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وزارت معارف 

رياست عمومى انكشاف نصاب تعليمى 



ب

مؤلفان
- نعمت اهللا محمودي

- سعيد الرحمن سيد

- رقيب اهللا ابراهيمي

ايديت علمي و مسلكي

- سيد احمد اشرفي

- گل آقا شايق

ايديت زبانى

- معاون مؤلف بريالى رضوانى

كميتة دينى، سياسى و فرهنگى

- محمد آصف کوچى

-محمد نسيم قاضى زاده

إشراف
- دکتور شير على ظريفى رئيس پروژه انكشاف نصاب تعليمى.



ج



د

ملي سرود

دا عزت د هـــر افـــغان دى دا وطن افغانستــــان دى  

هر بچی ي３ قهرمـــــان دى كور د سول３ كور د تـورې  

د بـــــــلو＇ــــو د ازبـــــكو دا وطن د ！ولو كـــور دى  

د تــــــركمنــــو د تـــاجـكو د پ＋تـــون  او هــزاره وو  

پـــاميــريان، نورستانيــــان ورسره عرب، －وجـــر دي  

هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان براهوي دي، قزلباش دي  

لـــكه لمــر پر شنه أســـمان دا هيـــواد به تل ＄ــلي８ي  

لـــكه زړه وي جــاويـــدان په سينــه ك３ د آسيـــــا به  

وايو اهلل اكبر وايو اهلل اكبر نوم د حق مو دى رهبــــر  



ه

بسم اهللا الرحمن الرحيم

پيام وزير معارف

الحمدهللا رب العالمين والصالة والسالم على نبيه و رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما 

بعد:

نصاب تعليمي معارف اساس نظام تعليم و تربيه را تشكيل داده و در رشد و توسعة علمى، 

فكرى و سلوکى نسلهاى امروز و فرداى کشور نقش بنيادى و سرنوشت ساز دارد.

نصاب تعليمى با گذشت زمان و تحول و پيشرفت در عرصه هاى مختلف زندگى، مطابق با 

نيازهاى جامعه بايد هم از نظر مضمون و محتوا و هم از نظر شيوه و روش تقديم معلومات 

تطور و انكشاف نمايد.

يكى از عرصه هاى نصاب تعليمى که بايد مورد توجه جدى براى تجديد نظر و بهبود باشد 

نصاب تعليمات اسالمى است؛ زيرا تعليمات اسالمى شامل عقايد، احكام و هدايات دين مبين 

به  انسان ها را دربر گرفته و  ابعاد زندگى  اسالم است که به حيث نظام و قانون مكمل تمام 

حيث آخرين پيام خالق و پروردگار جهان تا روز قيامت، رسالت رهنمايى و هدايت بشريت 

را انجام مى دهد.

علماى امت اسالمى در طول تاريخ نقش مهمى را در ايجاد، توسعه و غنامندى سيستم تعليمات 

و معارف اسالمى مخصوصا انكشاف تدريجى نصاب تعليمى مراکز و مؤسسات علمى جهان 

اسالم ايفاء کرده اند.

مطالعة دقيق در سير تطور تاريخى علوم و معارف اسالمى در جهان نشان مى دهد که نصاب 

تعليمى مدارس و مراکز علمى ما همواره بنا بر ضرورت هاى جامعه و در تطابق با ثوابت و 

طبيعت دين اسالم که براى همه انسانها در همه زمانها و مكانها مى باشد توسعه يافته است.

جايگاه  و  دانش  و  علم  مهد  روزگارى  درخشان،  علمى  تاريخ  با  افغانستان  ما  عزيز  کشور 

عظيمى  نقش  اسالمى  بزرگ  تمدن  گيرى  شكل  در  و  بوده  عصر  علمى  مراکز  بزرگترين 

داشته است، وجود هزاران دانشمند و عالم در عرصه هاى مختلف علم و فرهنگ مخصوصاً 

در علوم شرعى؛ مانند: عقايد، تفسير، حديث، فقه، اصول فقه و غيره، گواه واضح آنچه گفته 

شد مى باشد.



و

همزمان با رشد موج بيدارى اسالمى در عصر حاضر ، تعليمات اسالمى در کشور ما شاهد 

تحول کمى و کيفى بوده و اطفال و جوانان کشور ما با شوق و رغبت فراوان به طرف مدارس 

و مراکز تعليمات اسالمى رخ مينمايند.

وزارت معارف جمهورى اسالمى افغانستان بر اساس مسؤوليت ورسالت خويش در مطابقت با 

احكام قانون اساسى کشور، به منظور رشد و توسعة کيفى و کمى تعليمات اسالمى و از جمله 

نصاب تعليمات اسالمى اقدامات قابل توجه نموده است.

اين وزارت با دعوت از علماء، استادان و متخصصين فرهيخته و قابل اعتماد کشور به بِه سازي 

نصاب تعليمى پرداخته و بدون کم و کاست در مضامين و کتابهاى مقرر در نصاب تعليمى 

رايج مدارس تعليمات اسالمى، به منظور استفادة خوبتر و بيشتر، کتابهاى مقرر را شكل درسى 

داده و با شرح و توضيح الزم متون و اضافة فعاليتها، ارزيابى و تمرين هاى مناسب، به غنامندى 

متون درسى  موجود پرداخت.

و  دانشمندان  و  علماء  تمجيد  قابل  تالشهاى  و  معارف  وزارت  ناچيز  خدمت  اين  اميدوارم 

متخصصان کشور عزيز ما مورد قبول خداوند متعال قرار گرفته و در بهبود و انكشاف هر چه 

بيشتر تعليمات اسالمى در افغانستان عزيز مفيد واقع شود.

وباهللا التوفيق

دکتور محمد ميرويس بلخى

وزير معارف



ز

مقدمه 
استادان گرامى و شاگردان عزيز،

بر يك  زندگى مشتمل است  نظام  ترين  و كامل  الهى  پيام  به عنوان آخرين  اسالم  دين مبارك 
سلسله باورها و اعتقادات قلبى، سلوك و ارزش هاى اخالقى، احكام و تكاليف عملى. علوم »عقايد«، 

»اخالق« و »فقه« بالترتيب عهده دار بيان اين بخش هاى سه گانه مى باشد.
و از آنجا كه عقايد، شالوده و اساس ساير بخش ها را تشكيل مى دهد و همة تعاليم دينى اعم از 
اولويت هاى  رأس  در  عقايد  وترسيخ  تصحيح  مى گيرد،  آن سرچشمه  از  احكام،  و  عبادات  اخالق، 

بندگان قرار دارد.
عقيده است كه در زندگى سبب اطمينان ميشود، خوشبختى دنيا و آخرت را به بار مى آورد، و سبب 
�ßÇ àÂßÆ�ÎßNá¾à?�áÆß?�æfß²ßc� áÀåº�>âå�> ßq� ß̧ å» ß¢� áÀßºy :قبول شدن اخالق و اعمال مى گردد. اهللا تعالى مى فرمايد
w )النحل: 97( ترجمه: كسى كه  ßÁÇà· ß»á£ßÈ�=Çà¾> ß²�>ßº� åÀ ßj áUß@åE� á¼ àÂßf áQß?� á¼ àÃç¿ßÈåh áRß¿ß¶ßÆ�âÍßFëÉ ß{�âÌ>ßÉ ßU�àÄç¿ßÉåÉ áVà¿ß·ßª� ãÀåºáÖàº
اعمال نيك را انجام داد، مرد باشد و يا زن بشرطى كه مؤمن باشد، ما اورا در )دنيا( زندگى با سعادت 

و در )آخرت( پاداش بهتر از آنچه انجام داده عطا مى كنيم.
بنا بر اين خداى ناخواسته اگر عقيدة كسى درست نباشد، در دنيا به بدبختى و مشكالت مواجه مى شود، و 
�> â³á¿ ßu�âÍ ßnÉå£ßº�àÄß¶� çÁåDßª�Ëåfá²åc� áÀ ß¢� ßzßf á¢ß?� áÀßºßÆy :در آخرت مستحق عذاب الهى مى شود. اهللا تعالى مى فرمايد
�wÎ)طه: 124( ترجمه: كسى كه از نصيحت ما )قرآن( روى برگرداند يقيناً )در دنيا(  ß» á¢ß?�åÍßº>ßÉå̄ á¶=�ß½áÇßÈ�àÅ àf ànáß�ßÆ

زندگى اش تنگ شود و در روز قيامت او را كور مبعوث كنيم.
از همين جهت بود كه رسول اكرمU قسمت زيادى از دعوت خويش را به اصالح عقيده اختصاص 
داد و قرآن كريم در دورة مكى كه سيزده سال را در بر گرفت، توجه خود را بيشتر به اصالح عقيده 

و تربيت اعتقادى و ايمانى مردم متمركز نمود.
العاده يى  پس از رحلت رسول اكرمU نيز جايگاه عقايد در ميان مسلمانان همواره از اهميت فوق 
براى  اسالمى،  علوم  در رشته هاى مختلف  تأليف  و  تدوين  زمانى كه حركت  و  است  بوده  برخوردار 
پاسخگويى به نيازهاى جديد جوامع اسالمى، آغاز گرديد، باز هم توجه دانشمندان مسلمان از همه 
بيشتر به بحثها و مسائل اعتقادى معطوف گرديد و مسلمانان از آن وقت تا امروز، نظر به مقتضاى 
زمان بهترين وقوى ترين كتابها را در بارة بيان و دفاع از باورهاى دينى به رشتة تحرير در آوردند و در 

اختيار تشنگان و جويندگان علم و دانش قرار دادند.
افغانستان،  اسالمى  جمهورى  معارف  وزارت  تعليمى  نصاب  انكشاف  ادارة  كه  بود  جهت  همين  از 
گنجانيدن مضمون عقايد را در دورة متوسطة مدارس دينى از جملة ضروريات تشخيص داد و براى 
هر كدام از صنوف هفتم و هشتم و نهم، اقدام به تأليف كتاب مستقل و جداگانه در اين باب نمود. 
شايان ذكر است كه تأليف كتابهاى صنف هفتم و هشتم به زبان پشتو و درى و كتاب صنف نهم به 
زبان عربى صورت گرفت. خداوند براى مؤلفين و مدرسين اين كتب پاداش كامل نصيب فرموده دانش 

آموزان عزيز را از آن بهره مند نمايد و منفعت آن را عام بگرداند.
و اهللا ولى التوفيق



ح

عنوان                                                                                                           صفحه
 

 تعريف عقايد، موضوع و اهميت آن .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.١

 ارکان ايمان .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.٤

 ارکان ايمان)2(.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.٧

 توحيد بارى تعالى.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.١٠

 صفات ذاتى و فعلى اهللا تعالى.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.١٢

 چند مثال از صفات ذاتى و فعلى خداوند.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.١٤

 صفات اهللا تعالى ازلى است.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.١٧

 قرآن کريم کالم اهللا تعالى است.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.١٩

صفت هاى اهللا تعالى مانند ندارد)١( .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-٢١

 صفت هاى  اهللا تعالى مانند ندارد)2( -.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-٢٤

 قضاء و قدر حق است.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-٢٦

فطرى بودن ايمان و خدا شناسى.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.٣٠

 افعال بندگان.-.-..-..-.-.-.-.-.-.-.-.--.-..-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.٣٣

 عصمت پيغمبران.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-٣٧

 تعداد پيغمبران، وظائف و صفات ايشان.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.٣٩

٤٢.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Uبرخى از اوصاف حضرت محمد 

بر ترين اشخاص بعد از پيامبران.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..٤٥

 مسلمان با ارتكاب گناه کافر نميشود .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-..٤٨

 عقايد اهل سنت  و الجماعت.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.٥٠

معجزه و کرامت.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-٥٣

رؤيت اهللا تعالى-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-٥٧

 تعريف ايمان.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-..-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-٥٩

فرق بين ايمان و اسالم .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-٦١
خدا شناسى و خدا پرستى.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-٦٥

فهرست مطالب



ط

 احوال عالم برزخ.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.٦٩

٧٢  شفاعت.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

ميزان و حوض.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.٧٤

 حساب، جنت و دوزح.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.٧٦

 فضيلت و برترى ميان آيت هاى قرآنى.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.--.-.--٧٩

٨٢.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Uنزديكى و دورى به اهللا تعالى و معراج نبى کريم 

قيامت.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-٨٦  عالمات 

 نواقض ايمان.-.-..-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-٨٩

 آثار  و ثمرات ايمان در زندگى.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.٩١



ي

بسم اهللا الرحمن الرحيم

مقدمه

إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده اهللا 

فال مضل له ومن يضلل فال هادى له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريک له وأن محمدا 

عبده ورسوله.

سه پرسش فلسفى است که همواره از اعماق فطرت بشرى جوشيده و ذهن و عقلش را در 

طول تاريخ بخود معطوف نموده و مصرانه خواهان دريافت پاسخ قناعت بخش به آنها بوده 

است: از کجا آمده ام ؟ براى چه آمده ام؟ و به کجا خواهم رفت؟ 

پاسخ يافتن به اين پرسش ها جهان هستى را تفسير مى کند و زندگى را در چشم انسان معنى 

دار مى گرداند و برايش در سفر دنيوى هدف، اميد و آرمان مى بخشد. اما اگر چنانچه انسان 

پاسخى براى اين پرسش ها فراهم کرده نتواند، زندگى در نگاهش پوچ و بى هدف شده خود 

را بى تكيه گاه و بى پشتيبانه احساس نموده و در پرتگاه نا اميدى و تلخكامى سقوط خواهد 

کرد.

از آنجا که عقايد اسالمى بر خالف عقايد ساير اديان، ويژگى آسمانى و وحيانى بودن خود 

را حفظ نموده، دستخوش تحريف و تغيير نگرديده و بنا برين ناب ترين باور هاى توحيدى و 

بهترين نوع خداشناسى را در اختيار انسان قرار مى دهد و به همة پرسش هايش جواب قناعت 

بخش ارائه مى دارد و راه سعادت را در دنيا و آخرت برايش معرفى مى کند.

و چنانچه تاريخ اسالمى نشان مى دهد پيشواى اعظم مسلمانان حضرت امام ابو حنيفه نعمان بن 

ثابت -رحمه اهللا-  )متوفاى سال١50 هجرى قمرى( نخستين کسى بود که عقايد اسالمى را 

در رساله يى تحت عنوان »الفقه األ کبر« به رشتة تحرير در آورده است.

چون که رسالة ياد شده از مقبوليت و اعتبار بلندى در حوزه هاى علمى و اسالمى بر خوردار 

بوده و مى باشد، وزارت معارف جمهورى اسالمى افغانستان متن اين رساله را به عنوان مضمون 

درسى، براى صنف هشتم مدارس دينى مقرر کرد و رياست انكشاف نصاب تعليمى به تهية 

شرحى براى آن اقدام نمود.

در تهية اين شرح نكات ذيل در نظر گرفته شده است:



ك

١. قبل از شروع متن در اول کتاب، يک درس گنجانيده شده که در آن: معناى عقيده، 

موضوع، غرض، اهميت و مصادر آن بيان گرديده است.

2. متن مطابق به تقسيم اوقات درسى، تقسيم گرديده ، هر قسمت آن در آغاز هر درس 

قرار داده شده است.

3. ارتباط ميان درس قبلى و بعدى روشن گرديده است.

4. مطابق به سوية دانش آموزان موضوع هر درس به شيوة آسان و سليس شرح داده شده 

است.

5. شرح مسائل اختالفى که امام ابو حنيفه )رح( در متن بر آن اشاره کرده است.

6. تقديم و تاخير برخى از مسائل، بخاطر حفظ نظم و تسلسل منطقى ميان موضوعات.

7. استناد به قرآن کريم و احاديث صحيح نبوى، براى اثبات مسائل اعتقادى.

8. وضع ارزيابى و سؤاالت در آخر هر درس، بخاطر فهم و ذهن نشين شدن موضوعات.

9. استفاده از شروح معتبر فقه اکبر مانند "شرح الفقه األکبر" تأليف مالعلى قارى و "شرح 

الفقه األکبر" تأليف أبو المنتهى و همچنان استفاده از "شرح العقيدة الطحاوية" تأليف ابن ابى 

العز الحنفى، براى شرح و توضيح متن.

١0. افزودن دو درس در آخر کتاب، افزون بر متن فقه اکبر، تحت عناوين "نواقض ايمان" 

و «آثار و ثمرات ايمان در زندگى» به خاطر باال بردن سطح علمى دانش آموزان.

کتاب  اين  توسط  را  خوانندگان  که  مى نماييم  مسئلت  تعالى  و  تبارك  خداوند  از  اخير  در 

منفعت برساند و براى آموختن عقيدة اهل سنت موفق شان گرداند. هر آئينه خداوند مددگار 

همه بوده خير وشر تنها در دست پر قدرت اوست.



١

      درس اول 

تعريف عقائد، موضوع و اهميت آن
تعريف عقايد

را  کردن  بسته  محكم  معناى  که  شده  گرفته  َعقْد  از  لغت  در  عقيده  و  عقيده  جمع  عقائد 

"اعتقد الشىُء"  مى رساند. زمانى که يک چيز سخت و محكم بسته شود، عربها مى گويند: 

باشد، در عربى )عقود( مى گويند.  ناپذير  به همين سبب وعده هايى را که محكم و تخلف 

باورهاى دينى را هم از آن جهت که در اعماق دل محكم مى شود و گره مى خورد عقيده و 

اعتقاد مى گويند.)١(

گره  آدمى  دل  اعماق  در  که  دينى  باورهاى  مجموعه  از  است  عبارت  اصطالح:  در  عقيده 

به  نداشته و صاحبش  خورده و محكم مى شود، طورى که ديگر شک و ترديد در آن راه 

آسانى از آن منصرف نگردد؛ مانند: باور به وجود بارى تعالى، به ارسال پيامبران و بر انگيخته 

شدن پس از مرگ. )2(

موضوع علم عقيده

موضوع علم عقيده عبارت است از بنياد هاى ششگانة ايمان و آنها عبارتند از: 

ايمان به خدا، ايمان به فرشتگان خدا، ايمان به کتابهاى آسمانى، ايمان به پيام آوران الهى، 

ايمان به روز آخرت، ايمان به اينكه خير وشر هر دو از جانب خداوند است )ايمان به قضا و 

قدر(

هدف علم عقايد:

محكم شدن باورهاى دينى و توانايى اثبات آنها در روشنايى دالئل قطعى.

١- نگاه کنيد: ابن منظور : لسان العرب 299/3 و زمخشرى: أساس البالغة 2/١3١ 
2- نگاه کنيد: محمود شلتوت: الإسالم عقيدة و شريعة ص ٢٢ و محمد حب اهلل: الحياة الوجدانية والعقيدة 

الدينية ص- 203
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اهميت علم عقايد:

علم عقايد مهم ترين علم ها به شمار مى رود؛ زيرا که انسان به واسطة آن آفريدگار جهان را و 

هدف آفرينش خويش را مى شناسد و به وسيلة آن باور هاى دينى خود را درست مى کند و از 

اوهام، خرافات و باورهاى باطله در امان مى ماند؛ در نتيجه مستحق همان پاداشى مى گردد که 

خداوند براى بندگان مؤمن خويش وعده کرده است، مانند: پيروز گردانيدن آنان بر دشمنان، 

سپردن خالفت زمين به دست آنان، اعطاى عزت و سعادت براى ايشان در دنيا و بهشت در 

سراى آخرت.)١(

منابع علم عقايد:

عقائد اسالمى از کتاب اهللا و سنت رسول اهللا گرفته مى شود، زيراکه عقايد در بارة امور غيبى 

بحث مى کند و به دست آوردن معلومات در مورد امور غيبى از طريق عقل و حواس غير 

ممكن است. البته عقل و حواس بعضى امور را ميتواند اثبات کند و به آن معلومات حاصل 

نمايد، اما معلومات کامل و تفصيلى و صحيح و يقينى تنها از طريق وحى )کتاب و سنت( به 

دست مى آيد.

در عقائد اولين گام عبارت است از اثبات وجود خداوند و اثبات صدق پيغمبر توسط عقل 

برداشته مى شود؛ اما بعد از آن اثبات و شناسايي هر چه مربوط به امور اعتقادى و غيبى است، 

تنها توسط وحى صورت مى پذيرد، عقل ديگر در اين عرصه نمى تواند جوالن داشته باشد؛ زيرا 

هم از حدود قدرت و توانايى اش بيرون است و هم از قلمرو اختصاص و وظيفه اش.

خداوند جل جالله مى فرمايد:

�w)سورة نساء:59( å¹Ç àiçf¶=ßÆ�åä�=� ß�åC�àÅÆèa àfßª�æÐ áÊ ßm� å�� á¼àJ á¢ßg>ß¿ßI�ÁåDßªy
بر  رسولش  و  خدا  به  آنرا  کرديد،  اختالف  چيزى  مورد  در  که  هرگاه  پس  ترجمه: 

گردانيد.

همچنان مى فرمايد: 

١-  نگاه کنيد : سورة روم :47 و سورة حج: 38 و سورة بقرة:257 و سورة نساء:١4١ و سورة نور:55 و سورة 
اعراف:96 و سورة منافقون:8 و سورة نحل :97 و سورة کهف:١07- ١08 و سورة لقمان: 9-8
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w=Ç )سورة حشر: 7( àÃßJ¾>ßª�àÄá¿ ß¢� á¼ à²>ßÃß¾�>ßºßÆ�àÅÆ àd à̂ ßª� à¹Ç àiçf¶=� à¼ à²>ßIA�>ßºßÆy
و آنچه را که رسول اهللا براى تان  آورد بگيريد و از آنچه شما را نهى کرد، اجتناب نماييد. 

�(>»ÃE�¼J³j�>º�=Ç·vI�À¶�ÀÈfº?�¼³Éª�K²fI  :نيز مى فرمايد Uبه همين ترتيب رسول اکرم

ÄÉF¾�Í¿i�Æ��=�H>J²� يعنى: من در ميان شما دو چيز را گذاشتم که تا زمانى به آنها متمسک 
باشيد، هرگز گمراه نمى شويد کتاب خدا و سنت پيغامبر را.

فعاليت

دانش آموزان به کمک استاد در مورد اهميت علم عقايد باهم بحث و گفتگو کنند.

 ارزيابى

معناى عقيده را از نگاه لغوى واضح سازيد. ١ -

عقيده را از نگاه اصطالحى، تعريف کنيد. 2 -

موضوع و غرض علم عقايد را روشن سازيد. 3 -

منابع عقيدة اسالمى کدام است؟ واضح سازيد. 4 -

در کدام مسائل اعتقادى، به عقل به عنوان يک منبع مراجعه صورت مى گيرد؟ 5 -

 كارخانه گى 

در بارة اهميت و فوايد علم عقايد يک مقالة کوتاه بنويسيد.



4

     درس دوم 

اركان ايمان

(åÄåFàJ à²Æ�(åÄJ³ÑØºßÆ�(å�>E� àK¿ºA� ß¹Ç¯È�Áß?�Gåß��(ÄÉ·¢�àa>¯J¢Ý=�X årßÈ�>ºÆ�( åbÉUÇJ¶=� à̧qß?

ترجمه: بنياد توحيد و آنچه که عقيده بر مبناى آن درست مى شود، اين است که شخص بايد 

بگويد: ايمان آوردم به خدا - جل جالله- و به فرشتگان او و به کتابهاى او.

شرح
تعريف توحيد: توحيد در لغت ازباب تفعيل و به معناى حكم کردن به يگانگى يک چيز است.

عبادت،  شايستة  تعالى  اهللا  تنها  اينكه  به  کردن  باور  از  است  عبارت  توحيد  اصطالح،  در 

آفريدگار، متصرف و مدبّر کائنات است و در اسماء و صفات خود شريک و همتا ندارد.

علم عقايد، علم توحيد نيز ناميده مى شود؛ زيرا که توحيد بنياد و اساس آن را تشكيل مى دهد. 

اين در حقيقت از باب اطالق مهم ترين جزء يک شئ بر کل آن مى باشد.

اركان ايمان بطور مفصل
1- ايمان به اهللا تعالى

اولين رکن ايمان، ايمان به اهللا تعالى مى باشد و آن عبارت است از: ايمان قلبى و اقرار زبانى به 

اينكه اهللا تعالى وجود دارد و تنها او آفريدگار و پروردگار و متصرف و مدبّر کائنات و داراى 

نيكو ترين نامها و عالى ترين صفات کمال بوده، از هر عيب، نقص، ضعف و زشتى پاك و 

بى همتا و بى نظير بى نياز مطلق مى باشد و همة موجودات به او نيازمند اند و بنابرين تنها و تنها 

سزا وار و شايستة عبادت ذات مقدس اوست و بس.

چنانچه خداوند مى فرمايد: 

 wãb ßUß?�=âÇà« à²�àÄç¶�À à³ßÈ�áß�ßÆ�$/%�ábß¶ÇàÈ�áß�ßÆ�ábå·ßÈ�áß��$.%� àb ß» çr¶=�àç�=�$-%�ãb ßUß?�àç�=�ßÇ àÂ� á̧ à®y
                                                                                                            )سورة اخالص:١-4(

ترجمه: بگو که خداوند يكى است، خداوند سرور بى نيازى است که همه به او نيازمند اند و 

او به کسى نيازمند نيست، نه زاده کسى را و نه از کسى زاده شده است و براى او هيچ همتايى 

وجود ندارد.
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همچنان خداوند مى فرمايد: 

w>ßÃåE�àÅÇ )سورة اعراف:١80( à¢áa>ßª�Îß¿ ájàá�=�Ð>ßá�ßÙ=�åäå�ßÆy
و مر خدا راست نام هاى نيكو، پس بخوانيد او را با آن نام ها.

2- ايمان به فرشتگان

دومين رکن ايمان، باور داشتن به فرشتگان خدا است. فرشتگان موجودات نورانى هستند که 

خداوند آنها را از نور آفريده است.  فرشتگان نسبت به ما از جهان غيب محسوب مى شوند 

و ما آنها را ديده نمى توانيم؛ بنا براين ما در بارة حقيقت، کيفيت و تعداد فرشتگان معلومات 

نداريم. آنچه از خالل نصوص دينى )قرآن کريم و حديث( در بارة فرشتگان به دست مى آيد، 

فشرده اش اين است: فرشتگان به مذکر بودن و مؤنث بودن توصيف نمى گردند. آنها داراى 

بالهاى دوگانه، سه گانه، چهار گانه و زياده از آن مى باشند. قبل از حضرت آدم -عليه 

السالم- آفريده شده اند. آنها هميشه در عبادت پروردگار بوده، مقرب پيشگاه الهى و داراى 

عزت و مورد تكريم مى باشند. آنها از گناه معصوم بوده فرامين الهى را بدون چون و چرا اجرا 

مى کنند و از پرستش و ستايش پروردگار خسته نمى شوند و بدون اجازة پروردگار به کسى 

شفاعت کرده نمى توانند.

برخالف عقيدة مشرکان عرب و پيروان برخى از اديان باطله، فرشتگان دختران خدا نيستند. 

زيرا چنانچه در سورة اخالص آمده خداوند با هيچ کس رابطة نسبى ندارد. قرآن کريم در 

رد اين اعتقاد مى فرمايد: 

¼�wß�å¿ßFá¶>åE (سورة زخرف: ١6) à²>ß« áqß?ßÆ� æL>ß¿ßE� à°à·áß��>çå��ßdßç�=�å½
ß?y

ترجمه: آيا خداوند از آنچه مى آفريند براى خود دختر انتخاب کرده و پسران را براى شما 

برگزيده است؟

و نيز مى فرمايد:

           wßÁÇà¶ß@ ájàÈßÆ� á¼ àÃàIßa> ßÃ ßm� àGßJ á³àJ ßi� á¼ àÃß̄á· ß]�=Æ àbåÃ ßmß?�>âM>ß¾åC� åÀßá�çf¶=�àa>ßF å¢� á¼ àÂ� ßÀÈådç¶=�ßÍ ß³åÑ ßØßá�=�=Çà·ß£ ßQßÆy
                                                                                                                                )سورة زخرف: ١9(

ترجمه: )مشرکان( فرشتگان را که بندگان خدايند، زنان قرار داده اند، آيا شاهد آفرينش آنها 

بوده اند؟ گواهى ايشان )مبنى بر زن بودن فرشتگان( نوشته خواهد شد و مورد پرسش قرار 

خواهند گرفت.
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3- ايمان به كتابهاى آسمانى
اينكه خداوند در زمانهاى  به  باور و يقين محكم  از  به کتابهاى آسمانى عبارت است  ايمان 

و  هدايت  راه  آنها  در  و  است  فرستاده  پيغمبرانش  به  جانب خويش  از  را  کتابهايى  مناسب 

سعادت را به انسانها نشان داده است.

بر حضرت  نازل شده  مانند: صحيفه هاى  از آن کتابها ذکر شده؛  برخى  نام  قرآن کريم  در 

ابراهيم، تورات براى حضرت موسى، انجيل براى حضرت عيسى، زبور براى حضرت داود 

  .Uعليهم السالم- و قرآن کريم براى حضرت محمد-

اسالم بر ما الزم کرده است تا عالوه براين به همة کتابهاى آسمانى که از جانب خداوند نازل 

گرديده و نامهاى آنها در قرآن ذکر نشده و تعدادش معلوم نيست ، ايمان داشته باشيم.

تا به قرآن کريم  آخرين کتابهاى آسمانى قرآن کريم مى باشد. برهمة جهانيان فرض است 

ايمان بياورند؛ زيرا قرآن کريم خالصة همه کتابهاى گذشته را در خود جمع نموده و آنها را 

منسوخ کرده است. گذشته از آن، متن قرآن کريم از تحريف و تبديل مصئون مانده در حالى 

که کتابهاى سابقه دستخوش تحريف و تبديل قرار گرفته است.

فعاليت صنفى

دانش آموزان در مورد دو رکن اولى ايمان که در اين درس خواندند در ميان خود به بحث 

و گفتگو بپردازند.

 ارزيابى

١- منظور از ارکان اسالم چيست؟

2- ايمان به خداوند متعال چه معنى دارد؟

3- صفات فرشتگان را ذکر کنيد.

4- کتابهايى که نام آنها در قرآن کريم ذکر شده کدامهايند؟

5- آيا تعداد دقيق کتابهاى آسمانى معلوم است؟

 كار خانگى

در بارة ارکان ايمان يک مقاله بنويسيد که از ده سطر کم نباشد.
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    درس سوم 

اركان ايمان)2(

*�>£I�å�=� ßÀåº�åÅëf ßmßÆ�åÅå� ß]�åeßbß̄¶=Æ�( åLÇß�=� ßb£ßE� åO£F¶=ßÆ�(åÄå· àiàe�ßÆ
��* ä° ßU�àÄè· à²� ß́ ¶c�ßÆ�( àe>¿¶= ßÆ�(àÍ¿�=ßÆ�( àÁ=hÉ�=ßÆ�( àH>j�=ßÆ

ترجمه: و )ايمان داريم( به پيامبران خدا و به زنده شدن بعد از مرگ )روز قيامت( و ايمان 

داريم به اينكه تقدير و اندازة خير وشر از جانب او تعالى است.

آنها حق  همة  داريم که  باور  و  و دوزخ  بهشت  ميزان،  داريم(به حساب،  )ايمان  و همچنان 

وراست است.

شرح 

4- ايمان به پيامبران خدا

مطابق به رأى جمهور علماء، «رسول» پيامبرى است که شريعت و کتاب مستقل آورده باشد 

اما «نبى» عام تر از آن است، يعنى نبى پيامبر است برابر است که شريعت و کتاب مستقل 

آورده باشد يا نه. اما از متن چنين معلوم مى شود که ميان رسول و نبى فرقى وجود ندارد. امام 

ابن الهمام -رحمه اهللا-)١( هم همين رأى را برگزيده است. در هر صورت ايمان به همة پيامبران 

چه کتاب و شريعت مستقل و جداگانه آورده باشد و چه نياورده باشد، فرض است.

محتواى دعوت همة پيامبران يكى است و آن عبارت است از : توحيد و عبادت خداى يگانه. 

چنانچه خداوند متعال مى فرمايد: 

�w)سورة انبياء: 25( åÁÆ àbàF á¢>ßª�>ß¾ß?� ç×åC�ßÄß¶åC� ß×�àÄç¾ß?�åÄáÉß¶åC�Ê åUÇà¾� ç×åC� æ¹Ç àiçe�Àåº� ß́ å·áFß®�Àåº�>ß¿á· ßiáeß?�>ßºßÆy
ترجمه: و نفرستاديم قبل از تو پيامبرى را مگر اينكه وحى کرديم به او که نيست 

١- امام محمد بن عبدالواحد، مشهور به ابن الهمام مؤلف فتح القدير شرح هداية 
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معبودى مگر من، پس تنها مرا بپرستيد.

و همچنان مى فرمايد: 

�w)سورة نحل:36( ßLÇ à¦> çì¶=�á=ÇàFå¿ßJ áQ=ßÆ�ßä�=�á=Æ àbàF á¢=� åÁß?�â×Ç àiçe�æÍçºà?� ȩ̈ à²� å��>ß¿áN ß£ßE�ábß̄ß¶ßÆy
ترجمه: ويقينا فرستاديم در هر امت پيامبرى )و توسط وى از ايشان خواستيم که( تنها خدا را 

پرستش کنيد و از )پرستش ( طاغوت )هر آنچه غير از خدا پرستيده مى شود( بپرهيزيد.

5- ايمان به روز آخرت  

ايمان به روز آخرت، يعنى باور کردن به اينكه پس از زندگى دنيا زندگى ديگرى خواهد 

بود در جهان ديگر. آن جهان آخرت نام دارد. در آن جهان همه مرده ها دو باره زنده شده و 

در يک جاى جمع آورى خواهند شد و در آنجا هر کس انجام و نتيجة کار خود را به دست 

خواهد آورد و روانة جنت يا دوزخ خواهد شد.

جهان آخرت که با رستاخيز عظيم آغاز مى شود شامل توزيع نامه هاى اعمال، حساب و کتاب، 

ميزان، حوض، پل صراط، شفاعت، جنت و دوزخ مى گردد. ايمان و باور به روز آخرت از 

جملة مسلمات و ضروريات دين به حساب مى رود و انكار آن کفر است.

زيرا خداوند در آيات زيادى از قرآن کريم به آمدن آن روز تأکيد کرده از جمله مى فرمايد: 

� )سورة بقره: 4 ( و )مؤمنان کسانى هستند که( به روز آخرت باور دارند.  ßÁÇà¿å®ÇàÈ� á¼ àÂ�åÌßf å]Û>åEßÆ 
�w)سورة مؤمنون:١6( ßÁÇàNß£áFàI�åÍßº>ßÉå̄á¶=�ß½áÇßÈ� á¼ à³ç¾åC� ç¼àMy :و نيز مى فرمايد

سپس شما روز قيامت)از قبر ها( بر انگيخته مى شويد.

6- ايمان به تقدير

منظور از ايمان به تقدير اين است که بايد باور داشته باشيم خداوند هر آنچه را که آفريده 

تقدير و اندازة آنرا نيز قبًال معلوم کرده است و هر آنچه که از خير وشر رخ مى دهد و تا زه 

پيدا مى شود، خداوند آنرا در لوح محفوظ قبال نوشته کرده است.

خداوند در اين باره مى فرمايد: 

w=âfÈåbá̄ßI�àÅßeçbß̄ßª�æÐ )سورة فرقان: 2( áÊ ßm� ç̧ à²� ß°ß· ß]ßÆy
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ترجمه: و)خداوند( هر چيز را آفريده و اندازة آنرا معين کرده است. 

و نيز مى فرمايد: 

wæeßbß̄åE�àÅ>ß¿á̄ )سورة قمر: 2( ß· ß]�æÐ áÊ ßm� ç̧ à²�>ç¾åCy
ترجمه: ما هر چيز را به يک اندازة معلوم خلق کرديم. 

ايمان آوردن به تقدير به اين معنا است که بايد آدم باور داشته باشد که هر آنچه در جهان 

هستى واقع مى شود، چه بد باشد و چه خوب، چه زيان باشد و چه سود و هر آنچه بر آن احاطه 

کرده از زمان و مكان و هر آنچه که بر آن مرتب مى گردد از ثواب و عقاب، همة آن از جانب 

آفريدگار متعال مى باشد. همچنان بايد بداند که نوشتة خداوند در رابطه به سرنوشت انسانها 

در لوح محفوظ، توصيفى است نه امرى و الزامى، يعنى پروردگار نوشته کرده که فالن بنده 

چنين و چنان خواهد کرد نه اينكه چنين و چنان بايد بكند.

فعاليت

شاگردان به کمک استاد در بارة فوايد ايمان با هم گفتگو نمايند.

 ارزيابى

١- فرق ميان رسول ونبى را بيان کنيد.

2- هدف از بعثت پيامبران چيست؟

3- ايمان به روز آخرت شامل چه چيز هايى مى شود؟

4- فرضيت ايمان به تقدير با چه دليلى ثابت مى شود؟

 كارخانه گى

در بارة جهان آخرت در حدود پنج سطر يک مطلب بنويسيد.



١0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              درس چهارم 

توحيد بارى تعالى

��Æ�(b·È���(Ä¶� ß́ Èfm�×�àÄç¾ß?� å°Èf{�Àåº�À³¶ßÆ�(åab£¶=� å°Èf ß{�Àåº�×�ãbU=ßÆ��>£I�à�=ßÆ
*bU?�=Ç«²�Ä¶�À³È��Æ�(b¶ÇÈ

*åÄå̄· ß]�Àº�ãÐÊm�àÄ àÃFnàÈ�×Æ�(åÄ¯·]�Àº�åÐ>ÉmÙ=�Àº�>âÒÉm�àÄFnàÈ�×�

ترجمه: اهللا تعالى يكى است نه از روى عدد، بلكه از اين رو که شريک ندارد نه زاييده و نه 

زاييده شده و براى او همتايى وجود ندارد. 

به هيچ يک از مخلوقاتش مشابهت ندارد و هيچ يک از مخلوقاتش به وى مشابهت ندارد.

شرح

يگانگى يا يكى بودن از نگاه عدد به اين معناست که پس از عدد يک، اعداد ديگرى مى آيد و 

گفته مى شود يک، دو، سه، چهار و غيره، پس يک بودن در اينجا به معناى قبل از دو بودن است، 

اما يگانگى خداوند به اين معنا نيست؛ بلكه به اين معنا است که وى شريک و همتا ندارد.

امام ابوحنيفه در متن باال با اشاره به محتواى سورة اخالص، اين مطلب را ثابت کرده است.

بر  مبنى  مشرکين  ادعاى  و  نموده  تأکيد  حقيقت  اين  به  اخالص  سورة  در  خداوند  چنانچه 

و  السالم-  عليه   - بودن عزير  پسر خدا  بر  مبنى  يهود  ادعاى  و  فرشتگان  بودن  دختران خدا 

ادعاى نصارا مبنى بر پسر خدا بودن عيساى مسيح - عليه السالم- را و ادعاى کسانى را که 

منكر وحدانيت آفريدگارند رد کرده و بى نيازى آفريدگار جهان و منزه بودن وى از شبيه 

همتا و همكار را به اثبات رسانيده است.)١( چنانچه در آية ديگرى فرموده است: 

�wÐ=ßfß̄)سورة محمد:22( à«á¶=� à¼àJ¾ß? ßÆ�èå�ß§á¶=�àç�=ßÆy
ترجمه: اهللا تعالى غنى و بى نياز است و شما فقير و نيازمند.

١-  ترجمة سورة اخالص در درس دوم گذشت.



١١

مفهوم آيت اين مى شود: پس وقتى که خداوند از همه چيز و از همه کس بى نياز است، چرا برخى از 

مخلوقات را نسبت فرزندى به وى مى دهيد؟ در حالى که فرزند داشتن نوعى احتياج به شمار مى رود.

پس از آن امام ابو حنيفه مسألة تشبيه را مطرح نموده عالوه مى کند:

خداوند نه به هيچ يک از مخلوقات مشابهت دارد و نه هيچ يک از مخلوقات به وى مشابهت 

دارد. اين مطلب در حقيقت شرح آية wábß¶ÇàÈ�áß�ßÆ�ábå·ßÈ�áß�y است؛ زيرا که پسر از يک نگاه به 

پدرش مشابهت دارد، در حالى که خداوند نه پدر است و نه پسر، نه حادث است و نه محل 

وقوع حوادث؛ چنانچه مى فرمايد: 

��wà)سورة شوري: ١١( årßF¶=� à¤É å» çj¶=�ßÇ àÂßÆ�ãÐ áÊ ßm�åÄå·áN å»ß²� ßkáÉß¶y
ترجمه: نيست مانند او چيزى و او شنواى بيناست.

فعاليت صنفى

شاگردان به چند دسته تقسيم شده، در بارة توحيد بارى تعالى باهم صحبت کنند. 

 ارزيابى 

توحيد پروردگار چه معنى دارد؟ ١ -

جملة  =��ab£¶=�Í¯Èf{�Àº�×�bU=Æ�- 2 را توضيح دهيد.

خداوند در سورة اخالص ادعاى کدام گروهها را رد کرده است. 3 -

را بنويسيد. 4 -��b»r¶=��=  معناى

را معنا کنيد. 1� )�wãb ßUß?�=âÇà« à²�àÄç¶�À à³ßÈ�áß�ßÆy

كارخانه گى

در بارة توحيد بارى تعالى مطلبى بنويسيد که از پنج سطر کم نباشد.
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     درس پنجم

صفات ذاتى و فعلى اهللا تعالى

*åÍçÉå·£å«¶=Æ�(åÍÉI= çd¶=�åÄåI>«qßÆ�åÄåÑ>�@E�(¹=hßÈ�×ßÆ�(¹ßhßÈ� ß�

ترجمه: اهللا تعالى با اسماء و افعال ذاتي و فعلي اش، براى دايم هست و دايم خواهد بود.

شرح 

امام ابوحنيفه رحمه اهللا در اين درس مى خواهد بگويد که اهللا تعالى موجود بوده و براى هميش 

موجود خواهد بود؛ يعنى اهللا تعالى اول و آخر همه چيز بوده و به همة اسماء و صفات مقدس 

خويش از اول مسمى و موصوف شده است و هيچ نام و صفت جديدى براي او تازه به وجود 

نيامده است.)١(

اسماى بارى تعالى

خداوند داراى نيكوترين نامهاست. هر نام پروردگار داللت بريک صفت دارد. تعداد نامهاى 

خداوند را جز خودش کس ديگرى نمى داند، در يک حديث به نودونه نام وى اشاره شده 

است، اما به هيچ وجه به اين عدد منحصر نمى باشد. 

برخى از نامهاى پروردگار متعال از اين قرار است: واحد، احد، صمد، قيوم، خالق، مصور، رحمن، 

رحيم، لطيف، رزاق، واسع، عظيم، عزيز، حكيم، عليم، حافظ، هادى، محيى، مميت و وارث. 

بزرگ ترين، جامع ترين و برترين نامهاى آفريدگار »اهللا« است که اسم ذات وى بوده و جامع 

همة معانى موجود در ساير اسماء و صفات وى مى باشد. اهللا يعنى: سزاوار پرستش و دارندة 

همة صفات جمال و جالل و کمال و شايستة الوهيت و ربوبيت و منزه از هر عيب و نقص. 

ما بايد در دعاهاى خود، از اسماى الهى به عنوان وسيله استفاده نماييم و خدا را توسط آنها 

١. تفصيل اين موضوع تحت عنوان )صفت هاى اهللا تعالى ازلى است( مى آيد.
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نيايش کنيم. چنانچه خداوند مى فرمايد: 

)١80�6=f¢=%�w>ßÃåE�àÅÇ à¢áa>ßª�Îß¿ ájàá�=�Ð>ßá�ßÙ=�åäå�ßÆy
ترجمه: و خدا راست نيكوترين نامها، پس او را با آنها بخوانيد.

انواع صفات بارى تعالى

صفات بارى تعالى از يک نگاه به دو نوع تقسيم مى شود: صفات ذاتى و صفات فعلى.

صفات ذاتى: صفاتى ذاتى، صفاتى است که اهللا تعالى بر ضد آن موصوف نمي شود؛ مانند: 

اهللا  بر همين صفات موصوف مي گردد و گفته ميشود که  تعالى  اهللا  حيات، علم و قدرت. 

تعالى زنده، عالم و باقدرت مى باشد؛ اما بر ضد اين صفات که مرگ، ناداني و ناتوانى اند 

موصوف نميشود.

صفات فعلى: صفات فعلى، صفاتى است که اهللا تعالى بر ضد آن موصوف ميشود، مانند: 

تخليق )آفريدن(، ترزيق )روزى دادن(، احياء )زنده کردن(، اماتت )ميراندن( وغيره. اهللا تعالى 

هم بر همين صفات و هم بر ضد آنها موصوف شده مي تواند؛ مثال گفته مي شود: اهللا تعالى 

فالن چيز را آفريده و فالن چيز را نيافريده. به فالن روزى داده و به فالن نداده، فالن را زنده 

گردانيده و فالن را ميرانده است.

 ارزيابى

١_ مطلب از عبارت »لم يزل واليزال بأسمائه و صفاته الذاتية والفعلية« را واضح سازيد.

2_ صفات اهللا تعالى بر چند نوع تقسيم مى شود؟ بيان داريد.

3_ فرق بين صفات ذاتى و فعلي را واضح سازيد.

كارخانه گى

در مورد صفت هاى ذاتى و فعلى اهللا تعالى، يک مطلب بنويسيد که از چهار سطر کم نباشد.
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     درس ششم

چند مثال از صفات ذاتى و فعلى خداوند

*àÌa=eÝ=Æ�( àfrF¶=Æ�( à¤»j¶=Æ�(½Ø³¶=Æ�( à¼·£¶=Æ�(àÌeb¯¶=Æ�(àÌ>É�>ª�6àÍÉI=d¶=�>º?
�L>«q�Àº�´¶c��¦Æ�( à¤¿r¶=Æ�( à¥=bEÝ=Æ�(àÐ>n¾Ý=Æ�( à°Èg�¶=Æ�( à°É·^J¶>ª�6àÍÉ·£«¶=�>º?Æ

*¸£«¶=
*¼i=�×Æ�(Í«q�Ä¶�Pb����(ÄÑ>�?Æ�ÄI>«rE�¹=hÈ�×Æ�¹hÈ���

علم  )توانايى(،  قدرت  )زندگى(،  حيات  از:  است  عبارت  تعالى  اهللا  ذاتى  صفات  ترجمه: 

)دانايى(، کالم )گويايى(، سمع )شنوايى(، بصر )بينايى( و اراده است.

صفات فعلى اهللا تعالى عبارت است از: تخليق )آفريدن(، ترزيق )روزى دادن(، انشاء )آفريدن(، 

ابداع )به طور جديد آفريدن(، صنع )ساختن( وغيره.

اهللا تعالى به طور دايم به اسماى خويش مسمى و به صفات خويش موصوف مى باشد و به طور 

هميش به اسماء و صفاتش موجود بوده و مى باشد.

براى اهللا تعالى نه کدام اسم و صفت جديد پيدا شده و نه پيدا مى شود.

شرح
صفات ذاتى اهللا تعالى

1_ حيات: حيات، صفت ازلى و ابدى اهللا تعالى بوده مقتضى علم کامل براى او مى باشد، 

بنابرين اهللا تعالى به حيات ازلى و ابدى خويش زندة جاويد است؛ چنانچه خداوند مى فرمايد: 

�=¶¯�w½ÇÉ)سورة بقرة : 255( èÊßá�=�ßÇ àÂ�ç×åC�ßÄ[ß¶åC�ß×�àä�=y
ترجمه: خداوند ذاتى است يگانه که معبودى جز او نيست. او زنده و پاينده و تدبير کنندة 

)جهان( است.
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2_ قدرت: قدرت، صفت ازلى اهللا تعالى است و اهللا تعالى به قدرت ازلى و ابدى اش ستايش 

شده است و مى شود؛ چنانچه مى فرمايد: 

wãfÈåbß®�æÐ )سورة مائدة:40( áÊ ßm� ȩ̈ à²�Îß· ß¢�àä�=ßÆy
ترجمه: اهللا تعالى بر هر چيز  قدرت کامل دارد.

3_ علم: علم، از صفات ذاتى اهللا تعالى است. اهللا تعالى بر همة موجودات زمينى و آسمانى به 

علم ازلى خويش دانا است. اهللا تعالى درين مورد مى فرمايد: 

�ç×åC�æÍß®ßeßÆ�Àåº� à�à̄ ájßI�>ßºßÆ�åf áVßFá¶= ßÆ�ëß�á¶=� å��>ßº� à¼ß·á£ßÈßÆ�ßÇ àÂ�ç×åC�> ßÃ à»ß·á£ßÈ�ß×� åGáÉß§á¶=� àXåI>ß«ßº�àÅ ßb¿ å¢ßÆy
��wæ�åFèº)سورة انعام:59( æH>ßJå²� å��ç×åC� ækåE>ßÈ�ß×ßÆ� æG á{ße�ß×ßÆ� åzáeßÙ=� åL> ß»à· à�� å��æÍçF ßU�ß×ßÆ�>ßÃ à»ß·á£ßÈ

ترجمه: کليدهاى علم غيب نزد اوست و جز او کس ديگرى آنها را نمى داند و ميداند آنچه 

در خشكه و دريا است و هيچ برگى نمى افتد مگر اينكه او آنرا مى داند و هيچ دانه يى  در 

تاريكى هاى زمين و هيچ ترى و خشكى نيست مگر اينكه ثبت است در کتاب روشن.

4_ كالم: يكى از صفات ذاتى خداوند تعالى کالم است. اهللا تعالى توسط کالم خويش که 

صفت ازلى اوست متكلم مى باشد.

اهللا تعالى مى فرمايد: 

<w )سورة نساء: ١64( â»Éå· á³ßI�Î ßiÇàº�àä�=� ß¼ç·ß²ßÆy
ترجمه: و اهللا تعالى با موسى سخن گفت.

5-6_ سمع و بصر:  نيز از صفات ذاتى اهللا تعالى سمع و بصر است، اهللا تعالى شنونده و بيننده 

است از شنيدن و ديدن او تعالى هيچ چيز ولو هر قدر خفى و کوچک باشد، پوشيده نمى ماند.

٧_ اراده: اراده، از صفات ذاتى اهللا تعالى مى باشد و اين همان  صفتى است که خداوند بر 

مبناى آن در وقت معين به انجام کارى اقدام مى نمايد و يا آنرا ترك مى گويد. هيچ کس مانع 

ارادة خداوند شده نمي تواند. اهللا تعالى مى فرمايد: 

�wàbÈåfàÈ�>ßº )سورة مائده: ١( à¼ à³áß��ßä�=� çÁåCy
ترجمه: هر آيينه اهللا تعالى فرمان مى دهد به آنچه مى خواهد. 

احديت  مانند:  مى باشد؛  نيز  ديگرى  ذاتى  داراى صفات  متذکره  بر صفات  تعالى عالوه  اهللا 
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)يگانگى(، صمديت )بى نيازى(، عظمت و کبريايى )بزرگى( وغيره.)١(

صفات فعلى اهللا تعالى
برخى از صفات فعلى خداوند عبارت است از:

1_ تخليق: آفريدن

2_ ترزيق: به همه مخلوقات روزى دادن.

3_ انشاء: يک چيز را نخستين بار آفريدن

4_ ابداع: آفريدن اشيا بدون مثال سابق.

5_ صنع: ساختنى که استحكام و نوع نظام در آن در نظر گرفته شده باشد؛ چنانچه اهللا تعالى 

مى فرمايد: 

�w)سورة نمل:88( ßÁÇà·ß£á«ßI�>ßå��ã�åF ß]�àÄç¾åC�æÐ áÊ ßm� ç̧ à²� ßÀß̄áIß?�Ëådç¶=�åç�=� ß¤á¿ àqy
ترجمه: ساخت خدايى که استوار و محكم ساخت هر چيز را. هر آئينه وى خبردار است به 

آنچه مى کنيد.

غير آنچه که ذکر شد اهللا تعالى داراى صفات فعلى ديگرى نيز مى باشد؛ مانند: احياء )زنده 

کردن(، افناء )نابود کردن( وغيره.

 ارزيابى

١_ صفات ذاتى خداوند را اجماالً بيان نماييد.

2_ براى صفات فعلى اهللا تعالى مثال ها بياوريد.

3_ راجع به علم اهللا تعالى يک دليل قرآنى بيان داريد.

4_ مطلب جملة:  ���i=�×Æ�Í«q�Ä¶�Pb¼� چيست؟

 كارخانه گى

در مورد صفات ذاتى و فعلى خداوند متعال يک مقاله کوتاه بنويسيد.

١- در اين مورد به شرح فقه اکبر تأليف مال على قارى مراجعه نماييد.
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    درس هفتم

صفات اهللا تعالى ازلى است
�( å¹gÙ=�Îª�àÄß¶�ãÍ«q�àÌeb¯¶=Æ�(åÄåIeb¯E�â=ea>®Æ�( å¹gÙ=���Ä¶�ãÍ«q� à¼·å£¶=ßÆ�(åÄ å»·£E�â>å�>¢�¹ßhßÈ� ß�
� å¹gÙ=�Îª�ãÍ«q� à°É·^J¶=Æ�(åÄå̄É·^JE�â>¯¶>]Æ�( å¹gÙ=���ãÍ«q�à½Ø³¶=Æ�(åÄåºØ³E�>»·³JºÆ

* å¹gÙ=���ãÍ«q� à̧ £«¶=Æ�(Ä·£«E�Ø¢>ªÆ
* å¹gÙ=���Í«q� à̧ £«¶=�Æ�(�>£I�à�=�ÇÂ� à̧ ¢>«¶=Æ�

* æ±Ç·��à�¦��>£I�å�=� à̧ £ªÆ�( ã±Ç·�� à¹Ç£«�=Æ�
�Æ?� ß¬ß®ßÆ�Æ?�ãÍßMßb à��Æ?�(æÍ®Ç· ß��>Ã¾åC� ß¹>ß®�ÀßºßÆ�(æÍ®Ç·��×Æ�(æÍMb��à�¦� å¹gÙ=���àÄàI>«qÆ�

*�>£I�å�>E�ãfª>²�ßÇ àÃßª�> ßÃÉåª� ḉ ßm

ترجمه: او هميشه به علم خويش عالم است و علم صفت ازلى او است و قادر است به قدرت 

خويش و قدرت صفت ازلى اوست و متكلم است به کالم خود و کالم صفت ازلى اوست و 

خالق است به تخليق خويش و تخليق صفت ازلى اوست.

اهللا تعالى فاعل است به فعل خويش و فعل صفت ازلى اوست، فاعل، اهللا و فعل صفت ازلى 

اوست.

و مفعول مخلوق است و فعل اهللا تعالى مخلوق نيست. هكذا صفات اهللا تعالى در ازل نه حادث 

است و نه مخلوق و کسي که ميگويد که صفات اهللا تعالى مخلوق است و يا نو پيدا شده و يا 

در آن توقف و يا شک نمايد، اين شخص کافر است.

شرح
بيان داشت،  پس از آنكه امام اعظم - رحمه اهللا - مثالهاى صفات ذاتى و فعلى خداوند را 

يزل  لم  مى فرمايد:  پرداخته  اين صفات  بودن  هميشگى  و  ابدى  و  ازلى  بيان  به  درين درس 
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واليزال... يعنى اهللا تعالى به طور دايم به همه صفات کمال موصوف بوده، اسم جديد و يا 

صفت جديدى براى او پيدا نشده؛ بلكه همه صفات وى ازلى بوده آغاز ندارد و ابدى بوده 

انتها و پايان ندارد.

امام اعظم رحمه اهللا براى وضاحت بيشتر اين موضوع، صفات مشهور خداوند متعال را به حيث 

مثال بيان فرموده، مى گويد: اهللا تعالى به علم ازلى خويش که صفت ازلى اوست به همه چيز 

عالم است و علم او ازلى و ابدى بوده زيادت و نقصان را نمى پذيرد.

به همه چيز است و  قادر  اوست،  ازلى  ذاتى خويش که صفت  با قدرت  تعالى  اهللا  همچنان 

قدرت صفت ازلى و ابدى او است.

همچنان اهللا تعالى توسط کالم ذاتى اش که صفت ازلى اوست، همواره متكلم و سخن گوينده 

است و کالم صفت ازلى اوست. هكذا اهللا تعالى، در ازل آفريننده بوده آفرينندگى صفت 

ازلى اوست.

همچنان اهللا تعالى با صفات فعلى خويش فاعل و فعل صفت ازلى اوست او فَعَّال مطلق است، 

در فعل، صنع، حكم و امر او هيچ کس شريک نيست.

اهللا تعالى قبل از آفرينش مخلوقات خالق و بارى بوده نامها و صفات »خالق« و »بارى« پس از 

خلق آنها پيدا نشده است. اگر کسى بگويد که صفات اهللا مخلوق است يا تازه پيدا شده و يا 

در آن توقف و يا شک نمايد، اين شخص بر اهللا تعالى و صفات او کافر است.

 ارزيابى

١_ آيا صفات اهللا تعالى ازلى است يا حادث؟

2_ اگر کسى در ازليت صفات اهللا تعالى توقف و يا شک نمايد چه حكم دارد؟

3_ مثالهايى که درين درس در بارة ازلى بودن صفات اهللا تذکر يافته است، بيان داريد.

 كارخانه گى

خالصة محتواى درس را در کتابچه هاى خود بنويسيد.
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    درس هشتم

قرآن كريم كالم اهللا تعالى است

� åÀj¶Ù= �Î·¢Æ �( ã�Ç«� � åHÇ·¯¶= ��Æ �( ãHÇJ³º � å¬U>r�= �� �(�>£I �å�= �à½Ø² � àÁAf¯¶=Æ
* ã¹çhß¿ àº�½Øj¶=Æ�ÌØr¶=�ÄÉ·¢�ë�ç¿¶=�Î·¢Æ�(ãÐÆf¯º

* æ±Ç·��à�¦� àÁAf¯¶=Æ�(ãÍ®Ç·��Ä¶�>ß¿àIÐ=f®Æ�(ãÍ®Ç·��Ä¶�>ß¿àJE>J²Æ�( æ±Ç·�� åÁAf¯¶>E�>¿�«¶Æ�
�À¢Æ�(½Øj¶=�¼ÃÉ·¢�åÐ>ÉF¾Ù=�Àº�åÅå�¦Æ�(ÎiÇº�À¢�âÍÈ>³U� åÁAf¯¶=����>£I��=�Åf²c�>ºÆ
�( æ±Ç·��à�¦��>£I��=�à½Ø²Æ�(¼Ã¿¢�â=e>F]C��>£I��=�à½Ø²�Ä·²� ß́ ¶c� çÁåDßª� ßkÉ·ECÆ�( ßÁÇ¢fª

* ã±Ç·���®Ç·^�=�Àº�åÅå�¦Æ�(ÎiÇº�à½Ø²Æ
���>»²��>£I��=�ß½Ø²�XÎiÇº� ß¤åß�ßÆ�(¼åÃåºØ²�×� ã¼Èb®�ÇÃª��>£I��=�à½Ø²� àÁAf¯¶=Æ

*�> â»Éå· á³ßI�Î ßiÇàº�àç�=� ß¼ç·ß²ßÆ���>£I�Ä¶Ç®
�>¯¶>]��>£I��=�Á>²�b®Æ�(½Øj¶=�ÄÉ·¢�ÎiÇº�¼ç·ß²�À à³ßÈ� ß�Æ�(â>»·³Jº��>£I�à�=� ßÁ>²�bß®Æ

* ß°·ß�=�°à· ß���Æ�( å¹gÙ=��
�ÇÂ�Ëd¶=�ÄºØ ß³åE�àÄ ß»ç·ß²�(ÎiÇº�à�=�¼ç·ß²�>»·ª�(� årßF¶=� à¤É å» çj¶=�ßÇ àÂßÆ�(ãÐÊm�åÄå·N»²�kÉ¶

�* å¹gÙ=���ãÍ«q�Ä¶

ترجمه: قرآن کريم کالم خدا است، در اوراق نوشته شده و در سينه ها محفوظ گشته و به 

زبان ها خوانده شده و بر نبى کريم U نازل گرديده است. 

تلفظ ما به قرآن مخلوق است و نوشتن ما آنرا مخلوق است؛ اما قرآن کريم مخلوق نيست.

آنچه که خداوند در قرآن کريم از موسى% و ساير انبياء عليهم السالم يا از فرعون و ابليس 

حكايت نموده، اين همه کالم اهللا تعالى بوده که از آنها حكايت مى نمايد و مخلوق نيست؛ 

اما سخن موسى% و سخن ساير مخلوقات، مخلوق است.
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و قرآن کريم کالم خدا بوده و قديم است و سخن ساير مخلوقات قديم نيست. موسى% 

کالم اهللا تعالى را شنيده، چنانچه اهللا مى فرمايد: 

»وکلم اهللا موسى تكليما« يعنى اهللا تعالى با موسى % طور يقينى و بدون واسطه سخن گفته 

است.

اهللا تعالى قبل ازينكه با موسى % سخن بگويد متكلم بود و قبل ازينكه مخلوق را پيدا نمايد 

در ازل خالق بود.

هيچ چيز از مخلوق با اهللا مشابهت ندارد، او تعالى شنونده و بينندة هر چيز است، و آنگاه که 

اهللا تعالى با موسى % سخن گفت با همان کالمى با او سخن گفت که صفت ازلى اوست.

شرح

تعريف قرآن كريم: قرآن در لغت بر وزن غفران و به معنى قرائت و خواندن است و در اصطالح، 

قرآن همان کتابى است که اهللا تعالى براى هدايت مردم به حضرت محمدU  توسط جبريل امين 

نازل فرموده و از طريق متواتر به ما رسيده است و با تالوت آن عبادت انجام داده مى شود. 

ما باور داريم که قرآن کريم کالم الهى است؛ اما کيفيت آنرا که خداوند چگونه آنرا گفته 

و بيان کرده، نمى دانيم. اين کتاب از او آغاز شده و توسط وحى بر حضرت محمد U نازل 

گرديده و مؤمنان بطور يقينى آنرا تصديق کرده اند و براى ما از طريق روايت متواتر)١( رسيده 

است. قرآن مانند کالم مردم مخلوق نيست و اگر کسى به اين باور باشد که قرآن مخلوق 

است و يا کالم بشر است، کافر ميشود.

ما زمانى که قرآن کريم را تلفظ، تالوت و يا تحرير مى کنيم، تلفظ و کتابت ما از جملة افعال ما 

محسوب شده مانند ساير افعال ما مخلوق مى باشد؛ اما قرآن کريم که کالم خداست غير مخلوق 

مى باشد؛ چنانچه اهللا تعالى مى فرمايد: 

·wßÁÇà )سورة صافات: 96( ß»á£ßI�>ßºßÆ� á¼ à³ß̄ß· ß]�àç�=ßÆy
ترجمه: و اهللا پيدا کرد شما را و آنچه مى کنيد. 

١- تواتر: به روايتى گفته ميشود که تعداد راويان آن به اندازة باشد که اتفاق شان به دروغ ممكن نباشد.



2١

فعاليت

� à¤É å» çj¶= �ßÇ àÂßÆ�ãÐ áÊ ßm�åÄå·áN å»ß²� ßkáÉß¶y بين صفات اهللا و مخلوق هيچ نوع مشابهتى وجود ندارد. 

�wà )سورة شورى:١١( årßF¶=
ترجمه: نيست مانند او چيزى و اوست شنوا و بينا. 

 ارزيابى

١_ قرآن کريم را تعريف نماييد؟

2_ قرآن کريم قديم و ازلى است و يا حادث و جديد؟

3_ تلفظ ما به قرآن کريم و کتابت و قرائت ما مخلوق است يا غير مخلوق؟

 كارخانه گى

يک مقاله در بارة قرآن کريم بنويسيد که از پنج سطر کم نباشد.
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     درس نهم

صفت هاى اهللا تعالى مانند ندارد)1(

*�®Ç·^�=� åL>«q� åØ~�>Ãè· à²�àÄàI>«qÆ
�×� à¤ ß»jßÈßÆ�(>ß¿åºØ ß³ß²�×� à¼·³JÈÆ�(>¿JÈÕf²�×�ÏfÈÆ�(>ß¿åIßebà̄ ß²�×�àeåb¯ßÈßÆ�(>ß¿ å»·å£ß²�×� à¼ß·£ßÈ

* æÆfU�×Æ�æÍ¶A�ØåE� à¼ç· ß³ßJßÈ��>£I�à�=�Æ�( åÆf�=Æ�( åL×Û>E� à¼ç· ß³ßJß¾� àÀ�ßÆ�(>ß¿ å£» ßjß²
* æ±Ç·���¦��>£I��=�½Ø²Æ�(ãÍ®Ç·�� àÆf�=Æ

* æzf¢�×Æ�(æfÂÇQ�×Æ�( æ¼jQ�ØE�àÄàI>FMC�åÐÊn¶=�Î¿£ºÆ�(åÐ>ÉmÙ>²�×�ãÐÊm�ÇÂÆ�

ترجمه: صفت هاى خدا همه بر خالف صفات مخلوق است.

مى داند اما نه مثل دانايى ما، قدرت دارد اما نه مثل قدرت ما، مى بيند اما نه مثل ديدن ما، 

سخن مي گويد نه مثل سخن ما، مى شنود نه مثل شنيدن ما، ما توسط آالت و حروف سخن 

مي گوييم، اما اهللا تعالى بدون آالت و حروف سخن مي گويد.

حروف مخلوق است و کالم اهللا تعالى مخلوق نيست.

اهللا تعالى شىء است اما نه مثل ساير اشياء، و معناى شىء بودن اهللا تعالى ثابت کردن ذات 

اوست بدون جسم و جوهر و عرض، يعنى اهللا تعالى شىء است اما بدون اينكه به جسم داشتن 

و يا جوهر و عرض بودن متصف گردد.

شرح

صفات اهللا تعالى با صفات مخلوق مشابهت ندارد، همانطورى که ذات او تعالى با ذات مخلوق 

مشابهت ندارد؛ زيرا هيچ چيز مانند خدا نيست، نه در ذات، نه در صفات و نه در افعال. يعنى 

هيچ مخلوق بر صفات مخصوص اهللا تعالى موصوف شده نمي تواند؛ چنانچه اهللا تعالى مى 

 wÓm�Ä·N»²�kÉ¶y :فرمايد
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اهللا تعالى علم دارد، اما نه مثل علم ما؛ زيرا ما توسط آالت و اسباب و مطابق فهم خويش علم 

داريم، اما اهللا تعالى بر حقايق همه اشياء توسط علم ذاتى و ابدى خويش علم دارد. همچنان 

بين قدرت ما و قدرت خدا و بين شنيدن ما و شنيدن خدا و بين کالم ما و کالم خدا تفاوت 

بزرگى موجود است.

فعاليت

برخى از معتزلى ها )١( به ابو عمرو بن العالء )2( که از جملة قاريان هفتگانه بشمار ميرود، گفتند 

<�w)سورة نساء :١64(  به نصب اسم اهللا تالوت شود تا  â»Éå· á³ßI�Î ßiÇàº�àä�=� ß¼ç·ß²ßÆy :که بايد آيت

متكلم موسى شود نه اهللا تعالى. ابو عمرو بن العالء برايش گفت: اگر ما اين آيت  را مطابق 

ميل شما بخوانيم، اما در مورد آيت زير که خداوند به صراحت متكلم قرار گرفته است،  چه 

�wàÄèEße�àÄ)سورة اعراف :١43( ß»ç·ß²ßÆ�>ß¿åI>ß̄Éåå��Î ßiÇàº�Ð> ßQ�>çß�ßÆy خواهيد کرد؟

 ارزيابى

١_ مطلب از اين جملة فقه اکبر که ميگويد »و صفاته بخالف صفات المخلوقين« چيست؟

2_ آيا کالم از جملة صفات اهللا تعالى است؟

3_ آيا مي توان خداوند را شئ گفت؟ واضح سازيد.

 كارخانه گى

در  ترجمة آيت هايى که در آن قصه ذکر شده،  با  را  معتزلى ها  با  العالء  بن  ابو عمرو  قصة 

کتابچه هاى خود بنويسيد.

١. معتزله يک فرقة از  مسلمانان بودند که متأسفانه در مورد صفات اهللا تعالى منحرف شده و قرآن کريم را 
مخلوق ميدانستند، مؤسس اين فرقه واصل بن عطاء )80_١3١هـ.ق.( بود و از جملة شخصيت هاى مشهور 

ديگر آنها ابو الهزيل عالف )ت: 335( و ابراهيم نظام )ت: 23١( است.
2. ابو العالء بن عمار التميمى البصرى  از استادان بزرگ زبان و ادبيات عربى و از جملة قاريان هفت گانة 
النبالء  أعالم  به کتاب سير  مورد  است. درين  واقع شده  باشد، وفات وى در سال ١54 هجرى  مشهور مى 

)407/6_4١0( مراجعه کنيد.
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     درس دهم

صفت هاى اهللا تعالى مانند ندارد)2(

*àÄß¶� ß̧ Nåº�× àÆ�(àÄß¶� çbå¾�×ßÆ�(àÄß¶� çb åu�×Æ�(àÄß¶� çb ßU�×Æ
�Àº� åÁAf¯¶=����>£I�à�=�àÅf²c�>»ª� åÁAf¯¶=����>£I��=�Åf²c�>»²�( ãk«¾Æ�(ãÄQßÆ�Æ�( ãbßÈ�àÄß¶ßÆ

* æ¬É²�ØE�L>«q�Ä¶�ÇÃª�( åk«¿¶=Æ�( åbÉ¶=Æ�(åÄQÇ¶=�åf²c
� å¹=hJ¢×=Æ�(åeßbß̄¶=� å̧ Â?� à¹Ç®�ÇÂÆ�åÍ«r¶=� ß¹>ìEåC�ÄÉª� çÁÙ�àÄàJ»£¾�Æ=�(ÄàIeb®�àÅ ßbßÈ� çÁC�¹>¯È�×Æ

* æ¬É²�ØE�àÄàJ«q�àÅ ßbßÈ� çÀ³¶Æ
æ¬É²�ØE��>£I��=�L>«q�Àº�Á>J«q�àÅ>ueÆ�(àÄàFv¦Æ�

ترجمه: اهللا تعالى حد، ضد، همتا و مثل ندارد.

او داراى يد، روى و نفس است. آنچه در قرآن دربارة روى و يد و نفس ذکر شده صفات 

بال کيف او ميباشد.

از  اين صورت صفتى  نعمت است؛ زيرا که در  يا  از دست قدرت و  و گفته نمى شود مراد 

صفات او تعالى نفى مى شود و اين روش مذهب قدريه و معتزله مى باشد، بلكه )از نظر ما( يد، 

صفت بالکيف او تعالى است.

همچنانكه خشم و خوشنودى صفات بالکيف اهللا تعالى است.

شرح

عقيدة اهل سنت در بارة صفات: اهل سنت و جماعت، براى اهللا تعالى همة آن صفاتى 

را که او در قرآن براى خود و يا رسول اکرم U براى او تعالى ثابت نموده است، ثابت مي 

نمايند؛ اما در مورد کيفيت و چگونگى آن حرف نمى زنند. اهللا تعالى درمورد »وجه« )روى( 

مى فرمايند: 

·wã¼Éå )سورة بقرة :١١5( ß¢� ã¤ åi=ßÆ�ßä�=� çÁåC�åä�=�àÄ áQßÆ� ç¼ßNßª�á=Çè¶ßÇàI�> ß»ß¿áÈß@ßªy
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نعمِت  فراخ  خدا  آيينه  هر  خداست.  روى  همانجا  آوريد  رو  که  سو  هر  به  پس  ترجمه: 

داناست.

در مورد »يد« مى فرمايد: 

�?wá¼åÃÈåbáÈß )سورة فتح :١0( ß±áÇßª�åç�=� àbßÈ�ßç�=� ßÁÇ à£åÈ>ßFàÈ�>ßç�åC� ß́ ß¾Ç à£åÈ>ßFàÈ� ßÀÈådç¶=� çÁåCy
ترجمه: هر آيينه آنانى که )در حديبيه( باتو بيعت مى کنند در حقيقت با خدا بيعت مى کنند 

دست خدا باالى دست ايشان است.

در مورد نفس، اهللا تعالى از حضرت عيسى% حكايت ميكند و مى فرمايد: 

w )سورة مائده:١١6( åHÇàÉ à§á¶=�à½çØ ß¢� ßK¾ß?� ß́ ç¾åC� ß́ åjá«ß¾� å��>ßº� à¼ß· á¢ß?�ß×ßÆ�Ê åjá«ß¾� å��>ßº� à¼ß·á£ßIy
ترجمه: ميدانى آنچه در نفس من است و نميدانم آنچه در نفس توست، هر آئينه تو دانندة 

امور پنهانى.

 به همين ترتيب غضب و رضا )خشم و خوشنودى( دو صفت از صفات بالکيف الهى است 

که کيفيت آنها تنها براى اهللا تعالى معلوم است، ما آنها را تأويل نمى کنيم و نمى گوييم که 

مراد از رضا ارادة انعام و مراد از غضب ارادة انتقام مى باشد؛ بلكه اين هر دو صفات را به اهللا 

تعالى ثابت ميسازيم و کيفيت آنها را بيان نمى کنيم.)١(

 ارزيابى

١_ منظور از قول امام که مى گويد: اهللا تعالى حد، ضد و مثل ندارد چيست؟ واضح سازيد.

2_ آيا مى توان يد را به قدرت تأويل کرد؟ چرا؟

3_ آيا رضا و غضب از جملة صفات اهللا تعالى مى باشد؟

 كارخانه گى

سطرى  پنج  مقالة  يک  مى باشد،  تعالى  اهللا  صفات  جملة  از  که  نفس  و  وجه  يد،  مورد  در 

بنويسيد.

١. شرح العقيدÌ الطحاوÍÈ تأليف ابن ابى العز الحنفى و شرح الفقه األکبر مال على قارى.
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     درس يازدهم

قضاء و قدر حق است

*æÐÊm�Àº�×�ßÐ>ÉmÙ=��>£I�à�=� ß°ß· ß]
�> ßÂ> ßv®ßÆ�ßÐ>ÉmÙ=�ßeçbß®�Ëd¶=�ÇÂÆ�(> ßÃå¾Ç²�¸Fß®�åÐ>ÉmÙ>E� å¹gÙ=���â>�>¢��>£I�à�=� ßÁ>²Æ
�ÄFJ²Æ�(Åeb®Æ�(ÄÑ>v®Æ�(Ä»·¢Æ�(ÄJÒÉn��×C�ãÐÊm�Ìf]Û=���×Æ�(>É¾b¶=��� àÁÇ³È�×Æ

*¼³�>E�×� å¬qÇ¶>E�àÄßFßJ ß²�À³¶Æ�( å�Ç«�=� å\Ç·¶=��
*¬É²�ØE� å¹gÙ=�Îª�àÄàI>«q�àÍßÒÉ ånß�=Æ�( àeßbß̄¶=Æ�(àÐ>v¯¶=Æ

�(àÅ ßb ßQÆß?�=cC�ÁÇ³È�¬É²�Ä¾?� à¼ß·£ßÈÆ�(â>ºÆb£º�åÄåºßb ß¢� å¹>U���½Æb£�=����>£I��=�¼·£È
*àÅ àÕ>¿ª� ß¬Éß²�Ä¾?�¼·£ÈÆ�(åÅåaÇQÆ� å¹>U���ßaÇQÇ�=�à�=�¼·£ÈÆ

�å�¦�Àº�åÅåaÇ à£à®� å¹>U���â=b å¢>ß®�àÄ ß»å· ß¢�bß̄ßª�ßbß£ß®�=cCÆ�(â>»Ñ>®�åÄåº>É®� å¹>U���ß¼åÑ>ß̄¶=�à�=� à¼ß·£ßÈßÆ
ß�®Çà· ß̂�=�ßb¿ å¢� àPßb ß�� ßØJ]×=Æ�(ßè�ß§çJ¶=� çÀ³¶Æ�( ã¼·¢�àÄß¶� ßPàb ß��Æ?�(àÄ à»· å¢� ç�§JÈ�Á?

ترجمه: اهللا تعالى همه چيزها را )از عدم( آفريد، اما نه از چيز ديگر.

و او تعالى بر همه چيزها در ازل و قبل از آفرينش آنها عالم بود. ذاتى است که تقدير و اندازة 

همه چيزها و زمان وقوع آنها را معين نموده است و هيچ چيز در دنيا و آخرت بدون اراده، 

علم و قضاى او و بدون نوشته شدن در لوح محفوظ واقع نمى شود؛ اما اين نوشتة او به وصف 

است نه به حكم.

قضا، قدر و مشيت، صفات ازلى بالکيف او است. اهللا تعالى بر معدوم در حال عدمش علم 

دارد و نيز ميداند که اين چيز بعد از خلقش چگونه خواهد بود؛ همچنان اهللا تعالى بر موجود 

در حال وجودش علم دارد و نيز مى داند که چگونه از بين ميرود.

و به همين منوال خداوند بر شخص ايستاده در حالت ايستادنش و هر گاه که بنشيند در حالت 

نشستن بر او علم دارد، بدون اينكه در علم او تعالى تغييرى بيايد و يا علم نو برايش پيدا شود، 
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بلكه تغيير و اختالف براى مخلوق ُرخ ميدهد.

شرح

معناى قضاء و قدر: فيصلة خداوند مبنى بر ايجاد اشياء و آفرينش مخلوقات قضاست و اما 

ايجاد و آفرينش آنها در زمان معين و اندازة معين و کيفيت معين قدر است، چنانچه درين 

باره اهللا مى فرمايد: 

w=âfÈåbá̄ßI�àÅßeçbß̄ßª�æÐ )سورة فرقان:2( áÊ ßm� ç̧ à²� ß°ß· ß]ßÆy
ترجمه: و همه چيز را آفريده و آنرا يک نوع اندازه کرده است.

معناى مشيت: مشيت به معناى اراده است. اراده در قرآن کريم به دو معنا آمده است:

١- ارادة کونى. 2- ارادة شرعى.

ارادة شرعى متضمن محبت و رضاى الهى مى باشد، اما ارادة کونى که از آن گاهى به مشيت 

تعبير مى شود، عام بوده شامل تمام مخلوقات مى گردد و متضمن محبت و رضا نمى باشد.

ايمان به قضاء و قدر: ايمان به قضاء و قدر از اصول شش گانة ايمان محسوب مى شود 

چنانچه رسول اهللاU در حديثى، ارکان ايمان را  بيان نموده از جمله فرموده  است: 

)١(�åÅëf ßmßÆ�Ååá� ß]�åeábß̄¶>åE� ßÀåºÇàI� áÁ?�Æ 
ترجمه: و اينكه تو ايمان داشته باشى که اندازه خير وشر هردو از جانب اهللا تعالى است.

و منظور از ايمان به قضاء و قدر اين است که آدم بايد يقين محكم داشته باشد بر اينكه خير و 

شر ، نفع و ضرر بدون قضاء و تقدير الهى رخ نمى دهد.

چنانچه اهللا ميفرمايد: 

� çÁåC�> ßÂß?ßá�ç¾�Áß?� å̧ áFß®�Àëº� æH>ßJå²� å�� ç×åC� á¼ à³ åjà«¾ß?� å�� ß×ßÆ� åzáeßáÙ=� å��æÍßFÉ årèº�Àåº� ßH> ßqß?�>ßºy
� èGåà�� ß×�àç�=ßÆ� á¼ à²>ßIA�>ßå��=Ç àUßfá«ßI� ß×ßÆ� á¼ à³ßI>ßª�>ßº�Îß· ß¢�=áÇ ßiá@ßI� ßØáÉ ß³å¶�)22(�ã� åjßÈ�åç�=�Îß· ß¢� ß́ å¶ßc

wæeÇ  )سورةحديد 22- 23 ( à̂ ßª� æ¹>ßJáà�� ç̧ à²
ترجمه: هيچ مصيبتى در زمين و در جان هاى  شما نمى رسد مگر اينكه ثبت است در کتاب 

پيش از آنكه بيافرينيم آنرا، هر آيينه اين کار بر اهللا آسان است )اين مطلب را خبر داده ايم( 

١- صحيح مسلم١-28
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تا اندوه نخوريد بر آنچه از دست شما رفت و شادمان نشويد  به آنچه عطا کرد شما را، و اهللا 

تعالى دوست نميدارد هر تكبر کنندة خود ستاينده را.

براى فهم درست قضاء و قدر و ايمان به آن بايد به نكات ذيل که امام اعظم رحمة اهللا عليه به 

آن اشاره کرده است توجه نمود:

١- اهللا تعالى براى اولين بار که مخلوقات را خلق نمود آنرا  از چيز ديگر به وجود نياورد يعنى 

قبل از آنها ماده يى نبوده که خداوند از آن ماده آنها را پيدا کرده باشد؛ بلكه نخستين بار آنها 

را از عدم به وجود آورده است چنانچه اهللا تعالى درين مورد مى فرمايد:

�w)سورة بقره: ١١7( àÁÇ à³ßÉßª�À à²�àÄß¶� à¹Çà̄ßÈ�>ßç�åDßª�â=fáºß?�Î ßvß®�=ßcåC ßÆ� åzáeßÙ=ßÆ� åL=ßÆ> ß» çj¶=� à¤ÈåbßEy
ترجمه: خداوند آفرينندة آسمانها و زمين است بطور بى سابقه و چون ارادة آفرينش چيزى 

کند، به محض اينكه گويد موجود باش على الفور موجود مى شود.

2- اهللا تعالى در ازل بر همه اشياء عالم بوده، چنانچه اهللا مى فرمايد: 

<w )سورة احزاب -40( â»Éå· ß¢�æÐ áÊ ßm� ȩ̈ à³åE�àç�=� ßÁ>ß²ßÆy
ترجمه: و هست اهللا تعالى به هر چيز دانا.

و حقيقت آن  به کنه  و  اراده و حكمت خويش خلق کرده  را طبق  اشيا  تعالى همه  اهللا   -3

داناست حكم کرده است. چنانچه اهللا مى فرمايد: 

�=�wà�åFßá )سورة ملک -١4( à¬É åìç·¶=�ßÇ àÂßÆ� ß°ß· ß]� áÀßº� à¼ß·á£ßÈ� ß×ß?y
ترجمه: آيا نمى داند کسى که آفريد و اوست باريک بين خبردار.

4- در دنيا و آخرت هيچ چيز بدون اراده، علم، قضاء و قدر اهللا تعالى به وجود آمده نميتواند؛ 

چنانچه اهللا تعالى مى فرمايد: 

<�w)سورة دهر: 30( â»É å³ ßU�> â»Éå· ß¢� ßÁ>ß²�ßç�=� çÁåC�àç�=�Ð> ßnßÈ�Áß?� ç×åC� ßÁÆàÕ> ßnßI�>ßºßÆy
با حكمت  و  دانا  تعالى  اهللا  که  درستى  به  بخواهد.  تعالى  اهللا  وقتيكه  مگر  نمى خواهيد  و  ترجمه: 

است.

5- آنچه که به سرنوشت بندگان ارتباط دارد، اهللا تعالى همه چيز آن را در لوح محفوظ قبال نوشته 
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است؛ اما به صفت وصف نه به صفت حكم. يعنى ننوشته که مثال فالنى بايد چنين و چنان کند؛ 

بلكه نوشته که فالنى چنين و چنان خواهد کرد. اهللا درين مورد مى فرمايد: 

wãf )سورة قمر: 53( ßìßJ ájàº�æ�åFß²ßÆ�æ�å§ ßq� ȩ̀ à²ßÆy
ترجمه: و هر خرد و بزرگ نوشته شده است.

6- هر کدام از قضاء و قدر و مشيت، صفات بالکيف اهللا تعالى مى باشد که در قرآن کريم و سنت و 

اجماع امت ثابت شده است؛ اما کيفيت و چگونگى آن را جز خود خدا کس ديگرى نمى داند.

ناپذير  بر معدوم در حال عدمش هم علم دارد. علم اهللا تعالى کامل، ثابت و تغيير  7- اهللا تعالى 

است؛ زيرا صفات اهللا تعالى مانند صفات مخلوق نيست، علم اهللا تعالى صفت ازلى وى است، پس 

به هر چيز به علم ازلى خويش آگاه است و زمانى که معلومات تغيير پيدا مى کند، علم اهللا تعالى 

تغيير نمى يابد.

 ارزيابى

معناى قضاء و قدر را بنويسيد. ١ -

امام اعظم در مسئألة قضاء و قدر به چند نكتة مهم اشاره کرده است، يكى از آنها را بيان کنيد.- 2

دليل اثبات قضاء و قدر را ذکر نماييد.- 3

 كارخانه گى

در مورد قضاء و قدر يک مقالة کوتاه بنويسيد.
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    درس دوازدهم

فطرى بودن ايمان و خدا شناسى

*Á>�Ý=Æ�f«³¶=�Àº�>»É·i�°·�=��>£I�à�=�°·]
� åÁ×dà~� ç°�=�åÅåaÇ àV àQßÆ�(åÅåe> ß³¾CßÆ�(åÄå·£å«åE�ßfß«ß²�Àßº�ßfß« ß³ßª�(¼Â>Ã¾Æ�(¼Âfº?Æ�(¼ÃF{>]�¼M

*àÅ>ÈC��>£I�å�=
*àÄ¶�ÄIfr¾Æ�(àÅ>ÈC��>£I�å�=� å°ÉåªÇßJE�åÄå̄È åbrßIßÆ�(åÅåe=f®CßÆ�(åÄå·£å«E� ßÀßºA�Àßº� ßÀßºAßÆ

� åÀ ß¢ �¼ àÂ>ßÃß¾ßÆ �( åÁ>�Ý>åE �¼ àÂßfßºß?ßÆ �(¼ àÃßF ß{> ß̂ ßª �ÐØß̄ à¢ �¼ àÃß·ß£ ßRßª �åÄF· àq �Àåº �ß½aA �ßÍßÈëeàc � ßTßf]ß?
�ÀßºßÆ�(åÌfì«¶=� ß́ ·åI�Î· ß¢� ßÁÆ àbß¶ÇàÈ�¼ àÃßª�(>¾>�C�¼Ã¿º�´¶c�Á>³ª�(ÍÉEÇEèf¶>E�àÄß¶�=Æèfß®ß@ßª�(åf« à³¶=

*ß½ßÆ=ßaßÆ�åÄÉß· ß¢� ßKßFßM�bß̄ßª� ß±çb ßqßÆ� ßÀßºA�ÀßºßÆ�(ßç� ß¦�ßÆ� ß¹çbßE�bß̄ßª� ß́ å¶c� ßb£ßE�ßfß«ß²
�À³¶Æ�(â=fåª> ß²�×Æ�â>¿åºÖàº�Ä¯·]�×ßÆ�( åÁ>�Ý=�Îß· ß¢�×ßÆ�(åf« à³¶=�Î·¢�åÄå̄· ß]�Àåº�â=b ßUß?�� à�� ß�ßÆ

*â>q> ß̂ mß?�¼ àÃß̄ß· ß]
�ÀºA�=cDª�(â=fåª> ß²�åÅåf« à²� å¹>U���ßfà«³ßÈ�Àßº��>£I�à�=� à¼ß·£ßÈßÆ�(åa>ßF å£¶=� à̧ £åª� àf«³¶=Æ�( àÁ>�Ý=ßÆ

*àÄàJß« åqßÆ�(àÄ à»· å¢�ßç�ß§ßJçÈ�Á?�å� ß¦�Àåº�àÄçF ßU?ßÆ�(åÄå¾>�C� å¹>U���â>¿åºÖàº�àÄ ß»å· ß¢�´¶c�b£E

ترجمه: اهللا تعالى مخلوقات را سالم از کفر و ايمان خلق نموده.
و پس از آن ايشان را مخاطب قرار داده به ايمان امر و از کفر منع نموده است. پس کسى که 

کفر ميورزد او به فعل خويش و به خاطر انكار از حق و خذالن پروردگار کافر ميشود.

کسى که ايمان ميگزيند اوهم به فعل خويش و اقرار و تصديق خويش، به توفيق و نصرت 

پروردگار ايمان مى آورد.

فرزندان آدم را از پشت وى بيرون آورده پس از تجهيز ايشان به عقل، آنها را مخاطب قرار 

داده به ايمان امر و از کفر منع شان نمود، آنها هم به ربوبيت وى اقرار و اعتراف کردند و با 

اين کار در حقيقت آنها به طور فطرى )به خدا( ايمان  آوردند؛ از اين جهت آنها با همان 

ايمان فطرى متولد مى گردند و لذا هر کى بعد از آن کفر ورزد در حقيقت همان فطرت اصلى 

خود را تغيير داده است و هر کى ايمان آورد و تصديق کند، در واقع او بر همان فطرت اصلى 
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خويش ثابت قدم و وفادار مانده است.

خداوند هيچ کس از بندگانش را نه به کفر مجبور کرده و نه به ايمان و نه مؤمن خلقشان 

نموده و نه کافر؛ بلكه ايشانرا اشخاص مستقل آفريده است.

ايمان و کفر افعال بندگان است. اهللا تعالى به کافر در حال کفرش اطالع دارد و هرگاه که 

ايمان بياورد بازهم به ايمان او درحالت ايمانش آگاه است و او را دوست مى دارد، بدون اينكه 

در علم وصفت اهللا جل جالله تغييرى بيايد.

شرح
خداوند بندگان را خالى از اسالم و کفر پيدا نمود و به آنها صالحيت و اختيار داد که ايمان 

را بپذيرند و يا کفر را و براى ايشان توانمندى انجام نيكى و گناه را بخشيد و به کفر يا ايمان 

مجبور شان نساخت، پس اکنون کسى که کافر ميشود به اختيار و فعل خود کفر ميورزد و 

انكار و عناد و تكبر ميكند، چنانچه اهللا تعالى مى فرمايد: 

w* )سورة نمل:١4( ßÀÈåb åjá«àá�=�àÍßFå®> ß¢� ßÁ>ß²� ß¬áÉß²�áf à�¾>ßª�=éÇà· à¢ßÆ�> â»á· à�� á¼ àÃ àjà«¾ß?�> ßÃáJß¿ß̄áÉßJ ái=ßÆ�>ßÃåE�=Æ àb ßV ßQßÆy
ترجمه: و حق را از روى ستمكارى و تكبر انكار کردند در حالى که  دلهاى ايشان به آن يقين 

و باور داشتند پس بنگر چگونه بود نتيجة کار مفسدان.

البته بايد بياد داشت که خداوند بر مبناى عدالت خويش با کافر همكارى ننموده توفيق خود 

را از وى دريغ داشته است.

همچنان مؤمن به اختيار خويش ايمان مى آورد و اين فعل و انقياد خودش است؛ اما خداوند 

بر اساس رحمت و لطف خويش با وى همكارى نموده وى را به آن توفيق عطا فرموده است. 

چنانچه اهللا مى فرمايد: 

wã¼É )سورة بقره:١43( åUçe� ãÆàÕßfß¶� ål>ç¿¶>åE�ßä�=� çÁåC� á¼ à³ß¾>ß�åC� ß¤É åvàÉå¶�àä�=� ßÁ>ß²�>ßºßÆy
ترجمه: و اهللا تعالي ايمان شما را هرگز ضايع نمى سازد، هر آيينه خداوند به مردمان رحيم و 

مهربان است.

ميثاق ألسُت
آنچه امام اعظم در مورد پيمان يا ميثاق روز أَلَْسُت در متن فقه اکبر به آن اشاره نموده، دليل 

آن در قرآن کريم در آية ١72 سورة اعراف ذکر شده که به نام آية ميثاق شهرت دارد. آن 

پيمان در زبانهاى فارسى و پشتو بنام پيمان ألست و يا پيمان روز الست مشهور گرديده که از 

جملة »ألست بربكم« مذکور در همان آيت اقتباس شده است. آن آيت اين است: 
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� á¼ à³ëEßfåE� àK ájß¶ß?� á¼åÃ åjà«¾ß?�Îß· ß¢� á¼ àÂßbßÃ ámß?ßÆ� á¼ àÃßJçÈëeàc� á¼ åÂåeÇ àÃ à��Àåº�ß½ßaA� å�ßE�Àåº� ß́ èEße�ßd ß]ß?�ácåC ßÆy
w>ß¾ábåÃ )سورة اعراف:  ١72( ßm�Îß·ßE�á=Çà¶>ß®

ترجمه: و ياد کن وقتى را که گرفت پروردگارت از بنى آدم از پشتهاى شان اوالدهايشان را 

و گواه گردانيد ايشان را بر نفسهايشان و گفت آيا نيستم پروردگار شما؟ گفتند آرى هستى، 

گواهى مى دهيم. 

همچنان امام اعظم از اين پيمان فطرى بودن ايمان را استنباط کرده است که آية 30 سورة روم 

مؤيد آن مى باشد. آنجا که اهللا تعالى مى فرمايد: 

� ß́ å¶ßc�åç�=� å°á·ßå�� ß̧ È åbáFßI� ß×�>ßÃáÉß· ß¢� ßl>ç¿¶=�ßf ßìßª� å�ç¶=�åç�=�ßÌßf áìåª�>â«Éå¿ ßU� åÀÈëb·å¶� ß́ ßÃ áQßÆ� á¼å®ß@ßªy
�w)سورة روم 30( ßÁÇ à»ß·á£ßÈ� ß×� ål>ç¿¶=�ßfßNá²ß?� çÀ å³ß¶ßÆ� à¼ëÉß̄á¶=� àÀÈëb¶=

ترجمه:  پس راست کن روى خود را براى دين در حالى که حق گرا هستى )اين گرايش به 

حق چيزى است که خداوند مردم را به آن سرشته است( پس از اين سرشت و فطرت خدايى 

که مردم را به آن سرشته است، پيروى کن. در آفرينش خداوند تبديلى نيست. اين است دين 

راست و مستقيم و ليكن اکثر مردم نميدانند.

نبى کريمU نيز درين مورد مى فرمايد: 

*w�åÄå¾> ßj ëRßà��áÆß?�åÄå¾=ßf ërß¿àÈ��áÆß?�åÄå¾=ßaëÇßÃàÈ�àÅ=ßÇßEß@ßª�åÌßf áìå«á¶=�Îß· ß¢� àbß¶ÇàÈ�æaÇà¶áÇßº� ȩ̀ à²y
ترجمه: هر نوزادى به فطرت توحيد و خداشناسى تولد مى گردد اما بعد از آن والدينش او را 

يا يهودى مى گردانند و يا نصرانى و يا هم مجوسى.

 ارزيابى

فطرت چه معنى دارد؟ ١ -

معنى خلق اهللا الخلق سليما من الكفر و اإليمان چيست؟ 2 -

مخلوقات چه وقت به ربوبيت اهللا اقرار نمودند؟ 3 -

 كارخانه گى

خالصة درس را به الفاظ خويش در کتابچه هاى تان بنويسيد.
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     درس سيزدهم

افعال بندگان

�ÊÂÆ�(> ßÃ à̄¶>]��>£I�à�=Æ�(åÍ¯É¯�=�Î·¢�¼ àÃàFjß²� åÁÇ³j¶=Æ�(åÍ²f�=�Àåº�åa>ßF å£¶=� å¹>£ª?� à¤Éåß�ßÆ
*Ååeßbß®ßÆ�(ÄåÑ> ßvß®Æ�(åÄ å»· å¢Æ�(åÄåJÒÉn��>ßÃè· à²

�ßÆ�(ÄåJÒÉnßºßÆ�(Ä å»· å¢ßÆ�(ÄåÑ> ßußfåEßÆ�(åÄåJçF ßVßå�ßÆ�(�>£I�å�=�åfº@E�âÍßF åQ=ßÆ�Kß¾>ß²�>ßÃè· à²� àL>¢>ì¶=Æ
*ÅåfÈåb¯ßIßÆ�(ÄåÑ> ßvß®

*åÅåfº@E�×Æ�(åÄåÑ>ufE�×Æ�(åÄåJFV��×�ÄåJßÒÉ ånßºßÆ�(ÅåfÈåb¯ßIßÆ�(ÄåÑ> ßvß®ßÆ�(Ä å»·å£E�>ßÃè· à²�Ê åq>ß£ß�=ßÆ�

ترجمه: همه افعال و کار هاى  بندگان از حرکت و سكون، در حقيقت کسب ايشان و مخلوق 

خداوند متعال است، اين همه به اراده، علم، قضاء و قدر اهللا تعالى صورت مى گيرد.

همة طاعات به امر اهللا تعالى واجب گرديده و مورد محبت، رضا، علم ، اراده، قضاء و تقدير 

او مى باشد.

و همه گناهان به علم، قضاء، تقدير و ارادة اهللا تعالى به وجود مى آيد؛ اما مورد محبت و رضاى 

او تعالى نيست.

شرح

ايمان،  همه افعال بندگان را اهللا تعالى آفريده است: همه کارهاى بندگان، مانند: 

کفر، طاعت، گناه و غيره در حقيقت کسب بندگان است و در آن هيچ نوع زور و جبر بر بنده 

نيست؛ بلكه همه طبق اختيار، خواسته ها و ميل هاى نفسى خود شان صورت مى پذيرد، پاداش 

و ثواب نتيجة همان اعمالى است که ايشان انجام مى دهند. عقاب و جزا نتيجة همان گناهى 

است که ايشان مرتكب آن شده اند؛ اما در حقيقت خالق همة اينها تنها و تنها خداوند واحد 

است. اهللا تعالى درين مورد مى فرمايد: 

� )سورة الصافات: 96( ßÁÇà· ß»á£ßI�>ßºßÆ� á¼ à³ß̄ß· ß]�àç�=ßÆ 
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ترجمه: اهللا تعالي شما را و اعمال تانرا خلق نموده است.

صورت  خداوند  تقدير  و  قضاء  اراده،  امر،  علم،  به  بندگان  صالح  اعمال  و  نيک  کار هاى 

مى گيرد و مورد محبت او نيز مى باشد. به همين ترتيب گناهان بندگان به علم، اراده، قضاء و 

تقدير او تعالى واقع مى شود؛ اما نه خداوند به آن امر فرموده و نه مورد محبت اوست. چنانچه 

اهللا مى فرمايد: 

 wá¼ à³ß¶�àÄ ßuáfßÈ�=Æàf à³ ánßI�ÁåCßÆ�ßfá« à³á¶=�åÅåa>ßF å£å¶�Î ßuáfßÈ� ß×ßÆ� á¼ à³¿ ß¢�êå� ß¦�ßç�=� çÁåDßª�=Æàfà« á³ßI�ÁåCy
)سورة زمر: ١7(

ترجمه: اگر ناسپاسى کنيد وکافر شويد پس هر آيينه خدا بى نياز است از شما و نمى پسندد در 

حق بندگان خود ناسپاسى وکفر را و اگر سپاسگزارى کنيد، پسند کند آن را براى شما.

فرق بين خلق و كسب

١- کسب به کارى گفته ميشود که کسب کننده در آن مستقل نباشد؛ بلكه در انجام دادن 

آن با او کس ديگرى همكارى نمايد. خلق کارى است که تنها خالق آنرا انجام مى دهد.

انجام مى پذيرد و خلق کارى است که  وابزار  2- کسب کارى است که توسط وسايل 

بدون وسايل وابزار انجام مى پذيرد.

افعال بندگان دونوع است

١- افعال اختيارى: همان کارهايى است که انسان در انجام دادن آن اختيار و قدرت دارد؛ 

مانند: رفتن، آمدن، سخن گفتن و غيره.

2- افعال اضطرارى: همان کارهايى است که نه در آن انسان قدرت دارد و نه اختيار؛ مانند: 

حرکت دست لرزه کننده يا حرکت سيستم عصبى و هضمى.

مذاهب كالمى در بارة افعال بندگان

1- جبريه: جبريها مى گويند انسان در هيچ کار اختيار ندارد و در هر چه انجام مى دهد چه 

کار خوب باشد و چه بد، مجبور است؛ زيرا اهللا تعالى مى فرمايد: 

�w)سورة توبه: 5١(  ßÁÇà¿åºáÖàá�=� å̧ ç²ßÇßJßÉá·ßª�åä�=�Îß· ß¢ßÆ�>ß¾ß×áÇßº�ßÇ àÂ�>ß¿ß¶�àä�=� ßGßJß²�>ßº�ç×åC�>ß¿ßFÉ åràÈ�Àç¶�¸à®y
ترجمه: بگو، هرگز نرسد به ما مگر آنچه نوشته است اهللا براى ما. اوست کارساز ما و مؤمنان 
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بايد بر خدا توکل کنند.

2- معتزله: معتزليها ميگويند بندگان آفرينندة همه افعال اختيارى خويش اند و اهللا تعالى در 

آن هيچ نوع دخالتى ندارد؛ اما اهللا بر همه اين افعال آگاه مى باشد.

3- اهل سنت و جماعت: اهل سنت و جماعت راه وسط را انتخاب نموده ميگويند همه 

کارهاى اختيارى انسان کسب او و مخلوق خداوند است و بنده در خلق آن هيچ نوع تأثير 

ندارد؛ بلكه تنها آنرا کسب ميكند؛ زيرا قدرت انجام دادن آن کار را خدا برايش ميدهد. اما 

بنده چون به انجام آن کار اراده مى کند و به اختيار خويش به آن اقدام مى نمايد، کسب او 

تلقى مى شود و بر اساس آن مستحق ثواب و يا عقاب مى گردد. چنانچه اهللا تعالى درين مورد 

مى فرمايد: 

w=âfÈåbá̄ßI�àÅßeçbß̄ßª�æÐ )سورة فرقان: 2( áÊ ßm� ç̧ à²� ß°ß· ß]ßÆy
ترجمه: خداوند همه چيز را آفريده و يک نوع اندازه کرده است.

اگر انسان آفرينندة کارهاى خود مى بود؛ پس بايد بر تفاصيل آن همه کارها که در اختيار او 

قرار دارد نيز عالم مى بود و اين غير ممكن است.

اهل سنت استدالل گروه جبريه به آيت » قل لن يصيبنا..« را رد نموده مى گويند: آن آيت در 

مورد افعال اضطرارى انسان و مصيبت ها و بالهاست که از قدرت انسانها خارج بوده در حيطة 

قدرت پروردگار مى باشد نه در بارة افعال اختيارى وى.

همچنان اهل سنت مى گويند: اگر ما بندگان را در افعالشان مجبور بدانيم، معنايش اين مى شود 

به ارتكاب گناه مجبور مى کند و پس از آن وى را مورد عذاب قرار  انسان را  که خداوند 

مى دهد و اين ظلم بوده مخالف عدالت مطلقة پروردگار مى باشد و هيچ مسلمانى نمى تواند 

اين نتيجه را بپذيرد.

آن  نتيجة  بدانيم  افعالشان  خالق  را  بندگان  ما  اگر  مى گويند:  معتزله  قول  رد  در  سنت  اهل 

محدود کردن قدرت، اراده و خالقيت پروردگار مى شود که قطعاً با مسلمات دين و نصوص 

قرآن و حديث در تعارض آشكار قرار دارد. 

از همين جاست که حقانيت و اعتدال مذهب اهل سنت برمال مى گردد.
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 ارزيابى

آيا انسان خالق کار هاى خويش شده ميتواند؟ ١ -

فرق بين خلق و کسب چيست؟ 2 -

افعال انسان بر چند نوع است؟ 3 -

اگر ما انسان را در انجام عمل مجبور بدانيم نتيجة آن چى مى شود؟ 4 -

اگر ما خالق افعال انسان خود او را بدانيم نتيجة آن چه مى شود؟ 5 -

 كارخانه گى:

خالصة رأى اهل سنت را در مورد افعال انسان در کتابچه هاى خويش بنويسيد.
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     درس چهاردهم

عصمت پيغمبران

�(åf« à³¶=ßÆ �(åfåÑ>ßF ß³¶=ßÆ �(åfåÑ> ß§ çr¶= � åÀ ß¢ � ßÁÇ àÂçhß¿ àº �¼ àÃè· à² �½Øj¶=Æ �ÌØr¶= � à¼ÃÉ·¢ �àÐ>ÉF¾Ù=Æ
*>ßÈ> ßì ß]ßÆ�( ãL ç×ßg�¼ àÃ¿åº�Kß¾>ß²�bß®ßÆ�( åXåÑ>ßFß̄¶= ßÆ

ترجمه: پيغمبران عليهم السالم از همه گناهان خرد و بزرگ، کفر و امور زشت پاك و مبرا 

هستند؛ اما گاه گاه از ايشان زالت) اشتباهات غير عمدى( و لغزش ها صادر شده است.

شرح
از حضرت آدم% تا حضرت محمدU همه پيغمبران، قبل از نبوت و بعد از نبوت از همه 

انبياء(آمده  به  راجع  قرآنى  آيت هاى  در  آنچه  اما  هستند؛  پاك  بزرگ  و  خرد  گناهان 

است، منظور از آن زالت )اشتباهات و لغزشهاى غير عمدى( بوده گناه به حساب نمى رود.

1- تعريف نبى و رسول

نبى: از نبأ گرفته شده که به معناى، خبر است، پس نبى کسى است، که براى مردم خبر و 

پيام الهى را آورده است.

رسول: از ارسال گرفته شده است، که معناى آن فرستادن کسى به خاطر يک هدف مشخص 

مى باشد. پس بنابر آن، رسول کسى است که از جانب اهللا تعالى به خاطر هدف مشخص که 

همانا هدايت مردم است، فرستاده شده باشد.

فرق ميان نبى و رسول

در مورد فرق بين رسول ونبى علما اختالف دارند. برخى علماء ميگويند که بين رسول و نبى 

فرقى وجود ندارد، پس هر نبى رسول است و هر رسول نبى؛ اما برخى علماى ديگر ميگويند 

که بين شان فرق وجود دارد و اين قول راجح است؛ اما ايشان در بارة اينكه در ميان ايشان چه 

فرقى وجود دارد، دچار اختالف شده اند که ذيال بيان مى گردد:
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١- نبى به کسى گفته ميشود که براى جامعة مؤمن فرستاده شده باشد؛ مانند: آدم% و انبياى 

بنى اسرائيل عليهم السالم که بعد از موسى% و قبل از عيسى% بودند.

و رسول به کسى گفته ميشود که براى جامعة کفار فرستاده شده باشد وشريعت جديد برايش 

داده شده باشد؛ مانند: حضرات نوح عليه السالم، موسى عليه السالم و محمدU و غيره.

2- نبى کسى است که دعوت پيغمبر قبلى خويش را تبليغ مينمايد و رسول کسى است که 

با رسالت مستقل فرستاده شده و شريعت جديد آورده باشد، پس هر رسول نبى است؛ اما هر 

نبى رسول نيست.

عقيدة اهل سنت در بارة عصمت انبياء

به عقيدة اهل سنت و الجماعت همة انبياء قبل از نبوت و بعد از نبوت از دروغ گفتن خصوصاً 

در کارهايى که به تبليغ احكام و اوامر شرعى و رهبرى امت ارتباط دارد معصوم و پاك اند.

هكذا به عقيده اهل سنت و الجماعت همه انبياء عليهم السالم قبل و بعد از نبوت از کفر و گناهان 

بزرگ پاك و معصوم هستند؛ اما در صدور گناهان کوچک از انبياء، علماء اختالف نظر دارند:

جمهور اهل سنت و الجماعت ميگويند که ممكن است از انبياء گناهان کوچک صادر شود؛ 

اما نه برآنها ثابت ميمانند و نه آنها را تكرار مى کنند.

انبياء عليهم السالم قبل و بعد از نبوت از همه گناهان بزرگ و  علماى احناف ميگويند که 

کوچک پاك اند؛ اما گاه گاه زالت  و لغزش هاى غير عمدى از ايشان صادر ميشود که براى 

آن گناه نه؛ بلكه ترك اولى گفته ميشود.

 ارزيابى

هر کدام از نبى و رسول را تعريف نماييد. ١ -

فرق بين رسول و نبى چيست؟- 2

انبياء عليهم السالم از همه گناهان پاك اند. اين موضوع را روشن سازيد.- 3

 كارخانه گى

در مورد عصمت پيامبران يک مقالة کوتاه که از ده سطر کم نباشد بنويسيد.
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     درس پانزدهم 

تعداد پيغمبران، وظايف و صفات ايشان

اسماى همه پيامبران عليهم السالم و تعداد ايشان در قرآن کريم ذکر نشده و هيچ دليل قاطعى هم در 

اين مورد وجود ندارد؛ لهذا قول راجح در نزد علما اين است که تعداد دقيق آنها معلوم نيست.

در قرآن کريم تنها نامهاى  بيست و پنج پيامبر ذکر شده است که از جملة آنها پنج پيامبر از 

پيامبران اولوالعزم اند؛ مانند: نوح عليه السالم، ابراهيم عليه السالم، موسى عليه السالم، عيسى 

 .U عليه السالم و محمد

اهللا تعالى مى فرمايد: 

�w)سورة نساء: ١64(. ß́ áÉß· ß¢� á¼ àÃ ár àrá̄ß¾�áç��âØ àiàeßÆ� à̧ áFß®�Àåº� ß́ áÉß· ß¢� á¼ àÂ>ß¿ ár ßrß®�ábß®�âØ àiàeßÆy
ترجمه: و فرستاديم پيامبرانى را که قصة ايشان گفته ايم به تو پيش ازين و پيامبرانى را که قصة 

ايشان نه گفته ايم به تو.

فعاليت

شاگردان اسماى پيامبرانى را که در قرآن کريم ذکر شده در ميان خود به يكديگر بيان دارند، 

السالم،  عليه  اسحاق  السالم،  عليه  ابراهيم  السالم،  عليه  نوح  السالم،  عليه  از: آدم  عبارتند  آنها 

يعقوب عليه السالم، داود عليه السالم، سليمان عليه السالم، ايوب عليه السالم، يونس عليه السالم، 

موسى عليه السالم، هارون عليه السالم، زکريا عليه السالم، يحى عليه السالم، عيسى عليه السالم، 

الياس عليه السالم، اسماعيل عليه السالم، لوط عليه السالم، هود عليه السالم، صالح عليه السالم، 

ادريس عليه السالم، يسع عليه السالم، ذوالكفل عليه السالم و محمد عليه الصالة السالم.

وظيفة پيامبران عليهم السالم

١_ دعوت مردم به عبادت خداوند يگانه طوريكه خداوند متعال مى فرمايد: 

w )سورة نحل: 36(. ßLÇ à¦> çì¶=�á=ÇàFå¿ßJ áQ=ßÆ�ßä�=�á=Æ àbàF á¢=� åÁß?�â×Ç àiçe�æÍçºà?� ȩ̈ à²� å��>ß¿áN ß£ßE�ábß̄ß¶ßÆy
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ترجمه: و هر آئينه فرستاديم در هر امتى پيامبرى را که عبادت کنيد خدا را و احتراز کنيد از بتان.

2_ تبليغ و بيان احكام خداوندى به مردم؛ چنانچه خداوند چنين فرموده است: 

�àä�=ßÆ�àÄßJß¶> ßiåe� ßKá§ç·ßE�> ß»ßª� á̧ ß£á«ßI�áç��ÁåCßÆ� ß́ ëEçe�Àåº� ß́ áÉß¶åC� ß¹åh¾à?�>ßº� á̈ ë·ßE� à¹Ç àiçf¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈy
�w)سورة مائده:67(. ål>ç¿¶=� ßÀåº� ß́ à» årá£ßÈ

ترجمه: اى رسول برسان آنچه را که بر تو از جانب پروردگارت نازل شده است و اگر چنين 

نكردى؛ پس تو نرسانيده يى هيچ پيغام اورا و خدا نگاه ميكند تو را از مردم.

3_ مژده دادن مردم، در صورت پيروى از قوانين خداوندى به پيروزى و کاميابى دنيوى و 

اخروى و ترساندن مردم در صورت نا فرمانى از رسوايى دنيوى و عذاب اخروى. اهللا تعالى 

w )سورة کهف: 56(. ßÀÈåeåd¿àºßÆ� ßÀÈåf ënßFàº�ç×åC�ß�å· ßiáfàá�=� à̧ åiáfà¾�>ßºßÆy:مى فرمايد

ترجمه: و ما نمى فرستيم پيامبران را مگر بشارت دهنده گان و بيم دهنده گان.

4_ تربيت مردم به آداب فاضله و اخالق کريمه؛ چنانچه پيامبر اکرم عليه السالم در اين مورد 

چنين مى فرمايد: 

�(١). ترجمه: يقيناً من از جانب خداوند متعال فرستاده شده  å±ßØ á]ßÙ=�ß½åe> ß³ßº� ß¼ëß�àÙ� àKáNå£àE�>ßç�åC 
ام تا اخالق نيكو را تكميل نمايم.

اوصاف پيامبران عليهم السالم

و  داراى صفات  و  اند  بشر  واز جملة  متعال  بندگان خداوند  السالم  عليهم  و رسل  انبيا  همه 

بيمار مى شوند،  ازدواج مى کنند،  مردم مى خورند، مى نوشند،  مانند ساير  اند،  بشرى  عادات 

خوشحال و غمگين مى شوند و باآلخره مى ميرند.

پيامبران نمى توانند که در نظام دنيا تصرف نمايند، آنها اختيار رسانيدن خير و شر را به هيچكس 

ندارند و عالم الغيب نيستند مگر به اندازة که خداوند متعال به آنها در آن مورد وحى نمايد، 

آنها از همه گناهان معصوم اند. پيامبران داراى اخالق نيكو، عقل کامل، صداقت، امانت و 

همه اوصاف حميده بودند و از همه اوصاف و عادات بد و زشت مبرا و پاك بودند.

١- السنن الكبرى
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 ارزيابى 

تعداد پيامبران عليهم السالم چند است؟ ١ .

وظايف مهم پيامبران عليهم السالم را بنويسيد.  2 .

اوصاف مهم پيامبران عليهم السالم را بيان داريد. 3 .

 كارخانه گى 

در مورد صفات پيامبران عليهم السالم يک مقالة کوتاه بنويسيد که از پنج سطر کم نباشد.
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    درس شانزدهم 

Uبرخى از اوصاف حضرت محمد

�bàF£ßÈ� ß�ßÆ�(àÄèÉå̄ß¾Æ�(àÄèÉå« ßqÆ�(àÄèÉFß¾Æ�(àÄà¶Ç àiße�Æ�(àÅ àbF¢Æ�(àÄàFÉFU�½Øj¶=Æ�ÌØr¶=�ÄÉ·¢�ãb»�Æ
è�ß®�âÌ�Fß²�×Æ�(âÌß�å§ ßq�G å³ßIfßÈ��Æ�( è�ß®�æ�ß¢�ßÍßªf à{��>£I�å�>E�µåfnàÈ� ß�Æ�( ß¼ß¿ çr¶=

است.  متعال  خداوند  وپاکيزة  برگزيده  بندة  و  نبى  رسول،  بنده،  حبيب،   Uمحمد ترجمه: 

هيچگاه بت را پرستش نكرده و به اندازة يک چشم زدن با خداوند متعال شريک قايل نشده 

و هرگز مرتكب گناه صغيره و کبيره نشده است.

شرح

:Uصفات رسول اكرم

١. پيامبر اکرمU داراى دو نام مشهور بودند که هر دو در قرآن کريم ذکر شده و در کتابهاى 

�>ßºßÆy :قبلى به بعثت آنحضرت به همين نامها مژده داده شده است؛ چنانچه اهللا تعالى مى فرمايد

�w)سورة آل عمران: ١44( ترجمه: و نيست محمد  à̧ àièf¶=�åÄå·áFß®�Àåº� áKß· ß]�ábß®� ã¹Ç àiße�ç×åC�ãb ç»ßà�
مگر پيامبر يقيناً گذشته پيش از وى پيامبران(١).  و نيز خداوند متعال از زبان حضرت عيسى 

�w)سورة صف:6(  àbßá�ß?�àÄàá�=�Ëåbá£ßE�Àåº�ÊåIá@ßÈ� æ¹Ç àißfåE�=âf ënßFàºßÆy :مى فرمايد

ترجمه: و مژده دهنده ام به پيامبرى که مى آيد بعد از من، نام او احمد است.

2. پيامبرU  قبل از بعثت در ميان مردم به لقب امين مشهور بود.

3. رسول اکرمU صاحب اخالق نيكو و برتر بود، خداوند متعال در اين مورد چنين مى فرمايد: 

wæ¼É )سورة قلم:4(  å� ß¢� æ°à· à]�Î·ß£ß¶� ß́ ç¾åC ßÆy
ترجمه: و به تحقيق تو داراى اخالق بزرگ هستى. 

خداوند  چنانچه  است؛  هدايت  روشن  چراغ  و  دهنده  بيم  و  دهنده  مژده   Uاکرم رسول   .4

1- همچنان اين مطلب در سوره احزاب آيه)40( سورة الفتح آيه 29 و آيه سوره محمد ذکر شده است.
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�åÄå¾ácåDåE �åç�= � ß�åC �>âÉ å¢=ßaßÆ �=âfÈådß¾ßÆ �=âf ënßFàºßÆ �= âb åÂ> ßm � ßµ>ß¿á· ßiáeß? �>ç¾åC �èå�ç¿¶= �> ßÃèÈß? �>ßÈy مى فرمايد: 

<�w=â�å¿èº )سورة احزاب: 45(  âQ=ßf åißÆ
ترجمه: اى پيامبر ما ترا گواهى دهنده، بشارت دهنده و ترساننده و دعوت کننده به سوى خدا 

به اجازة او و چراغ روشن )هدايت( فرستاده ايم.(١)

 Uصاحب شخصيت عالى و کردار نيكو بود که به صدق نبوت آنحضرت U5. نبى کريم

را ديدم،   Uمبارك آنحضرت ميگويد: زمانى که من روى  بن سالم  ميداد، عبداهللا  گواهى 

برايم هويدا گرديد که اين روى شخص دروغگو نيست.(2) 

برخى از معجزات پيامبر اكرمU: معجزه کار خارق العاده يا خالف عادت را گويند که 

خداوند متعال آنرا از پيامبرش بخاطر تصديق پيامبرى او صادر مى نمايد، برخى از معجزات 

پيامبرU بگونة ذيل مى باشد:

 شق القمر )پاره شدن مهتاب(.

 بيرون آمدن آب از الى انگشتان حضرت.

 تسبيح گفتن سنگها همراه با پيامبر صلى اهللا عليه وسلم.

 زياد شدن آب و غذاى اندك به برکت ايشان.

 اسراء و معراج.

قرآن کريم بزرگ ترين و پايدارترين معجزة رسول اکرمU است. قرآن کريم، کتاب بيدارى 

و روشنگرى بوده و از هر گونه اختالف و تناقض مبرا مى باشد، خداند متعال در اين مورد 

�>âªßØåJ á]=�åÄÉåª�á=Æ àb ßQßÇß¶�åä�=�åá� ß¦�åb¿ å¢� áÀåº� ßÁ>ß²�áÇß¶ßÆ� ßÁAáf à̄á¶=� ßÁÆàfçEßbßJßÈ�ßØßªß?y :چنين مى فرمايد

w=â�åNß²*�)سورةنساء:82(. 
ترجمه: آيا در قرآن تدبر و دقت نمى کنند؟ و اگر از جانب غير خدا مى بود، البته مى يافتند در 

آن تفاوتى بسيار.

يافته  تذکر  نيز  مائده  تحريم و سورة  آية 29 وسورة طالق و سورة  االحزاب  اين دو صفت در سورة    -1
است.

2- نگاه کنيد: سيرت النبى تأليف عبدالوهاب النجار صفحة 2١7.
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�= ßd[ ßÂ� å̧ áNåå��á=ÇàIá@ßÈ�Áß?�Îß· ß¢� èÀåá�=ßÆ� àk¾åÝ=� åKß£ ß»ßJ áQ=� åÀåÒç¶�¸à®y :همچنان در آية ديگر ميفرمايد

)سورة اسراء: 88( بگو اگر جمع   w=â�åÃ ß�� æxá£ßFå¶� á¼ àÃ àvá£ßE� ßÁ>ß²�áÇß¶ßÆ�åÄå·áNåå�� ßÁÇàIá@ßÈ�ß×� åÁAáf à̄á¶=
شوند آدميان و جنيان بر اينكه بيارند مانند اين قرآن، هر گز نيارند مانند آن، اگر چه باشند 

بعض ايشان بعضى را مدد گار.

 ارزيابى

يک آيت در بارة صفات رسول اکرمU. 1 ذکر کنيد.

يک آيت را در بارة اخالق بزرگ رسول اکرمU. 2 بنويسيد.

برخى از معجزات بزرگ پيامبرU. 3 را اجماالً نام ببريد.

 كارخانه گى

در مورد اثبات نبوت پيامبرU مقالة بنويسيد که از ده سطر کم نباشد.
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    درس هفدهم 

بر ترين اشخاص بعد از پيامبران

� åH> çìß�=�ÀE� àf» à¢� ç¼àM�( å°Èbr¶=�æf³E�ÇE?�½Øj¶=Æ�ÌØr¶=�¼ÃÉ·¢�ß�ÉF¿¶=� ßb£ßE� ål>ç¿¶=� à̧ ßvªß?Æ
��=�Á=Çue�Î ßvßIfà�=�G¶>{�ÊE?�ÀE�Ê·¢� ç¼àM�(ÀÈeÇ¿¶=�Æc� æÁ>«¢� àÀE� àÁ>»N¢� ç¼àM�( à±Æe>«¶=

*�£�?�¼ÃÉ·¢
� å¹Ç àiße� åH>Vq?�Àº�â=b ßUß?� àf à²dß¾�×Æ�(â>£Éåß��¼ àÂ×ßÇßJß¾� ë°�=�¤ºÆ�å( ä°�=�Î·¢��JE>M�ÀÈbE>¢

*æ�ß~�×C�å�=

ترجمه: بر ترين اشخاص بعد از انبيا عليهم السالم عبارتند از: ابوبكر صديق، سپس عمر بن 

الخطاب، سپس عثمان بن عفان ذوالنورين و سپس على بن ابى طالب خداوند از همة ايشان 

راضى باشد.

آنها همه بندگان عابد خداوند و بر حق و با حق ثابت و استوار بودند، ما همة آنها را دوست 

داريم و هيچ يک از صحابة پيامبر اکرمU را جز به خير و نيكويى ياد نمى کنيم.

شرح 
بهترين و برترين اشخاص بعد از پيامبران عليهم السالم خلفاى راشدين اند که اولتر از همه 

آن  از  بعد  و  عفان.  بن  عثمان  بعداً  الخطاب.،  بن  عمر  بعداً  صديق.،  ابوبكر 

حضرت على بن ابى طالب. ميباشد.

فضايل ابوبكر صديق.: نام ابوبكر صديق. قبل از مشرف شدن او به اسالم عبد 

رب الكعبه بود و بعد از مشرف شدنش به دين مقدس اسالم پيامبرU نامش را عبداهللا نهاد، نام 

پدرش ابو قحافه عثمان بن عامر بن کعب و لقبش صديق است. ابوبكر صديق. در هنگام 

هجرت به مدينة منوره، همسفر و يار پيامبرU در غار حرا بود و نيز در روزهاى بيمارى مرگ 

آنحضرت نايب ايشان در نماز بود، ابوبكر صديق. در همه غزوات و مشكالت شانه به 
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 Uاو را به جنت مژده داده است. بعد از رحلت پيامبر Uحاضر بود. رسول اهللا Uشانه با پيامبر

به اجماع صحابة کرام ابوبكر صديق. خليفه و جانشين آنحضرتU تعيين گرديد و مدت 

خالفت ايشان دو سال و چهار ماه بود.

فضايل حضرت عمر فاروق.

حضرت عمر بن الخطاب ملقب به فاروق خليفة دوم اسالم و يكى از بزرگان صحابة کرام 

به حساب مى رود. برخى از آيات قرآن کريم موافق با نظر وى نازل شده است که اين خود 

بر فضيلت و برترى او داللت ميكند؛ همچنان همه علماى امت به خالفت و فضيلت حضرت 

عمر. اجماع نموده اند. حضرت عمر. از جملة عشرة مبشره ميباشد. وى بعد از ده 

سال و شش ماه خالفت توسط ابو لؤلؤ مجوسى به شهادت رسيد. حضرت عمر. قبل از 

وفاتش براى تعيين خليفه شوراى شش نفرى از صحابه کرام را تعيين نمود. شورا حضرت 

عثمان را به خالفت برگزيد.

فضايل حضرت عثمان.: 

نام او عثمان بن عفان بن العاص بن اميه و لقبش ذوالنورين است. حضرت عثمان. خليفة 

سوم مسلمانان بود. وى با دو دختر پيامبرU  )ام کلثوم و رقيه( يكى بعد از ديگرى ازدواج 

نموده و بنا بر اين به لقب ذوالنورين ملقب شد، هنگامى که دختر دوم پيامبر صلى اهللا عليه 

وسلم)رقيه( وفات نمود، آنحضرتU برايش فرمود: اگر دختر سومى ميداشتم آنرا نيز برايت 

 Uنكاح مى کردم که اين به فضيلت و برترى حضرت عثمان. داللت ميكند. رسول اهللا

حضرت عثمان. را در هنگام عقد بيعة الرضوان به حيث نمايندة خويش به مكة مكرمه 

 Uبيعت مينمودند، دستهاى خويش را در دست پيامبر Uفرستاد، وقتى که مسلمانان با رسول اهللا

نهادند، رسول اهللاU يک دستش را در دست ديگرش نهاد و به عوض عثمان. بيعت نمود  

و گفت: اين از طرف عثمان. اين هم داللت بر فضيلت و برترى حضرت عثمان. دارد. 

حضرت عثمان. از جملة عشرة مبشره است. وى هنگاميكه به تالوت قرآن کريم مشغول 

بود از سوى شورشيان باغى به شهادت رسيد.
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فضايل حضرت على كرم اهللا وجهه

ابى طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف است. حضرت على.  بن  او على  نام 

خليفة چهارم مسلمانان، داماد و پسر کاکاى رسول اهللاU و يكى از قهرمانان اسالم و از جملة 

عشرة مبشره است. حضرت على -کرم اهللا وجهه- پدر نواسه هاى پيامبر اکرمU حضرت حسن 

و حضرت حسين رضى اهللا عنهما مى باشد، رسول اهللاU در غزوة خيبر بيرق جهاد را به دست 

على. داد. حضرت على. بعد از چهار سال و نه ماه خالفت  بدست عبدالرحمن بن 

ملجم خارجى به شهادت رسيد.

 ارزيابى

١. بعد از نبى کريمU بهترين اشخاص چه کسانى اند؟

2. دورة خالفت حضرت ابوبكر صديق. را بنويسيد.

3. حضرت عمر. قبل از وفاتش در مورد تعيين خليفه چه اقدام نمود؟

4. چرا به حضرت عثمان. ذوالنورين ميگويند؟

5. مدت خالفت حضرت على. را بنويسيد؟ 

كارخانه گى 

در مورد خالفت و فضيلت خلفاى راشدين يک مقالة مختصر بنويسيد.
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     درس هژدهم

مسلمان با ارتكاب گناه كافر نميشود

*> ßÃç· åVßJjßÈ� ß��=cC�âÌ�F²�K¾>²�ÁCÆ�( åHÇ¾d¶=� ßÀåº� æG¾ßdE�æ>»å·jàº� àfë« ß³à¾�×Æ
*æfåª> ß²�ß� ß¦�â>¯ åi>ßª�â>¿åºÖàº� ßÁÇ³ßÈ�Á?�àgÇ�ßÆ�(âÍ¯É¯U�â>¿åºÖàº�ÄÉ ë» ßjà¾ßÆ�( åÁ>�Ý=� ß¼i=�àÄ¿ ß¢� à̧ Èåhà¾�×Æ�

تا زمانى که آنرا حالل  باشد  ارتكاب گناه هرچند کبيره هم  را بخاطر  ما مسلمان  ترجمه: 

نداند، کافر نمى دانيم.

و از وى اسم ايمان را هم زائل نمى سازيم و به طور حقيقى او را مؤمن مى ناميم؛  اما ممكن 

است يک مسلمان فاسق باشد نه کافر.

شرح

چه  و  باشد  گناه، چه کوچک  ارتكاب  بخاطر  مسلمانى  هيچ  والجماعت  سنت  اهل  نظر  از 

بزرگ تكفير نمى گردد و کافر پنداشته نمى شود مگر اينكه آن گناه را حالل و جائز بداند.

انواع گناه

گناهان بردو نوع است:

گناهان کبيره: همان گناهانى است که حرمت آن در قرآن و حديث به نص قاطع ثابت شده باشد و در دنيا 

براى آن حد و يا در آخرت براى آن وعيد عذاب آمده باشد. )١(

آخرت  گناهان صغيره :گناهانى است که نه در دنيا براى آن حدى تعيين شده باشد ونه در . ١

براى آن وعيدى مشخص شده باشد.

حكم مرتكب گناه كبيره

صحابة کرام، اهل سنت و الجماعت،  تابعين و همة علماى معتبر امت بر اين عقيده اند که به 

خاطر ارتكاب گناه کبيره، مسلمان از اسالم خارج نمى شود؛ اما فاسق پنداشته ميشود. کسى 

که تا مرگ به گناه آلوده باشد و توبه نكند، سرنوشت وى به ارادة پروردگار ارتباط دارد؛ 

اگر او تعالى بخواهد برايش مغفرت مينمايد ورنه او را به دوزخ ميبرد؛ اما باآلخره به خاطر 

داشتن ايمان از دوزخ مى برآيد، زيرا مؤمن گنهگار براى هميش در دوزخ نمى ماند. به دليل 

١- الكبائر للذهبى 7 – التعريفات للجرجانى ص 35
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اينكه خداوند در قرآن کريم مسلمانانى را که با هم مى جنگند، مؤمن خوانده و صفت ايمان 

را از ايشان سلب نكرده در حالى که جنگيدن با مسلمان يک گناه بزرگ محسوب مى شود. 

� áKß§ßE�ÁåDßª �> ß» àÃß¿áÉßE �=Ç àVå· áqß@ßª�=Çà·ßJßJá®= �ß�å¿åºáÖàá�= � ßÀåº� åÁ>ßJß«åÑ> ß{�ÁåCßÆy چنانچه اهللا تعالى مى فرمايد: 

�> ß» àÃß¿áÉßE�=Ç àVå· áqß@ßª� áLÐ>ßª�ÁåDßª�åç�=�åfáºß?� ß�åC�ßÐÊå«ßI�ÎçJ ßU�Êå§áFßI� å�ç¶=�=Çà·åI>ß̄ßª�Ïßf á]àáÙ=�Îß· ß¢�> ß» àÂ=ßb áUåC
�wß )سورة حجرات: 9( åì åjá̄àá�=� èGåà��ßç�=� çÁåC�=Ç àì åjá®ß?ßÆ� å¹ábß£á¶>åE

ترجمه: و اگر دو گروه از مسلمانان با يكديگر جنگ کنند پس صلح کنيد ميان ايشان؛ پس 

اگر تجاوز کرد يكى ازين دو بر ديگرى، پس جنگ کنيد با آن گروه که تجاوز ميكند تا 

آنكه برگردد به حكم خدا، و چون رجوع کرد پس صلح کنيد ميان ايشان با انصاف و داد 

کنيد، هر آيينه خدا دوست ميدارد داد کنندگان را.

اسالم  ملت  از  را  کبيره  مرتكب  نيز   Uاکرم رسول  شده  روايت  احاديث  براساس  همچنان 

اخراج ننموده و معذب شدن او را به ارادة پروردگار موکول کرده است؛ چنانچه از عباده بن 

صامت روايت است که نبى کريمU در حالى که گروهى از صحابه درپيرامونش نشسته بود، 

نياوريد، دزدى و زنا  به اهللا شريک  نماييد که  بيعت  بر اين سخن  بياييد همراه من  فرمودند: 

نكنيد و اوالد خود را نكشيد، بر يكديگر بهتان نبنديد و در کارهاى نيک نافرمانى مرا نكنيد، 

ثوابش را خواهد داد و کسى که مرتكب  نمود، خداوند اجر و  بيعت وفا  اين  بر  کسى که 

گناهان مذکور شد، پس او در دنيا با مجازات )اقامة حد( روبرو ميشود و اين براى او کفاره 

است.

اما کسى را که خداوند ستر کرد، آينده اش به ارادة الهى منوط مى گردد اگر خدا بخواهد 

براى او مغفرت ميكند ورنه عذاب ميدهد. حضرت عباده0 ميگويد ما بر اين سخنان با 

اوU بيعت نموديم.

 ارزيابى

١. آيا به ارتكاب گناه کبيره مسلمان کافر مى شود ويا خير؟

2. انواع گناه چند است؟

 كارخانه گى

شاگردان در مورد گناهان کبيره در کتابچه هاى خويش يک مقاله بنويسند.
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     درس نزدهم

عقايد اهل سنت  و الجماعت

�úfE� ȩ̈ ²� ß¬·]�àÌØr¶=Æ�(ãÍ¿i� ßÁ>vºe�åfÃm�Ê¶>É¶��� àXÈÆ=�¶=Æ�(ãÍ¿i�å�«�=�Î·¢� àXj�=Æ
*ãÌhÑ>Q�æfQ>ªÆ

� àbà· ß��Ä¾C� à¹Ç¯¾�×Æ�(ße>ç¿¶=� à̧]bÈ�×�Ä¾C� à¹Ç¯¾�×Æ�( àHÇ¾d¶=�ÅfvI�×� ßÀºÖ�=�ÁC� à¹Ç¯¾�×Æ
*â>¿ºÖº�>É¾b¶=�Àº� ßTàf��Á?�b£E�â>¯i>ª� ßÁ>²�ÁCÆ�(>ÃÉª

�¸»¢�Àº� à¹Ç¯¾�À³¶Æ�(ÍÒQf�=� å¹Ç¯²�(ãÌeÇ«§º�>¿I>ÒÉiÆ�(ãÍ¶ÇF¯º�>¿åI>¿jU�ÁC�( à¹Ç¯¾�×Æ
� å±Ø]Ù=Æ�åÌaëf¶=Æ�(åf«³¶>E�> ßÃ· åìFàÈ��Æ�(åÌßb åj«à�=�HÇÉ£¶=�À¢�âÍÉ¶>]�>ßÃ åìÑ=fm�¤É»|�âÍ¿jU
*>ÃÉ·¢�ÄFÉNàÈÆ�(Ä¿º�> ßÃà·F¯È�¸E�>ßÃ à£ëÉ ßvàÈ�×��>£I��=�ÁDª�â>¿ºÖº�>É¾b¶=�Àº� ßTf]�ÎJU�(åÍÒÉj¶=

�â>¿ºÖº� ßL>º�ÎJU�(> ßÃàF åU> ßq�>ßÃ¿ ß¢�GàJßÈ��Æ�(åf«³¶=Æ�( åµfn¶=�ÁÆa� åL>ÒÉj¶=�Àº�Á>²�>ºÆ
�åe>¿¶>E�Hëdß£àÈ��ßÆ�(àÄ¿ ß¢�>ß« ß¢�ßÐ>m�ÁCÆ�(åe>¿¶>E�àÄßEçd ß¢�ßÐ>m�ÁC��>£I�å�=�åÍÒÉnº��� ãÀºÖº�Ä¾Dª

*âØq?
* àG áRà£¶=� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�(àÅßfQß?� à̧ åìFàÈ�àÄç¾Dª� å¹>»¢Ù=� ßÀº� æ̧ »¢��� ß¤ß®ßÆ�=cC�àÐ>Èf¶=ßÆ

ترجمه: مسح کردن برموزه سنت است، تراويح در شبهاى ماه رمضان سنت است، اقتداى 

نماز عقب هر امام صالح و بدکار جائز است.

ما نميگوييم که گناه به مسلمان ضرر نمى رساند و نميگوييم که مؤمن گنهكار به آتش نميرود 

و نيز نميگوييم که مسلمان گنهكار هميشه در آتش خواهد بود و لو فاسق هم باشد؛ اما به 

شرطى که با ايمان بميرد.

همچنان ما مانند فرقة مرجئه نميگوييم که همه کارهاى نيک ما مورد قبول و گناهان ما بخشيده 

شده است، بلكه ما ميگوييم کسى که کارهاى نيكو را با همة شرايطش خالى از مفسدات و 

عيوب انجام داد و آنرا توسط کفر، ارتداد و اخالق زشت باطل نساخت و در حالت ايمان از 
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دنيا رفت، اهللا تعالى عمل نيک او را ضايع نميكند بلكه آنرامى پذيرد و بر آن ثواب ميدهد.

و اگر کسى مرتكب کارهاى زشت و گناهانى کمتر از شرك و کفر شود و از آن توبه نكند، 

اما با ايمان بميرد، آن شخص مؤمن خوانده مى شود و عاقبتش بستگى به ارادة پروردگار دارد 

اگر بخواهد در آتش تعذيبش مى کند و اگر بخواهد مغفرتش مى کند و يا اصًال در آتش 

تعذيبش نمى نمايد.

هرگاه در عمل نيک ريا ُرخ دهد، ثواب آن را از بين مى برد و هكذا اگر در آن کبر و عجب 

پيدا شود باز هم ثواب آن را زائل مى سازد.

شرح

درين درس نه مسأله تذکر يافته که تفصيل آنها قرار ذيل مى باشد:

١. مسح بر موزه ها: مسح کردن برموزه سنت و مشروعيت آن با احاديث متواتر ثابت شده 

است، البته براى مقيم يک روز ويک شب و براى مسافر سه روز و سه شب.

2. تراويح: در ماه مبارك رمضان شبانه تراويح خواندن از نبى کريمU عمًال ثابت است. 

ايشان در شبهاى ماه رمضان تراويح مى خواندند اما از روى شفقت بر امت که فرض نگردد بر 

آن مداومت نكرده اداى آنرا با جماعت ترك کردند. حضرت عمر. در زمان خالفتش 

اين سنت را دوباره زنده ساخت و مسلسل آنرا به جماعت اداء نموده وگفت زنده کردن اين 

سنت يک کار خوب است. 

است. پس  اسالم شرط  تنها  نماز  امامت  براى  نماز:  بدکار در  و  نيكوکار  مرد  امامت   .3

عقب هر مسلمان خواه آدم نيک باشد و يا بد، نماز خواندن جائز است، اما اقتداء عقب بدکار 

مكروه مى باشد.

4. گناه براى مؤمن ضرر دارد: کسى که ايمان مى آورد انسان مؤمن حقيقى پنداشته ميشود. 

اگر با وجود مؤمن بودن مرتكب گناه مى گردد، مؤمن فاسق خوانده مى شود.

5. مؤمن گنهگار در آتش براى ابد نمى ماند: اگر مؤمن به خاطر گناه داخل دوزخ شود 

پس از برکت ايمان باآلخره از دوزخ بيرون مى شود.

6. پذيرفتن اعمال و مغفرت گناهان در اختيار اهللا تعالى است: ما نميدانيم که کارهاى نيک 
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ما قبول و گناهان ما بخشيده شده است يا خير؛ بلكه به ارادة پروردگار تعلق دارد.

7. اهللا تعالى پاداش اعمال نيک را از روى مهربانى خويش ميدهد: کسى که با همة شرايط 

و اخالص در حالت ايمان به غير ريا و کبر کار نيک انجام دهد، اهللا از روى مهربانى خويش 

او را پاداش  ميدهد و اين کار را از روى لطف و کرم و مهربانى انجام مى دهد، نه اينكه اعطاى 

پاداش بر وى واجب و الزامى باشد.

و  شرك  استثناى  به  که  کسى  است:  متعلق  پروردگار  ارادة  به  گنهگار  مؤمن  سرنوشت   .8

کفر مرتكب گناه گردد و در حالت ايمان قبل ازينكه توبه کند، بميرد عاقبت وى به ارادة 

چنانچه  ميدهد،  عذاب  بخواهد  اگر  و  مى بخشد  اورا  بخواهد  اگر  مى گيرد  تعلق  پروردگار 

�åä�>åE� áµåf ánàÈ�ÀßºßÆ�Ð> ßnßÈ�Àßå�� ß́ å¶ßc� ßÁÆàa�>ßº� àfå«á§ßÈßÆ�åÄåE� ßµßf ánàÈ�Áß?� àfå«á§ßÈ�ß×�ßä�=� çÁåCy :اهللا> مى فرمايند

=w )سورة نساء: ١١6( âbÉå£ßE�â×ßØ ßu� ç̧ ßu�ábß̄ßª
ترجمه:  و هر آيينه خدا نمى آمرزد اينكه شريک به او مقرر کرده شود و مى آمرزد غير شرك 

)هر گناه ديگر را( براى هر که بخواهد و هر که با خدا شريک مقرر کند در گمراهى دورى 

سقوط کرده است.

9. ريا ثواب عمل را از بين ميبرد: ريا )تظاهر وخود نمايى( ، کبر و عجب آن خصلت هاى 

زشت وناپسند است که ثواب همة اعمال نيک را تباه مى کند و از بين مى برد.

 ارزيابى

انكار از مسح کردن برموزه ها چه حكم دارد؟ ١ .

نماز تراويح در ماه رمضان نزد اهل سنت چه حكم دارد؟ 2 .

آيا براى اماِم نماز، معصوميت از گناه شرط است؟ 3 .

 كا خانه گى

خالصة اين درس را در کتابچه هاى تان بنويسيد.
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     درس بيستم

معجزه و كرامت

* ã°U�åÐ>É¶ÆÚ¶� àL>º=f³¶=Æ�(åÐ>ÉF¾Ú¶�ãÍJE>M� àL>ÈÛ=ßÆ
�Á>²�àÄ¾? � àe>F]Ù=� ßËåÆàe �> ß»Éª � ß¹>Qb¶=Æ �( ßÁÇ¢fªÆ�( ßkÉ·EC � å̧ Nº �åÄåÑ=b¢Ù� àÁÇ³I��¶= �>º?Æ

* æL>º=f²�×Æ�( æL>ÈA�> ßÃÉ ë» ßjà¾�×�¼à�� àÁÇ³ÈÆ
�â>Q=ßebåJiå=�åÄåÑ= ßb¢ß?� åL> ßQ> ßU�Ê åv¯ßÈ��>£I�ß�=� çÁÙ� ß́ ¶cßÆ�(¼åÃåI> ßQ> ßU�ßÐ> ßvß®�>ßÃÉ ë» ßjà¾�À³¶Æ

* ãÀ å³ à��ãhåÑ> ßQ�àÄè· à²ßÆ�(â=f«²Æ�(â>¾>ßÉ§ à{� ßÁÆàa=ßahßÈßÆ�(åÄE� ßÁÆèß�§ßÉßª�¼àß��âÍEÇ¯¢Æ�(¼àß�

ترجمه: معجزات براى انبيا و کرامات براى اوليا حق و ثابت است.

و آن کارهاى خارق العاده يى است که از دشمنان خدا؛ مانند: شيطان، فرعون و دجال صادر 

شده و در روايات نقل گرديده است ما نه آن را معجزه ميگوئيم ونه کرامت.

مجازاتشان  و  استدراج   براى  اهللا>  که  مى دانيم  نيازمنديهايشان  قضاى  باب  از  را  آن  بلكه 

برايشان مهيا مى سازد و ايشان به آن فريفته شده، گناهان و سرکشى و کفر شان افزون ميگردد 

و اين همه شدنى و ممكن است.

شرح

کار خارق العاده که از نبى صادر شود معجزه و اگر از آدم صالح صادر شود کرامت و اگر 

از مسلمان فاسق ويا کافر صادر شود استدراج گفته ميشود.

1. معجزه: معجزه در لغت از عجز گرفته شده که معناى عاجز کننده را مى رساند.)1( و در 

اصطالح معجزه کار خارق العاده يى را گويند که بدست پيامبرى مقرون با ادعاى نبوت صادر 

ميشود تا داللت بر صدق رسالتش کند. در قرآن کريم براى معجزه آيت گفته شده است.

2. كرامت: کرامت درلغت عزت را گويند و در اصطالح عبارت است از کار خارق 

١- تعريف آن در درس گذشته هم آمده است.
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العاده يى که در افعال و کردار اولياء ظاهر ميشود و مقرون به ادعاى نبوت نمى باشد.

اهللا > مى فرمايند:

w )سورة يونس:  ßÁÇ à̄çJßÈ�á=Çà¾> ß²ßÆ�á=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=�&� ßÁÇà¾ßháß�� á¼ àÂ�ß×ßÆ� á¼åÃáÉß· ß¢� ãáÇ ß]�ß×�åä�=�Ð>ßÉå¶áÆß?� çÁåC�×ß?y
)63 – 62

ترجمه: آگاه باشيد که يقينا دوستان خدا هيچ ترسى نيست برايشان و نه ايشان اندوهگين شوند 

آنان کسانى هستند که ايمان آورده و پرهيزگار بودند.

کرامت اولياء بر اساس آيت هاى قرآنى ثابت است. کراماتى از صحابة کرام و کبار تابعين رخ 

داده و در کتابهاى موثق روايت شده، وقوع آن را تأييد مى کند.

بطور مثال خداوند در قرآن کريم ذکر کرده که براى حضرت مريم ميوه هاى تازه در غير 

موسم آنها داده مى شد. چنانچه خداوند > مى فرمايد:

�= ßd[ ßÂ� ǻ ß¶�Îç¾ß?� à¼ßÈáfßº�>ßÈ� ß¹>ß®�â>®ágåe�> ßÂßb¿ å¢�ßb ßQßÆ� ßH=ßfáåá�=�>çÈåfß²ßg�>ßÃáÉß· ß¢� ß̧ ß]ßa�> ß»ç· à²�>çÈåfß²ßg�>ßÃß·ç«ß²ßÆy
�w)سورة آل عمران: 37( æH> ßj åU�åá�ß§åE�Ð> ßnßÈ�Àßº� à±àgáfßÈ�ßä�=� çÁC�åä�=�åb¿ å¢� áÀåº�ßÇ àÂ� áKß¶>ß®

ترجمه: و زکريا سرپرستى )مريم را( بر عهده گرفت و هرگاه که زکريا بر محراب عبادت 

تو  براى  کجا  از  روزى  اين  مريم  اى  مى گفت:  مى يافت،  روزى  او  نزد  مى شد  وارد  مريم 

مى رسد؟ )مريم( پاسخ مى داد: اين از نزد خدا است، هر آئينه خدا روزى مى دهد هر که را 

مى خواهد، بى شمار.

همچنان در سورة کهف خداوند متعال خبر داده که اصحاب کهف 309 سال در يک غار 

£�w>â)سورة  ájåI�=Æàa=ßaág=ßÆ�ß�å¿ åi�æÍßÑ>åº� ßP ßØßM� á¼åÃå«áÃß²� å��=ÇàNåFß¶ßÆy بدون آب و غذا در خواب رفتند

کهف: 25(

ترجمه: و درنگ کردند در غار سه صد سال و افزودند نه سال ديگر.

3. استدراج: استدراج در لغت به معناى درجه به درجه و کم کم کسى را باال بردن يا 

پايين آوردن است و در اصطالح عبارت است از صدور امر خارق عادت از فاسق يا کافر.به 

خاطرى که آرام آرام مغرور شود و در دام عقوبت خداوند متعال بيفتد.
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اهللا تعالى مى فرمايد: 

�âÍßJá§ßE�¼ àÂ>ß¾ád ß]ß?�á=ÇàIÆà?�>ßå��á=Ç àUåfßª�=ßcåC�ÎçJ ßU�æÐ áÊ ßm� ȩ̈ à²� ßH=ßÇáEß?� á¼åÃáÉß· ß¢�>ß¿ áVßJßª�åÄåE�á=Æàfë²àc�>ßº�á=Ç àjß¾�> ç»ß·ßªy
�w)سورة انعام: 44( ßÁÇ àjå·áFèº�¼ àÂ�=ßcåDßª

ترجمه: پس چون فراموش کردند آنچه پند داده شد ايشان را گشاده ساختيم برايشان درهاى 

همه چيز را تا اين که شادمان گشتند بآنچه داده شدند. ناگهان گرفتيم ايشان را، پس نااميد 

شدند.

�>ßç�åDßª� èGåà��>ßº�åÄÉ åq>ß£ßº�Îß· ß¢�>ßÉá¾ èb¶=� áÀåº�ßbáFß£á¶=�Ê åìá£àÈ�ßç�=� ßKáÈß?ße�=ßcåC �:فى فرمايد Uو نبى کريم

� ãT=ßeábåJ ái=�ßÇ àÂ
ترجمه: هرگاه ديديد که اهللا> بنده يى را با وجود گناهانش از نعمات دنيا طبق دلخواهش 

ميدهد اين براى او استدراج است.

فرق بين كرامت و استدراج

١- کرامت امر خارق العاده يى است که به توفيق و همكارى اهللا> از اوليا و  بندگان صالح 

امر  استدراج  اما  موافق شريعت مى باشد؛  اعمال  و  ايمان  به داشتن  صادر مى شود و مشروط 

خارق العاده يى است که از دشمنان خدا و مؤمنان فاسق به غرض رفع نيازهاى دنيوى ايشان 

صادر ميشود؛ مانند: کارهايى که از ابليس، فرعون، دجال وغيره صادر مى شود.

را  مردم  استدراج،  توسط  فاسقان  و  کافران  اما  نمى کنند؛  استفاده  سوء  کرامت  از  اوليا   -2

حاصل               دنيوى  منافع  و  مى خورند  ناحق  به  را  مردم  اموال  آن  راه  از  ساخته  خويش  متوجه 

مى کنند.

3- کرامت عطية الهى است، غرض ولى از انجام اعمال نيک حصول کرامت نيست؛ بلكه تنها 

به خاطرى قربت به اهللا> اعمال نيک را انجام مى دهد. اما خداوند از روى لطف و احسان 

به او گاهى کرامت مى بخشد و خودش در آن نقشى نمى داشته باشد؛ اما کافران و فاسقان 

براى تحصيل کارهاى خارق العاده و ابراز آنها تالش ميكنند تا توجه مردم را به خود جلب 

نمايند.
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 ارزيابى

معجزه را تعريف کنيد. ١ .

کرامت را تعريف کنيد. 2 .

فرق ميان معجزه و کرامت را واضح سازيد. 3 .

استدراج را از نگاه لغت و اصطالح تعريف نماييد. 4 .

فرق ميان کرامت و استدراج را واضح سازيد. 5 .

داليل اثبات استدراج را بيان نماييد. 6 .

 كارخانه گى

خالصة درس را در کتابچه هاى خويش بنويسيد.
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     درس بيست ويكم

رؤيت اهللا تعالى

�×Æ�(æÄÉFnßI�ØE�¼åÃ åiÆÕe�å à�¢@E�åÍ¿�=���¼ àÂßÆ� ßÁÇ¿ºÖ�=�àÅ=fÈßÆ�(åÌf]Û=���ÏfàÈ��>£I�à�=Æ
*ãÍª>jº�åÄå̄· ß]��EÆ�(Ä¿ÉE� àÁÇ³È�×Æ�(æÍÉ«É²

سر  با چشمهاى  در جنت  را  تعالى  او  مؤمنان  مى شود.  ديده  در آخرت  تعالى  اهللا  ترجمه: 

خويش بدون تشبيه و بدون اينكه ميان او و مخلوقش فاصله يى وجود داشته باشد، مشاهده 

مى کنند. 

شرح

نظر به داليل موجود ديدن اهللا تعالى در دنيا غير ممكن است؛ زيرا چشم انسان قدرت ديدن 

اهللا تعالى را ندارد اما در آخرت نظر به داليلى که در قرآن کريم و احاديث نبوى آمده، براى 

� ædåÒßºáÇßÈ�ãÅÇ àQ àÆy :مؤمنان بهشتى ديدن اهللا> ثابت و ممكن است. چنانچه اهللا تعالى مى فرمايد

)23 – 22 :Íº>É® سورة(  wãÌßf å�>ß¾�> ßÃëEße� ß�åC�&�ãÌßf åu>ç¾
ترجمه: چهره هايى درآن روز خرَّم و تازه مى باشد، بسوى پروردگار خود نظر کننده مى باشد.

¿�wãÌßa>ßÈågßÆ�Îß)سورة يونس: 26( ájàá�=�á=Çà¿ ßj áUß?� ßÀÈådç·ë¶y :همچنان اهللا مى فرمايد

ترجمه: آنان که نيكو کارى کردند برايشان بهشت باشد و زياده برآن.

 »Ìa>Èg« از  »الحسنى« در آيت فوق جنت و منظور  از  از حديث معلوم ميشود، منظور  چنانچه 

ديدن اهللا تعالى مى باشد.

�= ßd ßÂ� ßÁáÆßfßI�> ß»ß²� á¼ à³çEße� ßÁáÆßß� ßi� á¼ à³ç¾åC�>ßºß?y :براى اصحاب خود فرمودند Uهمچنان نبى کريم

)1(wåÄåJßÈáÕàe�Îåª� ßÁÇèº> ßvàI�ß×�ßf ß»ß̄á¶=
ترجمه: بى گمان شما پروردگار خود را )در جنت( خواهيد ديد؛ همچنانكه شما اين مهتاب 

1- صحيح مسلم - )2 / 113(
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را مى بينيد و در ديدن آن مزاحم يک ديگر نمى شويد.

همچنان نبى کريمU فرموده: 

�áß�ß?� ßÁÇà¶Ç à̄ßÉßª� á¼ à² àbÈågß?�>âÒáÉ ßm� ßÁÆ àbÈåfàI� ß�>ß£ßIßÆ� ßµße>ßFßI�àç�=� à¹Çà̄ßÈ�)� ß¹>ß®�)�ßÍç¿ßá�=�åÍç¿ßá�=� à̧ áÂß?� ß̧ ß]ßa�=ßcåC 
�>âÒáÉ ßm�=Ç àìá¢à?�> ß»ßª� ßH> ßRåá�=� à¬ ån á³ßÉßª�)� ß¹>ß®�)�åe>ç¿¶=� ßÀåº�>ß¿ ëRß¿àIßÆ�ßÍç¿ßá�=�>ß¿á· å]ábàI�áß�ß?�>ß¿ ßÂÇ àQ àÆ� áxëÉßFàI

$1%� ç̧ ßQßÆ�çh ß¢� á¼åÃëEße� ß�åC�åf ß�ç¿¶=� ßÀåº� á¼åÃáÉß¶åC� çG ßUß?
ترجمه: هرگاه اهل جنت به جنت بروند ، اهللا تعالى براى شان مى گويد: آيا چيزى مى خواهيد 

که براى تان بيفزايم؟  ايشان جواب ميدهند: آيا روهاى مارا سفيد نساخته يى، آيا ما را به جنت 

داخل نكرده يى، و از آتش رهايى نداده يى )يعنى زياده ازين چه بخواهيم( پس اهللا تعالى 

حجاب را بر مى دارد و ايشان به سوى او نظر مى کنند و متوجه مى شوند که براى شان نعمتى 

بهتر و محبوب تر از ديدن اهللا>  داده نشده است.

کيفيت و هيئت ديدن اهللا تعالى تنها براى خودش معلوم است ما همانگونه که در  نص ثابت 

شده ايمان و باور داريم و چگونگى آن را بخود اهللا تعالى محول مى کنيم. 

 ارزيابى

١. آيا اهل جنت، اهللا تعالى را ديده ميتوانند؟

2. يک دليل براى ديدن اهللا تعالى در جنت ذکر کنيد.

��Ìa>Èg  و منظور از �Î¿j�=  منظور از wãÌßa>ßÈågßÆ�Îß¿ ájàá�=�á=Çà¿ ßj áUß?� ßÀÈådç·ë¶y3. خداوند مى فرمايد

را واضح سازيد.

 كارخانه گى

در مورد ديدن اهللا تعالى، خالصة نظر اهل سنت را در کتابچه هاى خود بنويسيد.

١- صحيح مسلم ج ١ ص.١١2 
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     درس بيست و دوم

تعريف ايمان

* à°ÈbrJ¶=Æ�( àe=f®Ý=�ÇÂ� àÁ>�Ý=Æ
� àsà̄¿ßÈßÆ�( àbÈåhßÈÆ�(> ßÃåE�ÀßºÖ�=�åÍßÃ åQ�Àåº� àsà̄¿ßÈ×Æ�( àbÈåhßÈ×� åzeÙ=Æ�(åÐ>» çj¶=� à̧ Â?� àÁ>�CÆ

* å°ÈåbrçJ¶=ßÆ�(å�å̄ßÉ¶=�åÍßÃ åQ�Àåº
* å¹>»¢Ù=��� ßÁÇà· åu>ß«ßJ àº�( åbÉUÇJ¶=Æ�( åÁ>�Ý=���ÁÆàÇßJjàº� ßÁÇà¿åºÖ�=ßÆ�

ترجمه: ايمان عبارت است از اقرار و تصديق.

و ايمان اهل زمين وآسمان از نگاه)مؤمن به( نه زياد ميشود و نه کم؛ اما از نگاه تصديق و يقين 

زياد و کم ميشود.

همه مؤمنان در ايمان و توحيد برابر اند، اما در اعمال، يكى برديگرى فضيلت دارند.

شرح

ايمان در لغت، تصديق و باور را گويند. چنانچه اهللا جل جالله از زبان برادران حضرت يوسف 

�¶�w>ß¿ë)سورة يوسف: ١7 ( æÀåºáÖàå�� ßK¾ß?�>ßºßÆy .عليه السالم مى فرمايد

ترجمه: و تو برما باور ندارى.

اقرار به زبان؛ پس اگر در قلب کسى  ايمان در اصطالح عبارت است از تصديق به قلب و 

تصديق پيدا شد اما بدون عذر به زبان اقرار نكرد، مؤمن گفته نمى شود؛ همچنان اگر کسى به 

زبان اقرار کرد اما در دل باور نداشت، نيز مؤمن گفته نمى شود.

زيادت و نقصان ايمان:

ايمان به نسبت »مُؤَمن به« ؛ يعنى امورى که ايمان به آن واجب است، نه زياد ميشود و نه کم، 

پس همه مؤمنان در اصل تصديق)ايمان( برابر اند؛ زيرا مؤمن به ثابت بوده نه زيادت مى يابد 
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و نه نقصان، اما اگر کسى به برخى)مؤمن به( ايمان مى آورد و به برخى ايمان نمى آورد، اصًال 

مؤمن شده نمى تواند و تبعيض وى در ايمان، نقص و کمى براى ايمان وى پنداشته نمى شود، 

� åxá£ßFåE� ßÁÇà¿åºáÖàJßªß?y :بلكه اصل ايمان بطور کامل از او زائل ميشود؛ چنانچه اهللا تعالى مى فرمايد

�w)سورة بقرة: 85 ( æxá£ßFåE� ßÁÆàfà« á³ßIßÆ� åH>ßJ å³á¶=
ترجمه: آيا ايمان مى آريد به بخشى از کتاب و کافر ميشويد به بخش ديگر؟

بر  يكى  و  اند  برابر  توحيد  و  ايمان  اصل  در  همه  مؤمنان  اعمال:  در  برترى  و  فضيلت 

ديگرى بهترى ندارد، اما از روى اعمال يكى بر ديگرى فضيلت دارد، صاحب اعمال زياد 

�wá¼ à²>ß̄áIß?�åç�=�ßb¿ å¢� á¼ à³ßºßfá²ß?� çÁåCy :نسبت به صاحب اعمال کم بهتر است، اهللا تعالى مى فرمايد

)سورة حجرات: ١3(

ترجمه: هر آئينه گرامى ترين شما نزد اهللا> پرهيزگار ترين شما است.

 ارزيابى

ايمان را تعريف نماييد. ١ -

آيا ايمان زيادت و نقصان را مى پذيرد؟ 2 -

آيا همه مؤمنان در ايمان برابر اند؟ 3 -

پنداشته  مؤمن  نياورد  ايمان  برخى  به  و  بياورد  ايمان  از آيت ها  برخى  به  اگر کسى  آيا  4 -

ميشود؟

 كارخانه گى

شاگردان، خالصة درس را در کتابچه هاى خويش بنويسند.
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      درس بيست وسوم

فرق بين ايمان و اسالم

�*�>£I�å�=�åfåº=ßÆÙ�àa>É¯¾Ý=Æ�(¼É·jJ¶=�ßÇ àÂ�à½Øi×=Æ
� àb ßQÇãÈ�×Æ�(æ½Øi=�ØåE� ãÁ>�C� åÁÇ à³ßÈ�×�À³¶ßÆ�( åÁ>�Ý=Æ�(å½ØiÝ=��ßE� ã±fßª�åÍ§è·¶=� å°Èåf ß{�Àå»ßª

�* åÀìF¶=�¤ßº�åfÃ ç�¶>ß²�> ß» àÂßÆ�( æÁ>�C�ØE�ã½ØiC
>Ã·²� å¤Ñ=fn¶=Æ�(å½ØiÝ=Æ�( åÁ>�Ý=�Î·¢� ã¤®=Æ� ã¼i=� àÀÈëb¶=ßÆ

ترجمه: اسالم، عبارت است از تسليم شدن و گردن نهادن به اوامر الهى.

گر چه از روى لغت بين اسالم و ايمان فرق وجود دارد، اما ايمان بدون اسالم و اسالم بدون 

ايمان وجود نمى داشته باشد و هر دو حيثيت ظاهر و باطن يک چيز را دارند.

اما دين، اسمى است که بر اسالم ، ايمان و بر همة قوانين شريعت اطالق ميشود.

شرح

رابطه ميان اسالم و ايمان

ايمان از روى لغت باور کردن و اسالم، انقياد و گردن نهادن را گويند. تصديق  و باور تنها 

و  تسليم  اما  قلب محسوب مى شود.  ترجمان  زبان  و  است  قلب  تنها  بوده و محل آن  باطنى 

انقياد ظاهرا و باطنا  صورت ميگيرد و دل و زبان و همة اعضاى بدن در آن اشتراك مى داشته 

باشد.

متغاير. گاهى  و  مى آيند  مترادف  هم  با  گاهى  اسالم  و  ايمان  اصطالحى،  نگاه   از 

هم  با  دو  هر  يعنى  مى باشد،  ترادف  رابطة  گاهى  اسالم  و  ايمان  ميان  رابطه  ترادف:   -1

تنها ذکر شود، همة  بريک معنى داللت مى کنند و هر کدام که  مترادف مى آيند و هر دو 

شريعت)عقائد، احكام و اخالق( را دربر مى گيرد. درين حالت اسالم و ايمان الزم و ملزوم 
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يكديگر مى باشد. يعنى ايمان بدون اسالم و اسالم بدون ايمان به وجود آمده نمى تواند. چنانچه 

اهللا تعالى مى فرمايد: 

·wß�å»å )سورة يونس: 84( ájèº�¼àJ¿ à²�ÁåC�á=Çà·ç²ßÇßI�åÄáÉß·ß£ßª�åä�>åE�¼àJ¿ßºA� á¼àJ¿ à²�ÁåC�å½áÇß®�>ßÈ�Î ßiÇàº� ß¹>ß®ßÆy
ترجمه: و گفت موسى، اى قوم من اگر بخدا ايمان داريد پس بر وى توکل کنيد، اگر مسلمان 

هستيد.

�ßÄß¶åC�ß×� áÁß?�åÌßa> ßÃ ßm� ækáß��Îß· ß¢�à½ßØ áiåÝ=� ßÎå¿àE�  :در تعريف اسالم مى فرمايد Uهمچنان رسول اکرم

(1)�� ßÁ> ßvßºße�å½áÇ ßqßÆ� åKáÉßFá¶=� ëS ßUßÆ�åÌ> ß²çh¶=�åÐ>ßJÈåC ßÆ�åÌßØ çr¶=�å½>ß®åC ßÆ�àÄà¶Ç àißeßÆ�àÅ àbáF ß¢�=âb ç»ßà�� çÁß?ßÆ�àç�=�ç×åC
ترجمه: اسالم بر پنج چيز بنا شده است: گواهى دادن براينكه جز اهللا تعالى کس ديگرى اليق 

عبادت نيست و اينكه محمد بندة اهللا و پيغمبر اوست، و اقامه کردن نماز است و دادن زکات 

و حج بيت اهللا و روزه گرفتن رمضان.

در يک حديث ديگر رسول اکرم�، ايمان را تعريف مى کند، اما عين همان تعريفى را که 

� çÁß?ßÆ�àç�=�ç×åC�ßÄß¶åC�ß×� áÁß?� ßbßÃ ánßI� áÁß?�à½ßØ áiåÝ=  :به اسالم گفته بود تكرار مى نمايد. چنانچه مى فرمايد

�åÄáÉß¶åC� ßKá£ ßìßJ ái=� åÁåC� ßKáÉßFá¶=� çSàß�ßÆ� ßÁ> ßvßºße�ß½Ç àrßIßÆ�ßÌ> ß²çh¶=� ßÎåIáÖàIßÆ�ßÌßØ çr¶=� ß¼Éå̄ àIßÆ�åç�=� à¹Ç àiße�=âb ç»ßà�
.�âØÉåF ßi

فرستادة  محمد  و  نيست  اهللا  جز  معبودى  اينكه  بر  بدهى  گواهى  که  است  اين  ايمان  يعنى: 

خداست و بر پا دارى نماز را و بدهى زکات را و روزه بگيرى ماه رمضان را و حج اداءکنى 

خانة خدا را. 

اطالق  ديگرى  بجاى  يكى  بوده  مترادف  ايمان  و  اسالم  کرديم  ذکر  که  نصوصى  اين  در 

مى گردد و هر دو به يک معنى آمده است.

2-  تغاير: گاهى ميان ايمان و اسالم رابطة تغاير وجود دارد و معناى هر کدام با ديگر متغاير 

باور  ايمان  به ظاهر شريعت و  اقرار ظاهرى و عمل  و متفاوت مى باشد. درين حالت، اسالم 

� àH=ßf á¢ßáÙ=� åKß¶>ß®y :کردن قلبى بر همة محتواى شريعت را گويند چنانچه اهللا تعالى مى فرمايد

١- صحيح مسلم - )١ / 34(
2- صحيح مسلم- )١6/22(
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¼wá )سورة حجرات: ١4( à³åEÇà·à®� å�� àÁ>ß�åáÝ=� å̧ à]ábßÈ�>çß�ßÆ�>ß¿ á»ß· áiß?�=Çà¶Çà®�À å³ß¶ßÆ�=Çà¿åºáÖàI�áç��¸à®�>ç¿ßºA
ترجمه: عرب هاى باده نشين گفتند که ايمان آورديم. بگو ايمان نياورده ايد و ليكن بگوييد 

که اسالم آورده ايم )منقاد شده ايم( درحالى که داخل نشده ايمان در دل هاى تان. 

همچنان رسول اکرمU در جواب جبرئيل امين در مورد اسالم فرمودند: 

�ß½Ç àrßIßÆ�ßÌ> ß²çh¶=� ßÎåIáÖàIßÆ�ßÌßØ çr¶=� ß¼Éå̄ àIßÆ�åç�=� à¹Ç àiße�= âb ç»ßà�� çÁß?ßÆ�àç�=�ç×åC�ßÄß¶åC�ß×� áÁß?� ßbßÃ ánßI� áÁß?�à½ßØ áiåÝ= 
*�âØÉåF ßi�åÄáÉß¶åC� ßKá£ ßìßJ ái=� åÁåC� ßKáÉßFá¶=� çSàß�ßÆ� ßÁ> ßvßºße

و پس از آن، رسول اکرم در مورد ايمان فرمودند: 

(1)*��åÅëf ßmßÆ�åÅåá� ß]�åeßbß̄á¶>åE� ßÀåºáÖàIßÆ�åf å]Û=�å½áÇßÉá¶= ßÆ�åÄå· àiàeßÆ�åÄåFàJ à²ßÆ�åÄåJ ß³åÑßØßºßÆ�åç�>åE� ßÀåºáÖàI� áÁß? 
ترجمه: ايمان اين است که باور داشته باشى  به اهللا تعالى و به فرشتگان او و به کتاب هاى او و به 

پيامبران او و به روز قيامت و ايمان داشته باشى به اينكه اندازة خير و شر از جانب اهللا مى باشد.

تعريف دين

لفظ دين در زبان عربى به چهار معنى مى آيد:

اطاعت و فرمان بردارى و مغلوبيت. ١ -

حاکميت و فرمان دارى. 2 -

قضاوت و داورى،. 3 -

پاداش و جزا.- 4

آنچه  از  است  عبارت  »دين  اند:  تعريف کرده  را چنين  دين  علماء،  اصطالح شرعى  در  اما 

به سوى صالح در زمان حال و  اختيار خودشان  با  را  تا خردمندان  که خداوند وضع کرده 

رستگارى و فالح در آخرت، رهنمايى کند«)2( 

واژة دين در متون اسالمى، گاهى به معناى ايمان و گاهى به معناى اسالم و گاهى به معناى 

کل محتواى شريعت اسالمى به کار مى رود و ايمان و اسالم هر دو را در بر مى گيرد، چنانچه 

اهللا مى فرمايد: 

١- صحيح مسلم - )١ / 28(
2- محمد على التهانوى: کشاف اصطالحات الفنون والعلوم ١/8١4.
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<� )سورة نصر: 2( âQ=ßÇáªß?�åç�=� åÀÈåa� å�� ßÁÇà· à]ábßÈ� ßl>ç¿¶=� ßKáÈß?ßeßÆ 
ترجمه: و ببينى مردمان را که داخل ميشوند در دين خدا گروه گروه.

ارزيابى:

اسالم را تعريف نماييد؟ ١ -

معناى لغوى ايمان و اسالم را بنويسيد. 2 -

ايمان و اسالم گاهى با هم مترادف مى باشند و گاهى متغاير هر کدام از اين دو رابطه را  3 -

روشن سازيد.

معناى دين را بيان کنيد. 4 -

وظيفة خانگى:

در مورد ايمان و اسالم يک مقاله بنويسيد.
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      درس بيست و چهارم

خدا شناسى و خدا پرستى

*åÄåI>ß« åq� å¤É»|�åÄE>J²���Ä ßj«¾�¬qÆ�>»²�ÄJªf£º� ç°U��>£I�ß�=� àåf£ß¾
�àÅßfº?�>»²�åÅåfº@E�àÅbàF£ßÈ�àÄç¿ å³¶Æ�Ä¶� ã̧ Â?�ÇÂ�>»²�åÄIa>F¢�°U�ß�=�bF£È�Á?�bU?� àeåb¯ßÈ�kÉ¶Æ

*$Ä¶Çie�Í¿iÆ�ÄE>J²��%
�åÐ>Qf¶=Æ� åÇ�=Æ�åÐ>uf¶=Æ�åÍF�=Æ� å̧ ²ÇJ¶=Æ�å�¯É¶=Æ�åÍªf£�=���¼ àÃè· à²�ÁÇ¿ºÖ�=�ËÇJjÈÆ

*åÄë· à²�´¶c���Á>�Ý=�ÁÆa�>»Éª� ßÁÇIÆ>«JÈÆ� ß́ ¶c���Á>�Ý=Æ
� àbFß£¶=�àÄàF åQÇßJjßÈ�>ßº� ß>ß£u?�H=ÇçN¶=�Àåº�Êì£àÈ�bß®� ã¹a>¢�(åÅåa>ßF å¢�Î·¢� ã̧ ëvß«ßJàº��>£I�à�=Æ

*àÄ¿åº�âØvßª�Çà«£ßÈ�bß®ßÆ�àÄ¿åº�ã×b ß¢� åG¾çd¶=�Î·¢� àGå®>ß£àÈ�b®Æ�àÄ¿åº�ãØ èvß«ßI

ترجمه: ما اهللا تعالى را کماحقه به همة آن صفاتى که خود را به آن در قرآنكريم توصيف 

نموده است مى شناسيم.

هيچ کس نمى تواند او تعالى را چنانكه شايسته است عبادت نمايد و ليكن او را مطابق به امرش 

عبادت مى کند آن چنانكه در کتابش و سنت پيغمبرش امر نموده است.

همة مؤمنان در معرفت، يقين، توکل، محبت، رضا، خوف، اميد و ايمان با هم برابرند و در 

امور پايين تر از ايمان با هم فرق دارند.

اهللا تعالى بر بندگان خويش بسيار مهربان و عادل است؛ گاهى از روى مهربانى خويش چند 

برابر استحاق به بندگان پاداش اعطا مى کند و گاهى از روى عدل خويش به اندازة گناه براى 

مرتكب آن جزا ميدهد و گاهى از روى مهربانى خويش آنها را مى بخشد.

شرح

شناخت اسما و صفات خداوند متعال: براى ما الزم است که اهللا تعالى را به همة صفاتى 

که او خود را بر آن موصوف نموده و يا در احاديث براى او تعالى ثابت شده، بشناسيم.
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� ßÁáÆßh áRàÉ ßi�åÄåÑ>ßá�ß?� å�� ßÁÆ àb åVá·àÈ� ßÀÈådç¶=�á=ÆàeßcßÆ�>ßÃåE�àÅÇ à¢áa>ßª�Îß¿ ájàá�=�Ð>ßá�ßÙ=�åäå�ßÆy :اهللا تعالى مى فرمايد

·wßÁÇà )سورة اعراف: ١80( ß»á£ßÈ�á=Çà¾> ß²�>ßº
ترجمه: و خدا را است نام هاى نيک پس بخوانيد اورا به آن نامها و بگذاريد آنانرا که کجروى 

مى کنند در نامهاى خدا، جزاى آنچه انجام مى دادند برايشان داده خواهد شد.

در حديث شريف از ابوهريره رضى اهللا تعالى عنه روايت است که رسول اهللاU  فرموده است: 

(1) .��ßÍç¿ßá�=� ß̧ ß]ßa�> ßÂ> ßr áUß?� áÀßº�= âb åU=ßÆ�ç×åC�âÍßÑ>åº�>âá�=�ß�å£ ájåIßÆ�âÍß£ ájåI�åçå�� çÁåC� 
ترجمه: اهللا> نودو نه اسم دارد، کسى که آنرا حفظ نمود )و به مقتضى آن عمل کرد( داخل 

جنت خواهد شد.

بلكه  است،  منحصر  نودونه  در  تعالى  اهللا  اسماى  که  نميشود  الزم  مذکور  حديث  از  البته 

پروردگار متعال عالوه بر آن، اسماى ديگرى هم دارد؛ بنابر اين امام ابوحنيفه ميگويد که بايد 

خدا را با همة اسماء و صفاتش شناخت و آنها را در عدد معينى نبايد محدود کرد.

حق بندگى اهللا تعالى: چنانچه امام ابو حنيفه رحمه اهللا مى گويد »هيچكس نميتواند که اهللا 

تعالى را آن چنانكه شايستة اوست عبادت کند« از همين جهت اهللا تعالى هيچكس را باالتر از 

توانش مكلف نساخته؛ بلكه تكاليف شرعى را طورى وضع نموده که از توان و قدرت ايشان 

£w>ßÃß )سورة بقرة: 286( ái àÆ�ç×åC�> âjá«ß¾�àä�=� à¬ë· ß³àÈ�ß×y :بيرون نباشد؛ چنانچه مى فرمايد

ترجمه: خداوند مكلف نمى کند کسى را مگر به اندازة توانش.

بنا برين بنده بايد به اندازة توان خود مطيع و فرمان بردار اهللا تعالى باشد، در هرجا و هر وقت 

اطاعت اهللا و رسول را بجا آورد و اراده و اختيار خود را تحت اراده و اختيار شرع قرار دهد.

چنانچه اهللا تعالى مى فرمايد:

wßÁÇ )سورة قصص: 68( à²åf ánàÈ�> ç» ß¢� ß�>ß£ßIßÆ�åç�=� ßÁ> ßVáF ài�àÌßß�åá�=� à¼àß�� ßÁ>ß²�>ßº� àe>ßJáß�ßÆ�Ð> ßnßÈ�>ßº� à°à·áß�� ß́ èEßeßÆy
ترجمه: و پروردگارت هرچه خواهد مى آفريند و برمى گزيند و ديگران را اختيارى نيست. 

خداوند پاك تر و بلند تر از آن است که براى او شريک مى آورند.

١- مسلم: ج 8  ص63. 
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تعريف عبادت: عبادت در لغت به معناى خضوع و تذلل است و هر عملى که در آن نهايت 

خضوع و کرنش با کمال محبت و اميد جمع شود عبادت است.

در اصطالح شرع اسالمى: عبادت اسم جامعى است براى هر آنچه که خداوند آنرا دوست 

دارد و به آن امر فرموده است. پس عمل به آنچه خداوند ما را امر کرده عبادت است؛ همچنان 

مانند:  مشروع؛  عادات  و  است  عبادت  نيز  کرده  نهى  آن  از  را  ما  خداوند  آنچه  از  اجتناب 

خوردن، نوشيدن و غيره اگر به قصد امتثال اوامر خدا و به هدف استعانت بر طاعت خدا انجام 

شود نيز عبادت است. 

شروط قبول عبادت در اسالم: عبادت در اسالم وقتى قابل قبول و پذيرش مى شود که 

در آن دو شرط موجود باشد: اخالص نيت و مطابقت با شريعت محمدى. چنانچه خداوند 

مى فرمايد: 

w=âb )سورة کهف: ١١0(. ßUß?�åÄëEße�åÌßa>ßF å£åE� áµåf ánàÈ� ß×ßÆ�>âå�> ßq� âØß» ß¢� á̧ ß»á£ßÉá·ßª�åÄëEße�Ð>ß̄ å¶�Ç àQáfßÈ� ßÁ>ß²�Àß»ßªy
ترجمه: پس هر کى به ديدار پروردگارش اميدوار است، بايد که عمل صالح انجام دهد و در 

عبادت پروردگارش کس ديگرى را شريک نسازد.

علما مى گويند: مراد از عمل صالح مطابق بودن آن با ظاهر شريعت نبوى و مراد از شريک 

قرار ندادن در عبادت، اخالص، يعنى دور بودن آن از ريا و تظاهر است. 

محسوب  جهان  آفريدگار  ويژگى هاى  از  عبادت  و  عبوديت  يعنى  الوهيت  که  آنجا  از  و 

مى شود، صرف عبادت جز به پيشگاه او به چيزى و کس ديگرى جايز نبوده صرف آن به غير 

اهللا شرك مى باشد.

هدف بعثت پيامبران، دعوت مردم به عبادت خداى واحد: پيامبران اهللا> به خاطر 

دعوت مردم به توحيد الوهيت و منحصر کردن عبادت در ذات اهللا تعالى مبعوث شده اند. 

اهللا> مى فرمايند: 

wåÁÆ )سورة انبياء: 25( àbàF á¢>ßª�>ß¾ß?� ç×åC�ßÄß¶åC� ß×�àÄç¾ß?�åÄáÉß¶åC�Ê åUÇà¾� ç×åC� æ¹Ç àiçe�Àåº� ß́ å·áFß®�Àåº�>ß¿á· ßiáeß?�>ßºßÆy
ترجمه: و نفرستاديم پيش از تو هيچ پيغمبرى؛ مگر اينكه وحى مى کرديم به وى که نيست 
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هيچ معبود برحق غير از من، پس تنها مرا پرستش کنيد.

و  داشتند  باور  ربوبيت  توحيد  به  مشرکان  از  بسيارى  مى دهد  گواهى  کريم  قرآن  چنانچه 

خداوند متعال را خالق و رازق جهان مى دانستند؛ اما انحرافشان در توحيد الوهيت يعنى در 

توحيد عبادت بود؛ چنانچه اهللا جل جال له مى فرمايد:�

��)سورة زخرف: 87(. ßÁÇ à³ßªáÖàÈ�Îç¾ß@ßª�àç�=� çÀà¶Ç à̄ßÉß¶� á¼ àÃß̄ß· ß]� áÀçº�¼ àÃßJá¶ß@ ßi�ÀåÒß¶ßÆ 
ترجمه: و اگر سؤال کنى از ايشان که کدام کس بيافريد ايشانرا، البته گويند خدا آفريده است 

پس چگونه برگردانيده ميشويد از عبادت اهللا. 

مؤمنان در معرفت خدا برابر اند: همة مؤمنان از نگاه معرفت، توکل و محبت خداوند 

و در خوف و اميد از او، با هم برابر و مساوى اند؛ زيرا اينها به يقين، باور و اخالص ارتباط 

دارند و اصل و جوهر يقين، باور و اخالص، زيادت و نقصان را نمى پذيرد؛ اما مؤمنان در انجام 

اعمال باهم متفاوت اند.

 ارزيابى 

آيا مؤمنان دراصل معرفت باهم مساوى اند؟ ١ -

آيا تعداد اسماى اهللا تعالى در نود ونه اسم محدود مى باشد؟- 2

چگونه مى توان عبادت اهللا تعالى را بجا آورد؟- 3

عبادت را تعريف نماييد.- 4

شروط قبول عبادت را بنگاريد.- 5

 كارخانه گى

شاگردان، در مورد اين درس يک مقالة کوتاه بنويسند.
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     درس بيست و پنجم

احوال عالم برزخ

*å�¯¶=��� ãÀÑ>²� ã°U�æ�³¾Æ�(æf³¿º� à¹=ÖiÆ
* ã° ßU�åÅå�®���åb ßjß�=��C� å\Æèf¶=�àÌa>¢CÆ

*ãhÑ>Q� ã°U�ß�¿ºÖ�=�åÌ> ßr à¢� åx£ßFå¶Æ�(¼åÃë· à²�åe>«³·¶� ãÀÑ>²� ã°U�àÄàE=d ß¢ßÆ�(å�¯¶=�àÍ ßì§ ßuÆ�
�åbßÉ¶=�ÏßÇ åi�ÄE�¹Ç¯¶=�ãhÑ>Rª�àÄà�å=�çh¢��=� åL>«q�Àº�åÍÉie>«¶>E�àÐ>»·£¶=�àÅßfß²c�æÐÊm� ȩ̀ à²ßÆ

*æÍçÉå«É ß²�×Æ�(æÄÉFnßI�ØE� ç̧ QÆ�çh¢�$Ï=b]�ÏÆfE%� ß¹>¯àÈ�Á?� àgÇàß�ßÆ�åÍçÉ åie>«¶>E

ترجمه: پرسان کردن نكير و منكر در قبر حق است و واقع شدنى است.

و همچنان عودت روح به بدن مرده در قبر حق است، و فشار دادن و تعذيب قبر براى همه 

کفار و نيز براى برخى مؤمنان گنهگار حق و واقع شدنى  است.

و هر آنچه که علما به زبان فارسى در بارة صفات بارى تعالى ترجمه نموده اند جايز است؛ به 

استثناى»يد« ) که در فارسى بايد براى آن دست گفته نشود( اما جايز است که گفته شود، به 

روى خدا به شرطى که تشبيه و بيان کيفيت در آن صورت نگيرد.

شرح

براى آن  اول جهان آخرت داخل مى گردد که  به مرحلة  بميرد  انسان  هرگاه  برزخ:  عالم 

برزخ گفته ميشود. برزخ در لغت پرده و حايل و فاصله ميان دو چيز را گويند. اهللا جل جالله 

مى فرمايد:

�wåÁ>ßÉå§áFßÈ )سورة رحمن: 20((١) ç×� ã̀ ßgáfßE�> ß» àÃß¿áÉßEy
ترجمه: ميان اين هردو دريا فاصله و حايلى است که يكى بر حدود ديگرى تجاوز نميكند.

و در اصطالح: برزخ عبارت است از مرحله يى که ميان عالم دنيا و عالم آخرت مى آيد و ميان 

هر دو فاصله و حايل ايجاد مى کند و  آن از مرگ شروع مى شود و تا قيام قيامت ادامه پيدا 

�wßÁÇàNß£áFàÈ�å½áÇßÈ )سورة مؤمنون: ١00( ß�åC� ã̀ ßgáfßE�¼åÃåÑ=ßeßÆ�ÀåºßÆy :مى کند؛ چنانچه اهللا مى فرمايد

ترجمه: و از عقب )کسانى که مى ميرند( فاصله و حجابى باشد تا روزيكه برانگيخته شوند.

١- اصول الدين االسالمى صفحه 380
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سؤال نكير و منكر: بعد از آنكه متوفى در قبر گذاشته مى شود، دو فرشته بنامهاى نكير و 

منكر نزد او مى آيند و او را زنده نموده از وى سه سؤال مى کنند:

١. پروردگارت کيست؟

2. دينت چيست؟

3. پيغمبرت کيست؟

باشد، جواب ميدهد: رب من اهللا> است، دين من اسالم است و  اگر متوفى مؤمن صالح 

پيغمبر من محمدU است.

مژده  ابدى  سعادت  به  را  او  و  مينمايند  معرفى  بهشت  در  را  او  جايگاه  فرشته ها  آن  از  پس 

مى دهند و پس از آن گور او باغچه يى از باغچه هاى بهشت خواهد بود تا روز رستاخيز و 

اگر متوفى منافق و يا کافر باشد، سؤالهاى فوق را پاسخ داده نمى تواند و مى گويد: »ال ادرى«  

يعنى من نميدانم.

پس فرشتگان او را با گرز هاى آهنين چنان مى کوبند که چيغ و فغان او بلند مى شود و صداى 

فريادش را جز انسان ها و جنيات، همة موجودات مى شنوند.(1) و پس از آن گور او حفره يى 

از حفره هاى دوزخ خواهد بود تا روز رستاخيز.

آمدن روح به بدن: اهللا تعالى براى مرده درقبر يک نوع زندگى مى بخشد که از اثرآن 

مرده در قبر احساس عذاب و يا نعمت  ميكند. اين زندگى با داليلى از قرآن و سنت ثابت 

است و ما به آن ايمان و باور داريم؛ اما  چگونگى آن به ما معلوم نيست.(2)

 Uفشار قبر: فشار قبر حق و ثابت است و يقين و باور کردن بر آن واجب مى باشد، نبى کريم

»بدون شک ضغطه  عنها مى فرمايد:  اهللا  عايشة صديقه رضى  به روايت حضرت  در حديثى 

از آن رهايى  از آن رهايى مى يافت، سعد بن معاذ  قبر واقع شدنى است. اگر کسى  )فشار( 

مى يافت«.(3) 

عذاب قبر و نعمت هاى آن: يكى از مَُسلَّمات عقيدة اسالمى ايمان به احوال عالم برزخ و 

باور به اين است که انسانها پس از مرگ، در گور خويش نظر به اعمالشان تعذيب و شكنجه 

مى شوند و يا از نعمات الهى محظوظ و بهره مند مى گردد، اين حقيقت در قرآن کريم و سنت 

1- صحيح البخارى.
2- شرح عقيده طحاوى را درين مورد مطالعه گردد البته صفحه 267

٣- تهذيب االثار - امام طبرى حديث 328
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نبوى، ثابت گرديده است؛ چنانچه اهللا تعالى در مورد فرعونيان مى فرمايد: 

�w)سورة غافر: 46( åH=ßdß£á¶=� çb ßmß?� ßÁáÇ ß¢áfåª� ß¹A�=Çà· å]áaß?�àÍ ß¢> çj¶=�à½Ç à̄ßI�ß½áÇßÈßÆ�>éÉ ån ß¢ßÆ�=éÆ àb à¦�>ßÃáÉß· ß¢� ßÁÇ àußfá£àÈ� àe>ç¿¶=y
ترجمه: فرعونيان صبح و شام بر آتش عرضه مى شوند و روزى که قيامت برپا شود )ندا آيد 

که( آل و خويشان فرعون را در سخت ترين عذاب )جهنم( وارد کنيد.

اهللا تعالى درين آيت آل فرعون را به دو نوع عذاب وعيد داده و نوع دوم را به آخرت موکول 

کرده و آنرا به نوع اول معطوف ساخته و چون عطف داللت به مغايرت دارد معلوم ميشود که 

عذاب نوع اول پس از مرگ و قبل از  قيام قيامت براى شان داده ميشود و آن بدون عذاب 

قبر، چيز ديگرى نيست.

همچنان نبى کريمU مى فرمايد: 

(١)� àe>ç¿¶=�åfà« àU� ãÀåº�ãàÌßfã« àU�Æ?�åÍç¿ß�=� åz>ßÈåe� ãÀåº�ãàÍ ßuãÆße�àã�ß̄ã¶=�>ßç�C 
ترجمه: بدون شک قبر باغچه يى از باغچه  هاى جنت و يا حفره يى از حفره هاى جهنم مى باشد.

 ارزيابى

١- معنى لغوى و اصطالحى برزخ را بيان کنيد.

2- نكير و منكر چه کسانى اند و چه سؤالهايى را در قبر مطرح مى کنند؟

3- يک دليل از قرآن کريم و يک دليل از حديث نبوى در مورد نعمت و عذاب قبر 

ذکر کنيد؟

 كارخانه گى

در مورد احوال قبر و عالم برزخ يک مقالة بنويسيد که از ده سطر کم نباشد.

١- ترمذى حديث 6462
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     درس بيست وششم

شفاعت

��å¿åºÖ»·¶ �¼·iÆ �ÄÉ·¢ ��= �Î·q��¿¶= �àÍ ß¢>ß« ßmßÆ �( ã°U�½Øj¶= �¼ÃÉ·¢ �åÐ>ÉF¾Ù= �àÍ ß¢>ß« ßmßÆ
ãKE>M� ã°U� ßH>¯£¶=�ß�F åQÇßJjà�=�¼Ã¿º�åfåÑ>ßF ß³¶=� å̧ ÂÙÆ�(ß�Få¾dà�=

ترجمه: شفاعت انبياء(حق است و شفاعت نبى کريمU براى مؤمنان گنهگار و اصحاب 

کباير که مستحق دوزخ گرديده باشند حق وثابت است.

شرح

تعريف شفاعت

طلب  از  است  عبارت  شفاعت  شرعى،  اصطالح  در  و  گويند  را  وساطت  لغت  در  شفاعت 

مغفرت از خداوند متعال، براى کسى  که مستحق عذاب الهى گرديده باشد.

انواع شفاعت

شفاعت بر دو نوع است: شفاعت مقبول و شفاعت مردود:

شفاعت مقبول: شفاعتى است که در آن شرايط ذيل موجود باشد:

الف- اذن و اجازة خداوند متعال براى شفاعت کننده؛ زيرا بدون اجازة او تعالى کسى به کسى 

شفاعت کرده نمى تواند.

ب- موحد بودن شفاعت شونده. اگر کسى از دنيا با شرك و يا کفر برود در روز قيامت از 

شفاعت کسى بهره مند شده نمى تواند.

شفاعت مردود: شفاعتى است که شرايط فوق الذکر در آن متوفر نشده باشد. 

شفاعت مقبول، باز بر دو نوع است: شفاعت خاصه و شفاعت عامه:

شفاعت خاص: و آن عبارت است از شفاعت انبيا و اوليا، شهدا و صديقين و صالحين براى 

تعدادى از مؤمنان گنهگار در روز قيامت تا مورد عفو پروردگار قرار گيرد و از عذاب دوزخ 

نجات يافته وارد بهشت شوند.
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به کس  او  نبى کريمU مى باشد و جز  اين شفاعت مخصوص  يا عظمى:  عامه  شفاعت 

ديگرى داده نمى شود و در حديث شريف »مقام محمود« خوانده شده است ؛ بنا بر احاديث 

صحيح و معتبر، در روز قيامت مردم براى شروع حساب و کتاب، مدتها سرگردان و پريشان، 

انتظار مى کشند و هر امتى از پيغمبر خود، تقاضا مى کند که به درگاه الهى دست نياز بلند کند 

و از وى التماس کند تا خداوند بر خاليق رحم آورد و حساب و کتاب آنها را آغاز نمايد؛ 

اما هر کدام از آنها معذرت مى خواهد و مى گويد که به پيغمبر اسالم حضرت محمد مصطفى 

به  الهى سر  در درگاه  ايشان  و  مراجعه مى کند  ايشان  به  باآلخره همة خاليق  کنند،  مراجعه 

سجده مى گذارد و از وى با سوز و گداز التماس مى کند که مردم را از اين هول بزرگ نجات 

داده حساب و کتاب  آنها را آغاز نمايد. خداوند دعاى آن حضرت را استجابت مى کند و 

حساب و کتاب بندگان را آغاز مى کند و بدين ترتيب، دروازة شفاعت براى همه کسانى که 

مستحق آن اند باز مى شود و همه پيامبران، فرشتگان، بندگان صالح، صديقين و شهداء براى 

تعداد مردم  تا يک  براى آن است  اين شفاعت ها  از  البته برخى  تعدادى شفاعت مى نمايند؛ 

رهسپار جنت گردند و برخى براى آن است تا بر يک تعداد عذاب تخفيف يابد و از يک 
تعداد درجات شان بلندتر شود. )١(

 ارزيابى

معنى لغوى  و اصطالحى شفاعت را بيان کنيد. ١ -

شفاعت بر چند نوع است؟ 2 -

شرايط قبول شفاعت را بيان کنيد؟ 3 -

شفاعت عظمى چگونه و مخصوص کى مى باشد؟ 4 -

 كارخانه گى:

در مورد شفاعت نبى اکرمU، يک مقاله بنويسيد که از پنج سطر کم نباشد.

1- خالصة مضمون حديث متفق عليه )روايت شده توسط مسلم و بخارى(.
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     درس بيست وهفتم

ميزان و حوض

* ã°U�½Øj¶=Æ�ÌØr¶=�ÄÉ·¢��¿¶=� àzÇUÆ�( ã°U�åÍßº>ßÉå̄¶=�à½ÇßÈ� åÁ=hÉå�>E� å¹>»¢Ù=� àÁgßÆßÆ

 Uترجمه: وزن  کردن اعمال توسط ترازو روز قيامت حق است و همچنان حوض نبى اکرم

حق است.

شرح

ترازوى اعمال: اهللا تعالى در روز قيامت جهت وزن اعمال بندگان خويش ترازويى را وضع 

مينمايد و توسط آن اعمال شانرا وزن و در حضور همه مردم آنرا آشكار مينمايد. چگونگى 

آن ترازو براى ما معلوم نيست؛ اما به آن ايمان و باور داريم؛ زيرا اهللا> مى فرمايد: 

w>âÒáÉ )سورة انبيا:47( ßm� ãká«ß¾� à¼ß· á�àI�ßØßª�åÍßº>ßÉå̄á¶=�å½áÇßÉå¶� ß� ájå̄á¶=� ßÀÈåg=ßÇßá�=� à¤ ßvß¾ßÆy
کرده  کسى  هيچ  بر  ستمى  هيچ  پس  قيامت  روز  را  عدل  ترازوى  نهيم  ميان  در  و  ترجمه: 

نشود. 

همچنان نبى اکرمU مى فرمايند: »دو کلمه است که به زبان خفيف و نزد خداوند محبوب و در 

ترازوى اعمال ثقيل مى باشد، يكى»سبحان اهللا وبحمده« و ديگر »سبحان اهللا العظيم« است«.

حوض رسول اكرمU: اهللا جل جالله در روز قيامت به پيغمبر ما حضرت محمدU امتيازات 

بلندى عطا مى فرمايد که يكى از آنها حوض کوثر است.

حوض کوثر که حوض رسول اکرمU نيز خوانده مى شود، آبش از شير سفيد تر و از برف 

سرد تر و از عسل شيرين تر و از مشک خوشبوتر است. طول و عرض آن مساوى بوده هر 

زاويه اش به اندازة مسافة يكماهه راه است.
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� åt>ß£á¶=� åÀáE�Æåf á» ß¢� àÀáE�åç�=� àbáF ß¢� ß¹>ß®� ß¹>ß®�ßÍ ß³áÉß·àº�ÎåEß?� åÀáE=� åÀ ß¢ :مى فرمايند Uچنانچه رسول اکرم

� àxßÉáEß?�àÅ àÕ>ßºßÆ�ãÐ=ßÇ ßi�àÅ>ßÈ= ßÆßgßÆ�æfáÃ ßm�àÌß� åjßº�Î åuáÇ ßU� �)¼·iÆ�ÄÉ·¢��=�Î·q)�åç�=� à¹Ç àiße� ß¹>ß®
�àÅ ßbá£ßE�à@ ß» á�ßÈ�ßØßª�àÄá¿åº� ßHåf ßm� áÀß»ßª�åÐ> ß» çj¶=�å½Ç àRà¿ß²�àÄà¾=ßhÉå²ßÆ� ǻ ájåá�=� ßÀåº� àGßÉ á{ß?�àÄà�åeßÆ� å±åeßÇá¶=� ßÀåº
=��*%-$ ترجمه: »حوض من به اندازة مسافة يكماهه فراخى دارد و همه زاويه هايش با هم  âbßEß?
مساوى و برابر است، آبش از نقره سفيد تر و بوى آن از مشک خوشبوتر مى باشد. پياله هاى 

آن به مثل ستاره هاى آسمان است و کسى که از آن بنوشد هيچگاه تشنه نخواهد شد«.

اين حوض که از بهشت سرچشمه مى گيرد در ميدان محشر مى باشد، کسانى که از شفاعت 

رسول اکرمU  بهرمند مى گردند مستحق نوشيدن آن مى شوند، خداوند ما و شما را از شفاعت 

رسول اکرمU  و از نوشيدن آب کوثر محروم نگرداند.

 ارزيابى

اعمال انسان ها چه وقت وزن مى شود؟ ١ -

براى اثبات وزن اعمال دو دليل نقلى ذکر کنيد. 2 -

براى اثبات حوض نبى کريمU- 3 دليل بياوريد.

 كارخانه گى

در مورد صفات حوض کوثر يک مقالة کوتاه بنويسيد.

١- رواه مسلم
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      درس بيست وهشتم

حساب، جنت و دوزح

� àL>¿j�= �¼��À³I �� �ÁCÆ �( ã°U�åÍº>É¯¶= �½ÇÈ � åL>¿j�>E �å½Çr�=�ß�E�>»Éª � àt>r¯¶=Æ
*ãhÑ>Q� ã°U�¼ÃÉ·¢� åL>ÒÉ çj¶=� à\f ßìßª

*â=bºfi�ÄàE=ÇMÆ�(�>£I�å�=� àH>¯¢�Î¿«È�×Æ�(â=bE?� åÁ>É¿«I�×� åÁ>J®Ç·��àe>¿¶=Æ�(àÍ¿�=Æ
*àÄà¾×d à]�àÄà¶ØuCÆ�(àÄ¿º�â×b ß¢�àÐ> ßnßÈ�Àßº� ȩ̀ åvàÈßÆ�(àÄ¿º�âØvª�àÐ>nÈ�Àßº�ËåbÃßÈ��>£I�à�=Æ

� å¹Æd^�=�àÍEÇ¯¢�=d²Æ�(àÄ¿º� ã¹b ß¢�ßÇ àÂßÆ�(àÅ> ßufßÈ�>ßº��C� àbFß£¶=� å°ëªßÇàÈ�×�Á?� åÁ×dà�=��j«IÆ
*åÍçÉ år£ß�=�Î·¢

� à¹Çà̄ß¾�À³¶Æ�(â=� ßQÆ�â=fÃß®� åÀºÖ�=� åbFß£¶=� ßÀåº� ßÁ>�Ý=� àGà·jßÈ� ßÁ>ìÉn¶=� çÁC� ß¹Çà̄ß¾�Á?� àgÇàß��×ßÆ
* àÁ> ßìÉ çn¶=�àÄ¿åº�àÄàFà·jßÈ�ædåÒß¿É ßVßª� ßÁ>�Ý=� à¥ßbßÈ� àbFß£¶=

ترجمه: گرفتن قصاص با اخذ نيكى هاى ظالم و دادن آن به مظلوم، در روز قيامت حق است. 

در صورتى که ظالمان نيكى نداشته باشند، گرفتن گناهان مظلومين و بار کردن آنها بر ظالمان 

حق و ممكن است.

جنت ودوزح همين حاال خلق شده و موجود است و هرگز از بين نميرود. همچنين ثواب و 

عذاب الهى از بين نميرود و دايمى مى باشد.

خداوند هر کى را بخواهد از روى مهربانى رهنمايى مينمايد و هر کى را بخواهد بر اساس 

عدالت، گمراه ميكند. وگمراه کردن خداوند به معناى خذالن اوست.

باشد،  موجب رضايتش  که  را  کارى  انجام  توفيق  بنده  براى  اهللا  که  آنست  معنى خذالن  و 

محسوب  عدل  اهللا  جانب  از  گنهكار  به  دادن  جزا  همچنان  است؛  او  عدل  اين  و  نمى دهد 

ميشود.
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ايمان را سلب مى نمايد؛ بلكه  بندة مؤمن به زور و جبر  از  و جايز نيست بگوييم که شيطان 

ميگوييم که بنده، ايمان را ترك مى نمايد و پس از آن شيطان آنرا از او سلب مى کند.

شرح

اخذ قصاص از ستمگران در روز قيامت: در روز قيامت و در درگاه عدل الهى ستمگران 

و مستكبران به جزاى اعمال بدشان مى رسند و از آنها براى مظلومين و ستمديدگان قصاص 

گرفته مى شود. چنانچه از احاديث نبوى بر مى آيد در آن روز نيكى هاى ظالم گرفته مى شود 

و به مظلوم داده مى شود و اگر ظالم نيكى نداشته باشد گناهان مظلوم بر ظالم بار کرده ميشود. 

درين مورد نبى کريمU مى فرمايند:

فرا  از  قبل  از آن رها سازد،  امروز)در دنيا( خود را  باشد،  اگر کسى برگردنش حق  کسى 

رسيدن روزى که نه دينار باشد و نه درهم. در آن روز اگر داراى عمل نيک باشد به اندازة 

حق مظلوم از او گرفته ميشود و به مظلوم داده مى شود و اگر عمل نيک نداشته باشد، گناهان 

صاحب حق بر او بار کرده مى شود.(١)

جنت و دوزخ همين اكنون وجود دارد و دايم خواهد بود: جنت و دوزخ همين 

اکنون موجود بوده و براى هميشه باقى خواهد ماند و هرگز از بين نخواهد رفت. به همين 

ترتيب نعمت ها و عذاب هاى مهيا شده در بهشت و دوزخ، از بين نخواهد رفت، اهللا تعالى در 

مورد جنت مى فرمايند:

�6wß�å̄çJيعنى جنت براى متقيان آماده گرديده است و در مورد دوزخ ميفرمايند: à»á·å¶� áLçb å¢à?y
6w يعنى دوزخ براى کافران آماده گرديده است. ßÀÈåfåª> ß³á·å¶� áLçb å¢à?y

و در حديث ديگرى روايت شده که: »در جنت چنان نعمت هايى وجود دارد که نه چشمى 

آنرا ديده و نه گوشى آنرا شنيده و نه در دل کسى خطور کرده است«.)2(

هكذا از ابن عمر رضى اهللا عنهما روايت شده که نبى کريمU فرمود:  "هر گاه که جنتيان به جنت 

و دوزخيان به دوزخ بروند، مرگ آورده ميشود و در ميان جنت و دوزخ ذبح ميگردد و صدا کرده 

١- امام بخارى شماره حديث 6534-2449
2- بخارى حديث 4750- سرفوى 3292-3١97 
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ميشود: اى اهل  جنت! بعد ازين جاويدانگى است و مرگ نمى آيد و اى اهل دوزخ! بعد ازين 

برابر و  اين حالت، خرسندى اهل جنت دو  به سراغ تان نمى آيد. در  جاويدانگى است و مرگ 

پريشانى اهل دوزخ نيز دو برابر مى گردد.

الزم به تذکر است که دوام و بقاى جنت و دوزخ به ادامه و ابقاى پروردگار است، ورنه آنها در 

ذات خود فنا و زوال را مى پذيرند و تنها ذاتى که فنا نا پذير مى باشد ذات پروردگار متعال است. 

 ارزيابى

در بارة اخذ قصاص از ستمگران معلومات بدهيد. ١ -

آيا جنت و دوزخ هم اکنون وجود دارند يا اينكه بعدا آماده مى شوند؟ 2 -

حديثى را که داللت بر دائمى بودن جنت و دوزخ دارد، ذکر کنيد. 3 -

 كارخانه گى

خالصة اين درس را در کتابچه هاى تان بنويسيد.
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      درس بيست و نهم

فضيلت و برترى ميان آيت هاى قرآنى

* ãHÇJ³º� å¬U>r�=���ßÇ àÂÆ�(����=� å¹Çie�Î·¢� ã¹h¿º� àÁAf¯¶=Æ
*åÍ»�£¶=Æ�(åÍ·Év«¶=���ãÍçÈåÇßJjàº�>ßÃè· à²�å½Ø³¶=�Î¿£º��� åÁAf¯¶=� àL>ÈAßÆ

� à¹ØQ�>ÃÉª�ßeÇ²d�=�ÁÙ�(Êif³¶=�ÍÈA� ß̧ Nåº�åeÇ à²dß�=�ßÍß·É åvßªßÆ�(åf²ëd¶=�ßÍß·É åvßª�>ßÃ åv£ßFå¶� çÁ?�×C
*åeÇ²d�=�àÍ·ÉvªÆ�(åf²d¶=�àÍ·Évª�( åÁ>J·Évª�>ßÃÉåª�Kß£ ß»ßJQå>ßª�(ÄàI>«qÆ�(ÄàJ»�¢Æ�(�>£I��=

�¼ÂÆ�( ã̧ vª�>ßÃÉª�åeÇ²d»·¶�kÉ¶Æ�(åe>«³¶=�åÍ çrå®� à̧ Nåº�Gj ßVßª�åf²d¶=�ßÍ·Évª�>ßÃ åv£ßFå¶Æ
* àe>«³¶=

*> ßÃß¿ÉßE� ßLàÆ>ß«ßI�×� å̧ vß«¶=ßÆ�(åÍ ß» ß�ß£¶=���ãÍçÈåÇßJjàº�>ßÃè· à²� àL>«r¶=Æ�(àÐ>�Ù=�´¶d²Æ

ترجمه: قرآن کريم از جانب خدا بر رسول اکرمU نازل گرديده و در صحيفه ها نوشته شده 

است.

آيات قرآن از لحاظ اينكه همة آنها کالم الهى است در فضيلت و عظمت با هم  برابر اند.

مگر برخى از آنها هم از فضيلت ذکر برخوردار است و هم از فضيلت مذکور؛ مانند: آيت 

الكرسى، زيرا در آن جالل، عظمت و صفات  اهللا تعالى تذکر يافته است، پس دو فضيلت در 

آن جمع شده يكى فضيلت ذکر و ديگر فضيلت مذکور.

و برخى آيت ها تنها از فضيلت ذکر برخوردار مى باشد؛ مانند: آياتى که در آنها قصه هاى کفار 

مذکور قرار گرفته؛ اما در اين مذکور کدام فضيلتى وجود ندارد.

و هكذا همه اسما وصفت هاى اهللا تعالى در عظمت و فضيلت برابر بوده تفاوتى درميان آنها 

وجود ندارد.
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شرح

تفاوت ميان آيات قرآنى از نگاه محتوا: در اين درس امام ابو حنيفه رحمه اهللا به فضيلت 

محتواى قرآن توجه نموده خاطر نشان مى سازد که آيه هاى قرآن کريم از اين جهت که همه 

کالم الهى است، با هم برابرند و هيچ تفاوتى ميان آنها وجود ندارد، اما از جهت اينكه در آنها 

چه ذکر شده و به بيان ديگر از نگاه محتواى مذکور در آنها با هم متفاوتند. از اين نگاه آيات 

قرآن بر اساس محتواى درونى شان از هم متفاوت بوده بر همديگر فضيلت و برترى دارند؛ 

بنابر اين آياتى که در آنها ذکر داستانهاى کفار و کارنامه هاى زشت آنها تذکر داده شده، 

چون تعبير و بيان آنها از طرف خدا بوده کالم الهى محسوب مى شود، داراى يک فضيلت 

است که عبارت است از فضيلت ذکر يعنى الهى بودن کالم و اما آياتى که در آنها اسما و 

است:  داراى دو فضيلت  داده شده،  تذکر  او  و عظمت  قدرت  نشانه هاى  و  صفات خداوند 

فضيلت ذکر يعنى الهى بودن تعبير و فضيلت مذکور يعنى محتواى درونى آن. از همين جهت 

است که سورة اخالص بر سورة مسّد فضيلت و برترى دارد، زيرا در اول دو فضيلت وجود 

دارد: فضيلت ذکر و فضيلت مذکور و در دوم تنها يک فضيلت وجود دارد: فضيلت ذکر؛ 

پس اول، هم از نگاه لفظ داراى فضيلت است و هم از نگاه معنى؛ اما دوم، تنها از نگاه لفظ 

داراى تقدس و فضيلت مى باشد نه از نگاه معنى. گذشته از آن  فضيلت بعضى آيت ها توسط 

 Uاحاديث نيز ثابت گرديده است؛ به طور مثال: مطابق به احاديث روايت شده، رسول اکرم

سورة فاتحه را افضل القرآن و آية الكرسى را سيدة القرآن و سورة يس را قلب قرآن و سورة 

اخالص را ثلث القرآن خوانده است.

همة اسما و صفت هاى اهللا> در فضيلت و عظمت باهم  فضيلت اسما وصفات اهللا>: 

بين  اما در احاديث در  اند و از روى مبنى و معنى کدام فرقى ميان آنها وجود ندارد؛  برابر 

اسماى او تعالى لفظ "اهللا" نسبت به ساير اسما بهتر دانسته شده است.

امام غزالى رحمه اهللا ميگويد: لفظ اهللا در اسماى رب العالمين بزرگ ترين اسم است؛ زيرا 

همة صفات الهى در آن جمع شده است و اطالق آن به غير اهللا  نه از روى حقيقت جايز است 
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و نه از روى مجاز. هيچ کس  آن را بر غير اهللا اطالق ننموده است، نه مسلمان و نه کافر و نه 

مشرك. اما ساير اسماى او تعالى از جانب مردم به غير اهللا اطالق شده و غير اهللا به آنها مسمى 

گرديده است؛ مانند: قادر، عالم، رحيم؛ زيرا استعمال اينها براى هر ذاتى که داراى صفات 

قدرت، علم و رحمت باشد، اشكال ندارد و در نصوص هم بر غير اهللا اطالق آن شده است.(١)

اما هرگاه که اطالق آن بر خداوند صورت گيرد معنى آن کامل، مطلق و غير محدود مى باشد 

و هرگاه که اطالق آن بر مخلوق صورت گيرد معنى آن ناقص، نسبى و محدود مى باشد.

 ارزيابى

آيا بين آيه هاى قرآنى از نگاه فضيلت تفاوت وجود دارد و يا خير؟ ١ -

بهتر بودن يک آيت به اعتبار مذکور چه  معنا دارد؟ 2 -

در اسماى اهللا تعالى کدام اسم افضل و اعظم است؟ 3 -

 كارخانه گى

در مورد فضيلت آيت الكرسى و آيات و سورة همانند آن يک مقالة کوتاه بنويسيد.

١- شرح ابو المنتهى و حاشية آن صفحة ١07 با اندکى تغيير.
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     درس سى ام

Uنزديكى و دورى به اهللا تعالى و معراج نبى كريم

�Î¿£º�Î·¢�À³¶Æ�(> ßÂåfrß®Æ�(åÍª>j�=� å¹Ç à{� å°Èåf ß{�Àº�àÅb£àE�×Æ�(�>£I�å�=� àHfà®� ßkÉ¶Æ
* åÁ=Ç�=Æ�(åÍº=f³¶=

* æ¬É²�ØE�àÄ¿º�ãbÉ£E�Êq>£¶=Æ�( æ¬É²�ØE�àÄ¿º� ãGÈf®� à¤Éì�=Æ
��[E� àÇ®Ç¶=Æ�(åÍ¿�=���àÅ àe=ÇQ�´¶d²Æ�(ÊQ>ß¿à�=�Î·¢� à¤ß̄ßÈ� à¹>F®Ý=Æ�( àb£F¶=Æ�( àHf¯¶=Æ

*æÍÉ«É²�ØE�åÄÈbÈ
�¹>�=���ßb¯J£È�Á=�àÄ¶�Ê§F¿È�àÄç¾Dßª�bÉUÇJ¶=�¼·¢� å°Ñ>®a�Àº�ãÐÊm� åÁ>j¾Ý=�Î·¢� ß̧ ³m?�=cCÆ
�×Æ�(G·ì¶=�à�]@I�àÄ à£jÈ�×Æ�(Ä¶@jÉª�â>�>¢�b��Á?��C��>£I��=�ßb¿¢� àH=Çr¶=�ÇÂ�>º

* ß¬ß®ßÆ�ÁC�f«³ÈÆ�(åÄÉª� åÇ®Ç¶>E� àeßd£àÈ
* ã¹> ßu� ã¥åbßJF àº�ßÇ àÃßª�àÅçaße�Àº�( ã°U� åT=f£å�=�àß� ß]Æ

ترجمه: نزديک بودن و دور بودن به اهللا تعالى به معناى درازى و کوتاهى مسافه و فاصله 

نيست؛ بلكه به معنى تكريم و يا تذليل )آن بنده( مى باشد.

بندة مطيع و صالح به اهللا تعالى بالکيف نزديک و بندة گنهگار از او بالکيف دور مى باشد.

خدا(.  بر  )نه  مى شود  واقع  عابد  و  کننده  مناجات  بندة  به  شدن  روبرو  و  دورى  و  نزديكى 

همچنان زندگانى در جوار اهللا و يا وقوف در پيشگاه او تعالى همه بالکيف است )کيفيت و 

چگونگى آن را تنها اهللا تعالى مى داند(.

و اگر بر کسى حل مسأله يى از مسائل علم عقايد و توحيد مشكل شود بر وى الزم است که 

بگويد من برهر آنچه نزد اهللا تعالى حق است ايمان آورده ام، تا اينكه عالمى را پيدا نموده و 

از  طريق طرح پرسش به وى مشكلش را حل نمايد و جايز نيست که در جستجوى يافتن عالم 

تأخير کند؛ زيرا درصورت تأخير معذور پنداشته نميشود و اگر توقف کرد )و عقيدة درست 

در اين مورد را ندانست( کافر ميگردد.

خبر معراج حق بوده و رد کنندة آن مبتدع و گمراه محسوب مى شود.
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شرح 

درين درس سه موضوع مهم تذکر يافته است:

١. معنى قرب و بعد به اهللا تعالى.

2. حكم حل مسائل عقيدتى مشكل.

.U3. معراج نبى کريم

معنى قرب و بعد  1 -

منظور از نزديک بودن و دور بودن به اهللا تعالى درازى و کوتاهى مسافه نيست؛ زيرا در اين 

صورت محدوديت وتشبيه اهللا تعالى الزم ميشود؛ بلكه معنى قرب آنست که بندة مطيع مورد 

تكريم و لطف اهللا تعالى مى باشد و معنى بعد آنست که بندة عاصى و گنهگار از تكريم و لطف 

او تعالى دور افتاده و مورد توهين و بى توجهى او قرار گرفته است. قرب، بعد و اقبال در بارة بنده 

بكار مى رود نه در بارة خدا و حتى به همين کاربرد هم معناى حقيقى آن بالکيف مى باشد.

جملة  از  پروردگار،  روى  پيش  وى  وقوف  يا  و  بهشت  در  اهللا  با  بنده  بودن  همجوار  هكذا 

مفاهيمى است که ما چگونگى و کيفيت آن را نمى دانيم و مانند اسما وصفات اهللا> آنرا 

بطور بالکيف قبول مى نماييم.

حكم ايمان به مسائل مشكل 2 -

اگر براى کسى در مورد فهم مسائلى مربوط به علم عقايد و توحيد مشكل پيدا شد در آن 

حالت بايد بگويد که من به همان چيز ايمان دارم که در نزد اهللا> صحيح وحق است و پس 

از آن در جستجوى حل آن برآمده از طريق علما و متخصصين مشكل خود را حل نمايد، 

او  براى  ماندن  ساکت  مورد  درين  و  مى شود  گنهگار  انداخت  تأخير  به  را  کار  اين  اگر  و 

عذر پنداشته نميشود و اگر کسى به حقيقت دست نيافت، اما ساکت و خاموش ماند و براى 

فهماندن خود اقدام به جستجو نكرد، کافر مى شود.
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: 3 -Uاسراء و معراج نبى كريم

حادثة اسراء و معراج از حوادث خارق العاده يى است که در سال دهم بعثت به وقوع پيوسته و از 

جملة معجزات رسول اکرم U محسوب ميگردد. ذيًال به توضيح هر کدام از آنها پرداخته مى شود.

اسراء: اسراء رفتن درشب راگويند و درينجا مراد از اسراء، سير خارق العادة نبى کريمU در 

يک شب از مكه به بيت المقدس مى باشد.

معراج: معراج از عروج به معناى باالرفتن است و مراد از آن باال رفتن نبى کريمU از طرف 

همراهى  به  و  براق  توسط   Uاکرم رسول  وارده،  اخبار  به  مطابق  مى باشد.  آسمانها  به  شب 

جبرئيل امين اول از مكه به بيت المقدس و سپس از آنجا  به آسمانها عروج کرد و به مالقات 

پروردگار متعال مشرف گرديد. 

است.  ذکر شده  اشارتاً  معراج  واقعة  و  يافته  تذکر  بطور واضح  قرآن کريم  در  اسراء  واقعة 

چنانچه اهللا> مى فرمايند:

�àÄß¶áÇ ßU�>ß¿á²ße>ßE�Ëådç¶=�Î ßrá®ßÙ=�åbR ájßá�=� ß�åC�å½=ßfßá�=�åb åR ájßá�=� ßÀëº�âØáÉß¶�åÅ åbáFß£åE�Ïßf áiß?�Ëådç¶=� ßÁ> ßVáF àiy
�w )سورة بنى اسرائيل(  årßF¶=� à¤É å» çj¶=�ßÇ àÂ�àÄç¾åC�>ß¿åI>ßÈA� áÀåº�àÄßÈåfà¿å¶

ترجمه: پاك است آنكه ببرد بندة خود را شبى از مسجد حرام بسوى مسجد اقصى که مبارك 

گردانديم پيرامون آنرا تا بعض نشانه هاى خود را به او بنماييم. هر آئينه اوست شنواى بينا.

هر دو واقعة اسراء و معراج در احاديث بطور واضح و صريح تذکر يافته است.(١)

طحاوى  امام  است.  يافته  انجام  بيدارى  به  بدن  و  روح  با  حقيقى  طور  اسراء  و  معراج  سفر 

ميگويد: معراج حق است،  نبى کريمU از طرف شب، با روح و بدن به آسمان سفر نموده و 

از آنجا تا بلندترين جايى که اهللا خواسته بود، صعود کرد و خداوند به وى وحى فرمود.

حكم ايمان به اسراء و معراج

چون حادثة اسراء صراحتاً در قرآن کريم ثابت شده، لذا ايمان به آن فرض بوده و منكر آن 

کافر ميشود و اما معجزة معراج با احاديث مشهور ثابت گشته، لذا منكر آن کافر نمى شود، اما 

مبتدع و گمراه مى شود.

١- حديث حضرت انس – در صحيح مسلم
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 ارزيابى

معنى قرب و بعد بنده به اهللا تعالى چيست؟ ١ -

آيا کيفيت معنى قرب و بعد به اهللا تعالى را ما فهميده ميتوانيم؟ 2 -

حكم انكار از اسراء و معراج چيست؟ 3 -

 كارخانه گى

با استناد به قرآن کريم و احاديث نبوى، در مورد اسراء و معراج يک مقاله بنويسيد.
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     درس سى ويكم

عالمات قيامت

( æTÇQ@ºÆ�( æTÇQ@ÈÆ�( å¹>Qb¶=� àTÆf]Æ
(>ßÃEåf§º�Àº� åk»n¶=� à¥Ç·{Æ

(åÐ>»j¶=�Àº�½Øj¶=�ÄÉ·¢�ÎjÉ¢� à¹Æh¾Æ
( ãÀÑ>²� ã°U�àÍVÉVr¶=� àe>F]Ù=�åÄE�LßaßeßÆ�>ßº�Î·¢�åÍº>É¯¶=�å½ÇÈ� åL>ºØ¢�àfÑ>iÆ

*¼É¯Jjº��=fq��C�Ð>nÈ�Àº�ËbÃÈ��>£I��=Æ

ترجمه: خروج دجال و خروج يأجوج و مأجوج.

و طلوع آفتاب از جانب مغرب.

و نزول حضرت عيسى عليه السالم از آسمان.

و ساير عالمات قيامت که در احاديث صحيحه آمده حق، ثابت و واقع شدنى است.

و خداوند کسى را بخواهد به راه مستقيم هدايت ميكند.

شرح 

در اين درس امام ابوحنيفه چند عالمت از عالمات بزرگ قيامت را ذکر کرده که عبارت 

است از: خروج دجال و يأجوج و مأجوج و بر آمدن آفتاب از جانب مغرب و نزول حضرت 

عيسى% از آسمان. اما در بارة ساير عالمات به اشاره اکتفا نموده است.

خروج دجال 1 -

دجال از "دجل" گرفته شده که به معناى خلط و تلبيس مى باشد و چون دجال حق را با باطل 

خلط مى نمايد، لهذا به اين اسم ناميده شد. راجع به بر آمدن دجال احاديث صحيح آمده است 

که قبل از قيامت خروج مى کند و خروج وى يكى از نشانه هاى بزرگ رستاخيز مى باشد.

حذيفه W از رسول اهللا> روايت ميكند که فرمودند: 
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�àÅ=ßfßÈ�Ïådç¶=�>çºß?ßÆ� à±åfáà��ãe>ß¿ßª�âÐ>ßº� àl>ç¿¶=�àÅ=ßfßÈ�Ïådç¶=�>çºß@ßª�=âe>ß¾ßÆ�âÐ>ßº�àÄß£ßº� çÁåCßÆ� àTàfáß�� ß¹> çQçb¶=� çÁåC 
� ãHád ß¢�ãÐ>ßº�àÄç¾åDßª�=âe>ß¾�àÅ=ßfßÈ�Ïådç¶=�Îåª� á¤ß̄ßÉá·ßª� á¼ à³á¿åº� ß́ å¶ßc� ßµßeáaß?� áÀ ß»ßª� ãHád ß¢�ãaåe>ßE�ãÐ> ß»ßª�=âe>ß¾� àl>ç¿¶=

(1)*� ãGëÉ ß{
ترجمه: هر آيينه دجال مى برآيد در حالى که آب و آتش در اختيارش قرار دارد، چيزيكه 

مردم آنرا به شكل آب مى بينند آن در حقيقت آتش سوزنده است و چيزيكه مردم آنرا به 

شكل آتش مى بينند آن در حقيقت آب سرد و شيرين است؛ پس اگر کسى از شما اين حالت 

را مشاهده کرد پس خود را در آنچه که در نظرش آتش مى آيد بيندازد؛ زيرا آن آب شيرين 

گوارا و پاك است. 

خروج يأجوج و مأجوج 2 -

و  فتنه  باعث  قبيله است که در شرق کرة زمين موقعيت داشتند و  نام دو  يأجوج و مأجوج 

فساد زياد گرديدند. ذوالقرنين در مقابل آنها ديوار ساخت و ايشان را در آن مسدود نمود 

ديگر  بار  قيامت  قيام  نزديک  آنها  باآلخره  ايشان جلوگيرى کرد.  پيشروى  و  از گسترش  و 

ظهور مى کنند و در زمين فساد مى اندازند؛ اما توسط دعاى حضرت عيسى عليه السالم نابود 

مى شوند. علما مى گويند که يأجوج و مأجوج از اوالد يافث ابن نوح مى باشند.

نزول حضرت عيسى%- 3

حضرت عيسى% يكى از انبياى اولو العزم بود که بطور خارق العاده و بدون پدر از رحم مريم 

عذراى(2) بتول، به دنيا آمد و در ميان بنى اسرائيل به پيغمبرى مبعوث گرديد؛ اما پس از سه سال 

از بعثتش يهوديان به همكارى روميان که در آن زمان در فلسطين حاکم بودند، قصد جان او 

کردند و خواستند که او  را به قتل رسانند، اما خداوند او را از مكر و کيد ايشان نجات داده به  

آسمان برد و اکنون ايشان در آنجا بسر مى برند. حضرت عيسى عليه السالم در نزديک قيامت 

با همكارى  و  نزول مى نمايد. دجال را مى کشد و صليب را مى شكند  از خروج دجال  بعد  و 

حضرت مهدى و ساير مؤمنان دين اسالم را در سراسر کرة زمين حاکم مى سازد.

١- صحيح مسلم - )8 / ١96(

2- عذرا: دوشيزة باکره، بتول: کسى که خود را وقف عبادت و نيايش پروردگار کرده باشد.
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طلوع آفتاب از جانب مغرب 4 -

اين نخستين عالمة ويرانى دنيا و يكى از نشانه هاى بزرگ قيامت است که در احاديث صحيح 

تذکر يافته است. عالوه بر آنچه ذکر شد، عالمات ديگرى هم دال بر آمدن قيامت وجود دارد 

که ذيال براى آن اشاره ميكنيم:

آمدن يك نوع گرسنگى و قحطى 5 -

خروج حضرت مهدى 6 -

حيوانى که  بطور خارق العاده با مردم سخن مى گويد. بر آمدن دابة االرض: - ٧

خسف )فرو رفتگى( هاى سه گانه در زمين. 8 -

آتشى كه مردم را به محشر جمع مى نمايد و اين آخرين نشانه از نشانه هاى  9 -

بزرگ قيامت است.(١)

 ارزيابى

معنى دجال چيست و دجال کيست؟ ١ -

يأجوج و مأجوج را که ازعالمات بزرگ قيامت است معرفى کنيد. 2 -

حضرت عيسى%- 3 بعد از نزول از آسمان کدام کارهاى مهم را انجام مى دهد؟

شش عالمه از عالمات بزرگ قيامت را اجماالً ذکر نماييد. 4 -

 كارخانه گى

ترجمه در آن  با  راهم  بنويسيد و حديث حضرت حذيفه  مقاله  قيامت يک  به عاليم  راجع 

بياوريد.

١- عقدالفرايد  3.5 شرح عقيدة الطحا وية صفحه 334
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     درس سى و دوم

نواقض ايمان

در درس هاى گذشته، ارکان و اساسات ايمان را شناختيم. 

اکنون الزم است تا نواقض و يا شكننده هاى ايمان را نيز بشناسيم تا از آن اجتناب نموده خود 

و ديگران را از آن محافظت نماييم. 

اول- كفر

 کفر در لغت بمعناى پوشانيدن است، کفر را به خاطرى کفر گفته اند که در آن حق پوشانيده 

مى شود و در اصطالح شرعى کفر ضد ايمان است. کفر انواع مختلف دارد:

از آنچه که رسول  يا برخى  پنداشتن همه و  از دروغ  كفر تكذيب:- 1 آن عبارت است 

اکرمH از نزد خدا آورده است.

كفر استكبار:- 2  کفر کسى که حقانيت اسالم را مى داند و اوامر خدا و رسول را انكار 

نمى کند، اما در اثر تكبر و خود بزرگ بينى از آن اعراض مى کند و رو مى گرداند، مانند 

کفر ابليس.

كفر انكار: انكار کردن از احكامى که رسول اهللاU- 3 باخود آورده است يا انكار برخى 

از آن.

كفر شك: شک نمودن در آنچه که نبى کريم H- 4 بما آورده يا شک کردن در برخى 

از آن.

دوم – شرك

شرك، ضد توحيد است و آن عبارت است از اينكه آدم، کسى را يا چيزى را در ذات يا 

باشد که در کائنات  باور  اين  به  مثال  پروردگار شريک سازد؛  يا عبادت  و  افعال  يا  صفات 

چندين پروردگار و متصرف و خالق وجود دارد، يا به برخى از اشخاص و ذوات صفاتى را 

نسبت دهد که جزء صفات پروردگار جهان محسوب مى شود؛ مانند: روزى دادن، عزيز و 

ذليل کردن، دانستن غيب، شفا دادن و غيره. يا تعظيم به حد پرستش در برابر غير اهللا، يا از غير 
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اهللا در امور ما فوق اسباب طلب استعانت نمودن، يا در برابر غير اهللا نيايش کردن و ...

<¾�w>â)سورة نساء: 36( ßj áUåC� åÀáÈßbå¶=ßÇá¶>åEßÆ�>âÒáÉ ßm�åÄåE�á=Ç à²åf ánàI�ß×ßÆ�ßä�=�á=Æ àbàF á¢=ßÆy :اهللا تعالى مى فرمايند 

ترجمه:  وبپرستيد خدا را و شريک او مقرر مكنيد چيزى را وبه پدر و مادر نيكوکارى کنيد.

سوم- ارتداد

از  يا  برگزيدن و  از ترك کردن دين اسالم و عوض آن دين ديگرى  ارتداد عبارت است 

ضروريات )احكام قطعى( دين؛ مانند: نماز، روزه، زکات، جهاد وغيره انكار کردن. اهللا تعالى 

در مورد مرتد مى فرمايد: 

�åÌßf å]Û=ßÆ�>ßÉá¾ èb¶=� å�� á¼àà�> ß» á¢ß?� áK ßìåF ßU� ß́ åÒ[ß¶áÆà@ßª�ãfåª> ß²�ßÇ àÂßÆ� áK à»ßÉßª�åÄå¿Èåa�À ß¢� á¼ à³¿åº�áaåbßIáfßÈ�ÀßºßÆy
�wßÁÆ)سورة بقره: 2١8( àbå¶> ß]�>ßÃÉåª� á¼ àÂ�åe>ç¿¶=� àH> ßV áqß?� ß́ åÒ[ß¶áÆà?ßÆ

ترجمه: و هر کسى از شما که از دين خود برگردد و در حالى که کافر است بميرد چنين 

اند و در آن  اهل دوزخ  آنان  و  باطل گرديده  و  دنيا و آخرت ضايع  کسان کارهايشان در 

هميشه مى مانند.

چهارم – نفاق

نفاق آنست که شخص در ظاهر مسلمان؛ اما در دل کافر باشد. نفاق نيز نوعى از کفر بوده 

منافق کافر محسوب مى گردد؛ اما بخاطر عدم اظهار کفر، احكام ظاهرى يى که بر کافران 

جارى مى شود، بر وى جارى نمى گردد.

 ارزيابى

انواع کفر را ذکر کنيد. ١ -

شرك را تعريف کنيد. 2 -

ارتداد چرا از نواقض ايمان است؟ 3 -

نفاق چيست و منافق در شريعت اسالمى چه حكم دارد؟ 4 -

 كارخانه گى

در مورد نواقض ايمان يک مقالة کوتاه بنويسيد.
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     درس سى و سوم

آثار و ثمرات ايمان در زندگى

ايمان تنها يک معرفت ذهنى و باور قلبى نيست؛ بلكه بايد آثار و ثمرات عملى آن در زندگى 

فردى و اجتماعى مؤمنان ظاهر گردد. زمانى که درخت ايمان در دل کسى ريشه مى دواند، 

حتماً ثمرات و ميوه هاى شيرين آن به شكل اعمال صالحه و اخالق کريمه در زندگى عملى 

وى ظاهر مى گردد.

هدف اصلى مؤمن به دست آوردن ثمرات ايمان است. برخى ازثمرات ايمان قرار ذيل است:

١_ ايمان به اهللا> و شناخت اسما و صفات او در دل مؤمن نسبت به پروردگار متعال، محبت 

و خوف ايجاد مى کند. بنده در برابر صفات جمال الهى سرشار از عشق و محبت مى شود و 

در برابر صفات جالل او لبريز از ترس و خشيت مى گردد و در نتيجه خود را به طور کامل به 

خدا تسليم مى کند و از قيد محبت هاى زودگذر و از تعلقات مادى و دنيوى حقير و ناپايدار 

رها مى شود، ترس و هيبت غير اهللا از دلش زدوده مى شود و باآلخره يک انسان آزاد، متوکل، 

مطمئن و در عين حال متواضع و فروتن بار مى آيد و به يک عنصر مفيد و يک عضو صالح و 

شايستة جامعه مبدل مى گردد و سعادت دنيا و آخرت را کمايى مى کند.

2_ ايمان به غيبيات از قبيل ايمان به عالم فرشتگان و ايمان به عالم جنيات و ايمان به پيامبران 

و کتابهاى آسمانى، افق ديد آدمى را وسعت مى بخشد و به او يک جهان بينى جامع و فراگير 

مى بخشد و او را با عوالم ديگر آشنا و خويشاوند مى سازد. بنده با معرفت اينكه بندگان خدا 

در فرزندان آدم خالصه نمى شود؛ بلكه فرشتگان بى شمار و جنيات و حتى همة مخلوقات از 

جمادات گرفته تا نباتات و زنده جانها همه خاشع و خاضع آفريدگار عالم بوده او را به پاکى 

ياد مى کنند، با اين معرفت او خود را تنها نمى داند؛ بلكه جزئى مى داند در يک جريان بزرگ 

و گسترده و همه گير و عضوى در مجمع بى شمار صالحان و صديقان و مى داند که نهضت 

ايمان و ايماندارى جريان هميشة تاريخ بوده از آدم تا خاتم و تا روز رستاخيز ادامه دارد و 
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سرانجام، پيروزى و کاميابى نصيب مؤمنان مخلص و انسانهاى صالح، صادق و فداکار خواهد 

بود. با اين باور در وى اعتماد به نفس پيدا مى شود و روحية ايماندارى و بندگى خدا، در وى 

بيشتر از پيش تقويت مى گردد.

ناشايسته و زشت  از کارهاى  نيک و خود دارى  انجام کارهاى  باعث  به آخرت  3_ ايمان 

مى شود؛ زيرا کسى که به آخرت ايمان دارد و به علم مطلق و عدالت مطلق پروردگار باور 

دارد، مى داند که هيچ کارى چه کوچک و چه بزرگ، در کارگاه هستى، ضايع نمى گردد 

�À ß»ßªy .و هر کس مطابق به نيت و عمل خود، پاداش نيک و يا بد خود را اخذ خواهد کرد

�*wàÅßfßÈ�=éf ßm�æÌçeßc� ß¹>ß̄áNåº� á̧ ß»á£ßÈ�ÀßºßÆ�&�àÅßfßÈ�=âá� ß]�æÌçeßc� ß¹>ß̄áNåº� á̧ ß»á£ßÈ
و اينجاست که در قلبش نسبت به انجام اعمال نيک شوق و رغبت و نسبت به انجام کار هاى 

زشت ترس و نفرت پيدا مى شود.

4_ ايمان به قضا و قدر باعث رضامندى بر فيصله هاى الهى گرديده موجب مى شود که انسان 

حوادث ناگوار و مصيبت هاى تلخ را با جبين گشاده استقبال کند و در پيروزيها و گشايش ها 

هم از خود نرود و خدا را فراموش نكند؛ زيرا او مى داند که هر چه در اين دنيا رخ مى دهد 

بدون اراده، تدبير و قضا و قدر پروردگار صورت نمى گيرد و چون پروردگار متعال، در عين 

فيصله مى کند  او  نيز هست؛ پس هر چه که  توانايى، حكيم، رحيم و عادل مطلق  قدرت و 

مطمئناً به نفع بندگان خواهد بود؛ چنانچه اهللا تعالى مى فرمايد: 

� ß́ å¶ßc� çÁåC�> ßÂß?ßá�ç¾�Áß?� å̧ áFß®�Àëº� æH>ßJå²� å�� ç×åC� á¼ à³ åjà«¾ß?� å�� ß×ßÆ� åzáeßáÙ=� å��æÍßFÉ årèº�Àåº� ßH> ßqß?�>ßºy
� æ¹>ßJáà�� ç̧ à²� èGåà�� ß×�àç�=ßÆ� á¼ à²>ßIA�>ßå��=Ç àUßfá«ßI� ß×ßÆ� á¼ à³ßI>ßª�>ßº�Îß· ß¢�=áÇ ßiá@ßI� ßØáÉ ß³å¶�$..%�ã� åjßÈ�åç�=�Îß· ß¢

wæeÇ )سورة حديد: 23( à̂ ßª
لوح  در  خلقت  از  قبل  اينكه  مگر  نمى رسد  جانهايتان  در  و  زمين  در  مصيبتى  هيچ  ترجمه: 

محفوظ )موجود( است، بى گمان اين بر خدا آسان است )اين را بدانيد( تا هرگز بر آنچه 

از دست شما مى رود دلتنگ نشويد و به آنچه به شما مى رسد، دلشاد نگرديد و خداوند هيچ 

متكبر خود ستايى را دوست ندارد.

اهللا تعالى براى همه ما و شما توفيق بندگى خويش عنايت فرمايد و از ثمرات ايمان بهرمند 
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*w åL=ßÇ ß¢çb¶=� ãGÉåà�� ãGÈåfß®� ã¼Èåfß²�àÄç¾åCy  .گرداند

 ارزيابى

١. تأثير عملى ايمان به اسما و صفات بارى تعالى را بنويسيد.

2. ايمان به غيبيات چه تأثيرى مى تواند در زندگى عملى مؤمنان داشته باشد؟

3. ثمرة عملى ايمان به آخرت را بنگاريد.

4. ايمان به قضا و قدر چه نقشى در زندگى ما دارد؟

 كارخانه گى

شاگردان در مورد آثار و ثمرات ايمان يک مقاله بنويسند که از ده سطر کم نباشد.


