)قوز. قوز و قفاعسر قثول می زه میزا

 

کننس؟ زض این تاضه آنچه قنیسه ایس،  زیگط نیع زضذواسر قفاعر می اظ خیامثطانها  آیا امر فعالیت:

 تیان نماییس. 

 

 شفاعت صغشي .2

نماینس،  اسر که تطاي مطزم تهوضذ غساگانه می Uسفاضـ ذواهی خیامثط ،اظ قفاعر نغطي مطاز

 که تطذی اظ آنها قطاض شیل انس: 

 قفاعر زض حق کافۀ مامنان تطاي ضفسن ته غنر. .4

 زا ته غنر زاذل قوز.  ،یکه نیکی و تسي اـ تا هم تطاتط تاقسقفاعر زض حق کس .2

زا اهللا زعالى گناهان قان ضا موضز عفو و آمطظـ  Uقفاعر زض حق افطاز گنهکاض اظ امر خیامثط .3

 کكیسه و ته غنر زاذل کنس.  قطاض زهس و آنان ضا اظ زوظخ

  كان.زض حق نیکو کاضان تمنظوض اضزقاي زضغاذ و مطازة ای Uقفاعر آنحًطذ .4

 زض حق تعًی اظ افطاز که تسون محاسثه زاذل غنر قونس.  Uقفاعر ضسول اکطم .5

  (2)قفاعر تطاي کسانیکه سعاواض عصاب هسسنس غهر زرفیف عصاب. .6

                                                 
 472غحیح مسّم :  - 4
 (٢٠٣/  ١) -شرح العقيدة الطحاوية  - ٢
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 قفاعر ضا زعطیف کنیس.  .4
 ضا شکط کنیس.  Uاقسام قفاعر ضسول اکطم .2
 یاتنس؟  کسام اقرال اظ زوظخ ضهایی می Uزض اضط قفاعر ضسول اکطم .3
 

 

 

ضا تههوضذ   Uقاگطزان ععیع ته کسة احازیص مطاغعه نموزه چگونگی قفاعر کثطاي ضسول اکطم

  مکمل زض کساتچه هاي قان ضونویس نموزه و زض ننف تا هم ترواننس.

 سؤالها
 

 کار خانه －ی
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  بیست و دوم درس

 وزن کردن اعمال
یامر تا زض ضوظ ق و قوز می انسان زض کطة ظمین تیهوزه خیسا نكسه ؛ تلکه زمام عملکطز هایف نوقسه

کسیکه نیکی اـ زض خلۀ زطاظو گطان قس،  ؛قوز می و تسي هایف وظنها  گطزز؛ نیکی می او محاسثه

 تاقس.  ناکام می ،کامیاب و کسیکه خلۀ زطاظوي نیکی اـ سثک قس

گیطز؟ زض این زضس ته این خطسكهها   می و چُوض نوضذ وظن اعمال چی ضا گوینس زلیل آن چیسر

 گطزز.  می هیخاسد اضا

 ونگی وزن کشدن اعمالچگ

 Uقهونس، تها سهفاضـ ذهواهی حًهطذ محمهس مههُفی        میزض ضوظ قیامر ظمانیکه انسانها ظنسه 

، عملنامۀ مطزم نیکو کاض ته زسر هاي ضاسر و اظ مطزم تس کهاض  قوز می آغاظ ها آنقماضـ اعمال 

 زم تهه گناههان قهان اعسهطاف    گهطزز، مهط   می حساب قطوع .قوز می ته زسر هاي چح قان زازه

 ته غنهر  ،کسیکه خلۀ نیکی هایف گطان قوز .قوز می و وظن کطزن اعمال زض زطاظو آغاظ کننس می

اگهط   گیهطز.  می و اضازة اهللا زعالی قطاضضوز و کسیکه خلۀ زطاظوي تسي اـ گطان گطزز، ته مكیر  می

و تهه   نهس فگا می ساظز و اگط ترواهس او ضا مسزی ته غهنم می زاذل او ضا ته غنراهللا زعالی ترواهس 

 نمایس.  می قسض گناهانف اوضا مجاظاذ و تعساً واضز غنر

 دالیل اثبات وزن شذن اعمال

 وظن کطزن اعمال ته قطآن کطیم و احازیص قطیف ضاتر اسر. 

ِْبَتابَمُهْبَِيِمينِمِهْ �فطمایهس:  می اعمال و حسابهاي  زفسطچهاهللا زعالى زض موضز  َفَممْوَفْ�فََحَمماَْممْنُْأوتِمَي
َقِلممُ ِْإلَممىْاهلممِهَْمْمممَُّورًاْ�ِحَمممابًاَْيِممميًَّاُْْيَحاَحمم ُْ ََِْظْهممَِِّهْْ�َويَمنمْ ِْبَتابَممُهَْورَا َفَمممْوَفْْ�َوَأَممماَْمممْنُْأوتِممَي

َُوْثُمبُمورًا يمّنامه اش ته  و هط آنىس وه»: ترجمه [42 - 7]اإلنطماق:  �َوَيْيمَلىَْحمِ يًَّاْ�َيْ 

 ناعز اهال  ضاوز، و تاه    مای  واطزه ته آسانی حساب  ، پس تا اوزست ضاست وي زازه ضوز

تاطاي   ضاوز زازه  ته آن وس وه يمّنامه اش اظ لفاو  گطزز می وذویطان ذوز ضازمان تط

 «ضوز. می قّثس و ته آتص زض آوضزه می ذویطتن هالوت ضا
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 َ َْفَممْنْثَمُقلَمْ ْ�فطمایاس:   مای  زض آیت زیگطي زض موضز وظن نموزن ايماا َوالْمَوْزُنْيَمْوَملِمٍ ْاْلَحم ُّ
و زضآن ضوظ سنزص }ايماَ{ حاك  » : ترجمه [8]األيطاف: ْ�ولِلَكُْهمُمْاْلُمْفِلُحمونَْحيُنُهْفََْمَوازِْ

 «}يمل{ او گطان ضوز همان گطوه ضستگاضاننسهاي  است، پس هطوس میعان

ظیطا وه زض پّۀ زیگاط   ؛مگط وظن و سنزص زض میعان نیست ،تا وافط محاسثه ايماَ هست

َْبَفمَُّواْبَِيَماِتْرَبٍِّهمْمَْوِلَقائِمِهْأ�تااضه فطماوزه اسات:    نیىی نساضز. اهللا تًاِی زض ایان   وللِمَكْالَمِ يَن
ََْماُلُهْمَْفَالْنُِقيُمَْلُهْمْيَمْوَمْاْلِقَياَمِفَْوْزنًما آنان وسانی انس وه »: ترجمه [405]اِىهف:  �َفَحِبَطْ َْأ

طنس، و زض نتیزاه  ته آیات }لطآن و زالئل لسضت{ پطوضزگاض ضان و ماللات او تی تاوض و واف

 «ضویم. نمی اضظضی تطاي ایطان لایل عضوز و زض ضوظ ضستاذی می ايماِطان تاقل و هسض

 از دفتر اعمالها  شذن بذيراه هاي محو 

 آیا واسام ضاه وچااضه اي  ضوز،  می اگط اظ وسی يمل تس غازض ضوز، زض يمّنامه اش نوضته

  است وه این تسي اظ غفحۀ يمّنامه اش محو گطزز؟

 :)هاوز ْ�ِإَنْاْلَحَممَناِتْيُمْ ِهْبَنْالَمميٍَّلاتِْ�فطمایاس:   مای  ونس. اهللا تًاِی می ی، تسي ضا محونیى

 س. نتط می ضا اظ تینها  تسيها  : تسون ضه نیىیترجمه (444

 :انذقرار زیر  ،کنذ می که در امحاي بذیها کمکها  برخی از نیکی

اَتِ ْاللَمَهْ»فطموزنس:  Wض غفاضيته حضطت اتوش Uضسوَ اهللا نیکی کردن بعذ از بذي: .4
ماِل ْالنَماَسِْبُ لُممٍ َْحَممنٍْ ََ ُْبْنمَ َْوأَْتبِمْعْالَمميٍَّلَفْاْلَحَممَنَفَْتْمُحَهماَْو  رائیىااه: هااط ترجمهه  (1)«َحْيُثَمما

اظ اهللا تًاِی هطاس زاضته تاش، پس اظ تسي ته نیىی مثازضت ون وه تسي ضا محاو   ،تاضی

 . ىو تطذوضز وننیونس، و تا مطزم ته اذالق 
بعذ از ارتکاب گناه وظو کردن، سپس دو رکعهت نمهاز خوانهذن واز خهذاي      .2

ْفَمُيْحِممنُْْفَمَيتَمَوَضمحَُْْذنْمبًماْيُمْ ِن ُْْرَُوملٍِْْممنَْْْمما»فطمایس:  می Uضسوَ اهللا تعالی مغفرت خواستن:
هیچ ضرع نیسات  » : ترجمه (2)«لَمهَُْْغَفَََّْْالِْإَْْوَولَََْْزَْْالَلهَْْفَمَيْمتَمْيِفَُّْْرَْبَ تَمْينُِْْيَيلٍّيْثُمَْْاْلُوُضوَِْ

، ساپس  انزام زهاس و وضویص ضا زضست و نیىو  ونسوه مطتىة گناهی ضوز، سپس وضو 

زو ضوًت نماظ گعاضز و زض پی آن اظ ذساونس مغفطت قّة ونس، مگاط آنىاه ذساوناس پاان     

 .«ترطایس می گناهص ضا

                                                 
 مسند أحمد   ـ1
 ـ مسند احمد 2
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سپس وضاو وناس و وضاو ضا تاه     وسیىه مطتىة یه گناه ضوز؛  ،تنا تط این حسیج ضطیف

غوضت وامل انزام تسهس، تًاسًا زو ضوًات نمااظ ترواناس و اظ اهللا ساثحانه و تًااِی قّاة        

 مطظز.آ می او ضا ته یمین >مطظش نمایس، اهللاآ
َمماُْيِيميُ ْ»فطمایاس:   مای  Uضساوَ اهللا  و مصیبت ها:ها  صبر در مشکالت، مریعی -3

َْبَفََّْالَلُهِْبَهاْاْلُمْمِلَمِْمْنَْنَيٍ َْوَالَْوَصٍ ْوَْ َالَْهمٍَّْوَالُْحْزٍنَْوَالَْأًذىَْوَالَْغمٍَّْحَتىْالَشوَْبِفُْيَشاُبَهاِْإَال
طَايَاهُْ ََ  ضاطض و غام   ،تىّیف، اناسوه  ،: ته مسّمان هیچ افسطزه گی، مطیضیترجمه (1) «ِمْنْ

 وز. ض می ظش گناهانصمطآمگط اینىه سثة  ؛فطو ضفتن ذاض زض پایص حتاضسس  نمی

 

 توجه و با ارزش در ترازوي اعمال اعمال قابل

لاتل توره و تاا اضظش اسات واه نثایاس نااچیع ضامطزه ضاوز، مگاط زض          ،تمام ايماَ نیه

 تًضای اظ ايمااَ حاین سانزص تاطاظو واه پّاه ضا گطانثااض         ؛ Uضوضنایی اضضازات نثوي

 لطاض آتی انس: ،ساظنس می

َْْ»فطموزه انس:  Uضسوَ اهللا اخالق نیک: .4 لُمٍ َْماْ َُ ٌِْأَثْمَقُلِْفيِْميَزاِنْاْلُمْؤِمِنْيَمْوَمْاْلِقَياَممِفِْممْنْ ْي
زض پّاۀ تاطاظوي    امتهیچ چیع زض ضوظ لی»: ترجمه (2)«َحَمٍنَْوِإَنْاللَمَهْلَيُمْبِيُضْاْلَفماِحَشْاْلبَمِ يَِْ

تاه نهاط ذطام     ،ته اضاراظ تاس ظتاان    >سنگین تط اظ اذالق نیه نیست، و اهللا ،مؤمن

 Uوامال اسات، ضساوَ واطیم     ایماان همچناان زاضاتن اذاالق نیىاو، نطاان      . «نگطز می

ُلًقما»فطماینس:  می َُ واامّتطین   ،اظ هماه مؤمناان   ترجمهه:  (3)«َأْبَممُلْاْلُممْؤِمِنيَنِْإيَمانًماَْأْحَممنُمُهْمْ

�ایطان اظ نگاه ایمان، همان مؤمنی است وه نسثت ته همه اذاللص تهتط تاضس. 

مانناس:   ماأحوض و مسانون؛  هااي   زيا خطت ذوانسن اشواضوه و ت یومی زاضتن: وضز رکر .2

فطماینس:  می ین موضزا زض Uارط ظیاز زاضز، ضسوَ اهللا (ُحْبَحاَنْالَلِهَْوِبَحْمِ ِهُْحْبَحاَنْالَلِهْاْلَ ِ ميمِْ)

ََلَمىْاللٍَّمماِنْثَِقيَلتَماِنِْفميْاْلِميمَزاِنَْحِبيَبتَماِنِْإلَمىْالمََّحْْ» ِفيَفتَماِنْ ََ ُحمْبَحاَنْاللَمِهَْوِبَحْممِ ِهُْحممْبَحاَنْْ:َمنَِْبِلَمتَماِنْ
ظتان ذفیف و زض تطاظوي ايمااَ وظیان و تاه    تط : زو وّمه است وه ترجمه. (4)«اللَمِهْاْلَ ِ ميمِْ

                                                 
 صحیح البخاري   - 1
 (125/  38) - هفی الکتة الست همسند الصحات - 2
 (354/  4) -ن  -سنن أتى داود - 3
 متفك يّیه - ٤
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 «ُحْبَحاَنْالَلِهَْوِبَحْممِ ِهُْحمْبَحاَنْاللَمِهْاْلَ ِ ميمِْ»و این زو وّمه يثاضت اظ:  سنعز اهللا تًاِی محثوب ان

�تاضنس.  می

 (اْلَحْممُ ِْللَمِهَْتْممألُْاْلِميمَزانَْ)فطموزه اناس:   (اْلَحْمُ ِْللَمهِْ)زض موضز شوط وّمه  Uهمچنین ضسوَ اهللا

 نمایس.  می ضا پط ايماَ نیه میعان (اْلَحْمُ ِْلَلهِْ): ترجمه
 

 

 

 

�ضوز؟  می ايماَ انسانها چی ولت وظن .4

�. وظن وطزن ايماَ انسانها ضا تیان نماییس احثاتزالیل  .2

�ونیس.  تیانمحو وطزن گناهان ضا  اسثاب .3

�نمص ظیاز زاضنس؟  ،وسام ايماَ زض گطانثاض ضسن تطاظوي سنزص ايماَ .4

 :سؤالها
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 درس بیست و سوم

 حوض
 

تًس اظ حساب و سنزص ايماَ زض میعان و سپطزن يمّنامۀ مساّمانان اظ حاوض ضساوَ    

 نطینس.  می نوضنس وه تطنگی آنان فطو می آب Uاهللا

 است.  ضطوضيایمان زاضتن ته آن وه )اموض پوضیسه( است  غیثیاتآن  ۀّحوض، نیع اظ رم

 تعریف حوض

ینزا ممصس آن حوضی است واه اهللا تًااِی تاه    ا زض .گوینس می ، محل تزمى آب ضاحوض

ينایات فطماوزه    Uرهت تىطیم و ناواظش آنزنااب   Uپیامثط محثوب ذوز حضطت محمس

 فى تطنگی نماینس. اظ آن حوض آب تنوضنس و ض Uآنحضطت امت، تا است

 دالیل اثبات حوض

زض لاطآن واطیم و    ،فطمایاس  مای  حوضی ضا وه اهللا تًاِی زض آذطت ته پیامثط ذاوز اضظانای  

 حاتت گطزیسه است. Uاحازیج آنحضطت

َناَكْاْلَكمْوثَمََّْ�اهللا تًاِی زض لطآن وطیم فطموزه است:  َْطَيمْ : یمیناً ما ته ترجمه[4]اِىوحط:  �ِإنَاَْأ

حاوض زض   ؛انس زانستهزض اینزا اظ ووحط مًنی حوض ضا  وحط زازیم. اوخط يّما)محمس( و تو

ضاماض   .متاواتط اناس   زض این ماوضز  ، و احازیج ضوایت ضسهاحازیج ضطیف نیع حاتت گطزیسه

 اظ پنزصس نفط تیطتط است.  ،وه زضین موضز احازیج ضا ضوایت نموزه انس ضاویانی

ََمْنْأَبِمىْ»س: فطمای می ،ضوایت نموزه Wشض زض یه حسیج ضطیف وه حضطت اتو Uنثی وطیم
ََمَ ِدْْ،َوالَمِ ىْنَمْفمُ ُْمَحَممٍ ْبِيَمِ هِْ»ْْ:قَمالَْْ َمماْآنِيَمُفْاْلَحمْو ِْْ،قُمْلُ ْيَاَْرُحموَلْاللَمهِْْ:َذرٍّْقَالَْ آلنَِيتُمُهَْأْبثَممَُِّْممْنْ

ْوََبَواِبِبَهاْ ِفىُنُجوِمْالَمَماِِ َلِفْاْلُمْ ِلَمِفْالَْْْأالَْ َََلْيمِهْالَليمْ مَََّْمماْ َِ َهماْلَمْمَْيْ َممْحْآ مََِّبِْمنمْ َْ ُمْيِحَيِفْآنَِيُفْاْلَجَنِفَْممْنْ
َََمماَنِْإلَمى َََُّْضمُهِْمثْمُلُْ ولِمِهَْمماْبَممْيَنْ ََِّبِْمْنمُهْلَمْمَْيْ َممْحْ َْ م َُّْْيْشُ ُ ِْفيِهِْميَزابَاِنِْمَنْاْلَجَنِفَْمْنْ َْ أَيْملَمَفَْمماُؤُهَْأ

   (4)«َوَأْحَلىِْمَنْاْلَ َملِْْبَمَياًضاِْمَنْالَلَبنِْ

واه تًاساز    پطسایسم  Uفطمایس: من اظ حضطت ضسوَ اوطم می Wحضطت اتو شض»: ترجمه

فطموزنس: لسم ته آن شاتی واه نفاس محماس زض     Uنطوف حوض چمسض است؟ نثی وطیم

                                                 
  رواه مسلم. - 1
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اظ آن  ؛ساتاضه گاان آسامان تیطاتط اسات     اذتیاض اوست، ضاماض ناطوف حاوض اظ تًاساز     

هط وسای واه اظ    اظ رنت است.ضونس، نطفهایص  می تاضیه پسیساض ستاضگانی وه زض ضة

ضیاعز،   مای  زو نااوه اظ آب رنات   ،زض آن گاطزز.  نمای  ، هط گع تطنهاین حوض آب تنوضس

 .يطض و قوَ آن تا هم تطاتط انس ضوز. نمی وض آب تنوضس هیچگاه تطنهین حا وسیىه اظ

آب آن سفیس تط اظ ضایط  است  (4)ایّه ان اِیمَّيَ مسافتة انساظمساحت آن يطضاً و قوالً ته 

 «و ضیطین تط اظ يسل است. 

ٌَِْوَمماُؤُهْأَبْممَيُضِْممَنْ»فطماینس:  می Uزض حسیج زیگطي ضسوَ اوطم ْهٍََّْوَزَوايَاُهَْحمَوا َْ َحْوِضىَْمِميََُّةْ
ََِّْْ َْفَمْنْ َْبُنُجوِمْالَمَماِِ بَمْ َ ُهْأََبً ااْلَوِرِقَْورِيُحُهَْأْ َيُ ِْمَنْاْلِمْمِكْوَِبيَزانُُه    (2).«َبِْمْنُهَْفَالَْيْ َمحُْ

ظاویه هااي آن تاا    ه )ضاه پیموزن( فاغّه، وسًت زاضز.: حوض من ته انساظة یه ماترجمه

هم تطاتطنس، آب آن اظ ظض سفیس )نمطه(، سفیس تط است و توي آن اظ مطه ذوضثوتط، نطف 

 هیچگااه تطانه   ،ب تنوضاس هاي آن ماننس ستاضه گان آسمان انس، هط وه اظ ایان حاوض آ  

 ضوز.  نمی

  حکم ایمان داشتن به حوض

 است.امت، الظم و ضطوضي زض ضوظ لی Uایمان و یمین ته وروز حوض ضسوَ اهللا

 . ضوز می ضناذتهمستحك حواب و منىط آن مثتسو و فاسك  ؛وسیىه ته حوض ايتماز زاضز

 ؟خاص از حوض محروم انذکذام اش

 Uونس وه حضطت نثی واطیم  می ضوایت Wاظ حضطت انس -ضحمه اهللا تًاِى-امام تراضي 

ُتِلُجممواُْدونِمميْفَممَحُقوُلَْأْصممَحاِبيْ »فطمااوزه انااس:  َْ ََممََّفْمتُمُهْمْا ََلَممَيْنَمماٌسِْمممْنَْأْصممَحاِبيْاْلَحممْوَ َْحتَممىْ لَيَممََِّدَنْ
 ،قطف مان ه تتًضی اظ اغحاب من  تسون تطزیس: ترجمه (3)«فَميَمُقوُلَْالَْتْ ِريَْماَْأْحمَ ثُواْبَمْ مَ كَْ

 مان تطگطزاناسه   نعزیاه ضناسام، ساپس اظ    مای  آینس، واه مان آناان ضا    می )وناض( حوض

تو اقالو ناساضي واه    :گویس می اینها اغحاب من هستنس، )منازي( :گویم ضونس، من می می

 .هاي ضا انزام زازنس چه واضآنها تًس اظ تو 

وناس،   مای  ضوایت -ينها ضضی اهللا- همچنان زض حسیج زیگط وه اسماء تنت اتو تىط غسیك

ُ ْأُنَماٌسُْدونِمىْْ»فطماینس:  می Uضسوَ اوطم ََ ََلَمَىِْممْنُكْمَْوَحميُمْؤ ََلَمىْاْلَحمْوِ َْحتَمىْأَْن ُمَََّْممْنْيَمَُِّدْ ِإنٍّمىْ
                                                 

 عزتستان سعودي و اقع است. شمالکه در  زوسي استنام پایخت اردون ام نایله نام قدیم تیت المقدس توده است، و عما - 1
 رواه مسلم. - 2

 رواه البخاري. - 3
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ََِملُممواْبَمْ ممَ َكَْواللَممِهَْممماْبَُِّحممواْبَمْ مم ممَ ََّْتَْممماْ َْ ِْمنٍّممىَْوِمممْنْامتممى.ْفَميُمَقمماُلَْأَممماْ ََلَممىْفَممَحُقوُلْيَمماَْربٍّ َ َكْيَمَِّْوُ مموَنْ
ََْقاِبِهمْْ تاه   و آیاس،  می اظ ضما وی نعز منتثینیم تاضم تا  می من تاالي حوض :ترجمه .(1)«َأ

اظ مان   ضرع گویم، اي اهللا ! این ، پس میضوز نمی تًضی اظ مطزم اراظة وضوز تطمن زازه

 وطزناس؟  چاه   وتًس اظ تا  وه اینها آیا تو ذثط نساضي :ضوز می من است، پس گفته امتو اظ 

 «گطزیسنس. )اظ ضاه سنت تو( تط می تسون ومتطین زضنگیلسم ته اهللا وه اینها تًس اظ تو 

اظ  ،ته وروز آوضزضا  يانحطاف نمایس یا زض زین وسام چیع نو ،وه اظ زین اهللا تًاِىپس هط 

 س نوضیس. ضوز و هیچگاهی اظ آن حوض آب نرواه می قطز و ضانسه Uحوض ضسوَ اوطم

 

 
 

 ض ضا تًطیف نماییس. حو .4
 حوض ضا تیان ونیس.  احثاتزالیل  .2
 حىم ایمان زض تاضة حوض ضا واضح ساظیس.  .3
  ضونس؟ نمی ضاه زازهته حوض  انس وه وسام اضراظ .4

                                                 
 رواه مسلمـ  1

 :سؤالها
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 درس بیست و چهارم

 صراط
اهللا  اماط ، مكااتك  ضساس  مای  تا انسانها حساب و وتاب ته اتماام  ،وه زض میسان حطط ظمانی

گصاضناس و   مای  زوظخ، پّای تط متن )پطت(  تنسگان،رهت گصضتن  ،فطضتگان مىطم ،تًاِى

 . وننس می يثوضآن پل  ك اظ ضويیذال

  تعریف صراط

 مفهوم ضاه والن است. ه ت ِغتغطاـ اظ نهط 

 و زض اغكالح: يثاضت اظ پّی است وه تاطاي هماۀ ماطزم، زض ضوظ لیامات، تااالي رهانم ايمااض       

 افتنس.   می نماینس و مطزم تسواض اظ فطاظ آن ته رهنم می مطزم نیه اظ تاالي آن يثوض ،گطزز می

 اماط اهللا تًاِی ته مالئىه  ،، تًس اظ آنگیطز می زض محطط تا انسانها محاسثه انزام ظمانی وه

ضاوز واه اظ پال     مای  ، و تاه تناسگان فطماان زازه   ايماض وننسونس وه تاالي رهنم پل  می

 تگصضنس. 

ته سهوِت و . اگط يمل وسی ذوب )غاِح( تاضس، زتا يمل اضتثاـ مستمیم زاض ،يثوض اظ پل

زض ونس و یا اینىه  می تسیاض مطمت اظ پل يثوض، تا گصضز و اگط ظضت تاضس می آسانی اظ پل

 افتس.  می رهنم

 دلیل اثبات صراط

حاتات   امتو ارماو  Uته لطآن وطیم، احازیج سطوض وائنات آنپل غطاـ و يثوض وطزن اظ 

 ضسه است: 

هیچ یه اظ : »ترجمه [74]مطیم:  �َوِإْنِْممْنُكْمِْإَالَْوارُِدَهما�فطمایس:  می  تًاِیاهللا قرآن کریم: .أ 

ضا ته يثاوض  « واضز ها»تًضی مفسطین وطام واغة « ضوز می مگط اینىه ته رهنم واضز ،ضما نیست

 نماینس.   می یىثاض اظ پل غطاـ يثوض ،وه تمام مطزم زض ضوظ لیامت ،تطرمه نموزه انس
ـ  :حذیث شریف .ب  قوضیىاه ضساوَ    اسات  ضاسه  یااز  زض احازیج متًسز، اظ پل غاطا

َََلْيمِهَْوَحمَلمَْ-قَماَلَْرُحموُلْاللَمِهْْ،َوُيْضمََُّبِْوْممََُّْوَهمَنمَْ»فطمایاس:   می Uوطیم ولْأفَمَحُبوُنْْ:-َصمَلىْاللَمُهْ
ُِْالَُُّّحِلْيَمْوَمِلٍ ْالَلُهَمَْحلٍّْمَْحلٍّمْْ ََا    (١)«َمْنُْيِجيُزَْوُد

                                                 
   (112/  1) -صحیح مسلم  .(419/  16) -صحیح البخاري ت  _1
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ین وسای  اوِا فطموزنس: مان   Uضوز، پیغمثط می و سپس ته سط رهنم، پل نهازه :ترجمه

ذوانناس: اي   مای  ونم و همگی پیغمثطان زض این ولت این زيا ضا می هستم وه اظ پل يثوض

 ذواهم.  می یمتذواهم، اي اهللا سال می یمتاهللا! سال
 پل غطاـ حك است.  سنت و رمايت ته این ارماو وطزه انس وه  اهل يتمام يّما :امتاجماع  .د 

  پل صراطصفت 
تاه اضتثااـ    ،ارماِی یاز ضسه، مگط زض احازیج ضاطیف  ته غوضتزض لطآن وطیم پل غطاـ 

 است.  گطزیسهه یمًّومات وافی و موره اضا ،پل غطاـ
تواناس؛ مگاط وسایىه زض     نمی وسی اظ آن پل، نهط ته تاضیىی، يطض و پرتگی آن يثوض چهی

 گصضز.   می اظ فطاظ آن ،ه توفیك اهللا تًاِىزنیا ايماَ ضایسته وطزه و ت
 حال عبور کننذه گان از پل صراط 

 اضانس؛ ت نمای  یىساان  ضاننهط ته ايماَ نیىو و ايماَ ظضت  ،يثوض وننسه گان پل غطاـ
 ايياسه  گصضنس،  می نماینس، تطذی ماننس وظش تاز تیع می تًضی ته سطيت تطق اظ آن يثوض

 ايياسه  س، نگصض می وننس، یىًسه تنس می گصضش وِتا زَ يضماضضونس،  می ،ماننس اسة تنسضو
 هاا  چنگاه  ط انسان هاي تاس يمال، زض پال غاطاـ تاه     ، مگوننس می حاِت يازي يثوضه ت

 ضونس.  می چسپنس و سطنگون ته رهنم پطتاب می
  ایمان داشتن به صراط

 خ پال غاطاـ ضا  ، اهللا تًاِی تط فطاظ زوظامتتاوض وامل و ایمان راظم زاضیم وه زض ضوظ لیما 
وه اهللا تًاِی ویفیت آن ضا  ،حمیمی است غطاـاین  وننس؛ می نهس و انسانها اظ آن يثوض می

 زانس.  می مىمل ته غوضت
 
 

 مفهوم ِغوي و اغكالحی غطاـ ضا واضح ساظیس. .4
 ؟ نمایس می وی اظ پل غطاـ يثوض ،نرست اظ همه امت،زض لی  .2
 ضوز؟  می زض وزا نهازه ،پل غطاـ .3
 حمیمی است یا مزاظي؟ پل غطاـ  .4
 

  کار خانه گی

 تنویسنس.  ذوزوتاتچه هاي  زضضاگطزان ذالغۀ زضس ضا 

 :سؤالها
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 درس بیست و پنجم

 جنت
 

تاط   ي ضاان ضا اظ لثطهاا هاا   زض زضسهاي گصضته ذواناسیم واه اهللا تًااِى، انساان     چنانچه

ان میاع  توساف ان مؤمنضوز، و ايماَ  می ته زستص زازه یهط انسان ۀذیعانس و يمّنام می

 ضوز.  می تا سط فطاظي ته رنت ،ايماَ نیه هط وه سنگین توز ۀضوز و پّ می وظن وطزه

 تعریف جنت

 زضذتاان واه ظماین آن تاا     یس،آ میمًنی تاغ فطاخ و گستطزه ه يطتی است و تة رنت واغ

 گوناگون پوضانیسه ضسه تاضس. 

ه سااذته و  تطاي مؤمنان آماز >است وه اهللا راییرنت يثاضت اظ آن  در شرع شریف:

تعیین گطزیسه و مؤمنان تطاي همیطاه   نفیس تا نًمت هاي مرتّف و متنوو و فطش هاي

رنت پازاش است اظ رانة اهللا متًاَ تطاي تنسه گان غاِح . ذواهنسوطززض آن توز و تاش 

 زام زازه انس.نزض تسَ ايماَ نیىی وه زض زنیا ا

 شرح تعریف

نس چیعي وه اظ زیس پنهان تاضس، ني است. مامًانی متًسز زاضايِفم رنت زض ظتان يطتی 

و تا سایه هاي آن  وروز زاضززض آن تته هاي ضنگاضنً و زضذتان میوه زاض وه هایی  تاغچه

 .استضوي ظمین پوضیسه ضسه 

ضناً  وه زض آن نًمات هااي    استزض آذطت  راییاظ زیسگاه يّم يمایس، رنت يثاضت اظ 

مازه نموزه وه ته اهللا تًااِی،  تطاي وسانی آضا  رنت >اهللا تاضس. می موروز ضنً و متنوو

و زض  تاضنسته مالئه او، ته وتاتهاي او، ته پیامثطان او، و ته ضوظ آذطت ایمان راظم زاضته 

مكاتك تا احىام ذساونس و سنت نثوي يیاض ذوز ضا  گی ظنسه ايماَ نیه انزام زازه وزنیا 

 . نموزه تاضنس

 .فطزوس وی( متسال : زاض اِسالم )ذانۀاننسم ظیازي است،هاي  تهطت زاضاي نام

 دالیل اثبات جنت

مَ ْتِْلْلُمَتِقمينَْ�فطمایس:  می زض موضز ذّمت رنت >اهللا اول: دالیل قرآنی: َِ ]آَ يمطان:  �ُأ

 . مهیا گطزیسه است نا: )آن تهطت( تطاي پطهیع گاضترجمه [433
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َْحماِبُقواِْإلَمىْمَْ�فطمایاس:   می زض آیت زیگطياهللا تًاِی  َْبَ مَِّْ ْالَممَماِِ َََُّْضمَها ْيِفمٍََّةِْممْنْرَبٍُّكمْمَْوَونَمٍفْ
َ ْتِْلَلِ يَنْآَمُنواْبِالَلِهَْوُرُحِلهِْ َِ تطاي ضسیسن تاه آمطظضای اظ   »: ترجمه [24]اِحسیس:  �َواْألَْرِ ُْأ

رانة پطوضزگاضتان و تهطتی وه پهنایص چون پهناي آسمان و ظمین است و تطاي وسانی 

 «تط یىسیگط سثمت روییس. ه وه ته ذسا و پیامثطانص ایمان آوضزه انسآمازه ضس

 حاتت گطزیسه است:  يزض احازیج ظیازوروز رنت حذیث: از  یدوم: دالیل

ََمِنْالَنبِمىٍّْزض یه حاسیج فطماوزه اناس:     Uنثی وطیم ََمَزَْوَومَلْ»ْ:قَمالUَََْْمْنْأَبِمىُْهََّيْممَََّةْ قَماَلْاللَمُهْ
َْمَ ْدُتِْلِ بَمماِدىَْ ََلَممىْقَمْلممِ َْبَشممٍََّْْأ طَمََّْ ََ ُأُذٌنَْحممِمَ ْ َْوالَْ ََممْيٌنْرََأْتَْوالَْ : ترجمهههْ(١)«.الَيمماِلِحيَنَْممماْالَْ

فطموزه اناس: مان    >ونس وه اهللا می ضوایت Uاظ حضطت ضسوَ اوطم Wحضطت اتو هطیطه

واه ناه چطامی آن ضا زیاسه و ناه      آمازه وطزه ام  ضا تطاي تنسگان غاِح ذوز نًمت هایی

 غفت آنها ضا ضنیسه و نه زض زَ وسام تطط ذكوض وطزه است.  یگوض

 

 ) بهشتیان(ها  جنتی

طب ما اساتواض، اضاراظ م   گاان ایماان  ه تهطت رایگاه مطزم نیىو وااض، پطهیعگااض، زاضناس   

 . وضظنس می ارتنابنواهیص و اظ  توزه ته احىام اِهی منماز است؛ آنانی وه >ذساونس

 به جنتها  ورود جنتی

 . افتنس می ه تسوي آن ضاهضازمان و سواض وه گطوه،گطرنت  اهل

: ترجمه [85]ماطیم:  .�يَمْوَمَْنْحُشَُّْاْلُمَتِقيَنِْإَلىْالََّْحَمِنَْوْفً ا�س: ًاِی زض این موضز میفطمایاهللا ت

 یاز ون{ ضوظي ضا وه پطهیعگاضان ضا تساوي }ذاساي{ ضحماان گاطوه گاطوه محطاوض      »}

  «ونیم. می

آن  طتّىاه تا   ضاونس؛  نمای  پیاازه تاطزه   انییًنای تهطات   : آناننسفطموزه ا Wحضطت يّی

 (2)آن وسایل سواضي ضا نسیسه انس. ك،یذالوه  ،تاضنس می سواضها  محمل

 به وجود جنت ایمان داشتن

ت، آفطیاسه  وه اهللا تًاِی رنت ضا لثل اظ پیاسایص زیگاط مرّولاا    يمیسه و تاوض تایس زاضت

 (3).گطزز نمی تاضس و هط گع فنا می همیطهاست و اونون هم موروز است و 

                                                 
 صحیح مسلم - 1
 (254/  18) -تفسیز الطبزي  - 2
 (51/  1) -یهالعقیدة الطحاو ,(63/  1) -الفقه األکبز  - 3
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 رنت ضا تًطیف ونیس.  .4
 رنت ضا تگوییس.  احثاتزالیل  .2
 رنت راي وسام مطزم است؟ .3
 ضونس؟  می رنتیان چكوض ته رنت تطزه .4
 حىم ایمان زض ضاتكه ته رنت چگونه است؟ تیان نماییس.  .5
 
 
 

 کار خانه گی

یاه مماِاه تحطیاط     ؛سنا طزگ مای  وه سثة زذوَ رنت نیىو یی ايماَزض موضز ضاگطزان 

 وننس. 

 سؤالها
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 درس بیست و ششم

 جهنم
 

انگیاعز، و تاه هاط     مای  ضان زوتاضه تاط هاي  ظمانی وه ذساونس متًاَ، همۀ انسانها ضا اظ لثط

ضوز؛ مطزماان مرّاع و    می ضمطزهضوز، ايماَ آزمی  می ضرصی غحیفۀ ايماِص زازه

نیا مطتىة گناه ضسه توزنس زض ضونس و مطزمان تس وطزاض، وه زض ز می نیىو واض، واضز تهطت

 ضونس. می زوظخ افگنسه
 

 تعریف جهنم

 است.  و گوزاَ ونسهمًنی ه رهنم ت

یة و مزااظات وفااض و   تطای اسات واه اهللا تًااِی رهات تًاص      آرهنم نام آن  ،و زض ضطو

 اض آفطیسه است.مسّمانان گنهى

 شرح تعریف

، منىاطان ضسااِت حضاطت    نام آن آتص است وه اهللا تًاِى تطاي وافطان، مططوان ،رهنم

 است. آفطیسهاض و مسّمانان گنهى Uمحمس

رهنم راي اتسي و زایمی وافطان است، و مسّمانان گنهىاض ته انساظة رطم و گناه ضان زض 

 . ضونس می تیطون آوضزهاظ آن  ،ضونس و سپس می يصابرهنم 

ه، و نیاع  اظ لثیل: ِهی، حكمه، ساًیط، سامط، رحایم، هاویا     ؛زاضز ينام هاي ظیاز ،رهنم

 تاط  و هاالن ونناسه   طت وه یىی اظ زیگط سرت ،زاضز يو زضره هاي ظیازها  رهنم قثمه

 است. 
 

 دالیل اثبات دوزخ

فَماتَمُقواْالنَماَرْالَتِميَْوُقوُدَهماْالنَماُسَْواْلِحَجمارَُةْ� فطمایاس:  مای  اهللا تًاِی زض لطآن وطیم زض تاضة زوظخ
َ ْتِْلْلَكاِفَِّينَْ َِ  [24: ه]اِثمطْ�ُأ

انس، تتطسیس وه تطاي وافطان تهیه ها  پس اظ آتطی وه هیعم آن مطزمان و سنً»: ترجمه

 «.گطزیسه است
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َ ْتِْلْلَكماِفَِّينَْ �زیگطي، اهللا تًاِی میفطمایس: ۀ زض آیت وطیم َِ ]آَ يماطان:   �َواتَمُقواْالَناَرْالَِتيُْأ

 «ه استو اظ آتطی تپطهیعیس وه تطاي وافطان آمازه ضس»: ترجمه [434

ارمااو   آنتاه موروزیات    امات هام  و تمام ي واضز گطزیسه زض احازیج ظیاز زوظخ یاز همچنان

 وطزه انس.  

 جهنمیان )دوزخیان(

ا زض نیا مزطمان، متمطزان، ناِمان، گمطاهان، زوساتساضان ز ، راي وافطان، منافمان، رهنم

 او تًااِی زضامنی  و تا ضساوَ   >تطاتط آذطت، تسوطزاضان و رایگاه وسانی است وه تا اهللا

 س. نو ته ضاه حك گطایص نساضذسا ووتاه آمسه اهللا تًاِی و ضسوَ  امطاو يازاو اظ  وضظنس می

 

 بردن دوزخیان به جهنم

 غثاض آِوز و سطچپه تاا ضوهااي ضاان تاه رهانم تاطزه       ،تطذی مطزم تا چهطه هاي پطیطان

ضاونس؟   مای  طزهضوهااي ضاان تا    طچگونه آنها تا  پطسیس: Uاظ ضسوَ اهللا ؛ ضرصیضونس می

ته این هم لازض است واه   ،توانس می پاها تطزه طتطایص گفت: آن شاتی وه آنها ضا ت Uپیامثط

 (4)ضوي هاي ضان نیع تثطز.  طآنان ضا ت

 مالئىه تااالي آنهاا آواظ   ،ضونس، و اظ هط قطف می گّه ضانسه رهنمیان؛ ماننس: حیوانات، گّه

َْبَفَُّواِْإَلىَْوَهَنَمْزَُمًَّاَوِحيَ ْالَْ�فطمایس:  می >وننس، اهللا می  [٧١]الزمر: ْ�ِ يَن

 «زسته سوي زوظخ تطزه ضونس. و آنانیىه وافط ضسنس زسته»: ترجمه

ًّا� زض آیت زیگطي اهللا تًاِی میفطمایس: ُّوَنِْإَلىْنَاِرَْوَهَنَمَْد  [١٣]الطور: ْ�يَمْوَمْيَُ 

 «ینظخ ضوان وطزتسوي آتص زو ،ضوظیىه ته سرتی ضوان وطزه ضونس»: ترجمه

ضنونس وه پطزه هاي گوش هاي ضان  می آواظي ضالثل اظ آنىه زوظذیان واضز رهنم گطزنس 

 افتس.  می زَ هاي ضان ،ونس و اظ هطاس ظیاز و هیثت غسا می ضا پاضه

 [١٢ن: ]الفرقاْ�ِإَذاْرَأَتْمُهْمِْمْنَْمَكاٍنْبَِ يٍ َْحِمُ واَْلَهاْتَمَييُّ ًاَْوزَِفيًَّا� میفطمایس: >اهللا

تیناس }و آناان    مای  هنگامی واه }ایان آتاص فاطوظان زوظخ{ ایطاان ضا اظ زوض     : »ترجمه

 «.ضنونس می غساي ذطم آِوز و روش و ذطوش آن ضا افتس{ می چطمطان تسان
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ْ.�َوَنُمموُقْاْلُمْجمَِِّميَنِْإلَمىَْوَهمَنَمِْوْرًدا� اهللا تًااِى فطماوزه اناس:    تاضنس. می زوظذیان ظیاز تطنه
 . ضانیم می زوظخ ته قطف: و مزطمان ضا تطنه ترجمه [٨٦]مرمي: 

ضا زیاسه   يهایچ چیاع   ؛گطزناس  مای  واوض ضاونس،   می ىه زوظذیان ته رهنم تطزههنگامی و

 ضا ناساضز و واط   گفاتن تاو اناایی سارن     ، ظتاان ضاان  ضونس می همینكوض گنً ؛نمیتواننس

َوَنْحُشمَُُّهْمْيَممْوَمْاْلِقَياَممِفْ�ْ:فطمایاس  مای  . اهللا تًاِیتواننس نمی ضنیسهضا  یی ضونس و هیچ غسا می
َُْمًياَْوبُْكًماَْوُصمًّا  [٩٧]اإلسراء: ْ.�َََلىُْوُووِهِهْمْ

ً ایطان ضا تط ضوي ضذساضه }وطانسه{ ووض،  ،و زض ضوظ ضستاذیع»: ترجمه و واط }اظ   گنا

  «گطزانیم می گوضها{ رمى

َْبَفَُّواَْحتُمْيَلبُْ�اهللا تًاِی میفطمایس:   [١٢]آل عمران: ْ.�وَنَْوُتْحَشَُّوَنِْإَلىَْوَهَنَمَْوبِْلَ ْاْلِمَهادُُْقْلِْلَلِ يَن

آن ولت نعزیه است وه  :تگوانس آنانیىه اظ زيوت ضما انىاض وطزه ته اي محمس! » :ترجمه

و یاا   «.وه تس رایگااهی اسات  زوظخ زوان زوان ضانسه ضویس  ته قطفضما مغّوب ضویس و 

فَمَورَبٍّممَكْلََنْحُشمََّنَمُهْمَْوالَشمَياِ يَنْثُممَمْ� اضضاااز فطمااوزه انااس:قااوضي وااه اهللا تًاااِی زض ایاان آیاات 
 [٦٨]مرمي: ْ.�لَُنْحِضََّنَمُهْمَْحْوَلَْوَهَنَمِْوِثيًّا

وضیام و  آ سوگنس ته پطوضزگاضت، هط آئینه وافطان ضا همطاه تا ضیاقین گاطز مای  »: ترجمه

  «ساظیم. می نه حاضطسپس ایطان ضا گطزاگطز زوظخ ته ظانو زض افتازه و شِیال

 . ستاین تستطین حاِت شِت و ضسوایی است وه اهللا تًاِى آنطا تصویط نموزه ا

 آتاص ضا مطااهسه   زهطاتنان ضاونس و حاِات    مای  رهنم وطانسه ته قطفهنگامیىه آنها 

واش! یىثاض  تاضنس وه اي می نماینس و ته این آضمان می امتپطیمانی و نس انهاض ،وننس می

 یاتنس.   اظ آتص ضهایی تطزه ضونس تا ایمان تیاوضنس وزنیا زیگط ته 

ََلَمىْالنَماِرْفَمَقماُلواْيَماْلَْيتَمنَماْنُممََّدَُّْوَالْنَُكم ٍَّبْبَِيَماِتْرَبمٍّنَماَْوَنُكموَنْ� فطمایس: می اهللا تًاِی َوَلْوْتَمََّىِْإْذُْوِقُفواْ
 [٢٧]األنعام: ْ.�ِمَنْاْلُمْؤِمِنينَْ

نگاه واه ایطاان ضا )زض ونااض( آتاص     آ ،ان ضا مطاهسه ونیاگط تو )اي محمس!( آن»: ترجمه

گطتیم و آیات پطوضزگاض ماان ضا   می گوینس: ایىاش! ته زنیا تط می زاضنس، آنان می زوظخ نگاه

  «ضسیم می وطزیم و اظ ظمطة مؤمنان نمی تىصیة
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 :حکم ایمان داشتن به جهنم
 اساالم ذااضد   ةطیا اظ زا تاضاس،  منىط آنوسی وه و  است ایمان ته موروزیت زوظخ فطض

 (4)ضوز. می
  

 
 . ونیستًطیف رهنم ضا  .4
 زوظخ ضا تیان نماییس.  احثاتزالیل  .2
 زوظخ راي وسام مطزم است؟  .3
 گطزز؟  می زوظخزض وسام ايماَ سثة زاذل ضسن  .4
 ضونس؟  می زوظخ وطانیسه ته قطف چگونهزوظذیان  .5
 ایمان زاضتن ته وروز زوظخ ضا توضیح زهیس. حىم  .6
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 و هفتم درس بیست

 ( 1نواقض ایمان ) 

 شرك اکبر
و چنان گنااه تعضگای    آوضز می انسان ضا فطاهم ب هالوتضطن نّم تعضگی است وه اسثا

 گیطز. نمی است وه زض نعز اهللا تًاِی موضز ترطص لطاض
 تعریف شرك

تاوزن هام اقاالق     یىزاا  همتا و ،وه ته ضطاوت ،گوینسمت ضا لس و زضِغت حصه ،ضطن
 گطزز.  می

ضا ضاطن   لایال ضاسن  يثازت اهللا تًااِی ضاطیه    تصطفات و، غفات ،ته شاتالح، زض اغك
 گوینس.

 .اظ آن مًتمس تاضس ا تیطتطیذسا  ته وروز زوماننس این وه وسی  شرك در رات: .4
 ه مرّولاات حاتات سااظز،   ماننس این وه وسی غفات اهللا تًاِی ضا ت شرك درصفات: .2

یا وسای ضا مانناس اهللا    و غیة تسانس، موضاوسی ضا ياِم ته  اسثاب،تسون ماننس ضرصی وه 
 .پنساضزگان ضا مخل غفات اهللا تًاِی ه غفات تنس یا و نمایس، تاوض لازضو تًاِی سمیى 

 واس  ،اهللا تًااِی تغیط اظ  وه وسیضطن زض تصطفات این است : تصرفات شرك در .3
لثوَ  یا مطىل گطا حارت زانسته و تطآوضنسة متصطف وواضساظ و اسثاب،تسون  یگطي ضاز

 نمایس.
ويثازت، تاه غیاط اهللا تًااِی    گی ه تنس رهتوه  يثاضت اظآن استشرك درعبادت:  .4

 تًهایم و  ،اهللا تًاِی ته وس و یا چیاع زیگاطي قايات   همطاه تا و سط تسّیم فطوز آوضزه 
این وس و یا چیع، زاضاي لسضت غیثی است  ؛ و ايتماز موروز تاضس وه گویانمایسستایص 

 زاضز. ن و یا منفًت ضسانسن ضاو توانایی ضطض ضسانس
 

 اقسام شرك
 ضطن تعضي ) ضطن اوثط( وضطن ووچه ) ضطن اغغط(  شرك به دو گونه است:

غیاط اهللا تًااِی تاه     یاا  ي اهللا تًااِی همتاایی آوضزه ضاوز و   آن است وه تطا :اکبرشرك 
ضا ايمااَ   نمایس و هماۀ  می اسالم تیطونانسان ضا اظ  ،این گونه ضطن .پطستص گطفته ضوز

تطاي اتس زض  ،و پیص اظ توته تمیطز این گونه ضطن ضوز مطتىةونس. اگط ضرصی  می ناتوز
 مانس. می زوظخ
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گطزز وه ضطن تعضي ته چهاض لسام اسات:    می چنین مًّوم ،آیات لطآن وطیم تا زلت زض
ضاطن زضمحثات   و  ،ضاطن زض قايات   ،ضطن زض لصاس و نیات   ،ضطن زض زيا وذواستن

 س:نگطز می وضیحت شیالًو اینها . زاضتن
 :فطمایاس  مای  Uضوز. ضساوَ اهللا  مای  انواو مهم يثازات ته ضماضزيا اظ  شرك در دعا: .4

َُموِنيْرَبُُّكمَُْْوقَالَْ� فطمایس: می اهللا تًاِی (4)(ة)اِسياء هواًِثاز َْيْممَتْكِبَُّونَْْالَمِ ينَِْْإنََْْلُكممَْْْأْحمَتِج ْْْاْد
َباَدِتيََْنْْ َُُلونََِْْ ََِْْوَهَنمََْْحَيْ  ماطا زياا   و پطوضزگااض ضاما گفات:    : »ترجمه.[٦٠: غافر]ْ�َِّينََْدا

 تااظ  يثازت مان ساط   وسانی وه اظ یمیناً ونم، می )اظ من ترواهیس( تطاي تان اراتتونیس 
 ،وه زيا يثاازت اسات   قوضهمین  .«رهنم ته شِت زاذل ضونس ظوز است وه زض ،ظننس می

ْاللَمهَِْْممعَْْيَم ْ َُْْوَمنْْ� فطمایس: می تًاِیاهللا  .رع اهللا تًاِی ضطن است ،زیگطي وسذواستن اظ 
ََِّْْإَلًها ََ ْنم َِْْحَممابُهُْْفَِرنََمماْبِمهِْْلَمهُْْبُمََّْهانََْْالْْآ و »: ترجمهه  (١١٧: املؤمنرون)ْ�اْلَكماِفَُّونَْْيُمْفِلمحَُْْالِْْإنَمهُْْرَبٍّمهَِِْْ

آن  هط وس وه تا ذسا، مًثوز زیگطي ضا ته فطیاز ذوانس و مسّماً هیچ زِیّی تاط حمانیات  
 «گطزنس. نمی است، لكًاً وافطان ضستگاض نرواهس زاضت، حساب او تا ذسا

ََمُواْاْلُفْلمكِِْْفميْرَِببُمواْفَمِرَذا� فطمایاس:  مای  همچنان زض آیت زیگطي ْفَمَلَمماْالم ٍّينَْْلَمهُُْْمْ ِلِيمينَْْاللَمهََْْد
و هنگامى واه تاط وطاتى ساواض     »: ترجمه (65: اًِنىثوت) �ُيْشمَُِّبونَُْْهممِْْْإَذاْاْلبَممٍَِّّْْإَلىَْنَجاُهمْْ

تاه ذطاىى ضساانس و     ذساوناس ایطاان ضا   وِى چون ،ذواننس ذسا ضا پاوسالنه مى ؛ضونس مى
 «.وضظنس ضطن مى گاه آن ،نزاتطان زاز

 ضا يثازت واطزن  يغیط اظ اهللا تًاِی وس زیگطضوز وه  می مًّومته غطاحت  ،تااین آی اظ
 ضطن است. ،ذواستن ه غیط اظ اهللا تًاِی اظ وسی ومهت و

ضوز وه غاحة آن، تا انزام زازن ايماَ  می : ته ضطوی گفتهنیت شرك در قصذ و .2
وي ته غوضت وّی هاسف   مماغس ذاظ زنیایی ضا هسف تگطزانس، و زینی، زست یافتن ته

ضضاي اهللا تًاِی  وننس و می چنین هم اینن اِثته منافما ،نطان زازن ذوز و ضیاواضي تاضس
 فطمایاس:  مای  تاضس. اهللا تًااِی  می ضطن تعضيرمّۀ ه ضطن هم اظ قّثنس. این گون نمی ضا
ََْماَلُهْمِْفيَهماَْوُهمْمِْفيَهماَْالْيُمْبَ ُممونَْ� ِْإلَْيِهْمَْأ نْمَياَْوزِيَنتَمَهاْنُمَوفٍّ َْباَنْيَِّيُ ْاْلَحَياَةْال ُّ وللِمَكْالَمِ يَنْلَمْيَ ْأ�َمْن

ََِّةِْإَالْالَناُرَْوَحِبَ ْمَْ َِ َْبمانُواْيَمْ َملُمونََْلُهْمِْفيْاْآل : ترجمهه  [46 ،45هاوز:  اِ] �اَْصنَمُ واِْفيَهماَْوبَاِ مٌلَْمما
وسانی وه )تنها( ذواستاض ظنسه گی زنیا و ظینت آن هستنس، )پازاش( ايماَ ضاان ضا زض  »

زهیم. آنان وسانی انس وه زض آذطت رع آتص  این رهان تسون هیچ گونه وم و واستی می
 « ضوز. زهنس، ضایى و هسض می می زنیا انزام آنچه زض زوظخ تهطه و سهمی نساضنس و
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، حطام توزن و ضوز وه مطتىة این گونه ضطن می : ته ضطوی گفتهطاعت شرك در .3
تااوض زاضاته    لّثاً و اهللا تًاِی، اظ سوي مرّوق تپصیطز ذالف حىم زینحالَ توزن ضا، تط 

ا زاضز. اهللا تًااِی  حاطام نماوزن حالِای ض    یا و وه مرّوق حك حالَ نموزن حطامی تاضس
ْممَّواأَْوَمماَْممََّْيمَْْابْمنََْْواْلَمِمميحَْْاللَمهُِْْدونِِْْممنَْْْأرْبَابًماَْورُْهبَمانَمُهمَْْْأْحَباَرُهمْْْاَتَ ُ وا� فطمایس: می زضحك نصاضا

   .(٣١: التوبة)ْ�ُيْشَُِّبونََََْْماُْحْبَحانَهُُْْهوَِْْإَالِْْإَلهََْْالَْْواِحً اِْإَلًهاْلِيَمْ ُبُ واِْإَالْ
 ته ذسایی گطفتناس، ذوز ضا ته غیط اهللا تًاِی ضهثانان )ياتسان(  : آنان زانطمنسان وترجمه

 مگط ته يثازت اهللا یگاناه؛  ،ه توزنسنطس امطحاِی وه  همین گونه مسیح فطظنس مطیم ضا، زض
آنان پاان و   یست، اهللا تًاِی اظ سرنان مططوانۀواض پطستص ناشاتی وه رع او زیگطي سع

 مثطا است.
غیاط اظ   یا ضرصی، ضوز وه ضرصی ته چیعي می : ته ضطوی گفتهمحبت شرك در .4

 نتیزه اظ ضوي يارعي و وه زض پنساضزچنان تعضي آن ضا  واهللا تًاِی چنان زوستی نمایس 
 ،تًهایم  اراالَ و  اظ ضويذام نماوزن    ساط  اِثته ذم نمایس. اوضا زض تطاتط  شيثوزیت سط

ْالنَماسَِْْوِممنَْ� فطمایاس:  می اهللا تًاِی .ظ تطاي اوستذاظ تطاي اهللا تًاِی است و يثازت ذا
م ُّْْآَمنُمواَْوالَمِ ينَْْالَلهَِْْبُح ٍُّْْيِحبُّونَمُهمْْْأَْنَ اًداْالَلهُِْْدونِِْْمنْْْيَمَتِ  َُْْمنْْ َْ : ترجمه (١٦٥: البقررة)ْ�ِللَمهُِْْحبًّماَْأ
 تاه آناان زوساتی    وگیطنس  می مطزم چنان انس وه ته اهللا تًاِی همتایان زیگطي تطذی اظ»

 واس  هاط  اظ ،آنانی واه ایماان آوضزه اناس    و ۀ اهللا استضایست وضظنس، چنان زوستی وه می
 «زیگطي ته اهللا تًاِی تیطتط زوستی زاضنس.

 حکم شرك اکبر
ضاوز و   می همططن گفت ،غاحة این نوو ضطنو ه ضطن اوثط اظ رمّه نوالض ایمان توز 

ضفايت هیچ ضافايت ونناسه    و ضستیطون نرواهس رهنم  اظ هطگع مانس؛ می تا اتس زضزوظخ
 ز.وض نمی پصیطفته حك او اي زض

 
 

 تًطیف ونیس. ضطن ضا .4
 ضطن ته چنس گونه است؟ .2
 ضطن اوثط ته چنس گونه است؟ .3
 ؟آیا اهللا تًاِی مططن ضا ذواهس ترطیس .4
 گوینس؟ می نیت چه ضا لصس و ضطن زض .5
 ؟زيا چیست ضطن زض .6
 ضا تیان ونیس؟ حىم ضطن اوثط .7
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 یست و هشتمدرس ب

 شرک اصغر
 

زضایان زضس تًطیاف    ،حىام آن ضا زض زضس لثّای آماوذتیم    و السامتًطیف ضطن اوثط، 

 .گیطیم می فطاآن ضا  السامضطن اغغط و 

 تعریف شرك اصغر

احازیج مثاضن ذوز اظ  زض Uحضطت پیامثط اوطموه، است  گناهی يثاضت اظ، ضطن اغغط

اساالم تیاطون    ضارع ضا اظ اما . انس ز نموزهیاآن ضا ته نام ضطن  ،تهسیس سطظنص و رهت

 گونه است: این ضطن ته زوضوز.  اگط چه تعضگتطین گناه محسوب می ؛نمایس نمی

 آیس. می اِفال و افًاَ این گونه ضطن زض شرك آشکارا: .1

ضضای اهللا تًااِى   -ته غیط اهللا تًاِی سوگنس تروضز، اتن يمط  وسی ماننس این وه :الفاظ .أ

فَمِرنٍّيَْحمِمْ ُ َْرُحموَلْاللَمِهْ»ظیاطا:   یاز نىنیس؛ سوگنساهللا تًاِی ه است وه ته غیط فطموز -ينهما
َََلْيِهَْوَحَلمَْ- ََّكَْ»يَمُقوُلْْ-َصَلىْالَلُهْ ْْ َْبَفَََّْوَأ ِْبَيْيَِّْالَلِهْفَمَقْ  ََ    (1)«َمْنَْحَل

سوگنس یاز  فطموز: وسی وه ته غیط اهللا تًاِی می ضنیسم وه Uضسوَ اوطم : من اظترجمه

 وفط وضظیسه و ضطن آوضزه است. ،ونس

 ،ذوز اظ چیعهایی استفازه نمایس وههاي  : ماننس این وه وسی تطاي زفى تیماضيافعال .ب

َممْنْ»فطماوزه اسات:    Uس. چنانچه نثی اوطمنمفیس مًطفی نگطزیسه تاض رانة اهللا تًاِی، اظ
مََّكَْ ْْ تًویصي ضا یا حیوانات(  اقفاَ و ،)ته گطزن ذوز : وسی وهترجمه (2)«َََلَ َْتِميَمًفْفَمَقْ َْأ

 (3).ضطن وضظیسه استلكًاً تیاویعز  (ته غطض ضفى تیماضي و چطم ظزن)

ضوز. ماننس ضیاء ؛ ضیااء تاه    می ضطن ذفی گفته ،نیت ضطن زض اضازه و شرك خفی: -2

 ضا نیت انزام زهس واه ماطزم او   ضوز وه وسی واض نیىی ضا ته این لصس و می يمّی گفته

                                                 
 (249/  10) -مسند أحمد  - 1

 (637/  28) -مسند أحمد  - 2
دن که در سمان جاهلیت )قبل اس اسالم( رواج داشـت و مشـزکان آن چیشهـا را در گـز     است چیشهایی مزاد اس تعویذ درینجا آن -3

 .ا وغیزه ته نام تمیمه یاد می شوداطفال خود ته نیت این که نظز نگزدند می آویختند مانند تندها, تاره
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 سؤالها
 

فطمایس:  می ضا ته ذاقط آن يمل ستایص وننس. اهللا تًاِی او تحسین نموزه و او واض زیسه اظ

َََمًالَْصاِلًحاَْوَالُْيْشَِّْكِْبِ َباَدِةْرَبٍِّهَْأَحً ا� َِْرَبٍِّهْفَمْليَمْ َمْلْ َْباَنْيَمَُّْووِْلَقا    [١١٠]الكهف: ْ�َفَمْن

زاضز، تایستی يمل نیه انزام زهس، و  یپس هط وه زیساض پطوضزگاضش ضا آضظو م» : ترجمه

 «زض پطستص تا پطوضزگاض ذوز وسی ضا ضطیه نگطزانس.
مَُّْكْاَألْصمَيَُّْ»فطمایاس:   مای  Uنثی اوطم ََلَمْيُكُمْالشٍّ ماُفْ ََ مَوَفَْمماَْأ َْ ،ْقَماُلوا:ْيَماَْرُحموَلْاللَمِه،َْوَمماْ«ِإَنَْأ

مَُّْكْاَألْصمَيَُّْ ُِْ»قَماَل:ْْ الشٍّ  ضمانسثت ته هطچیعي اظضطن اغغط زضتاضة میناًی»: ترجمهْ(١)ْ«الٍَّّيَما

فطماوز:   ؟چیسات  ضاطن اغاغط   ،Uگفتنس: اي ضسوَ اهللا ،تیمناوم تیطتط ( ذوضز)ضطن 

 «ضیاء.

 

 هم مثاحخه نماینس. ضطن اغغط تا و : ضاگطزان ضارى ته ضطن اوثطفعالیت ها

 

 

 

 .ضطن اغغط ضا تًطیف نماییس .4

 چنس مخاَ اظ ضطن اغغط تیان نماییس. .2
 ؟طن اغغط چنس گونه استض .3
 ؟ضطن آضىاضا چنس گونه است .4
 حىم ضطن اغغط ضا تیان نماییس. .5

 

 

 

 

                                                 
 (338/  4) -المعجم الکبیز للطبزانی  - 1
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 درس بیست و نهم

 ( 2نواقض ایمان ) 

 کفر اکبر
 

است، وفط نیاع یاه    آنهاي  همنافی توحیس و اظ ضىننس ،يمل ناضوا ،همان گونه وه ضطن

 تاضس. می توحیس و ایمان طین نالضتعضگتو  ایمانمنافی  ،يمل ناضوا

 تعریف کفر

اغكالح يّم يمایس ته آنچه ضس ایماان   اما زض ؛زضِغت پنهان نموزن چیعي ضا گوینس ،وفط

 گفتاه  وفاط ، او انته پیاامثط  ضوز. یًنی ایمان نیاوضزن ته اهللا تًاِی و می گفته وفط ،است

 ،او تًااِی  یگاانگی  یاا ضاه نماوزن زض    ،زن ته غوضت زضوغ ضمطزنضضوز. ایمان نیاو می

 تطاتاط  سطوطای واطزن زض   و وثط ،حسس وضظیسن تا پیامثط اهللا تًاِی ،زَ ضسن زو و تطزیس

هماه   ،نفسانی غاوضت تگیاطز  هاي  زیگطي وه اظ ضوي ذواهصهاي  چیع یا و ضطیًت اِهی

 است. وفط

 امام ضاظي وفط ضا چنین تًطیف وطزه است:

وضي زض چیاعي واه آماسن آن حضاطت تاا آن ضاط       Uوفط، یًنی تصسیك نىطزن پیامثط»

 (4)« زانسته ضسه است

 شرح تعریف

 ۀواساك ه تًااِی واه تا    یا ته ضطیًت او و >ایمان نیاوضزن ته اهللا ،اغكالح يّم يمایس زض

زیگطي وه ایمان زاضتن ته آنها هاي  چیعاظ یا منىط ضسن  و ضسه،آوضزه  Uحضطت محمس

 احطیا ته  و طوث ،ضوي حسس اظ نموزن زضآنها و زضوغ زانستن آنها، و یا ضه تاضس می فطض

ظیاطا ایماان    گطزناس؛  مای  ازات اِهی، همه وفط محسوباضض لثوَ اظناو امتزیگطي  اسثاب

 لكًای هااي   وه ته تًضی اظ چیع پس امىان نساضز ؛پصیطز نمی حمیمتی است وه تزعیه ضا

 س.یتطذی زیگط منىط گطز اظ ایمان آوضز و

                                                 
 ٧١٦عبدالرحمن حسن حبنکة المیدانی ص  –تفسیر فخر الرازی به نقل از العقیدة اإلسالمیة و أسسها  - ١
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 اقسام کفر

 :گونه است وفط زو

 وفطتعضي )وفطاوثط(

 چه )وفطاغغط( وفط وو

 ایمان است. ضس ،وفط هاین گوناکبر:  نخست: کفر

 : تمسیم ضسه استوفط اوثط ته پنذ گونه 

زضوغگاو زانساتن( تاه فطساتازگان اهللا تًاااِی     ): نساثت زضوغ  کفهر دروغ شهمردن   -1

زضوغگاو   ،تًاِی آوضزه انس اواهللا تًاِی ضا زضآنچه وه اظ سوي  يوفطاست. هطوسی وه انثیا

ظیاطا اهللا تًااِی فطماوزه    ضاوز؛   می اسالم ذاضد زانسته است و اظ وافط ،ضرع این ،تسانس

َِهَُْْلَمماْبِماْلَح ٍَّْْبمَ بََْْأوَْْْبمِ بًاْاللَمهََِْْلَمىْافْمتَممََّىِْمَممنَِْْأْظلَممَُْْوَممنْْ� است: َْمثْممًوىَْوَهمَنمَِْْفميْأَلَمْي ََْْوما
  (٦٨: العنكبوت)ْ�ِلْلَكاِفَِّينَْ
 ،است وه ته اهللا تًاِی زضوغی ضا تثنسز و یا ته حك وس آن : چه وسی ناِم تط اظترجمه

 آیا زض زوظخ رایگاه وافطان نیست؟ .ضا تطسس آن گاه وه او ؛تسهسنسثت زضوغی ضا 

حمانیات وضاساتی    تاه واافط،  است وه ضرع  این نوو وفط چنان :تکبر و انکار کفر -2

و  اواهللا تًاِی اظ رانة  فطستازةزاضته تاضس وه ، و یمین تاضس اهللا تًاِی زانا فطستازه گان

چنانچه اهللا تًااِی  ، نمی اهللا تًاِی گطزن امطاما اظ ضوي يناز و تىثط ته او تاضس؛ میتط حك 

 �اْلَكماِفَِّينَِْْممنَْْوََبمانََْْواْحمَتْكبَمََّْْأََبىِْإْبِلي َِْْإَالَْْفَمَجُ واِْآلَدمَْْاْحُجُ واِْلْلَمَالِئَكفِْْقُمْلَناَْوِإذْْ� فطموزه است:
   (٣٤:البقرة)

، هماه  ونیاس وطزیم وه زض تطاتاط آزم سازسه    امطو ظمانی وه ما ته فطضته گان »: ترجمه

 «و اظ گطوه وافطان گطزیس.اتّیس، وه انىاض وضظیس، تىثط نموز مگط  ،وطزنس سزسه

وفاط نان    ،ایان گوناه وفاط    تاه  یقین به صذق پیامبر:عذم شک، تردیذ و  ،کفر -3

َلَْوَنَتُهَْوُهمَوْظَماِلٌمْلِنَمْفِممِهْقَماَلَْمماْ�فطمایس:  می نچه اهللا تًاِیچنا ،ضوز می وگمان هم گفته ََ َوَد
َْأْنْتَِبيَ َْهِ ِهْأََبً اْ َقَلبًماْْ�َأُظنُّ َهماُْمنمْ مًَّاِْمنمْ يمْ ََ َََفْقَاِئَممًفَْولَمِلْنْرُِدْدُتِْإلَمىْرَبٍّميَْألَِومَ َنْ قَماَلْْ�َوَماَْأظُمنُّْالَمما

َلَقَكِْمْنْتُمََّاٍبْثَُمِْمْنْنُْطَفٍفْثُمَمَْحمَواَكْرَُومًالَْلُهَْصاِحُبُهَْوُهَوْ ََ َلِكنَماُْهمَوْاللَمُهْرَبٍّميْْ�ُيَحاِورُُهَْأَبَفََّْتْبِاَلِ يْ
مَُِّكِْبََّبٍّميَْأَحمً ا ْْ اض گو زض حاِى وه او ته ذویطاتن ساتم  »: ترجمه [٣٨ - ٣٥]الكهرف: ْ�َوَالُْأ

ونم  و گمان نمى ،این نًمت هطگع ظواَ پصیطز ونم گمان نمى :زاذل تاغ ضس و گفت ،توز
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تهتط اظ این ضا زض  لكًاً ؛تط پا ضوز و اگط هم ته سوى پطوضزگاضم تاظگطزانسه ضوم لیامتوه 

آیاا تاه آن    :تاه او گفات   ،وطز مى گوضفیمص زض حاِى وه تا او گفت ،ذواهم یافت  تاظگطت

واافط   ،]ته غوضت[ مطزى زضآوضزآنگاه تو ضا  ،وسى وه تو ضا اظ ذان سپس اظ نكفه آفطیس

هایچ واس ضا تاا     مان  و اسات  پطوضزگااض مان   ،ذاسا   اوسات  و ]گویم اما من ]مى ؟!ضسى

 «.ساظم پطوضزگاضم ضطیه نمى
اظ زیان   وسای  است واه  آن: مطاز اظ این نوو وفط تافتن و اعراض کردن کفر روبر -4

میّای تاه قاطف آن     نثوي گوش تسهس و نه ته لّةهاي  ضوي گطزانس. یًنی نه ته ضهنموز

َْوالَمِ ينَْ� فطمایاس:  مای  زاضته تاضس ونه ذوز ضا ته آن والف وآگاه نمایس. چنانچاه اهللا تًااِی  
اظ آنچاه واه تایم     ،ضسنس وآنانی وه وافط»: ترجمهْ(٣: األحقراف)ْ�ُمْ َُِّضمونَْْأُنْمِ ُرواَََْماَْبَفَُّوا

 «ضوي میگطزاننس. ،ضونس می زازه

نااهط تاطاي    زض وسای  چنانىه ،اینزا نفاق زضيمیسه است زض نفاق مطاز اظ نفاق: کفر -5

زاضته تاضس. چنانچاه اهللا   می وفط يمیسة تاقن اما زض ساظز؛ می ایمان ذوز ضا آضىاض ،مطزم

 .(٣: املنررافقون)ْ�يَمْفَقُهممونََْْالْْفَمُهمممْْْقُملُموِبِهمََْْْلَممىَْفطُبِممعََْْبَفممَُّواْثُمممَْْآَمنُمواْبِممحَنَمُهمَْْْذلِممكَْ� فطمایااس: ماای تًاااِی
 )نرسات تاا ظتاان(    سثة است وه آناان  آنته  )نفاق و تاظ زاضتن اظ زین( این»: ترجمه

زِهااي آناان مهاط ظزه ضاس      طته این سثة ت پس ،ضسنس وافط )سپس تا زَ(ایمان آوضزنس 

 «وننس نمی زضنزاننس و  نمی ضااونون آنان هیچ چیعي 

 نفاق اقسام

 گونه است:  نفاق زو

ضوز و سثة ذاطود اظ   می این گونه نفاق، وفط اوثط نیع گفته : تهنفاق عقیذتینخست: 

این گونه نفاق ضص لسم است؛ نسثت زضوغ نموزن ته پیامثط و یاا تاه    و گطزز. می اسالم

ا ویناه  یا چیعهاي وه پیامثط اظ رانة اهللا تًاِی آوضزه اسات، ویناه وضظیاسن تاا پیاامثط،      

 ضاًیف  ته سثةاست، انهاض ذوضی  اظ رانة اهللا آوضزه Uوه ضسوَهایی  چیع تاوضظیسن 

 همىاضي تا پیامثط. ضمطزن ومه و ضسن پیامثط و زین، یا تس

 انساان اظ  ،ضوز، تا ایان گوناه نفااق    می هم گفته اغغطنفاق  ،این نفاق نفاق عملی:دوم: 

آن ضا تاطاي ماا    نموناه چنس  Uهم گناه وثیطه است. پیامثط اما تاظ ؛گطزز نمی اسالم تیطون

اِلًيماُْمَناِفًقماَْبمانَِْْفيمهُِْْبمنََْْممنَْْْأرْبَمعٌْ»سات:  تیان فطماوزه ا  ْيمَلفٌِْْفيمهَِْْبانَم َْْْوَممنََْْْ ُهنَََْْ ِْفيمهَِْْبانَم ِْْْممنمْ
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ْيممَلفٌْ َََهاَْحتَممىْنَِفمماقٍِْْمممنََْْْ ََمم ََْْوِإَذاْغَممَ رَََْْاَهمم ََْْوِإَذاَْبممَ بََْْحممَ ثَِْْإَذاْيَممَ  َََْْو لَمم َْ اَصمممََْْوِإَذاَْأ ْ(١)«َفَجممََََّْْ
ته تمام  ،وسی پیسا ضس [ زضذصّت است وه اگط همه ] آن چهاض ذصّت ضچها»: ترجمه

 ضارع ياازتی اظ   آن زض ،وسای پیاسا ضاس    زض یىای اظ آن چهااض   اگاط  .مًنا منافك است

ذصاّت ایان    ، آن چهاضنمایسضا تطن  يازت ضسه تا آن ظمان وه آن نفاق پیساهاي  يازت

 آن غاسض  زض ،واه پیماان تثناسز   ظماانی   و ،گویاس  می زضوغ ،گاه وه سرن تعنس هط: هاست

 زضانام  ،مراغامه وناس  وسای   تاا واه  ونس و آنگاه  نمی وفا ،ولتی وه ويسه ونسونس،  می

 «زهس. می

 

 حکم کفر اکبر

اساالم   ضاوز واظ  می وافطگفته ،غاحة این وفطته وفط اوثط اظ رمّۀ نوالض اسالم توزه و 

ظ لیامت، ضافايت  زض ضو ته سثة این وفط مستحك اتسي زوظخ گطزیسه و ،گطزز می تیطون

 ضوز. نمی حك او پصیطفته زض هیچ ضفايت وننسه،

 
 
 

 وفط ضاتًطیف ونیس. .4

 ؟وفطوسام هاست السام .2
 ؟وفطاوثط) وفطتعضي ( چنس گونه است .3
 ؟نفاق ته چنس لسم است .4
 گطزز؟ ته تفصیل تیان ونیس می اسالم آیا نفاق يمّی سثة تیطون ضسن اظ .5
 .زهیسحىم وفط اوثطضا توضیح  .6
 

 

 

 

 

                                                 
 عليه متفق - ١

 سؤالها
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 درس سی ام

 کفر اصغر
 

 گفتیم و پیطاماون آن اقالياات ضاطوضي تسسات     سرن اوثط زضس لثّی ضارى ته وفطزض 

 نماییم. تحج می ضا و حىم آن السام ف،تًطی ،اغغط وفط موضززض  ین زضسا زض ،آوضزیم

 اصغرتعریف کفر 

 ان ضاآن گناه ،یا تهسیس ضوي سطظنص و اظ ،غاحة ضطیًت اغغط اظ گناهانی است وهوفط 

ناوو  تاضنس. این  نمی منافیاغل ایمان اما ته حس وفط اوثط نطسیسه و ته  ؛است ذوانسه وفط

اهللا نىناس،  توتاه   ناین گناهاان  چ ایان  مطتىة هطگاه. ضونس می ایمان تايج ضًف گناهان

 ،؛ اما نه ته قوض اتسيفطستس می تسش، ته رهنمضا رهت سعاي يمل  ذواست او تًاِی اگط

 نمایس. می يفو ضا وي ،ی اضازه وطزاهللا تًاِ اگط و

 اصغرکفر  اقسام

 :تاوانیم  مای  اما ته غوضت مرتصط گفتاه ؛ ظیاز است زاضاي السام (ووچه اغغط) وفط وفط

وضطن  اوثط وِی ته حس وفط ؛ضسه تاضس وفط آن نسثت هطگناهی وه زضنصوظ ضطیًت ته

 ضوز. وفطاغغط گفته می ،نطسیسه تاضس اوثط

 اصغرکفر هاي  مثال

ُْبْفممٌَّْ»یااه حااسیج ضااطیف فطمااوزه اساات:  زض Uوَ اهللاضساا  (١)«ِحمَباُبْاْلُمْمممِلِمُْفُمموٌقَْوِقَتالُممُه
  .است وفط زضنام زازن مسّمان فسك ووطتن او :ترجمه

الَْ»فطموز:  ،وطز می وه تطاي مطزم نصیحت الوداع ةجحهنگام زضحسیج زیگطي  همچنان
ُْبَفارًا    (٢)«ُضُكْمْرِقَاَبْبَمْ ضٍَْيْضَُِّبْبَم ْْْ،تَمَِّْوُ واْبَمْ ِ ى

 .ضا تعنس ضما گطزن تطذی زیگط نطویس وه تطذی اظ اظ من وافط : تًسترجمه

ُْبْفمٌَّْ»حسیج زیگطي فطموزه است:  زض ََلَمىْْ:اثْمَنَتاِنِْفىْالَناِسُْهَمماِْبِهمْم َياَحمُفْ الَطْ مُنِْفمىْالَنَممِ َْوالنمٍّ
ْْْ(٣)«اْلَميٍّ ِْ

                                                 
 (57/  1) -سلم صحیح م - 1

 (58/  1) -صحیح مسلم  - 2
 (58/  1) -صحیح مسلم  - 3
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 یىی قًنه ظزن تاه نساة و   :است وفط وه آن زو اضنسوروز زيازتی  : زضمطزم زوترجمه

 فطیاز تط تاالي مطزه. تا توأم زازن گطیه سط زیگط

 

 حکم این گونه کفر

گاطزز.   مای  ضوز و نه هم اظ اسالم تیطون می نه ته وفط نسثت وطزه، غاحة این گونه وفط

ن چناین  اما غاحة ضطیًت تطاي سط ظنص و تهسیس و تاظ زاضتن مسّمانان اظ اضتىااب ایا  

 گناهانی، آن ضا وفط ذوانسه است.

 

 

 آن تاهم مثاحخه نماینس. السامو ضاگطزان زضمیان ذوز ضارى ته تًطیف وفطاغغط فعالیت:

 

 

 

 وفط اغغط ضا تًطیف نماییس. .4

 چنس مخاَ تطاي وفط اغغط تیاوضیس. .2
 حىم وفط اغغط ضا تیان نماییس. .3
 تطاي وفط اغغط چنس زِیل نمّی شوط ونیس. .4

 

 سؤالها
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 ی و یکمدرس س

 بدعت
 

تای زینای    تاه قاطف  فاسمان ضا  ضیكان همواضه زض غسز اغوا و گمطاه وطزن انسان است؛

تا زض زین  ،ونس می تطویك زینی و يمیستی اموضسوق زازه و مطزم متسین ضا ته افطاـ زض 

ایان   ،و ماطزم تای ذثاط اظ زیان و تًّیماات زینای       نمایسضا ایزاز  تثاهىن چیعهاي نو و

و ته هسف اقايت اظ اهللا تًاِی زض مًصیت و  پنساضتهاضز ضسه ضا رعء زین چیعهاي تاظه و

 . ضونس می گناه غطق

 گیطیم.   می زض زضس حاضط پیطامون تسيت تحج نموزه زالیل يسم رواظ آن ضا اظ لطآن و سنت فطا

 تعریف بذعت

تاضاس. زض اغاكالح    مای  تسيت یه وّمۀ يطتی است وه ته مًناي چیع نو پیاسا و رسیاس  

ایزااز ضاوز و تاه آن     وسای ضوز وه اظ قطف  می تسيت ته اموضي گفته ،یًت اسالمیضط

ضنً زینی زازه ضوز. زض حمیمت تسيت اضافه وطزن چیعي زض زین است وه زض لاطآن و  

 نساضته تاضس.اغل سنت نثوي 

 شرح تعریف 

 زض تًطیف ته سه مكّة اضاضه گطزیسه است: 

 اماط نىاطزه  آن تاه  ضوز وه لطآن و سانت   می قایزاز چیع هاي نو، اقالته تسيت زض زین،  .4

 ضوز.   میتسيت گفته ن زض اموض زنیويها  نو آوضيو  تاضس می اموض زینیتسيت زض  تاضس،
زینی رهت حصاوَ اراط و قّاة     اموضزینی و زنیوي زض این است وه  اموضتفاوت میان 

 زاضز.  ذاظزنیا اظ ذوز اهساف  اموضضوز و  می حواب انزام

تىمیل گطزیسه و تمام اموض و احىام موضز نیاظ تطاط زض   Uضسوَ اوطم  حیاتزض ین ز .2

 زیان تطاي اضافه واطزن چیاعي زض    مزاَ ًءتنا ،لطآن وطیم و سنت نثوي تیان ضسه است

 .مانس نمی تالی
مرتّاف  هااي   ىااض زض يطغاه  تتاذتاطاو و ا  ،ضوز می تسيت تنها ته اموض زینی مطتوـ  .3

و نو تّىه مسّمانان مىّف ته تحمیك  ،ستیتنها تسيت نيّم و تىناِوغي نه گی ماننس  هظنس

  .سنتاض می آوضي زض يّوم و فنون و تىناِوغي
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 فعالیت

الامه وطزن زین، آوضزن امنیت، تًّیم و تطتیت، غحت و اساتمطاض  ضاگطزان زض موضز  -١

 تاوان اظ رمّاۀ   می این اموضوه چگونه  نموزه و توضیح تسهنستحج يساِت زض رامًه 

  .اضتپنسيثازت 
 انۀاااا وز تاا آنىاه زض ظم  اااا ض نمای  ساضتهساظمانسهی تطىیالت زوِتی تسيت پن چطا -2

  نثوز.ته این پیمانه  Uضسوَ اهللا
 

 بذعت در عقیذه

حطام است و تًضی تاسيت هااي    ،وه ایزاز تسيت زض يمیسه و زانطمنسان متفك انسيّما 

زین انىااض ضخ زهاس. هماۀ    غطیح اظ حىم  زض غوضتی وهگطزز،  می ايتمازي منزط ته وفط

ماننس این سرن مطاطوان واه اهللا تًااِی زض لاطآن      زاننس؛ می آنطا وفط تواح )نمایان( يّما

�¢Çî¶>í®ßÆ�>ßº�Êåª�óÁÇîìàE�åÅådßÂ�ï¶=í@ó½>ß£á¾�ñÍßrå¶>ß]�>ß¾óeÇî²àdå¶�ã½çfßVàºßÆ��Î[í·ß=� وطیم اظ آن حىایت میفطمایس:
>ß¿åQ=ßÆágí?�ْ:غاطف   گفتنس: آنچه زض ضىم هاي این حیوانات اسات، و »: ترجمه [۱۶۹]األنعام

 «اظ آن حطام گطزانیسه ضسه است. ظن هاي مااظ آن مطزهاي ماست و تط ذوضزاضي 
 

 دالیل ناروا بودن بذعت

واه زض اینزاا تاه تطذای اظ      ،يمّی و نمّی ته ناضوا توزن تسيت زالِات زاضز  زالیل يسیسة

 نماییم:  می لاقى و غطیح اظ لطآن و سنت تسنسهزالیل 

�¾ß½áÇßÉï¶=�àKï·ß»ï²í?�á¼î³í¶�á¼î³ß¿Èåa�àKá»ß»áIí?ßÆ��á¼î³áÉ[í·ß¢��Ê[åJß»á£å� فطمایس: می اهللا تًاِی اول قرآن کریم:
àKÉåußeßÆ�à¼î³í¶�ß½íØáiåáÝ=�>â¿Èåa��[٣ :املائدة] 

تط ضما ته اتماام ضساانسم، و    ضا امطوظ زین تان ضا تطایتان وامل ساذتم، و نًمتم»: ترجمه

  «م ضا زین پسنسیسه تان گطزانیسماسال

 ته آن مًناونس،  مًطفیزین  اموض پس وسیىه چیعهاي نو ضا زض زین پسیس آوضز، و آنطا اظ

گویاا   واه  آیاس  مای  تاط  واضزانس و اظ این  نمی وامل Uضسوَ وطیم توسفزین ضا  است وه

تاا  ضاته  و آنطا تطاي ایان مثتاسو گصا  نىطزه  تىمیل Uتًضی اظ ترطهاي زین ضا آنحضطت

 .زو یا زض ذف انىاض لطاض زاض نثطزهیا ته مفهوم این آیت پی  ،نمایس تىمیّص
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ََفَِْْوالَمْمعِْْالَلهِْْبِتَمْقَوىُْأوِصيُكمْْ»فطمایس:  می زض حسیخی Uضسوَ اهللا َْبانََْْوِإنْْ،ْمَّاألِْلُوَالةَِْْوالطَا
ِتَالًفاْيَمََّىَفمَْْبَمْ ِ يِْمْنُكمَْْْيِ شَْْْمنَْْْفِرنَهُْْ،َحَبِشيًّاََْْبً ا َْ َِِْْوُحَنفِِْْبُمَنِتيْفَمَ َلْيُكمَْْْبِثيًَّا،ْا ِ ينَْْاْلُ َلَفا ِْ ْالََّا

ََضُّواْ،ِبَهاَْتَمَمُكواْ،اْلَمْهِ يٍّينَْ َهاَْو ََفٌُْْمْحَ َثفٍُْْبلَْفِرنَْ.ْموراألَْوُمْحَ ثَاتَِْْوِإيَاُبمِْْْبالنَمَواِوِ ،َََْليمْ ْوَُبل،ِْبْ 
ََفٍْ  (١)ْ«َضالََلفٌِْْبْ 

تان  اموضو اقايت مسؤوِین  امط: من ضما ضا ته تمواي ذساي تًاِی و ته ضنیسن اوترجمه

تماناس  اظ ضما ظنسه  هطوه ضما یه غالم حثطی تاضس. اموضاگط چه متوِی  زهم، می زستوض

ضاضسین  سنت من و سنت ذّفاي پیطوي اظضما  تط پس توز.ذواهس  ياذتالف ظیاز ضاهس

 اظ وااض طیاس.  محىم تگی ذویصاین قطیمه و ضوش ضا ته زنسانهاي  ،الظم است هسایت یافته

ظیطا هط چیع نو تسيت است و هط تاسيت ضاالِت و    ا )تسيت( ذوززاضي ونیس؛هاي نو پیس

 گمطاهی است. 

اظ  -اهللا تًااِی ينهاا   ضضی-غسیمه  ۀسیج ضطیف ام اِمؤمنین حضطت يائطاااازض یه ح

ْ(٢)«َْردٌّْفَمُهوَِْْمْنهُْْلَْي ََْْماَْهَ اْامَّنَاِْفيْثََْأْح ََْْمنْْ»وننس:  می ضوایت Uضسوَ اهللا
آن يمال   ،وه اظ اغل زین نیسات  ضا ایزاز ونس، ينو زین ما چیعوسی وه زض »: ترجمه

یه سنت  ؛گطزز می ناگفته نمانس وه هط تسيتی وه زض رامًه اسالمی ضونما «مطزوز است

 گیطز. می تسيتها فطا ضوز و رایص ضا می تطزاضته Uپیامثط اسالم سنتهاياظ 
 

 

 تسيت ضا تًطیف ونیس.  .4
 آیس.  می اظ تًطیف تسيت وسام مكاِة تط .2
  چگونه است.تسيت زض يمیسه  .3
 زالئل ناضوا توزن تسيت ضا زض لطآن و سنت تیان ونیس.  .4

 کار خانگی:

موراوز ضا  هااي   تًضای اظ تاسيت   و نوضاته  اي ضاگطزان زض موضز تسيت و ذكط آن مماِۀ

 س.نمایتیطون نویس ن

                                                 
 سننفی المسند واتو داود فی الاحمد  رواه _ 1
 متفق عليه _٢

 سؤالها
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 درس سی و دوم

 �مقام اصحاب پیامر 
 

 تعریف صحابه. 4

 تاضس. می غحاته واغحاب، رمى غحاتی است وه ته مًناي زوست وهمطاه

ته او ایمان آوضزه و  ،ضا زیسه Uضوز وه پیغمثط می غحاتی ته ضرصی گفته ،و زض اغكالح

توزه و زض نطط زین  Uط پیطوان و ضاگطزان پیامث ،هغحات .تاضسزض حاِت ایمان وفات یافته 

واطام ضضاوان اهللا    نهیطي انزام زازه انس. نماص غاحاتۀ   اسالم و زفاو اظ آن رانفطانی تی

 تًاِی ينهم ارمًین زض حفم لطآن وطیم و سانت نثاوي واه اسااس اساالم ضا تطاىیل      

 زین است.، تسیاض مهم و تنیازهس می
 برتري ومقام اصحاب کرام. 2

تاه يناوان    اسات، فضیّت، ممام و منعِت غحاته ضا ساتوزه   ،اظ آیات لطآن تسازض ، >اهللا

  ونیم: می مخاَ آیات شیل ضا شوط

 : زض ایان تااضه اهللا تًااِی   از صحابه خشنود و راظی اسهت و صهحابه از او   >اهللا أ.

ُهْمْولموَنِْمممَنْاْلُمَهمماِوَِّيَنَْواألَنَيماِرَْوالَممِ يَنْاتَمبَمُ موُهمْبِِرحَْْوالَممماِبُقوَنْاأل�فطمایااس:  ماای ََممنمْ َممماٍنَْرِضمَيْاللّممُهْ
اِلِ يَنِْفيَهاْأََبً اَْذِلَكْاْلَفْوُزْاْلَ ِ يمُْ ََ َََ َْلُهْمَْوَناٍتَْتْجَِّيَْتْحتَمَهاْاألَنْمَهاُرْ ََْنُهَْوَأ  [١٠٠توبه: ]ْ�َوَرُضوْاْ

مهارطان و انصاض و وسانى واه تاا نیىووااضى اظ     رمّۀ و پیطگامان نرستین اظ: »ترجمه

ذسا اظ ایطان ذطنوز و آنان نیع اظ او ذطنوزنس و تطاى آناان تاغهاایى    ،وطزنس آنان پیطوى

 یهاین  .انس  همیطه زض آن راوزان ،آمازه وطزه وه اظ ظیط ]زضذتان[ آن نهطها ضوان است

 «ا ست وامیاتى تعضي

 صفات نیک صحابه در قرآن ب.

منمَُهْمْتَممََّاُهْمْمَُّحَممٌ َْرُحموُلْاللَمِهَْوالَم�فطمایس:  می ذساونس متًاَ َََلمىْاْلُكَفماِرْرَُحَمماِْبَميمْ مَ اِْ ِْ ِ يَنَْمَ مُهَْأ
 [٢٩فتح: ]الْ�ثَّْالمُُّجودِْأرَُبً اُْحَجً اْيَمْبتمَُيوَنَْفْضًالْمٍَّنْالَلِهَْوِرْضَوانًاِْحيَماُهْمِْفيُْوُووِهِهمْمٍّْنْ

رتگیط و تا همسیگط تط وافطان س ،پیامثط ذساست و وسانى وه تا اوینس Uمحمس: »ترجمه

 متيال ؛فضل و ذطنوزى ذسا ضا ذواستاضنس ؛تینى آنان ضا زض ضووو و سزوز مى .مهطتاننس

 «هایطان است سزوز زض چهطه احطآنان 
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ونناس،   مای  مام تّنس غحاته زالِتد. تط تنیاز آیات مثاضوۀ فوق و احازیج ظیازي وه ته م

 «کلهممَْم ولْْفاليحاب»وزه گفته انس: اسالمی ته يساِت وتمواي غحاته ارماو نم امت همۀ
وسای   اگط تاضنس. و می و همگی زاضاي تموانیه انسیص و زضستىاضنس  ،یًنی همه اغحاب

ة ترطاایص  ويستًاِی  توته وطزه است و ذساونس ،مطتىة ضسه تاضسگناهی هم  غحاتهاظ 

ََلَمىْالَنبِميٍّْ�:ْفطمایس می >. اهللاگناهان ضا زازه است َواْلُمَهماِوَِّيَنَْواألَنَيماِرْالَمِ يَنَْْلَق ْتَاَبْا ْ
ََلَممْيِهْمِْإنَممُهِْبِهمم ُهْمْثُممَمْتَمماَبْ َْبمماَدْيَزِيممُغْقُملُمموُبَْفَِّيممٍ ْمٍّممنمْ ََِفْاْلُ ْمممََِّةِْمممنْبَمْ ممِ َْممما ْمَْرُؤوٌفْاتَمبَمُ مموُهِْفمميَْحمما

  [١١٧توبه: ]الْ�رَِحيمٌْ

ضا پاصیطفت. مهاارطین و    نصااض مهاارطان و ا توتاۀ  پیاامثط و   توتۀذسا ، ته یمین: »ترجمه

زِهااى   ،عى نماناسه تاوز  تًس اظ آنىه چیا  ،وه زض سايت زضواض اظ او پیطوى وطزنس انصاضي

چطا وه او نساثت تاه    هم ذساونس توتۀ آنان ضا پصیطفت.تاظ  ؛اظ آنان منحطف ضوز اي  زسته

 «مهطتان و ضحیم است تسیاض آنان

 صحابههاي  ویژگی .3

اي واضسته یی انس وه ذساونس متًاَ ذطنوزي و ضضاایتص ضا اظ آناان   غحاتۀ وطام چنان انسانه

ََِنْاْلُمْؤِمِنيَنِْإْذْيُمَباِيُ وَنَكَْتْحَ ْالَشَجََّةِْ�زاضز:  می چنین انهاض  .[١٨فتح: ]الْ�َلَقْ َْرِضَيْالَلُهْ
ته ضاستی ذساونس اظ مؤمنان ذوضنوز ضس؛ ظمانی وه زض ظیط زضذت تااتو تیًات   : »ترجمه

 «.سوطزن

غحاتۀ وطام ممام ورایگاه تّنسي زاضنس؛ آنان وسانی انس وه ذساوناس متًااَ ایطاان ضا تاطاي     

تا ضوظ لیامت تطگعیسه است، وه تسون آنها  تطاي امت اسالمیپیغمثط  ضسانیسن لطآن و سنت

ته همین ، Uپیغمثط اوطمهاي  ضسس ونه تًّیمات و ضاهنمایی می نه فهم زضست لطآن ته امت

 ضوز. می تطذی اظ ایمان ته ضماض ،ته يساِت، غسق و تمواي غحاته س توزنمًتمذاقط 
 

 دوستی با صحابه. 4

زض تیاناتص ته مسّمانان زستوض زازه تا تا اغحاب زوستی زاضته تاضنس و ذاوز   Uپیغمثط

چطا وه رمايت غحاته زض ضوي ظمین تطتطین رمايت  ،زوض نگهساضنس ضا اظ زضمنی تا آنان

تاضس. محثت و احتطام و لسضضناسی آنها ته مًنااي   می نطانۀ ایمان وامل و زوستی تا آنها

 و زین اوست. Uمحثت و احتطام ته پیغمثط اوطم
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، توره آنان ضا ته اغحاب و رایگاه ضان امتزض ذكاب ته يموم  Uته همین ذاقط پیغمثط

َيِ ِهَْلْوْأَنْمَفمَ َْأَحم ُُبْمِْمثْمَلُْأُحمٍ َْالَْتُمبُّواَْأْصَحاِبىْفَمَواَلِ ىْنَمْفِمىْبِْ»مًكوف زاضته فطموزه است: 
َنِييَفهُْ   .(١)«َذَهًباَْماْبَمَلَغُْمَ َْأَحِ ِهْمَْوالَْ

لسم ته شاتی وه ضوحم زض اذتیاض اوست اگاط یىای اظ    اغحاتم ضا زضنام نسهیس؛: »ترجمه

یم ضسس و ناه تاه نا    نمی ته یه مطت ذیطات آنها ،ضما ته انساظة ووه احس قال غسله زهس

 «ضسس. می مطت ذیطات آنها

اللَمَهْاللَمَهِْفميَْأْصمَحاِبيْاللَمَهْاللَمَهِْفميَْأْصمَحاِبيَْالْتَمَتِ مُ وُهْمَْغًََّضماْ»فطمایاس:   می زض حسیخی زیگط
ْ ْآَذانِمميَْوَمممْنْبَمْ ممِ يَْفَمممْنَْأَحممبَمُهْمْفَِبُحبٍّمميَْأَحممبَمُهْمَْوَمممْنْأَبْمَيَضممُهْمْفَِببُمْيِضمميْأَبْمَيَضممُهْمَْوَمممْنْآَذاُهممْمْفَمَقمم

َ ه َُ ُكَْأْنْيَْح ِْ ْْ.(٢)«آَذاِنيْفَمَقْ ْآَذىْالَلَهَْوَمْنْآَذىْالَلَهْيُو
تیط سرنان ظضات ذاوز ضا   زض تاضة اغحاب من اظ ذسا تتطسیس! اظ ذسا تتطسیس! »: ترجمه

 ،محثتی وه تا من زاضزته ذاقط  ،اگط وسی آنان ضا زوست تساضز تسوي آنها نطانه نگیطیس،

تاه ذااقط    ،وضظزاگاط وسای نساثت تاه آناان تغاض و زضامنی         و زاضز می ا ضا زوستآنه

زض حمیمت مطا آظاض زازه است  ،وسی وه آنان ضا اشیت و آظاض زهس اش تا من است. زضمنی

ضا آظضزه است )او ضا اظ ذوز نااضاض سااذته اسات( و     >یمیناً اهللا ،وسی وه مطا تیاظاضز و

 .«یًنی مؤاذصه ونس ،تگیطز اوضااست وه ذساونس اظ  وسی وه ذساونس ضا تیاظاضز، ظوز
 

 :فعالیت

چنس نىتۀ مهم ضا شوط وطزه است، زض تااضة آنهاا تاه نوتات      Uزض حسیج فوق پیامثط اوطم

 سرن تگوییس:

 . زض تاضة اغحاب وطام اظ ذسا تتطسیس.4

 . غحاته ضا هسف سرنان ظضت تان لطاض مسهیس.2

 تا ضسوَ ذساست. . زوستی تا اغحاب زض والى زوستی3

 . زضمنی تا غحاته ته مًناي زضمنی تا پیامثط است.4
 

                                                 
 سنن أتى داود - 1
 التزمذي - 2
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 منافقت است ،داشتن نسبت به صحابه . بغط و کینه5

 تاه ضاماض  آنها منافمت و سطوطی  زیسنتس چنانىه زوستی تا اغحاب نطانۀ ایمان است،  

ُْبْفٌَّْونَِفماٌقْ)نویسس:  می . امام قحاوي ضحمه اهللاضوز می زض  تینای  تسیًنی  (.و ُْييَمانٌَْوبُمْيُضُهم

 . است نفاق و سطوطی و قغیان ،غحاته وفطتطاتط 

اْألَْنَيماُرَْالُْيِحمبمُُّهْمِْإَالْ»فطموزه اسات:   Uوه پیغمثط –و تغض غحاته تسان زِیل نفاق است
ا آنها تغض زض مگط مؤمن و ت ؛زاضز نمی یًنی انصاض ضا زوست .(4)«ُمْؤِمٌنَْوَالْيُمْبِيُضُهْمِْإَالُْمَناِف ٌْ

 مگط منافك.  ،پطوضانس نمی زَ

پاسساضان و مثّغان زین توزناس و   -ضضوان اهللا يّیهم ارمًین-اظ سوي زیگط غحاته وطام 

زض مماتل وفط رهاز و مثاضظه وطزنس، پس تغض تا آنها اظ آن رهت منافمت است واه ایان   

 منافمان آن ظمان توز.هاي  واض اظ يازات و ذصّت

 
 

 
 

 ضا تًطیف ونیس. . غحاته4

 . زض تاضة ممام غحاته زو زِیل نمّی شوط ونیس.2

 . حىم زوستی تا غحاته چیست؟3

 . حىم تغض و زضمنی تا غحاته ضا تنویسیس.4

 

 :کارخانگی

  تنویسنس وه اظ زه سكط وم نثاضس. مماِۀ و زوستی تا آنان غحاته ممام ضاگطزان زض تاضة 
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 سؤالها
 


