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مؤلفان
 ﻧعﻤت اﷲ ﻣحﻤﻮدي سعﻴد اﻟرحﻤﻦ سﻴد رقﻴب اﷲ ابراﻫﻴﻤﻲاﻳدﻳت ﻋﻠﻤﻲ و ﻣسﻠﻜﻲ
 سﻴد احﻤد اشرفﻲ ﮔﻞ آقا شاﻳقاﻳدﻳت زباﻧﻰ
 ﻣعاون ﻣؤﻟف برﻳاﻟﻰ رضﻮاﻧﻰﻛﻤﻴتﺔ دﻳﻨﻰ ،سﻴاسﻰ و ﻓرﻫﻨﮕﻰ
 ﻣحﻤد آصف کﻮچﻰﻣحﻤد ﻧسﻴﻢ قاضﻰ زادهإشراف
 -دکتﻮر شﻴر عﻠﻰ ظرﻳفﻰ رئﻴس پروژه اﻧﻜشاف ﻧصاب تعﻠﻴﻤﻰ.

ب

ج

ملﻲ سرود
دا وطن افغانستــــان دى

دا عزت د هـــر افـــغان دى

كور د سول ３كور د تـورې

هر بچی ﻳ ３قهرمـــــان دى

دا وطن د ！ولو كـــور دى

د بـــــــلو＇ــــو د ازبـــــكو

د پ＋تـــون او هــزاره وو

د تــــــركمنــــو د تـــاجـكو

ورسره عرب－ ،وجـــر دي

پـــامﻴــرﻳان ،نورستانﻴــــان

براهوي دي ،قزلباش دي

هـــم اﻳمـــاق ،هم پشـه ４ان

دا هﻴـــواد به تل ＄ــلﻴ８ي

لـــكه لمــر پر شنه أســـمان

په سﻴنــه ك ３د آسﻴـــــا به

لـــكه زړه وي جــاوﻳـــدان

نوم د حق مو دى رهبــــر

واﻳو اهلل اكبر واﻳو اهلل اكبر

د

بسﻢ اﷲ اﻟرحﻤﻦ اﻟرحﻴﻢ
پﻴام وزﻳر ﻣﻌارف
اﻟحﻤدﷲ رب اﻟعاﻟﻤﻴﻦ واﻟصﻼة واﻟسﻼم 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 عرصﻪﻫاى 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 عرصﻪﻫاى ﻧصاب تعﻠﻴﻤﻰ کﻪ باﻳد ﻣﻮرد تﻮجﻪ جدى براى تجدﻳد ﻧظر و بﻬبﻮد باشد
ﻧصاب تعﻠﻴﻤات اسﻼﻣﻰ است؛ زﻳرا تعﻠﻴﻤات اسﻼﻣﻰ شاﻣﻞ عقاﻳد ،احﻜام و ﻫداﻳات دﻳﻦ ﻣبﻴﻦ
اسﻼم است کﻪ بﻪ حﻴث ﻧظام و قاﻧﻮن ﻣﻜﻤﻞ تﻤام ابعاد زﻧدﮔﻰ اﻧسانﻫا را دربر ﮔرفتﻪ و بﻪ
حﻴث آخرﻳﻦ پﻴام خاﻟق و پروردﮔار جﻬان تا روز قﻴاﻣت ،رساﻟت رﻫﻨﻤاﻳﻰ و ﻫداﻳت بشرﻳت
را اﻧجام ﻣﻰدﻫد.
عﻠﻤاى اﻣت اسﻼﻣﻰ در طﻮل تارﻳخ ﻧقش ﻣﻬﻤﻰ را در اﻳجاد ،تﻮسعﻪ و غﻨاﻣﻨدى سﻴستﻢ تعﻠﻴﻤات
و ﻣعارف اسﻼﻣﻰ ﻣخصﻮصا اﻧﻜشاف تدرﻳجﻰ ﻧصاب تعﻠﻴﻤﻰ ﻣراکز و ﻣؤسسات عﻠﻤﻰ جﻬان
اسﻼم اﻳفاء کرده اﻧد.
ﻣطاﻟعﺔ دقﻴق در سﻴر تطﻮر تارﻳخﻰ عﻠﻮم و ﻣعارف اسﻼﻣﻰ در جﻬان ﻧشان ﻣﻰدﻫد کﻪ ﻧصاب
تعﻠﻴﻤﻰ ﻣدارس و ﻣراکز عﻠﻤﻰ ﻣا ﻫﻤﻮاره بﻨا بر ضرورتﻫاى جاﻣعﻪ و در تطابق با ثﻮابت و
طبﻴعت دﻳﻦ اسﻼم کﻪ براى ﻫﻤﻪ اﻧساﻧﻬا در ﻫﻤﻪ زﻣاﻧﻬا و ﻣﻜاﻧﻬا ﻣﻰباشد تﻮسعﻪ ﻳافتﻪ است.
کشﻮر عزﻳز ﻣا افغاﻧستان با تارﻳخ عﻠﻤﻰ درخشان ،روزﮔارى ﻣﻬد عﻠﻢ و داﻧش و جاﻳﮕاه
بزرﮔترﻳﻦ ﻣراکز عﻠﻤﻰ عصر بﻮده و در شﻜﻞ ﮔﻴرى تﻤدن بزرگ اسﻼﻣﻰ ﻧقش عظﻴﻤﻰ
داشتﻪ است ،وجﻮد ﻫزاران داﻧشﻤﻨد و عاﻟﻢ در عرصﻪﻫاى ﻣختﻠف عﻠﻢ و فرﻫﻨﮓ ﻣخصﻮصاً
در عﻠﻮم شرعﻰ؛ ﻣاﻧﻨد :عقاﻳد ،تفسﻴر ،حدﻳث ،فقﻪ ،اصﻮل فقﻪ و غﻴره ،ﮔﻮاه واضح آﻧچﻪ ﮔفتﻪ
شد ﻣﻰباشد.
ه

ﻫﻤزﻣان با رشد ﻣﻮج بﻴدارى اسﻼﻣﻰ در عصر حاضر  ،تعﻠﻴﻤات اسﻼﻣﻰ 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 اسﻼﻣﻰ رخ ﻣﻴﻨﻤاﻳﻨد.
وزارت ﻣعارف جﻤﻬﻮرى اسﻼﻣﻰ افغاﻧستان بر اساس ﻣسؤوﻟﻴت ورساﻟت خﻮﻳش در ﻣطابقت با
احﻜام قاﻧﻮن اساسﻰ کشﻮر ،بﻪ ﻣﻨظﻮر رشد و تﻮسعﺔ کﻴفﻰ و کﻤﻰ تعﻠﻴﻤات اسﻼﻣﻰ و از جﻤﻠﻪ
ﻧصاب تعﻠﻴﻤات اسﻼﻣﻰ 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 اسﻼﻣﻰ ،بﻪ ﻣﻨظﻮر استفادة خﻮبتر و بﻴشتر ،کتابﻬاى ﻣقرر را شﻜﻞ درسﻰ
داده و با شرح و تﻮضﻴح ﻻزم ﻣتﻮن و اضافﺔ فعاﻟﻴتﻬا ،ارزﻳابﻰ و تﻤرﻳﻦﻫاى ﻣﻨاسب ،بﻪ غﻨاﻣﻨدى
ﻣتﻮن درسﻰ ﻣﻮجﻮد پرداخت.
اﻣﻴدوارم اﻳﻦ خدﻣت ﻧاچﻴز وزارت ﻣعارف و تﻼشﻬاى قابﻞ تﻤجﻴد عﻠﻤاء و داﻧشﻤﻨدان و
ﻣتخصصان کشﻮر عزﻳز ﻣا ﻣﻮرد قبﻮل خداوﻧد ﻣتعال قرار ﮔرفتﻪ و در بﻬبﻮد و اﻧﻜشاف ﻫر چﻪ
بﻴشتر تعﻠﻴﻤات اسﻼﻣﻰ در افغاﻧستان عزﻳز ﻣفﻴد واقع شﻮد.
وباﷲ اﻟتﻮفﻴق

دکتﻮر ﻣحﻤد ﻣﻴروﻳس بﻠخﻰ
وزﻳر ﻣعارف

و

مقدمﻪ
استادان گرامﻰ و شاگردان عزﻳز،
دﻳﻦ ﻣبارك اسﻼم بﻪ ﻋﻨﻮان آخرﻳﻦ پﻴام اﻟﻬﻰ و ﻛاﻣﻞ ترﻳﻦ ﻧﻈام زﻧدﮔﻰ ﻣشتﻤﻞ است بر ﻳﻚ
سﻠسﻠﻪ باورﻫا و اﻋتﻘادات ﻗﻠبﻰ ،سﻠﻮك و ارزشﻫاى اخﻼﻗﻰ ،احﻜام و تﻜاﻟﻴﻒ ﻋﻤﻠﻰ .ﻋﻠﻮم «ﻋﻘاﻳد»،
«اخﻼق» و «ﻓﻘﻪ» باﻟترتﻴب ﻋﻬده دار بﻴان اﻳﻦ بخشﻫاى سﻪ ﮔاﻧﻪ ﻣﻰباشد.
و از آﻧجا ﻛﻪ ﻋﻘاﻳد ،شاﻟﻮده و اساس ساﻳر بخشﻫا را تشﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد و ﻫﻤﺔ تﻌاﻟﻴﻢ دﻳﻨﻰ اﻋﻢ از
اخﻼق ،ﻋبادات و احﻜام ،از آن سرچشﻤﻪ ﻣﻰﮔﻴرد ،تصحﻴح وترسﻴخ ﻋﻘاﻳد در رأس اوﻟﻮﻳتﻫاى
بﻨدﮔان ﻗرار دارد.
ﻋﻘﻴده است ﻛﻪ در زﻧدﮔﻰ سبب اﻃﻤﻴﻨان ﻣﻴشﻮد ،خﻮشبختﻰ دﻧﻴا و آخرت را بﻪ بار ﻣﻰآورد ،و سبب
ﻗبﻮل شدن اخﻼق و اﻋﻤال ﻣﻰﮔردد .اﷲ تﻌاﻟﻰ ﻣﻰﻓرﻣاﻳد:
(اﻟﻨحﻞ )97 :ترجﻤﻪ :ﻛسﻰ ﻛﻪ
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 ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
بﻨا بر اﻳﻦ خداى ﻧاخﻮاستﻪ اﮔر ﻋﻘﻴدة ﻛسﻰ درست ﻧباشد ،در دﻧﻴا بﻪ بدبختﻰ و ﻣشﻜﻼت ﻣﻮاجﻪ ﻣﻰشﻮد ،و
در آخرت ﻣستحﻖ ﻋذاب اﻟﻬﻰ ﻣﻰشﻮد .اﷲ تﻌاﻟﻰ ﻣﻰﻓرﻣاﻳد:
(ﻃﻪ )124 :ترجﻤﻪ :ﻛسﻰ ﻛﻪ از ﻧصﻴحت ﻣا (ﻗرآن) روى برﮔرداﻧد ﻳﻘﻴﻨاً (در دﻧﻴا)
زﻧدﮔﻰ اش تﻨﮓ شﻮد و در روز ﻗﻴاﻣت او را ﻛﻮر ﻣبﻌﻮث ﻛﻨﻴﻢ.
از ﻫﻤﻴﻦ جﻬت بﻮد ﻛﻪ رسﻮل اﻛرم ﻗسﻤت زﻳادى از دﻋﻮت خﻮﻳش را بﻪ اصﻼح ﻋﻘﻴده اختصاص
داد و ﻗرآن ﻛرﻳﻢ در دورة ﻣﻜﻰ ﻛﻪ سﻴزده سال را در بر ﮔرﻓت ،تﻮجﻪ خﻮد را بﻴشتر بﻪ اصﻼح ﻋﻘﻴده
و تربﻴت اﻋتﻘادى و اﻳﻤاﻧﻰ ﻣردم ﻣتﻤرﻛز ﻧﻤﻮد.
پس از رحﻠت رسﻮل اﻛرم ﻧﻴز جاﻳﮕاه ﻋﻘاﻳد در ﻣﻴان ﻣسﻠﻤاﻧان ﻫﻤﻮاره از اﻫﻤﻴت ﻓﻮق اﻟﻌاده ﻳﻰ
برخﻮردار بﻮده است و زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ حرﻛت تدوﻳﻦ و تأﻟﻴﻒ در رشتﻪﻫاى ﻣختﻠﻒ ﻋﻠﻮم اسﻼﻣﻰ ،براى
پاسخﮕﻮﻳﻰ بﻪ ﻧﻴازﻫاى جدﻳد جﻮاﻣﻊ اسﻼﻣﻰ ،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.
از ﻫﻤﻴﻦ جﻬت بﻮد ﻛﻪ ادارة اﻧﻜشاف ﻧصاب تﻌﻠﻴﻤﻰ وزارت ﻣﻌارف جﻤﻬﻮرى اسﻼﻣﻰ اﻓﻐاﻧستان،
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 اﷲ وﻟﻰ اﻟتﻮﻓﻴﻖ

ز

ﻓﻬرست ﻣﻄاﻟب
صفحه

عنوان

تعرﻳف عقاﻳد ،ﻣﻮضﻮع و اﻫﻤﻴت آن ١.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
ارکان اﻳﻤان ٤.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
ارکان اﻳﻤان(٧.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.)2
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بسﻢ اﷲ اﻟرحﻤﻦ اﻟرحﻴﻢ
ﻣﻘدﻣﻪ
إن اﻟحﻤد ﷲ ﻧحﻤده وﻧستعﻴﻨﻪ وﻧستغفره وﻧعﻮذ باﷲ ﻣﻦ شرور أﻧفسﻨا وسﻴئات أعﻤاﻟﻨا ﻣﻦ ﻳﻬده اﷲ
فﻼ ﻣضﻞ ﻟﻪ وﻣﻦ ﻳضﻠﻞ فﻼ ﻫادى ﻟﻪ وأشﻬد أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وحده ﻻ 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 پرسشﻫا جﻬان ﻫستﻰ را تفسﻴر ﻣﻰکﻨد و زﻧدﮔﻰ را در چشﻢ اﻧسان ﻣعﻨﻰ
دار ﻣﻰﮔرداﻧد و براﻳش در سفر دﻧﻴﻮى ﻫدف ،اﻣﻴد و آرﻣان ﻣﻰبخشد .اﻣا اﮔر چﻨاﻧچﻪ اﻧسان
پاسخﻰ براى اﻳﻦ پرسشﻫا 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 اسﻼﻣﻰ بر خﻼف عقاﻳد ساﻳر ادﻳان ،وﻳژﮔﻰ آسﻤاﻧﻰ و وحﻴاﻧﻰ بﻮدن خﻮد
را حفظ ﻧﻤﻮده ،دستخﻮش تحرﻳف و تغﻴﻴر ﻧﮕردﻳده و بﻨا برﻳﻦ ﻧاب ترﻳﻦ باورﻫاى تﻮحﻴدى و
بﻬترﻳﻦ ﻧﻮع خداشﻨاسﻰ را در اختﻴار اﻧسان قرار ﻣﻰدﻫد و بﻪ ﻫﻤﺔ پرسش ﻫاﻳش جﻮاب قﻨاعت
بخش ارائﻪ ﻣﻰدارد و راه سعادت را در دﻧﻴا و آخرت براﻳش ﻣعرفﻰ ﻣﻰکﻨد.
و چﻨاﻧچﻪ تارﻳخ اسﻼﻣﻰ ﻧشان ﻣﻰدﻫد پﻴشﻮاى اعظﻢ ﻣسﻠﻤاﻧان حضرت اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ ﻧعﻤان بﻦ
ثابت -رحﻤﻪ اﷲ( -ﻣتﻮفاى سال ١50ﻫجرى قﻤرى) ﻧخستﻴﻦ کسﻰ بﻮد کﻪ عقاﻳد اسﻼﻣﻰ را
در رساﻟﻪ ﻳﻰ تحت عﻨﻮان «اﻟفقﻪ اﻷ کبر» بﻪ رشتﺔ تحرﻳر در آورده است.
چﻮن کﻪ رساﻟﺔ ﻳاد شده از ﻣقبﻮﻟﻴت و اعتبار بﻠﻨدى در حﻮزهﻫاى عﻠﻤﻰ و اسﻼﻣﻰ بر خﻮردار
بﻮده و ﻣﻰباشد ،وزارت ﻣعارف جﻤﻬﻮرى اسﻼﻣﻰ 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:
ي

 .١قبﻞ از شروع ﻣتﻦ در اول کتاب ،ﻳک درس ﮔﻨجاﻧﻴده شده کﻪ در آن :ﻣعﻨاى عقﻴده،
ﻣﻮضﻮع ،غرض ،اﻫﻤﻴت و ﻣصادر آن بﻴان ﮔردﻳده است.
 .2ﻣتﻦ ﻣطابق بﻪ تقسﻴﻢ اوقات درسﻰ ،تقسﻴﻢ ﮔردﻳده  ،ﻫر قسﻤت آن در آغاز ﻫر درس
قرار داده شده است.
 .3ارتباط ﻣﻴان درس قبﻠﻰ و بعدى روشﻦ ﮔردﻳده است.
 .4ﻣطابق بﻪ سﻮﻳﺔ داﻧش آﻣﻮزان ﻣﻮضﻮع ﻫر درس بﻪ شﻴﻮة آسان و سﻠﻴس شرح داده شده
است.
 .5شرح ﻣسائﻞ اختﻼفﻰ کﻪ اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ (رح) در ﻣتﻦ بر آن اشاره کرده است.
 .6تقدﻳﻢ و تاخﻴر برخﻰ از ﻣسائﻞ ،بخاطر حفظ ﻧظﻢ و تسﻠسﻞ ﻣﻨطقﻰ ﻣﻴان ﻣﻮضﻮعات.
 .7استﻨاد بﻪ قرآن کرﻳﻢ و احادﻳث صحﻴح ﻧبﻮى ،براى اثبات ﻣسائﻞ اعتقادى.
 .8وضع ارزﻳابﻰ و سؤاﻻت در آخر ﻫر درس ،بخاطر فﻬﻢ و ذﻫﻦ ﻧشﻴﻦ شدن ﻣﻮضﻮعات.
 .9استفاده از شروح ﻣعتبر فقﻪ اکبر ﻣاﻧﻨد "شرح اﻟفقﻪ اﻷکبر" تأﻟﻴف ﻣﻼعﻠﻰ قارى و "شرح
اﻟفقﻪ اﻷکبر" تأﻟﻴف أبﻮ اﻟﻤﻨتﻬﻰ و ﻫﻤچﻨان استفاده از "شرح اﻟعقﻴدة اﻟطحاو ة" تأﻟﻴف ابﻦ ابﻰ
اﻟعز اﻟحﻨفﻰ ،براى شرح و تﻮضﻴح ﻣتﻦ.
 .١0افزودن دو درس در آخر کتاب ،افزون بر ﻣتﻦ فقﻪ اکبر ،تحت عﻨاوﻳﻦ "ﻧﻮاقض اﻳﻤان"
و »آثار و ثﻤرات اﻳﻤان در زﻧدﮔﻰ« بﻪ خاطر باﻻ بردن سطح عﻠﻤﻰ داﻧش آﻣﻮزان.
در اخﻴر از خداوﻧد تبارك و تعاﻟﻰ ﻣسئﻠت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ کﻪ خﻮاﻧﻨدﮔان را تﻮسط اﻳﻦ کتاب
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.

ك

درس اول

تﻌرﻳﻒ ﻋﻘائد ،ﻣﻮﺿﻮع و اﻫﻤﻴت آن
تﻌرﻳﻒ ﻋﻘاﻳد
عقائد جﻤع عقﻴده و عقﻴده در ﻟغت از َعق ْد ﮔرفتﻪ شده کﻪ ﻣعﻨاى ﻣحﻜﻢ بستﻪ کردن را
ﻣﻰرساﻧد .زﻣاﻧﻰ کﻪ ﻳک چﻴز سخت و ﻣحﻜﻢ بستﻪ شﻮد ،عربﻬا ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد" :اعتقد اﻟشﻰ ُء"
بﻪ ﻫﻤﻴﻦ سبب وعدهﻫاﻳﻰ را کﻪ ﻣحﻜﻢ و تخﻠف ﻧاپذﻳر باشد ،در عربﻰ (عقﻮد) ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.
باورﻫاى دﻳﻨﻰ را ﻫﻢ از آن جﻬت کﻪ در اعﻤاق دل ﻣحﻜﻢ ﻣﻰشﻮد و ﮔره ﻣﻰخﻮرد عقﻴده و
اعتقاد ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.

()١

عقﻴده در اصطﻼح :عبارت است از ﻣجﻤﻮعﻪ باورﻫاى دﻳﻨﻰ کﻪ در اعﻤاق دل آدﻣﻰ ﮔره
خﻮرده و ﻣحﻜﻢ ﻣﻰشﻮد ،طﻮرى کﻪ دﻳﮕر شک و تردﻳد در آن راه ﻧداشتﻪ و صاحبش بﻪ
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 بﻨﻴادﻫاى 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 دﻻئﻞ قطعﻰ.
 -١ﻧﮕاه کﻨﻴد :ابﻦ ﻣﻨظﻮر  :ﻟسان اﻟعرب  299/3و زﻣخشرى :أساس البالغة ١3١/2
 -2ﻧﮕاه کﻨﻴد :محمود شلتوت :الإسالم عقيدة و شريعة ص  ٢٢و محمد حب اهلل :الحياة الوجدانية والعقيدة
الدينية ص203 -

١

اﻫﻤﻴت ﻋﻠﻢ ﻋﻘاﻳد:
عﻠﻢ عقاﻳد ﻣﻬﻢ ترﻳﻦ عﻠﻢﻫا بﻪ شﻤار ﻣﻰرود؛ زﻳرا کﻪ اﻧسان بﻪ واسطﺔ آن آفرﻳدﮔار جﻬان را و
ﻫدف آفرﻳﻨش خﻮﻳش را ﻣﻰشﻨاسد و بﻪ وسﻴﻠﺔ آن باورﻫاى دﻳﻨﻰ خﻮد را درست ﻣﻰکﻨد و از
اوﻫام ،خرافات و باورﻫاى باطﻠﻪ در اﻣان ﻣﻰﻣاﻧد؛ در ﻧتﻴجﻪ ﻣستحق ﻫﻤان پاداشﻰ ﻣﻰﮔردد کﻪ
خداوﻧد براى بﻨدﮔان ﻣؤﻣﻦ خﻮﻳش وعده کرده است ،ﻣاﻧﻨد :پﻴروز ﮔرداﻧﻴدن آﻧان بر دشﻤﻨان،
سپردن خﻼفت زﻣﻴﻦ بﻪ دست آﻧان ،اعطاى عزت و سعادت براى اﻳشان در دﻧﻴا و بﻬشت در
سراى آخرت.

()١

ﻣﻨابﻊ ﻋﻠﻢ ﻋﻘاﻳد:
عقائد اسﻼﻣﻰ از کتاب اﷲ و سﻨت رسﻮل اﷲ ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد ،زﻳراکﻪ عقاﻳد در بارة اﻣﻮر غﻴبﻰ
بحث ﻣﻰکﻨد 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 ﻣﻰآﻳد.
در عقائد اوﻟﻴﻦ ﮔام عبارت است از اثبات وجﻮد خداوﻧد و اثبات صدق پﻴغﻤبر تﻮسط عقﻞ
برداشتﻪ ﻣﻰشﻮد؛ اﻣا بعد از آن اثبات و شﻨاساﻳﻲ ﻫر چﻪ ﻣربﻮط بﻪ اﻣﻮر اعتقادى و غﻴبﻰ است،
تﻨﻬا تﻮسط وحﻰ صﻮرت ﻣﻰپذﻳرد ،عقﻞ دﻳﮕر در اﻳﻦ عرصﻪ ﻧﻤﻰتﻮاﻧد جﻮﻻن داشتﻪ باشد؛ زﻳرا
ﻫﻢ از حدود قدرت و تﻮاﻧاﻳﻰ اش بﻴرون است و ﻫﻢ از قﻠﻤرو اختصاص و وظﻴفﻪ اش.
خداوﻧد جﻞ جﻼﻟﻪ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرة ﻧساء)59:

ترجﻤﻪ :پس ﻫرﮔاه کﻪ در ﻣﻮرد چﻴزى اختﻼف کردﻳد ،آﻧرا بﻪ خدا و رسﻮﻟش بر
ﮔرداﻧﻴد.
ﻫﻤچﻨان ﻣﻰفرﻣاﻳد:
 -١ﻧﮕاه 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 ١08 -١07:و سﻮرة ﻟقﻤان9-8 :
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(سﻮرة حشر)7 :

و آﻧچﻪ را کﻪ رسﻮل اﷲ براى تان آورد بﮕﻴرﻳد و از آﻧچﻪ شﻤا را ﻧﻬﻰ کرد ،اجتﻨاب ﻧﻤاﻳﻴد.
بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب رسﻮل اکرم ﻧﻴز ﻣﻰفرﻣاﻳد:
ﻳعﻨﻰ :ﻣﻦ در ﻣﻴان شﻤا دو چﻴز را ﮔذاشتﻢ کﻪ تا زﻣاﻧﻰ بﻪ آﻧﻬا ﻣتﻤسک
باشﻴد ،ﻫرﮔز ﮔﻤراه ﻧﻤﻰشﻮﻳد کتاب خدا و سﻨت پﻴغاﻣبر را.
ﻓﻌاﻟﻴت
داﻧش آﻣﻮزان بﻪ کﻤک استاد در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴت عﻠﻢ عقاﻳد باﻫﻢ بحث و ﮔفتﮕﻮ کﻨﻨد.
ارزﻳابﻰ
-١

ﻣعﻨاى عقﻴده را از ﻧﮕاه ﻟغﻮى واضح سازﻳد.

-2

عقﻴده را از ﻧﮕاه اصطﻼحﻰ ،تعرﻳف کﻨﻴد.

-3

ﻣﻮضﻮع و غرض عﻠﻢ عقاﻳد را روشﻦ سازﻳد.

-4

ﻣﻨابع عقﻴدة اسﻼﻣﻰ کدام است؟ واضح سازﻳد.

-5

در کدام ﻣسائﻞ اعتقادى ،بﻪ عقﻞ بﻪ عﻨﻮان ﻳک ﻣﻨبع ﻣراجعﻪ صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد؟

ﻛارخاﻧﻪ ﮔﻰ
در بارة اﻫﻤﻴت و فﻮاﻳد عﻠﻢ عقاﻳد ﻳک ﻣقاﻟﺔ کﻮتاه بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس دوم

ارﻛان اﻳﻤان

ترجﻤﻪ :بﻨﻴاد تﻮحﻴد و آﻧچﻪ کﻪ عقﻴده بر ﻣبﻨاى آن درست ﻣﻰشﻮد ،اﻳﻦ است کﻪ شخص باﻳد
بﮕﻮﻳد :اﻳﻤان آوردم بﻪ خدا  -جﻞ جﻼﻟﻪ -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.
در اصطﻼح ،تﻮحﻴد عبارت است از باور کردن بﻪ اﻳﻨﻜﻪ تﻨﻬا اﷲ تعاﻟﻰ شاﻳستﺔ عبادت،
آفرﻳدﮔار ،ﻣتصرف و ﻣدبّر کائﻨات است و در اسﻤاء و صفات خﻮد شرﻳک و ﻫﻤتا ﻧدارد.
عﻠﻢ عقاﻳد ،عﻠﻢ تﻮحﻴد ﻧﻴز ﻧاﻣﻴده ﻣﻰشﻮد؛ زﻳرا کﻪ تﻮحﻴد بﻨﻴاد و اساس آن را تشﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد.
اﻳﻦ در حقﻴقت از باب اطﻼق ﻣﻬﻢ ترﻳﻦ جزء ﻳک شئ بر کﻞ آن ﻣﻰباشد.

ارﻛان اﻳﻤان بﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ
 -1اﻳﻤان بﻪ اﷲ تﻌاﻟﻰ
اوﻟﻴﻦ رکﻦ اﻳﻤان ،اﻳﻤان بﻪ اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰباشد و آن عبارت است از :اﻳﻤان قﻠبﻰ و اقرار زباﻧﻰ بﻪ
اﻳﻨﻜﻪ اﷲ 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 ﻣﻰباشد و ﻫﻤﺔ ﻣﻮجﻮدات بﻪ او ﻧﻴازﻣﻨد اﻧد و بﻨابرﻳﻦ تﻨﻬا و تﻨﻬا
سزا وار و شاﻳستﺔ عبادت ذات ﻣقدس اوست و بس.
چﻨاﻧچﻪ خداوﻧد ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرة اخﻼص)4-١:

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 ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرة اعراف)١80:

و ﻣر خدا راست ﻧامﻫاى ﻧﻴﻜﻮ ،پس بخﻮاﻧﻴد او را با آن ﻧام ﻫا.
 -2اﻳﻤان 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 ﻣﻰشﻮﻧد
و ﻣا آﻧﻬا را دﻳده ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻴﻢ؛ بﻨا براﻳﻦ ﻣا در بارة حقﻴقت ،کﻴفﻴت و تعداد فرشتﮕان ﻣعﻠﻮﻣات
ﻧدارﻳﻢ .آﻧچﻪ از خﻼل ﻧصﻮص دﻳﻨﻰ (قرآن کرﻳﻢ و حدﻳث) در بارة فرشتﮕان بﻪ دست ﻣﻰآﻳد،
فشرده اش اﻳﻦ است :فرشتﮕان بﻪ ﻣذکر بﻮدن و ﻣؤﻧث بﻮدن تﻮصﻴف ﻧﻤﻰﮔردﻧد .آﻧﻬا داراى
باﻟﻬاى دوﮔاﻧﻪ ،سﻪ ﮔاﻧﻪ ،چﻬار ﮔاﻧﻪ و زﻳاده از آن ﻣﻰباشﻨد .قبﻞ از حضرت آدم -عﻠﻴﻪ
اﻟسﻼم -آفرﻳده شده اﻧد .آﻧﻬا ﻫﻤﻴشﻪ در عبادت پروردﮔار بﻮده ،ﻣقرب پﻴشﮕاه اﻟﻬﻰ و داراى
عزت و ﻣﻮرد تﻜرﻳﻢ ﻣﻰباشﻨد .آﻧﻬا از ﮔﻨاه ﻣعصﻮم بﻮده فراﻣﻴﻦ اﻟﻬﻰ را بدون چﻮن و چرا اجرا
ﻣﻰکﻨﻨد و از پرستش و ستاﻳش پروردﮔار خستﻪ ﻧﻤﻰشﻮﻧد و بدون اجازة پروردﮔار بﻪ کسﻰ
شفاعت کرده ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻨد.
برخﻼف عقﻴدة ﻣشرکان عرب و پﻴروان برخﻰ از ادﻳان باطﻠﻪ ،فرشتﮕان دختران خدا ﻧﻴستﻨد.
زﻳرا چﻨاﻧچﻪ در سﻮرة اخﻼص آﻣده خداوﻧد با ﻫﻴچ کس رابطﺔ ﻧسبﻰ ﻧدارد .قرآن کرﻳﻢ در
رد اﻳﻦ اعتقاد ﻣﻰفرﻣاﻳد:
)سﻮرة زخرف(١6 :

ترجﻤﻪ :آﻳا خداوﻧد از آﻧچﻪ ﻣﻰآفرﻳﻨد براى خﻮد دختر اﻧتخاب کرده و پسران را براى شﻤا
برﮔزﻳده است؟
و ﻧﻴز ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(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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 -3اﻳﻤان بﻪ ﻛتابﻬاى آسﻤاﻧﻰ
اﻳﻤان بﻪ کتابﻬاى آسﻤاﻧﻰ عبارت است از باور و ﻳقﻴﻦ ﻣحﻜﻢ بﻪ اﻳﻨﻜﻪ خداوﻧد در زﻣاﻧﻬاى
ﻣﻨاسب کتابﻬاﻳﻰ را از جاﻧب خﻮﻳش بﻪ پﻴغﻤبراﻧش فرستاده است و در آﻧﻬا راه ﻫداﻳت و
سعادت را بﻪ اﻧساﻧﻬا ﻧشان داده است.
در قرآن کرﻳﻢ ﻧام برخﻰ از آن کتابﻬا ذکر شده؛ ﻣاﻧﻨد :صحﻴفﻪﻫاى ﻧازل شده بر حضرت
ابراﻫﻴﻢ ،تﻮرات براى حضرت ﻣﻮسﻰ ،اﻧجﻴﻞ براى حضرت عﻴسﻰ ،زبﻮر براى حضرت داود
عﻠﻴﻬﻢ اﻟسﻼم -و قرآن کرﻳﻢ براى حضرت ﻣحﻤد .اسﻼم بر ﻣا ﻻزم کرده است تا عﻼوه 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.
آخرﻳﻦ کتابﻬاى آسﻤاﻧﻰ قرآن کرﻳﻢ ﻣﻰباشد .برﻫﻤﺔ جﻬاﻧﻴان فرض است تا بﻪ قرآن کرﻳﻢ
اﻳﻤان بﻴاورﻧد؛ زﻳرا قرآن کرﻳﻢ خﻼصﺔ 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
 -١ﻣﻨظﻮر از ارکان اسﻼم چﻴست؟
 -2اﻳﻤان بﻪ خداوﻧد ﻣتعال چﻪ ﻣعﻨﻰ دارد؟
 -3صفات فرشتﮕان را ذکر کﻨﻴد.
 -4کتابﻬاﻳﻰ کﻪ ﻧام آﻧﻬا در قرآن کرﻳﻢ ذکر شده کداﻣﻬاﻳﻨد؟
 -5آﻳا 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

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

شرح
 -4اﻳﻤان 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 ﻣﻰشﻮد کﻪ ﻣﻴان رسﻮل و ﻧبﻰ فرقﻰ وجﻮد ﻧدارد .اﻣام
ابﻦ اﻟﻬﻤام -رحﻤﻪ اﷲ )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 ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرة اﻧبﻴاء)25 :

ترجﻤﻪ :و ﻧفرستادﻳﻢ قبﻞ از تﻮ پﻴاﻣبرى را ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ وحﻰ کردﻳﻢ بﻪ او کﻪ ﻧﻴست
 -١اﻣام 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 ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرة ﻧحﻞ)36:

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 ﻣﻰشﻮد) بپرﻫﻴزﻳد.
 -5اﻳﻤان 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 ﻣردهﻫا 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 ﻣﻰشﻮد شاﻣﻞ تﻮزﻳع ﻧاﻣﻪﻫاى اعﻤال ،حساب و کتاب،
ﻣﻴزان ،حﻮض ،پﻞ صراط ،شفاعت ،جﻨت و دوزخ ﻣﻰﮔردد .اﻳﻤان و باور بﻪ روز آخرت از
جﻤﻠﺔ ﻣسﻠﻤات و ضرورﻳات دﻳﻦ بﻪ حساب ﻣﻰرود و اﻧﻜار آن کفر است.
زﻳرا خداوﻧد در آﻳات زﻳادى از قرآن کرﻳﻢ بﻪ آﻣدن آن روز تأکﻴد کرده از جﻤﻠﻪ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرة بقره ) 4 :و (ﻣؤﻣﻨان کساﻧﻰ ﻫستﻨد کﻪ) بﻪ روز آخرت باور دارﻧد.
و ﻧﻴز ﻣﻰفرﻣاﻳد:

(سﻮرة ﻣؤﻣﻨﻮن)١6:

سپس شﻤا روز قﻴاﻣت(از قبر ﻫا) بر اﻧﮕﻴختﻪ ﻣﻰشﻮﻳد.
 -6اﻳﻤان 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 قب ً
ﻼ ﻣعﻠﻮم کرده است و ﻫر آﻧچﻪ کﻪ از خﻴر وشر رخ ﻣﻰدﻫد و تا زه
پﻴدا ﻣﻰشﻮد ،خداوﻧد آﻧرا در ﻟﻮح ﻣحفﻮظ قبﻼ ﻧﻮشتﻪ کرده است.
خداوﻧد در اﻳﻦ باره ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرة فرقان)2 :
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ترجﻤﻪ :و(خداوﻧد) ﻫر چﻴز را آفرﻳده و اﻧدازة آﻧرا ﻣعﻴﻦ کرده است.
و ﻧﻴز ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرة قﻤر)2 :

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 ﻣﻰشﻮد ،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 ﻣﻰﮔردد از ثﻮاب و عقاب ،ﻫﻤﺔ آن از جاﻧب
آفرﻳدﮔار ﻣتعال ﻣﻰباشد .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 فﻼن 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
 -١فرق ﻣﻴان رسﻮل وﻧبﻰ را بﻴان کﻨﻴد.
 -2ﻫدف از بعثت پﻴاﻣبران چﻴست؟
 -3اﻳﻤان بﻪ روز آخرت شاﻣﻞ چﻪ چﻴزﻫاﻳﻰ ﻣﻰشﻮد؟
 -4فرضﻴت اﻳﻤان بﻪ تقدﻳر با چﻪ دﻟﻴﻠﻰ ثابت ﻣﻰشﻮد؟
ﻛارخاﻧﻪ ﮔﻰ
در بارة جﻬان آخرت در حدود پﻨج سطر ﻳک ﻣطﻠب بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس چﻬارم

تﻮحﻴد بارى تﻌاﻟﻰ

ترجﻤﻪ :اﷲ 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 ﻣﻰآﻳد و
ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد 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 باﻻ با اشاره بﻪ ﻣحتﻮاى سﻮرة اخﻼص ،اﻳﻦ ﻣطﻠب را ثابت کرده است.
چﻨاﻧچﻪ خداوﻧد در سﻮرة اخﻼص بﻪ اﻳﻦ حقﻴقت تأکﻴد ﻧﻤﻮده و ادعاى ﻣشرکﻴﻦ ﻣبﻨﻰ بر
دختران خدا بﻮدن فرشتﮕان و ادعاى ﻳﻬﻮد ﻣبﻨﻰ بر پسر خدا بﻮدن عزﻳر  -عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم -و
ادعاى ﻧصارا ﻣبﻨﻰ بر پسر خدا بﻮدن عﻴساى ﻣسﻴح  -عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم -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:
(سﻮرة ﻣحﻤد)22:

ترجﻤﻪ :اﷲ تعاﻟﻰ غﻨﻰ و بﻰ ﻧﻴاز است و شﻤا فقﻴر و ﻧﻴازﻣﻨد.
 -١ترجﻤﺔ سﻮرة اخﻼص در درس دوم ﮔذشت.

١0

ﻣفﻬﻮم آﻳت اﻳﻦ ﻣﻰشﻮد :پس وقتﻰ کﻪ خداوﻧد از ﻫﻤﻪ چﻴز و از ﻫﻤﻪ کس بﻰ ﻧﻴاز است ،چرا برخﻰ از
ﻣخﻠﻮقات را ﻧسبت فرزﻧدى بﻪ وى ﻣﻰدﻫﻴد؟ در حاﻟﻰ کﻪ فرزﻧد داشتﻦ ﻧﻮعﻰ احتﻴاج بﻪ شﻤار ﻣﻰرود.
پس از آن اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ ﻣسأﻟﺔ تشبﻴﻪ را ﻣطرح ﻧﻤﻮده عﻼوه ﻣﻰکﻨد:
خداوﻧد ﻧﻪ بﻪ ﻫﻴچ ﻳک از ﻣخﻠﻮقات ﻣشابﻬت دارد و ﻧﻪ ﻫﻴچ ﻳک از ﻣخﻠﻮقات بﻪ وى ﻣشابﻬت
است؛ زﻳرا کﻪ پسر از ﻳک ﻧﮕاه بﻪ

دارد .اﻳﻦ ﻣطﻠب در حقﻴقت شرح آﻳﺔ

پدرش ﻣشابﻬت دارد ،در حاﻟﻰ کﻪ خداوﻧد ﻧﻪ پدر است و ﻧﻪ پسر ،ﻧﻪ حادث است و ﻧﻪ ﻣحﻞ
وقﻮع حﻮادث؛ چﻨاﻧچﻪ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرة شﻮري)١١ :

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
-١

تﻮحﻴد پروردﮔار چﻪ ﻣعﻨﻰ دارد؟

-2

جﻤﻠﺔ

-3

خداوﻧد در سﻮرة اخﻼص ادعاى کدام ﮔروﻫﻬا را رد کرده است.

-4

ﻣعﻨاى

را تﻮضﻴح دﻫﻴد.
را بﻨﻮﻳسﻴد.
را ﻣعﻨا کﻨﻴد.

ﻛارخاﻧﻪ ﮔﻰ
در بارة تﻮحﻴد بارى تعاﻟﻰ ﻣطﻠبﻰ بﻨﻮﻳسﻴد کﻪ از پﻨج سطر کﻢ ﻧباشد.
١١

درس پﻨجﻢ

صﻔات ذاتﻰ و ﻓﻌﻠﻰ اﷲ تﻌاﻟﻰ

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

شرح
اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ رحﻤﻪ اﷲ در اﻳﻦ درس ﻣﻰخﻮاﻫد بﮕﻮﻳد کﻪ اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻮجﻮد بﻮده و براى ﻫﻤﻴش
ﻣﻮجﻮد خﻮاﻫد بﻮد؛ ﻳعﻨﻰ اﷲ 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 دﻻﻟت برﻳک صفت دارد .تعداد ﻧاﻣﻬاى
خداوﻧد را جز خﻮدش کس دﻳﮕرى ﻧﻤﻰداﻧد ،در ﻳک حدﻳث بﻪ ﻧﻮدوﻧﻪ ﻧام وى اشاره شده
است ،اﻣا بﻪ ﻫﻴچ وجﻪ بﻪ اﻳﻦ عدد ﻣﻨحصر ﻧﻤﻰباشد.
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 «اﷲ» است کﻪ اسﻢ ذات وى بﻮده و جاﻣع
ﻫﻤﺔ ﻣعاﻧﻰ ﻣﻮجﻮد در ساﻳر اسﻤاء و صفات وى ﻣﻰباشد .اﷲ ﻳعﻨﻰ :سزاوار پرستش و دارﻧدة
ﻫﻤﺔ صفات جﻤال و جﻼل 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
 .١تفصﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع تحت عﻨﻮان (صفت ﻫاى اﷲ تعاﻟﻰ ازﻟﻰ است) ﻣﻰ آﻳد.

١2

ﻧﻴاﻳش کﻨﻴﻢ .چﻨاﻧچﻪ خداوﻧد ﻣﻰفرﻣاﻳد:
)١80

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 ﻣﻰشﻮد :صفات ذاتﻰ و صفات فعﻠﻰ.
صﻔات ذاتﻰ :صفاتﻰ ذاتﻰ ،صفاتﻰ است کﻪ اﷲ تعاﻟﻰ بر ضد آن ﻣﻮصﻮف ﻧﻤﻲ شﻮد؛ ﻣاﻧﻨد:
حﻴات ،عﻠﻢ و قدرت .اﷲ تعاﻟﻰ بر ﻫﻤﻴﻦ صفات ﻣﻮصﻮف ﻣﻲ ﮔردد و ﮔفتﻪ ﻣﻴشﻮد کﻪ اﷲ
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 اﷲ تعاﻟﻰ بر ضد آن ﻣﻮصﻮف ﻣﻴشﻮد ،ﻣاﻧﻨد:
تخﻠﻴق (آفرﻳدن) ،ترزﻳق (روزى دادن) ،احﻴاء (زﻧده کردن) ،اﻣاتت (ﻣﻴراﻧدن) وغﻴره .اﷲ تعاﻟﻰ
ﻫﻢ بر ﻫﻤﻴﻦ صفات و ﻫﻢ بر ضد آﻧﻬا ﻣﻮصﻮف شده ﻣﻲ تﻮاﻧد؛ ﻣثﻼ ﮔفتﻪ ﻣﻲ شﻮد :اﷲ تعاﻟﻰ
فﻼن چﻴز را آفرﻳده و فﻼن چﻴز را ﻧﻴافرﻳده .بﻪ فﻼن روزى داده و بﻪ فﻼن ﻧداده ،فﻼن را زﻧده
ﮔرداﻧﻴده و فﻼن را ﻣﻴراﻧده است.
ارزﻳابﻰ
 _١ﻣطﻠب از عبارت «

ز

ص ات ا ذات ة ا ع ة» را واضح سازﻳد.

زا بأس ائ

 _2صفات اﷲ تعاﻟﻰ بر چﻨد ﻧﻮع تقسﻴﻢ ﻣﻰشﻮد؟ بﻴان دارﻳد.
 _3فرق بﻴﻦ صفات ذاتﻰ و فعﻠﻲ را واضح سازﻳد.

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

چﻨد ﻣثال از صﻔات ذاتﻰ و ﻓﻌﻠﻰ خداوﻧد

ترجﻤﻪ :صفات ذاتﻰ اﷲ تعاﻟﻰ عبارت است از :حﻴات (زﻧدﮔﻰ) ،قدرت (تﻮاﻧاﻳﻰ) ،عﻠﻢ
(داﻧاﻳﻰ) ،کﻼم (ﮔﻮﻳاﻳﻰ) ،سﻤع (شﻨﻮاﻳﻰ) ،بصر (بﻴﻨاﻳﻰ) و اراده است.
صفات فعﻠﻰ اﷲ تعاﻟﻰ عبارت است از :تخﻠﻴق (آفرﻳدن) ،ترزﻳق (روزى دادن) ،اﻧشاء (آفرﻳدن)،
ابداع (بﻪ طﻮر جدﻳد آفرﻳدن) ،صﻨع (ساختﻦ) وغﻴره.
اﷲ تعاﻟﻰ بﻪ طﻮر داﻳﻢ بﻪ اسﻤاى خﻮﻳش ﻣسﻤﻰ و بﻪ صفات خﻮﻳش ﻣﻮصﻮف ﻣﻰباشد و بﻪ طﻮر
ﻫﻤﻴش بﻪ اسﻤاء و صفاتش ﻣﻮجﻮد بﻮده و ﻣﻰباشد.
براى اﷲ تعاﻟﻰ ﻧﻪ کدام اسﻢ و صفت جدﻳد پﻴدا شده و ﻧﻪ پﻴدا ﻣﻰ شﻮد.

شرح
صﻔات ذاتﻰ اﷲ تﻌاﻟﻰ
 _1حﻴات :حﻴات ،صفت ازﻟﻰ و ابدى اﷲ تعاﻟﻰ بﻮده ﻣقتضﻰ عﻠﻢ کاﻣﻞ براى او ﻣﻰباشد،
بﻨابرﻳﻦ اﷲ تعاﻟﻰ بﻪ حﻴات ازﻟﻰ و ابدى خﻮﻳش زﻧدة جاوﻳد است؛ چﻨاﻧچﻪ خداوﻧد ﻣﻰ فرﻣاﻳد:
(سﻮرة بقرة )255 :

ترجﻤﻪ :خداوﻧد ذاتﻰ است ﻳﮕاﻧﻪ کﻪ ﻣعبﻮدى جز او ﻧﻴست .او زﻧده و پاﻳﻨده و تدبﻴر کﻨﻨدة
(جﻬان) است.
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 _2ﻗدرت :قدرت ،صفت ازﻟﻰ اﷲ تعاﻟﻰ است و اﷲ تعاﻟﻰ بﻪ قدرت ازﻟﻰ و ابدى اش ستاﻳش
شده است و ﻣﻰ شﻮد؛ چﻨاﻧچﻪ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرة ﻣائدة)40:

ترجﻤﻪ :اﷲ تعاﻟﻰ بر ﻫر چﻴز قدرت کاﻣﻞ دارد.
 _3ﻋﻠﻢ :عﻠﻢ ،از صفات ذاتﻰ اﷲ تعاﻟﻰ است .اﷲ تعاﻟﻰ بر ﻫﻤﺔ ﻣﻮجﻮدات زﻣﻴﻨﻰ و آسﻤاﻧﻰ بﻪ
عﻠﻢ ازﻟﻰ خﻮﻳش داﻧا است .اﷲ تعاﻟﻰ درﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻰ فرﻣاﻳد:
(سﻮرة اﻧعام)59:

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 ﻧﻤﻰافتد ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ او آﻧرا ﻣﻰداﻧد و ﻫﻴچ داﻧﻪ ﻳﻰ در
تارﻳﻜﻰﻫاى زﻣﻴﻦ و ﻫﻴچ ترى و خشﻜﻰ ﻧﻴست ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ ثبت است در کتاب روشﻦ.
 _4ﻛﻼم :ﻳﻜﻰ از صفات ذاتﻰ خداوﻧد تعاﻟﻰ کﻼم است .اﷲ تعاﻟﻰ تﻮسط کﻼم خﻮﻳش کﻪ
صفت ازﻟﻰ اوست ﻣتﻜﻠﻢ ﻣﻰ باشد.
اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰ فرﻣاﻳد:
(سﻮرة ﻧساء)١64 :

ترجﻤﻪ :و اﷲ تعاﻟﻰ با ﻣﻮسﻰ سخﻦ ﮔفت.
 _6-5سﻤﻊ و بﺼر :ﻧﻴز از صفات ذاتﻰ اﷲ تعاﻟﻰ سﻤع و بصر است ،اﷲ تعاﻟﻰ شﻨﻮﻧده و بﻴﻨﻨده
است از شﻨﻴدن و دﻳدن او تعاﻟﻰ ﻫﻴچ چﻴز وﻟﻮ ﻫر قدر خفﻰ و کﻮچک باشد ،پﻮشﻴده ﻧﻤﻰ ﻣاﻧد.
 _٧اراده :اراده ،از صفات ذاتﻰ اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰباشد و اﻳﻦ ﻫﻤان صفتﻰ است کﻪ خداوﻧد بر
ﻣبﻨاى آن در وقت ﻣعﻴﻦ بﻪ اﻧجام کارى اقدام ﻣﻰﻧﻤاﻳد و ﻳا آﻧرا ترك ﻣﻰﮔﻮﻳد .ﻫﻴچ کس ﻣاﻧع
ارادة خداوﻧد شده ﻧﻤﻲ تﻮاﻧد .اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰ فرﻣاﻳد:
(سﻮرة ﻣائده)١ :

ترجﻤﻪ :ﻫر آﻳﻴﻨﻪ اﷲ تعاﻟﻰ فرﻣان ﻣﻰدﻫد بﻪ آﻧچﻪ ﻣﻰخﻮاﻫد.
اﷲ تعاﻟﻰ عﻼوه بر صفات ﻣتذکره داراى صفات ذاتﻰ دﻳﮕرى ﻧﻴز ﻣﻰباشد؛ ﻣاﻧﻨد :احدﻳت
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(ﻳﮕاﻧﮕﻰ) ،صﻤدﻳت (بﻰ ﻧﻴازى) ،عظﻤت و کبرﻳاﻳﻰ (بزرﮔﻰ) وغﻴره.

()١

صﻔات ﻓﻌﻠﻰ اﷲ تﻌاﻟﻰ
برخﻰ از صفات فعﻠﻰ خداوﻧد عبارت است از:
 _1تخﻠﻴﻖ :آفرﻳدن
 _2ترزﻳﻖ :بﻪ ﻫﻤﻪ ﻣخﻠﻮقات روزى دادن.
 _3اﻧشاء :ﻳک چﻴز را ﻧخستﻴﻦ بار آفرﻳدن
 _4ابداع :آفرﻳدن اشﻴا بدون ﻣثال سابق.
 _5صﻨﻊ :ساختﻨﻰ کﻪ استحﻜام و ﻧﻮع ﻧظام در آن در ﻧظر ﮔرفتﻪ شده باشد؛ چﻨاﻧچﻪ اﷲ تعاﻟﻰ
ﻣﻰ فرﻣاﻳد:
(سﻮرة ﻧﻤﻞ)88:

ترجﻤﻪ :ساخت خداﻳﻰ کﻪ استﻮار و ﻣحﻜﻢ ساخت ﻫر چﻴز را .ﻫر آئﻴﻨﻪ وى خبردار است بﻪ
آﻧچﻪ ﻣﻰکﻨﻴد.
غﻴر آﻧچﻪ کﻪ ذکر شد اﷲ تعاﻟﻰ داراى صفات فعﻠﻰ دﻳﮕرى ﻧﻴز ﻣﻰباشد؛ ﻣاﻧﻨد :احﻴاء (زﻧده
کردن) ،افﻨاء (ﻧابﻮد کردن) وغﻴره.

ارزﻳابﻰ
 _١صفات ذاتﻰ خداوﻧد را اجﻤاﻻً بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 _2براى صفات فعﻠﻰ اﷲ تعاﻟﻰ ﻣثالﻫا بﻴاورﻳد.
 _3راجع بﻪ عﻠﻢ اﷲ تعاﻟﻰ ﻳک دﻟﻴﻞ قرآﻧﻰ بﻴان دارﻳد.
 _4ﻣطﻠب جﻤﻠﺔ:

چﻴست؟

ﻛارخاﻧﻪ ﮔﻰ
در ﻣﻮرد صفات ذاتﻰ و فعﻠﻰ خداوﻧد ﻣتعال ﻳک ﻣقاﻟﻪ کﻮتاه بﻨﻮﻳسﻴد.
 -١در اﻳﻦ ﻣﻮرد بﻪ شرح فقﻪ اکبر تأﻟﻴف ﻣﻼ عﻠﻰ قارى ﻣراجعﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
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درس ﻫﻔتﻢ

صﻔات اﷲ تﻌاﻟﻰ ازﻟﻰ است

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 کﻼم خﻮد و کﻼم صفت ازﻟﻰ اوست و
خاﻟق است بﻪ تخﻠﻴق خﻮﻳش و تخﻠﻴق صفت ازﻟﻰ اوست.
اﷲ تعاﻟﻰ فاعﻞ است بﻪ فعﻞ خﻮﻳش و فعﻞ صفت ازﻟﻰ اوست ،فاعﻞ ،اﷲ و فعﻞ صفت ازﻟﻰ
اوست.
و ﻣفعﻮل ﻣخﻠﻮق است و فعﻞ اﷲ تعاﻟﻰ ﻣخﻠﻮق ﻧﻴست .ﻫﻜذا صفات اﷲ تعاﻟﻰ در ازل ﻧﻪ حادث
است و ﻧﻪ ﻣخﻠﻮق و کسﻲ کﻪ ﻣﻴﮕﻮﻳد کﻪ صفات اﷲ تعاﻟﻰ ﻣخﻠﻮق است و ﻳا ﻧﻮ پﻴدا شده و ﻳا
در آن تﻮقف و ﻳا شک ﻧﻤاﻳد ،اﻳﻦ شخص کافر است.

شرح
پس از آﻧﻜﻪ اﻣام اعظﻢ  -رحﻤﻪ اﷲ  -ﻣثاﻟﻬاى صفات ذاتﻰ و فعﻠﻰ خداوﻧد را بﻴان داشت،
درﻳﻦ درس بﻪ بﻴان ازﻟﻰ و ابدى و ﻫﻤﻴشﮕﻰ بﻮدن اﻳﻦ صفات پرداختﻪ ﻣﻰفرﻣاﻳد :ﻟﻢ ﻳزل
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وﻻﻳزال ...ﻳعﻨﻰ اﷲ 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 اﷲ براى وضاحت بﻴشتر اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع ،صفات ﻣشﻬﻮر خداوﻧد ﻣتعال را بﻪ حﻴث
ﻣثال بﻴان فرﻣﻮده ،ﻣﻰ ﮔﻮﻳد :اﷲ 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 ﻧﻤﻰپذﻳرد.
ﻫﻤچﻨان اﷲ تعاﻟﻰ با قدرت ذاتﻰ خﻮﻳش کﻪ صفت ازﻟﻰ اوست ،قادر بﻪ ﻫﻤﻪ چﻴز است و
قدرت صفت ازﻟﻰ و ابدى او است.
ﻫﻤچﻨان اﷲ تعاﻟﻰ تﻮسط کﻼم ذاتﻰ اش کﻪ صفت ازﻟﻰ اوست ،ﻫﻤﻮاره ﻣتﻜﻠﻢ و سخﻦ ﮔﻮﻳﻨده
است و کﻼم صفت ازﻟﻰ اوست .ﻫﻜذا اﷲ تعاﻟﻰ ،در ازل آفرﻳﻨﻨده بﻮده آفرﻳﻨﻨدﮔﻰ صفت
ازﻟﻰ اوست.
ﻫﻤچﻨان اﷲ تعاﻟﻰ با صفات فعﻠﻰ خﻮﻳش فاعﻞ و فعﻞ صفت ازﻟﻰ اوست او فَ َّعال ﻣطﻠق است،
در فعﻞ ،صﻨع ،حﻜﻢ و اﻣر او ﻫﻴچ کس شرﻳک ﻧﻴست.
اﷲ 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 اﷲ ﻣخﻠﻮق است ﻳا تازه پﻴدا شده و ﻳا
در آن تﻮقف و ﻳا شک ﻧﻤاﻳد ،اﻳﻦ شخص بر اﷲ تعاﻟﻰ و صفات او کافر است.
ارزﻳابﻰ
 _١آﻳا صفات اﷲ تعاﻟﻰ ازﻟﻰ است ﻳا حادث؟
 _2اﮔر کسﻰ در ازﻟﻴت صفات اﷲ تعاﻟﻰ تﻮقف و ﻳا شک ﻧﻤاﻳد چﻪ حﻜﻢ دارد؟
 _3ﻣثاﻟﻬاﻳﻰ کﻪ درﻳﻦ درس در بارة ازﻟﻰ بﻮدن صفات اﷲ تذکر ﻳافتﻪ است ،بﻴان دارﻳد.

ﻛارخاﻧﻪ ﮔﻰ
خﻼصﺔ ﻣحتﻮاى درس را در کتابچﻪ ﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس ﻫشتﻢ

ﻗرآن ﻛرﻳﻢ ﻛﻼم اﷲ تﻌاﻟﻰ است

ترجﻤﻪ :قرآن کرﻳﻢ کﻼم خدا است ،در اوراق ﻧﻮشتﻪ شده و در سﻴﻨﻪﻫا ﻣحفﻮظ ﮔشتﻪ و بﻪ
زبانﻫا خﻮاﻧده شده و بر ﻧبﻰ کرﻳﻢ

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 اﻟسﻼم ﻳا از فرعﻮن و ابﻠﻴس

حﻜاﻳت ﻧﻤﻮده ،اﻳﻦ ﻫﻤﻪ کﻼم اﷲ 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 کﻼم خدا بﻮده و قدﻳﻢ است و سخﻦ ساﻳر ﻣخﻠﻮقات قدﻳﻢ ﻧﻴست .ﻣﻮسﻰ
کﻼم اﷲ تعاﻟﻰ را شﻨﻴده ،چﻨاﻧچﻪ اﷲ ﻣﻰ فرﻣاﻳد:
«وکﻠﻢ اﷲ ﻣﻮسﻰ تﻜﻠﻴﻤا» ﻳعﻨﻰ اﷲ تعاﻟﻰ با ﻣﻮسﻰ

طﻮر ﻳقﻴﻨﻰ و بدون واسطﻪ سخﻦ ﮔفتﻪ

است.
اﷲ 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 اﷲ ﻣشابﻬت ﻧدارد ،او تعاﻟﻰ شﻨﻮﻧده و بﻴﻨﻨدة ﻫر چﻴز است ،و آﻧﮕاه کﻪ
اﷲ تعاﻟﻰ با ﻣﻮسﻰ

سخﻦ ﮔفت با ﻫﻤان کﻼﻣﻰ 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 اصطﻼح،
قرآن ﻫﻤان کتابﻰ است کﻪ اﷲ تعاﻟﻰ براى ﻫداﻳت ﻣردم بﻪ حضرت ﻣحﻤد

تﻮسط جبرﻳﻞ اﻣﻴﻦ

ﻧازل فرﻣﻮده و از طرﻳق ﻣتﻮاتر بﻪ ﻣا رسﻴده است و با تﻼوت آن عبادت اﻧجام داده ﻣﻰشﻮد.
ﻣا باور دارﻳﻢ کﻪ قرآن کرﻳﻢ کﻼم اﻟﻬﻰ است؛ اﻣا کﻴفﻴت آﻧرا کﻪ خداوﻧد چﮕﻮﻧﻪ آﻧرا ﮔفتﻪ
و بﻴان کرده ،ﻧﻤﻰداﻧﻴﻢ .اﻳﻦ کتاب از او آغاز شده و تﻮسط وحﻰ بر حضرت ﻣحﻤد

ﻧازل

ﮔردﻳده و ﻣؤﻣﻨان بطﻮر ﻳقﻴﻨﻰ آﻧرا تصدﻳق کرده اﻧد و براى ﻣا از طرﻳق رواﻳت ﻣتﻮاتر( )١رسﻴده
است .قرآن ﻣاﻧﻨد کﻼم ﻣردم ﻣخﻠﻮق ﻧﻴست و اﮔر کسﻰ بﻪ اﻳﻦ باور باشد کﻪ قرآن ﻣخﻠﻮق
است و ﻳا کﻼم بشر است ،کافر ﻣﻴشﻮد.
ﻣا زﻣاﻧﻰ کﻪ قرآن کرﻳﻢ را تﻠفظ ،تﻼوت و ﻳا تحرﻳر ﻣﻰکﻨﻴﻢ ،تﻠفظ و کتابت ﻣا از جﻤﻠﺔ افعال ﻣا
ﻣحسﻮب شده ﻣاﻧﻨد ساﻳر افعال ﻣا ﻣخﻠﻮق ﻣﻰباشد؛ اﻣا قرآن کرﻳﻢ کﻪ کﻼم خداست غﻴر ﻣخﻠﻮق
ﻣﻰباشد؛ چﻨاﻧچﻪ اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰ فرﻣاﻳد:
(سﻮرة صافات)96 :

ترجﻤﻪ :و اﷲ پﻴدا کرد شﻤا را و آﻧچﻪ ﻣﻰکﻨﻴد.
 -١تﻮاتر :بﻪ رواﻳتﻰ ﮔفتﻪ ﻣﻴشﻮد کﻪ تعداد راوﻳان آن بﻪ اﻧدازة باشد کﻪ اتفاق شان بﻪ دروغ ﻣﻤﻜﻦ ﻧباشد.
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ﻓﻌاﻟﻴت
بﻴﻦ صفات اﷲ و ﻣخﻠﻮق ﻫﻴچ ﻧﻮع ﻣشابﻬتﻰ وجﻮد ﻧدارد.
(سﻮرة شﻮرى)١١:
ترجﻤﻪ :ﻧﻴست ﻣاﻧﻨد او چﻴزى و اوست شﻨﻮا و بﻴﻨا.

ارزﻳابﻰ
 _١قرآن کرﻳﻢ را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد؟
 _2قرآن کرﻳﻢ قدﻳﻢ و ازﻟﻰ است و ﻳا حادث و جدﻳد؟
 _3تﻠفظ 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.

2١

درس ﻧﻬﻢ

صﻔت ﻫاى اﷲ تﻌاﻟﻰ ﻣاﻧﻨد ﻧدارد()1

ترجﻤﻪ :صفت ﻫاى خدا ﻫﻤﻪ بر خﻼف 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 آﻻت و حروف سخﻦ
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻴﻢ ،اﻣا اﷲ تعاﻟﻰ بدون آﻻت و حروف سخﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳد.
حروف ﻣخﻠﻮق است و کﻼم اﷲ تعاﻟﻰ ﻣخﻠﻮق ﻧﻴست.
اﷲ تعاﻟﻰ شﻰء است اﻣا ﻧﻪ ﻣثﻞ ساﻳر اشﻴاء ،و ﻣعﻨاى شﻰء بﻮدن اﷲ تعاﻟﻰ ثابت کردن ذات
اوست بدون جسﻢ و جﻮﻫر و عرض ،ﻳعﻨﻰ اﷲ تعاﻟﻰ شﻰء است اﻣا بدون اﻳﻨﻜﻪ بﻪ جسﻢ داشتﻦ
و ﻳا جﻮﻫر و عرض بﻮدن ﻣتصف ﮔردد.

شرح
صفات اﷲ 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 اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻮصﻮف شده ﻧﻤﻲ تﻮاﻧد؛ چﻨاﻧچﻪ اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰ
فرﻣاﻳد:
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اﷲ تعاﻟﻰ عﻠﻢ دارد ،اﻣا ﻧﻪ ﻣثﻞ عﻠﻢ ﻣا؛ زﻳرا ﻣا تﻮسط آﻻت و اسباب و ﻣطابق فﻬﻢ خﻮﻳش عﻠﻢ
دارﻳﻢ ،اﻣا اﷲ 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 کﻼم ﻣا و کﻼم خدا تفاوت
بزرﮔﻰ ﻣﻮجﻮد است.
ﻓﻌاﻟﻴت
برخﻰ از ﻣعتزﻟﻰﻫا ( )١بﻪ ابﻮ عﻤرو بﻦ اﻟعﻼء ( )2کﻪ از جﻤﻠﺔ قارﻳان ﻫفتﮕاﻧﻪ بشﻤار ﻣﻴرود ،ﮔفتﻨد
کﻪ باﻳد آﻳت:

(سﻮرة ﻧساء  )١64:بﻪ ﻧصب اسﻢ اﷲ تﻼوت شﻮد تا

ﻣتﻜﻠﻢ ﻣﻮسﻰ شﻮد ﻧﻪ اﷲ تعاﻟﻰ .ابﻮ عﻤرو بﻦ اﻟعﻼء 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
خﻮاﻫﻴد کرد؟

(سﻮرة اعراف )١43:

ارزﻳابﻰ
 _١ﻣطﻠب از اﻳﻦ جﻤﻠﺔ فقﻪ اکبر کﻪ ﻣﻴﮕﻮﻳد «و صفاتﻪ بخﻼف صفات اﻟﻤخﻠﻮقﻴﻦ» چﻴست؟
 _2آﻳا کﻼم از جﻤﻠﺔ صفات اﷲ تعاﻟﻰ است؟
 _3آﻳا ﻣﻲ تﻮان خداوﻧد را شئ ﮔفت؟ واضح سازﻳد.
ﻛارخاﻧﻪ ﮔﻰ
قصﺔ ابﻮ عﻤرو بﻦ اﻟعﻼء با ﻣعتزﻟﻰﻫا را با ترجﻤﺔ آﻳتﻫاﻳﻰ کﻪ در آن قصﻪ ذکر شده ،در
کتابچﻪ ﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
 .١ﻣعتزﻟﻪ ﻳک فرقﺔ از ﻣسﻠﻤاﻧان بﻮدﻧد کﻪ ﻣتأسفاﻧﻪ در ﻣﻮرد صفات اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻨحرف شده و قرآن کرﻳﻢ را
ﻣخﻠﻮق ﻣﻴداﻧستﻨد ،ﻣؤسس اﻳﻦ فرقﻪ واصﻞ بﻦ عطاء (١3١_80ﻫـ.ق ).بﻮد و از جﻤﻠﺔ شخصﻴت ﻫاى ﻣشﻬﻮر
دﻳﮕر آﻧﻬا ابﻮ اﻟﻬزﻳﻞ عﻼف (ت )335 :و ابراﻫﻴﻢ ﻧظام (ت )23١ :است.
 .2ابﻮ اﻟعﻼء بﻦ عﻤار اﻟتﻤﻴﻤﻰ اﻟبصرى از استادان بزرگ زبان و ادبﻴات عربﻰ و از جﻤﻠﺔ قارﻳان ﻫفت ﮔاﻧﺔ
ﻣشﻬﻮر ﻣﻰ باشد ،وفات وى در سال  ١54ﻫجرى واقع شده است .درﻳﻦ ﻣﻮرد بﻪ کتاب سﻴر أعﻼم اﻟﻨبﻼء
( )4١0_407/6ﻣراجعﻪ کﻨﻴد.
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درس دﻫﻢ

صﻔت ﻫاى اﷲ تﻌاﻟﻰ ﻣاﻧﻨد ﻧدارد()2

ترجﻤﻪ :اﷲ 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
بﻼ کﻴف او ﻣﻴباشد.
و ﮔفتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد ﻣراد از دست قدرت و ﻳا ﻧعﻤت است؛ زﻳرا کﻪ در اﻳﻦ صﻮرت صفتﻰ از
صفات او تعاﻟﻰ ﻧفﻰ ﻣﻰشﻮد و اﻳﻦ روش ﻣذﻫب قدرﻳﻪ و ﻣعتزﻟﻪ ﻣﻰ باشد ،بﻠﻜﻪ (از ﻧظر ﻣا) ﻳد،
صفت بﻼکﻴف او تعاﻟﻰ است.
ﻫﻤچﻨاﻧﻜﻪ خشﻢ و خﻮشﻨﻮدى صفات بﻼکﻴف اﷲ تعاﻟﻰ است.
شرح
ﻋﻘﻴدة اﻫﻞ سﻨت در بارة صﻔات :اﻫﻞ سﻨت و جﻤاعت ،براى اﷲ تعاﻟﻰ ﻫﻤﺔ آن صفاتﻰ
را کﻪ او در قرآن براى خﻮد و ﻳا رسﻮل اکرم

براى او تعاﻟﻰ ثابت ﻧﻤﻮده است ،ثابت ﻣﻲ

ﻧﻤاﻳﻨد؛ اﻣا در ﻣﻮرد کﻴفﻴت و چﮕﻮﻧﮕﻰ آن حرف ﻧﻤﻰ زﻧﻨد .اﷲ تعاﻟﻰ درﻣﻮرد «وجﻪ» (روى)
ﻣﻰ فرﻣاﻳﻨد:
(سﻮرة بقرة )١١5:
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ِ
ﻧعﻤت
ترجﻤﻪ :پس بﻪ ﻫر سﻮ کﻪ رو آورﻳد ﻫﻤاﻧجا روى خداست .ﻫر آﻳﻴﻨﻪ خدا فراخ
داﻧاست.
در ﻣﻮرد «ﻳد» ﻣﻰ فرﻣاﻳد:
(سﻮرة فتح )١0:

ترجﻤﻪ :ﻫر آﻳﻴﻨﻪ آﻧاﻧﻰ کﻪ (در حدﻳبﻴﻪ) باتﻮ بﻴعت ﻣﻰکﻨﻨد در حقﻴقت با خدا بﻴعت ﻣﻰکﻨﻨد
دست خدا باﻻى دست اﻳشان است.
حﻜاﻳت ﻣﻴﻜﻨد و ﻣﻰ فرﻣاﻳد:

در ﻣﻮرد ﻧفس ،اﷲ تعاﻟﻰ از حضرت عﻴسﻰ

(سﻮرة ﻣائده)١١6:

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 بﻼکﻴف اﻟﻬﻰ است
کﻪ کﻴفﻴت آﻧﻬا تﻨﻬا براى اﷲ تعاﻟﻰ ﻣعﻠﻮم است ،ﻣا آﻧﻬا را تأوﻳﻞ ﻧﻤﻰکﻨﻴﻢ و ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻴﻢ کﻪ
ﻣراد از رضا ارادة اﻧعام و ﻣراد از غضب ارادة اﻧتقام ﻣﻰباشد؛ بﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﻫر دو صفات را بﻪ اﷲ
تعاﻟﻰ ثابت ﻣﻴسازﻳﻢ و کﻴفﻴت آﻧﻬا را بﻴان ﻧﻤﻰ کﻨﻴﻢ.

()١

ارزﻳابﻰ
 _١ﻣﻨظﻮر از قﻮل اﻣام کﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳد :اﷲ تعاﻟﻰ حد ،ضد و ﻣثﻞ ﻧدارد چﻴست؟ واضح سازﻳد.
 _2آﻳا ﻣﻰتﻮان ﻳد را بﻪ قدرت تأوﻳﻞ کرد؟ چرا؟
 _3آﻳا رضا و غضب از جﻤﻠﺔ صفات اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰباشد؟
ﻛارخاﻧﻪ ﮔﻰ
در ﻣﻮرد ﻳد ،وجﻪ و ﻧفس کﻪ از جﻤﻠﺔ صفات اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰباشد ،ﻳک ﻣقاﻟﺔ پﻨج سطرى
بﻨﻮﻳسﻴد.
 .١شرح اﻟعقﻴد

اﻟطحاو

تأﻟﻴف ابﻦ ابﻰ اﻟعز اﻟحﻨفﻰ و شرح اﻟفقﻪ اﻷکبر ﻣﻼ عﻠﻰ قارى.
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درس ﻳازدﻫﻢ

ﻗﻀاء و ﻗدر حﻖ است

ترجﻤﻪ :اﷲ 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 ﻧﻤﻰشﻮد؛ اﻣا اﻳﻦ ﻧﻮشتﺔ او بﻪ وصف
است ﻧﻪ بﻪ حﻜﻢ.
قضا ،قدر و ﻣشﻴت ،صفات ازﻟﻰ بﻼکﻴف او است .اﷲ تعاﻟﻰ بر ﻣعدوم در حال عدﻣش عﻠﻢ
دارد و ﻧﻴز ﻣﻴداﻧد کﻪ اﻳﻦ چﻴز بعد از خﻠقش چﮕﻮﻧﻪ خﻮاﻫد بﻮد؛ ﻫﻤچﻨان اﷲ تعاﻟﻰ بر ﻣﻮجﻮد
در حال وجﻮدش عﻠﻢ دارد و ﻧﻴز ﻣﻰداﻧد 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،
26

بﻠﻜﻪ تغﻴﻴر و اختﻼف 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 اﷲ ﻣﻰ فرﻣاﻳد:
(سﻮرة فرقان)2:

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:
 -١ارادة کﻮﻧﻰ -2 .ارادة شرعﻰ.
ارادة شرعﻰ ﻣتضﻤﻦ ﻣحبت و رضاى اﻟﻬﻰ ﻣﻰباشد ،اﻣا ارادة کﻮﻧﻰ کﻪ از آن ﮔاﻫﻰ بﻪ ﻣشﻴت
تعبﻴر ﻣﻰشﻮد ،عام بﻮده شاﻣﻞ تﻤام ﻣخﻠﻮقات ﻣﻰﮔردد و ﻣتضﻤﻦ ﻣحبت و رضا ﻧﻤﻰباشد.
اﻳﻤان بﻪ ﻗﻀاء و ﻗدر :اﻳﻤان بﻪ قضاء و قدر از اصﻮل شش ﮔاﻧﺔ اﻳﻤان ﻣحسﻮب ﻣﻰشﻮد
چﻨاﻧچﻪ رسﻮل اﷲ در حدﻳثﻰ ،ارکان اﻳﻤان را بﻴان ﻧﻤﻮده از جﻤﻠﻪ فرﻣﻮده است:
()١

ترجﻤﻪ :و اﻳﻨﻜﻪ تﻮ اﻳﻤان داشتﻪ باشﻰ کﻪ اﻧدازه خﻴر وشر ﻫردو از جاﻧب اﷲ 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 ﻧﻤﻰدﻫد.
چﻨاﻧچﻪ اﷲ ﻣﻴفرﻣاﻳد:

()22
(سﻮرةحدﻳد ) 23 -22

ترجﻤﻪ :ﻫﻴچ ﻣصﻴبتﻰ در زﻣﻴﻦ و در جانﻫاى شﻤا ﻧﻤﻰرسد ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ ثبت است در کتاب
پﻴش از آﻧﻜﻪ بﻴافرﻳﻨﻴﻢ آﻧرا ،ﻫر آﻳﻴﻨﻪ اﻳﻦ کار بر اﷲ آسان است (اﻳﻦ ﻣطﻠب را خبر داده اﻳﻢ)
 -١صحﻴح ﻣسﻠﻢ28-١
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تا اﻧدوه ﻧخﻮرﻳد بر آﻧچﻪ از دست شﻤا رفت و شادﻣان ﻧشﻮﻳد بﻪ آﻧچﻪ عطا کرد شﻤا را ،و اﷲ
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 رح ة اﷲ عﻠﻴﻪ بﻪ
آن اشاره کرده است تﻮجﻪ ﻧﻤﻮد:
 -١اﷲ 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 اﷲ تعاﻟﻰ درﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرة بقره)١١7 :

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 ﻣﻰشﻮد.
 -2اﷲ تعاﻟﻰ در ازل بر ﻫﻤﻪ اشﻴاء عاﻟﻢ بﻮده ،چﻨاﻧچﻪ اﷲ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرة احزاب )40-

ترجﻤﻪ :و ﻫست اﷲ تعاﻟﻰ بﻪ ﻫر چﻴز داﻧا.
 -3اﷲ تعاﻟﻰ ﻫﻤﻪ اشﻴا را طبق اراده و حﻜﻤت خﻮﻳش خﻠق کرده و بﻪ کﻨﻪ و حقﻴقت آن
داﻧاست حﻜﻢ کرده است .چﻨاﻧچﻪ اﷲ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرة ﻣﻠک )١4-

ترجﻤﻪ :آﻳا ﻧﻤﻰداﻧد کسﻰ کﻪ آفرﻳد و اوست بارﻳک بﻴﻦ خبردار.
 -4در دﻧﻴا و آخرت ﻫﻴچ چﻴز بدون اراده ،عﻠﻢ ،قضاء و قدر اﷲ تعاﻟﻰ بﻪ وجﻮد آﻣده ﻧﻤﻴتﻮاﻧد؛
چﻨاﻧچﻪ اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرة دﻫر)30 :

ترجﻤﻪ :و ﻧﻤﻰخﻮاﻫﻴد ﻣﮕر وقتﻴﻜﻪ اﷲ تعاﻟﻰ بخﻮاﻫد .بﻪ درستﻰ کﻪ اﷲ تعاﻟﻰ داﻧا و با حﻜﻤت
است.
 -5آﻧچﻪ کﻪ بﻪ سرﻧﻮشت بﻨدﮔان ارتباط دارد ،اﷲ تعاﻟﻰ ﻫﻤﻪ چﻴز آن را در ﻟﻮح ﻣحفﻮظ قبﻼ ﻧﻮشتﻪ
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است؛ اﻣا بﻪ صفت وصف ﻧﻪ بﻪ صفت حﻜﻢ .ﻳعﻨﻰ ﻧﻨﻮشتﻪ کﻪ ﻣثﻼ فﻼﻧﻰ باﻳد چﻨﻴﻦ و چﻨان کﻨد؛
بﻠﻜﻪ ﻧﻮشتﻪ کﻪ فﻼﻧﻰ چﻨﻴﻦ و چﻨان خﻮاﻫد کرد .اﷲ درﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرة قﻤر)53 :

ترجﻤﻪ :و ﻫر خرد و بزرگ ﻧﻮشتﻪ شده است.
 -6ﻫر کدام از قضاء و قدر و ﻣشﻴت ،صفات بﻼکﻴف اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰباشد کﻪ در قرآن کرﻳﻢ و سﻨت و
اجﻤاع اﻣت ثابت شده است؛ اﻣا کﻴفﻴت و چﮕﻮﻧﮕﻰ آن را جز خﻮد خدا کس دﻳﮕرى ﻧﻤﻰداﻧد.
 -7اﷲ تعاﻟﻰ بر ﻣعدوم در حال عدﻣش ﻫﻢ عﻠﻢ دارد .عﻠﻢ اﷲ تعاﻟﻰ کاﻣﻞ ،ثابت و تغﻴﻴر ﻧاپذﻳر
است؛ زﻳرا صفات اﷲ تعاﻟﻰ ﻣاﻧﻨد صفات ﻣخﻠﻮق ﻧﻴست ،عﻠﻢ اﷲ تعاﻟﻰ صفت ازﻟﻰ وى است ،پس
بﻪ ﻫر چﻴز بﻪ عﻠﻢ ازﻟﻰ خﻮﻳش آﮔاه است و زﻣاﻧﻰ کﻪ ﻣعﻠﻮﻣات تغﻴﻴر پﻴدا ﻣﻰکﻨد ،عﻠﻢ اﷲ تعاﻟﻰ
تغﻴﻴر ﻧﻤﻰﻳابد.

ارزﻳابﻰ
-١

ﻣعﻨاى قضاء و قدر را بﻨﻮﻳسﻴد.

-2

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

-3

دﻟﻴﻞ اثبات قضاء و قدر را ذکر ﻧﻤاﻳﻴد.
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ

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

ﻓﻄرى بﻮدن اﻳﻤان و خدا شﻨاسﻰ

ترجﻤﻪ :اﷲ 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 خذﻻن پروردﮔار کافر ﻣﻴشﻮد.
کسﻰ کﻪ اﻳﻤان ﻣﻴﮕزﻳﻨد اوﻫﻢ بﻪ فعﻞ خﻮﻳش و اقرار و تصدﻳق خﻮﻳش ،بﻪ تﻮفﻴق و ﻧصرت
پروردﮔار اﻳﻤان ﻣﻰآورد.
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 ﻣﻰﮔردﻧد 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 .اﷲ تعاﻟﻰ بﻪ کافر در حال کفرش اطﻼع دارد و ﻫرﮔاه کﻪ
اﻳﻤان بﻴاورد بازﻫﻢ بﻪ اﻳﻤان او درحاﻟت اﻳﻤاﻧش آﮔاه است و او را دوست ﻣﻰدارد ،بدون اﻳﻨﻜﻪ
در عﻠﻢ وصفت اﷲ جﻞ جﻼﻟﻪ تغﻴﻴرى بﻴاﻳد.

شرح
خداوﻧد بﻨدﮔان را خاﻟﻰ از اسﻼم و کفر پﻴدا ﻧﻤﻮد و بﻪ آﻧﻬا صﻼحﻴت 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 اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرة ﻧﻤﻞ)١4:

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 ﻣﻰآورد 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 اﷲ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرة بقره)١43:

ترجﻤﻪ :و اﷲ تعاﻟﻲ اﻳﻤان شﻤا را ﻫرﮔز ضاﻳع ﻧﻤﻰسازد ،ﻫر آﻳﻴﻨﻪ خداوﻧد بﻪ ﻣردﻣان رحﻴﻢ و
ﻣﻬربان است.
أﻟست
ﻣﻴثاق
ُ
ت در ﻣتﻦ فقﻪ اکبر بﻪ آن اشاره ﻧﻤﻮده ،دﻟﻴﻞ
آﻧچﻪ اﻣام اعظﻢ در ﻣﻮرد پﻴﻤان ﻳا ﻣﻴثاق روز أَﻟ َ ْس ُ
آن در قرآن کرﻳﻢ در آﻳﺔ  ١72سﻮرة 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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(سﻮرة اعراف)١72 :

ترجﻤﻪ :و ﻳاد کﻦ وقتﻰ را کﻪ ﮔرفت پروردﮔارت از بﻨﻰ آدم از پشتﻬاى شان اوﻻدﻫاﻳشان را
و ﮔﻮاه ﮔرداﻧﻴد اﻳشان را بر ﻧفسﻬاﻳشان و ﮔفت آﻳا ﻧﻴستﻢ پروردﮔار شﻤا؟ ﮔفتﻨد آرى ﻫستﻰ،
ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻰدﻫﻴﻢ.
ﻫﻤچﻨان اﻣام اعظﻢ از اﻳﻦ پﻴﻤان فطرى بﻮدن اﻳﻤان را استﻨباط کرده است کﻪ آﻳﺔ  30سﻮرة روم
ﻣؤﻳد آن ﻣﻰباشد .آﻧجا کﻪ اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد:

(سﻮرة روم )30

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 کرﻳﻢ ﻧﻴز درﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻰفرﻣاﻳد:
ترجﻤﻪ :ﻫر ﻧﻮزادى بﻪ فطرت تﻮحﻴد و خداشﻨاسﻰ تﻮﻟد ﻣﻰﮔردد اﻣا بعد از آن واﻟدﻳﻨش او را
ﻳا ﻳﻬﻮدى ﻣﻰﮔرداﻧﻨد و ﻳا ﻧصراﻧﻰ و ﻳا ﻫﻢ ﻣجﻮسﻰ.

-١
-2
-3

ارزﻳابﻰ
فطرت چﻪ ﻣعﻨﻰ دارد؟
ﻣعﻨﻰ خﻠق اﷲ اﻟخﻠق سﻠﻴﻤا ﻣﻦ اﻟﻜفر و اﻹﻳﻤان چﻴست؟
ﻣخﻠﻮقات چﻪ وقت بﻪ ربﻮبﻴت اﷲ اقرار ﻧﻤﻮدﻧد؟

ﻛارخاﻧﻪ ﮔﻰ
خﻼصﺔ درس را بﻪ اﻟفاظ خﻮﻳش در کتابچﻪﻫاى تان بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس سﻴزدﻫﻢ

اﻓﻌال بﻨدﮔان

ترجﻤﻪ :ﻫﻤﻪ افعال و کارﻫاى بﻨدﮔان از حرکت و سﻜﻮن ،در حقﻴقت کسب اﻳشان و ﻣخﻠﻮق
خداوﻧد ﻣتعال است ،اﻳﻦ ﻫﻤﻪ بﻪ اراده ،عﻠﻢ ،قضاء و قدر اﷲ تعاﻟﻰ صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد.
ﻫﻤﺔ طاعات بﻪ اﻣر اﷲ تعاﻟﻰ واجب ﮔردﻳده و ﻣﻮرد ﻣحبت ،رضا ،عﻠﻢ  ،اراده ،قضاء و تقدﻳر
او ﻣﻰباشد.
و ﻫﻤﻪ ﮔﻨاﻫان بﻪ عﻠﻢ ،قضاء ،تقدﻳر و ارادة اﷲ تعاﻟﻰ بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد؛ اﻣا ﻣﻮرد ﻣحبت و رضاى
او تعاﻟﻰ ﻧﻴست.

شرح
ﻫﻤﻪ اﻓﻌال بﻨدﮔان را اﷲ تﻌاﻟﻰ آﻓرﻳده است :ﻫﻤﻪ کارﻫاى بﻨدﮔان ،ﻣاﻧﻨد :اﻳﻤان،
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 ،خﻮاستﻪﻫا و ﻣﻴﻞﻫاى ﻧفسﻰ خﻮد شان صﻮرت ﻣﻰپذﻳرد ،پاداش
و ثﻮاب ﻧتﻴجﺔ ﻫﻤان اعﻤاﻟﻰ است کﻪ اﻳشان اﻧجام ﻣﻰدﻫﻨد .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 .اﷲ تعاﻟﻰ درﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرة اﻟصافات)96 :
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ترجﻤﻪ :اﷲ تعاﻟﻲ شﻤا را و اعﻤال تاﻧرا خﻠق ﻧﻤﻮده است.
کارﻫاى ﻧﻴک و اعﻤال صاﻟح بﻨدﮔان بﻪ عﻠﻢ ،اﻣر ،اراده ،قضاء و تقدﻳر خداوﻧد صﻮرت
ﻣﻰﮔﻴرد و ﻣﻮرد ﻣحبت او ﻧﻴز ﻣﻰباشد .بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب ﮔﻨاﻫان بﻨدﮔان بﻪ عﻠﻢ ،اراده ،قضاء و
تقدﻳر او تعاﻟﻰ واقع ﻣﻰشﻮد؛ اﻣا ﻧﻪ خداوﻧد بﻪ آن اﻣر فرﻣﻮده و ﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣحبت اوست .چﻨاﻧچﻪ
اﷲ ﻣﻰفرﻣاﻳد:

(سﻮرة زﻣر)١7 :

ترجﻤﻪ :اﮔر ﻧاسپاسﻰ کﻨﻴد وکافر شﻮﻳد پس ﻫر آﻳﻴﻨﻪ خدا بﻰ ﻧﻴاز است از شﻤا و ﻧﻤﻰپسﻨدد در
حق بﻨدﮔان خﻮد ﻧاسپاسﻰ وکفر را و اﮔر سپاسﮕزارى کﻨﻴد ،پسﻨد کﻨد آن را براى شﻤا.
ﻓرق بﻴﻦ خﻠﻖ و ﻛسب
 -١کسب 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 ﻣﻰدﻫد.
 -2کسب کارى است کﻪ تﻮسط وساﻳﻞ وابزار اﻧجام ﻣﻰپذﻳرد و خﻠق کارى است کﻪ
بدون وساﻳﻞ وابزار اﻧجام ﻣﻰپذﻳرد.
اﻓﻌال بﻨدﮔان دوﻧﻮع است
 -١افعال اختﻴارى :ﻫﻤان کارﻫاﻳﻰ است کﻪ اﻧسان در اﻧجام دادن آن اختﻴار و قدرت دارد؛
ﻣاﻧﻨد :رفتﻦ ،آﻣدن ،سخﻦ ﮔفتﻦ و غﻴره.
 -2افعال 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 ﻛﻼﻣﻰ در بارة اﻓﻌال بﻨدﮔان
 -1جبرﻳﻪ :جبرﻳﻬا ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد اﻧسان در ﻫﻴچ کار اختﻴار ﻧدارد و در ﻫر چﻪ اﻧجام ﻣﻰدﻫد چﻪ
کار خﻮب باشد و چﻪ بد ،ﻣجبﻮر است؛ زﻳرا اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرة تﻮبﻪ)5١ :

ترجﻤﻪ :بﮕﻮ ،ﻫرﮔز ﻧرسد بﻪ ﻣا ﻣﮕر آﻧچﻪ ﻧﻮشتﻪ است اﷲ براى ﻣا .اوست کارساز ﻣا و ﻣؤﻣﻨان
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باﻳد بر خدا تﻮکﻞ کﻨﻨد.
 -2ﻣﻌتزﻟﻪ :ﻣعتزﻟﻴﻬا ﻣﻴﮕﻮﻳﻨد بﻨدﮔان آفرﻳﻨﻨدة ﻫﻤﻪ افعال اختﻴارى خﻮﻳش اﻧد و اﷲ تعاﻟﻰ در
آن ﻫﻴچ ﻧﻮع دخاﻟتﻰ ﻧدارد؛ اﻣا اﷲ بر ﻫﻤﻪ اﻳﻦ افعال آﮔاه ﻣﻰباشد.
 -3اﻫﻞ 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 ﻣﻰکﻨد و بﻪ اختﻴار خﻮﻳش بﻪ آن اقدام ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،کسب او
تﻠقﻰ ﻣﻰشﻮد و بر اساس آن ﻣستحق ثﻮاب و ﻳا عقاب ﻣﻰﮔردد .چﻨاﻧچﻪ اﷲ تعاﻟﻰ درﻳﻦ ﻣﻮرد
ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرة فرقان)2 :

ترجﻤﻪ :خداوﻧد ﻫﻤﻪ چﻴز را آفرﻳده و ﻳک ﻧﻮع اﻧدازه کرده است.
اﮔر اﻧسان آفرﻳﻨﻨدة کارﻫاى خﻮد ﻣﻰبﻮد؛ پس باﻳد بر تفاصﻴﻞ آن ﻫﻤﻪ کارﻫا کﻪ در اختﻴار او
قرار دارد ﻧﻴز عاﻟﻢ ﻣﻰبﻮد و اﻳﻦ غﻴر ﻣﻤﻜﻦ است.
اﻫﻞ سﻨت استدﻻل ﮔروه جبرﻳﻪ بﻪ آﻳت « قﻞ ﻟﻦ ﻳصﻴبﻨا »..را رد ﻧﻤﻮده ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد :آن آﻳت در
ﻣﻮرد افعال اضطرارى اﻧسان و ﻣصﻴبتﻫا و بﻼﻫاست کﻪ از قدرت اﻧساﻧﻬا خارج بﻮده در حﻴطﺔ
قدرت پروردﮔار ﻣﻰباشد ﻧﻪ در بارة افعال اختﻴارى وى.
ﻫﻤچﻨان اﻫﻞ سﻨت ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد :اﮔر ﻣا بﻨدﮔان را در افعاﻟشان ﻣجبﻮر بداﻧﻴﻢ ،ﻣعﻨاﻳش اﻳﻦ ﻣﻰشﻮد
کﻪ خداوﻧد اﻧسان را بﻪ ارتﻜاب ﮔﻨاه ﻣجبﻮر ﻣﻰکﻨد و پس از آن وى را ﻣﻮرد عذاب قرار
ﻣﻰدﻫد و اﻳﻦ ظﻠﻢ بﻮده ﻣخاﻟف عداﻟت ﻣطﻠقﺔ پروردﮔار ﻣﻰباشد و ﻫﻴچ ﻣسﻠﻤاﻧﻰ ﻧﻤﻰتﻮاﻧد
اﻳﻦ ﻧتﻴجﻪ را بپذﻳرد.
اﻫﻞ سﻨت در رد قﻮل ﻣعتزﻟﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد :اﮔر ﻣا بﻨدﮔان را خاﻟق افعاﻟشان بداﻧﻴﻢ ﻧتﻴجﺔ آن
ﻣحدود کردن قدرت ،اراده و خاﻟقﻴت پروردﮔار ﻣﻰشﻮد 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 برﻣﻼ ﻣﻰﮔردد.
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ارزﻳابﻰ
-١

آﻳا اﻧسان خاﻟق کارﻫاى خﻮﻳش شده ﻣﻴتﻮاﻧد؟

-2

فرق بﻴﻦ خﻠق و کسب چﻴست؟

-3

افعال اﻧسان بر چﻨد ﻧﻮع است؟

-4

اﮔر ﻣا اﻧسان را در اﻧجام عﻤﻞ ﻣجبﻮر بداﻧﻴﻢ ﻧتﻴجﺔ آن چﻰ ﻣﻰشﻮد؟

-5

اﮔر ﻣا خاﻟق افعال اﻧسان خﻮد او را بداﻧﻴﻢ ﻧتﻴجﺔ آن چﻪ ﻣﻰشﻮد؟
ﻛارخاﻧﻪ ﮔﻰ:

خﻼصﺔ رأى اﻫﻞ سﻨت را در ﻣﻮرد افعال اﻧسان در کتابچﻪﻫاى خﻮﻳش بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس چﻬاردﻫﻢ

ﻋﺼﻤت پﻴﻐﻤبران

ترجﻤﻪ :پﻴغﻤبران عﻠﻴﻬﻢ اﻟسﻼم از ﻫﻤﻪ ﮔﻨاﻫان خرد و بزرگ ،کفر و اﻣﻮر زشت پاك و ﻣبرا
ﻫستﻨد؛ اﻣا ﮔاه ﮔاه از اﻳشان زﻻت( اشتباﻫات غﻴر عﻤدى) و ﻟغزشﻫا صادر شده است.

شرح
از حضرت آدم

تا حضرت ﻣحﻤد ﻫﻤﻪ پﻴغﻤبران ،قبﻞ از ﻧبﻮت و بعد از ﻧبﻮت از ﻫﻤﻪ

ﮔﻨاﻫان خرد و بزرگ پاك ﻫستﻨد؛ اﻣا آﻧچﻪ در آﻳتﻫاى قرآﻧﻰ راجع بﻪ اﻧبﻴاء

آﻣده

است ،ﻣﻨظﻮر از آن زﻻت (اشتباﻫات و ﻟغزشﻬاى غﻴر عﻤدى) بﻮده ﮔﻨاه بﻪ حساب ﻧﻤﻰرود.
 -1تﻌرﻳﻒ 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
ﻣﻰباشد .پس بﻨابر آن ،رسﻮل کسﻰ است کﻪ از جاﻧب اﷲ 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 اختﻼف 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 اختﻼف شده اﻧد کﻪ ذﻳﻼ بﻴان ﻣﻰﮔردد:
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 -١ﻧبﻰ بﻪ کسﻰ ﮔفتﻪ ﻣﻴشﻮد کﻪ براى جاﻣعﺔ ﻣؤﻣﻦ فرستاده شده باشد؛ ﻣاﻧﻨد :آدم
بﻨﻰ اسرائﻴﻞ عﻠﻴﻬﻢ اﻟسﻼم کﻪ بعد از ﻣﻮسﻰ

و قبﻞ از عﻴسﻰ

و اﻧبﻴاى

بﻮدﻧد.

و رسﻮل بﻪ کسﻰ ﮔفتﻪ ﻣﻴشﻮد کﻪ براى جاﻣعﺔ کفار فرستاده شده باشد وشرﻳعت جدﻳد براﻳش
داده شده باشد؛ ﻣاﻧﻨد :حضرات ﻧﻮح عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم ،ﻣﻮسﻰ عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم و ﻣحﻤد و غﻴره.
 -2ﻧبﻰ 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 اﻟسﻼم قبﻞ و بعد از ﻧبﻮت از کفر و ﮔﻨاﻫان
بزرگ پاك و ﻣعصﻮم ﻫستﻨد؛ اﻣا در صدور ﮔﻨاﻫان کﻮچک از اﻧبﻴاء ،عﻠﻤاء اختﻼف 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 ﻣﻰکﻨﻨد.
عﻠﻤاى احﻨاف ﻣﻴﮕﻮﻳﻨد کﻪ اﻧبﻴاء عﻠﻴﻬﻢ اﻟسﻼم قبﻞ و بعد از ﻧبﻮت از ﻫﻤﻪ ﮔﻨاﻫان بزرگ و
کﻮچک پاك اﻧد؛ اﻣا ﮔاه ﮔاه زﻻت و ﻟغزشﻫاى غﻴر عﻤدى از اﻳشان صادر ﻣﻴشﻮد کﻪ براى
آن ﮔﻨاه ﻧﻪ؛ بﻠﻜﻪ ترك اوﻟﻰ ﮔفتﻪ ﻣﻴشﻮد.
ارزﻳابﻰ
 -١ﻫر کدام از ﻧبﻰ و رسﻮل را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2فرق بﻴﻦ رسﻮل و ﻧبﻰ چﻴست؟
 -3اﻧبﻴاء عﻠﻴﻬﻢ اﻟسﻼم از ﻫﻤﻪ ﮔﻨاﻫان پاك اﻧد .اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع را روشﻦ سازﻳد.
ﻛارخاﻧﻪ ﮔﻰ
در ﻣﻮرد عصﻤت پﻴاﻣبران ﻳک ﻣقاﻟﺔ کﻮتاه کﻪ از ده سطر کﻢ ﻧباشد بﻨﻮﻳسﻴد.
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تﻌداد پﻴﻐﻤبران ،وﻇاﻳﻒ و صﻔات اﻳشان
اسﻤاى ﻫﻤﻪ پﻴاﻣبران عﻠﻴﻬﻢ اﻟسﻼم 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 اﻟسﻼم ،ابراﻫﻴﻢ عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم ،ﻣﻮسﻰ عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم ،عﻴسﻰ
عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم و ﻣحﻤد .
اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرة ﻧساء.)١64 :

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،
آﻧﻬا عبارتﻨد از :آدم عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم ،ﻧﻮح عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم ،ابراﻫﻴﻢ عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم ،اسحاق عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم،
ﻳعقﻮب عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم ،داود عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم ،سﻠﻴﻤان عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم ،اﻳﻮب عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم ،ﻳﻮﻧس عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم،
ﻣﻮسﻰ عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم ،ﻫارون عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم ،زکرﻳا عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم ،ﻳحﻰ عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم ،عﻴسﻰ عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم،
اﻟﻴاس عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم ،اسﻤاعﻴﻞ عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم ،ﻟﻮط عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم ،ﻫﻮد عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم ،صاﻟح عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم،
ادرﻳس عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم ،ﻳسع عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم ،ذواﻟﻜفﻞ عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم و ﻣحﻤد عﻠﻴﻪ اﻟصﻼة اﻟسﻼم.
وﻇﻴﻔﺔ پﻴاﻣبران ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟسﻼم
 _١دعﻮت ﻣردم بﻪ عبادت خداوﻧد ﻳﮕاﻧﻪ طﻮرﻳﻜﻪ خداوﻧد ﻣتعال ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرة ﻧحﻞ.)36 :
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ترجﻤﻪ :و ﻫر آئﻴﻨﻪ فرستادﻳﻢ در ﻫر اﻣتﻰ پﻴاﻣبرى را کﻪ عبادت کﻨﻴد خدا را و احتراز کﻨﻴد از بتان.
 _2تبﻠﻴغ و بﻴان احﻜام خداوﻧدى بﻪ ﻣردم؛ چﻨاﻧچﻪ خداوﻧد چﻨﻴﻦ فرﻣﻮده است:

(سﻮرة ﻣائده.)67:

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.
 _3ﻣژده 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 .اﷲ تعاﻟﻰ
ﻣﻰفرﻣاﻳد:

(سﻮرة کﻬف.)56 :

ترجﻤﻪ :و ﻣا ﻧﻤﻰفرستﻴﻢ پﻴاﻣبران را ﻣﮕر بشارت دﻫﻨده ﮔان و بﻴﻢ دﻫﻨده ﮔان.
 _4تربﻴت ﻣردم بﻪ آداب فاضﻠﻪ و اخﻼق کرﻳﻤﻪ؛ چﻨاﻧچﻪ پﻴاﻣبر اکرم عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم در اﻳﻦ ﻣﻮرد
چﻨﻴﻦ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
) .(١ترجﻤﻪ :ﻳقﻴﻨاً ﻣﻦ از جاﻧب خداوﻧد ﻣتعال فرستاده شده
ام تا اخﻼق ﻧﻴﻜﻮ را تﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤاﻳﻢ.
اوصاف پﻴاﻣبران ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟسﻼم
ﻫﻤﻪ اﻧبﻴا و رسﻞ عﻠﻴﻬﻢ اﻟسﻼم بﻨدﮔان خداوﻧد ﻣتعال واز جﻤﻠﺔ بشر اﻧد و داراى صفات و
عادات بشرى اﻧد ،ﻣاﻧﻨد ساﻳر ﻣردم ﻣﻰخﻮرﻧد ،ﻣﻰﻧﻮشﻨد ،ازدواج ﻣﻰکﻨﻨد ،بﻴﻤار ﻣﻰشﻮﻧد،
خﻮشحال و غﻤﮕﻴﻦ ﻣﻰشﻮﻧد و باﻵخره ﻣﻰﻣﻴرﻧد.
پﻴاﻣبران ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻨد 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 اخﻼق ﻧﻴﻜﻮ ،عقﻞ کاﻣﻞ ،صداقت ،اﻣاﻧت و
ﻫﻤﻪ اوصاف حﻤﻴده بﻮدﻧد و از ﻫﻤﻪ اوصاف و عادات بد و زشت ﻣبرا و پاك بﻮدﻧد.
 -١اﻟسﻨﻦ اﻟﻜبرى
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ارزﻳابﻰ
.١

تعداد پﻴاﻣبران عﻠﻴﻬﻢ اﻟسﻼم چﻨد است؟

.2

وظاﻳف ﻣﻬﻢ پﻴاﻣبران عﻠﻴﻬﻢ اﻟسﻼم را بﻨﻮﻳسﻴد.

.3

اوصاف ﻣﻬﻢ پﻴاﻣبران عﻠﻴﻬﻢ اﻟسﻼم را بﻴان دارﻳد.

ﻛارخاﻧﻪ ﮔﻰ
در ﻣﻮرد صفات پﻴاﻣبران عﻠﻴﻬﻢ اﻟسﻼم ﻳک ﻣقاﻟﺔ کﻮتاه بﻨﻮﻳسﻴد کﻪ از پﻨج سطر کﻢ ﻧباشد.

4١
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برخﻰ از اوصاف حﻀرت ﻣحﻤد

ترجﻤﻪ :ﻣحﻤد

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

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
صﻔات رسﻮل اﻛرم :
 .١پﻴاﻣبر اکرم داراى دو ﻧام ﻣشﻬﻮر بﻮدﻧد کﻪ ﻫر دو در قرآن کرﻳﻢ ذکر شده و در کتابﻬاى
قبﻠﻰ بﻪ بعثت آﻧحضرت بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧاﻣﻬا ﻣژده داده شده است؛ چﻨاﻧچﻪ اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرة آل عﻤران )١44 :ترجﻤﻪ :و ﻧﻴست ﻣحﻤد
ﻣﮕر پﻴاﻣبر ﻳقﻴﻨاً ﮔذشتﻪ پﻴش از وى پﻴاﻣبران) .(١و ﻧﻴز خداوﻧد ﻣتعال از زبان حضرت عﻴسﻰ
ﻣﻰفرﻣاﻳد:

(سﻮرة صف)6:

ترجﻤﻪ :و ﻣژده دﻫﻨده ام بﻪ پﻴاﻣبرى کﻪ ﻣﻰآﻳد بعد از ﻣﻦ ،ﻧام او احﻤد است.
 .2پﻴاﻣبر

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

 .3رسﻮل اکرم صاحب اخﻼق ﻧﻴﻜﻮ و برتر بﻮد ،خداوﻧد ﻣتعال در اﻳﻦ ﻣﻮرد چﻨﻴﻦ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرة قﻠﻢ)4:

ترجﻤﻪ :و بﻪ تحقﻴق تﻮ داراى اخﻼق بزرگ ﻫستﻰ.
 .4رسﻮل اکرم

ﻣژده دﻫﻨده و بﻴﻢ دﻫﻨده و چراغ روشﻦ ﻫداﻳت است؛ چﻨاﻧچﻪ خداوﻧد

 -1ﻫﻤچﻨان اﻳﻦ ﻣطﻠب در سﻮره احزاب آﻳﻪ( )40سﻮرة اﻟفتح آﻳﻪ  29و آﻳﻪ سﻮره ﻣحﻤد ذکر شده است.

42

ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرة احزاب)45 :

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

 .5ﻧبﻰ کرﻳﻢ صاحب شخصﻴت عاﻟﻰ و کردار ﻧﻴﻜﻮ بﻮد کﻪ بﻪ صدق ﻧبﻮت آﻧحضرت
ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻴداد ،عبداﷲ بﻦ سﻼم ﻣﻴﮕﻮﻳد :زﻣاﻧﻰ کﻪ ﻣﻦ روى ﻣبارك آﻧحضرت را دﻳدم،
براﻳﻢ ﻫﻮﻳدا ﮔردﻳد کﻪ اﻳﻦ روى شخص دروغﮕﻮ ﻧﻴست.

)(2

برخﻰ از ﻣﻌجزات پﻴاﻣبر اﻛرم  :ﻣعجزه کار خارق اﻟعاده ﻳا خﻼف عادت را ﮔﻮﻳﻨد کﻪ
خداوﻧد ﻣتعال آﻧرا از پﻴاﻣبرش بخاطر تصدﻳق پﻴاﻣبرى او صادر ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،برخﻰ از ﻣعجزات
پﻴاﻣبر بﮕﻮﻧﺔ ذﻳﻞ ﻣﻰباشد:
شق اﻟقﻤر (پاره شدن ﻣﻬتاب).
بﻴرون آﻣدن آب از ﻻى اﻧﮕشتان حضرت.
تسبﻴح ﮔفتﻦ سﻨﮕﻬا ﻫﻤراه با پﻴاﻣبر صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ.
زﻳاد شدن آب و غذاى اﻧدك بﻪ برکت اﻳشان.
اسراء و ﻣعراج.
قرآن کرﻳﻢ بزرگ ترﻳﻦ و پاﻳدارترﻳﻦ ﻣعجزة رسﻮل اکرم است .قرآن کرﻳﻢ ،کتاب بﻴدارى
و روشﻨﮕرى بﻮده و از ﻫر ﮔﻮﻧﻪ اختﻼف و تﻨاقض ﻣبرا ﻣﻰباشد ،خداﻧد ﻣتعال در اﻳﻦ ﻣﻮرد
چﻨﻴﻦ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرةﻧساء.)82:

ترجﻤﻪ :آﻳا در قرآن تدبر و دقت ﻧﻤﻰکﻨﻨد؟ و اﮔر از جاﻧب غﻴر خدا ﻣﻰبﻮد ،اﻟبتﻪ ﻣﻰﻳافتﻨد در
آن تفاوتﻰ بسﻴار.
 -1اﻳﻦ دو صفت در سﻮرة اﻻحزاب آﻳﺔ  29وسﻮرة طﻼق و سﻮرة تحرﻳﻢ و سﻮرة ﻣائده ﻧﻴز تذکر ﻳافتﻪ
است.
 -2ﻧﮕاه کﻨﻴد :سﻴرت اﻟﻨبﻰ تأﻟﻴف عبداﻟﻮﻫاب اﻟﻨجار صفحﺔ .2١7
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ﻫﻤچﻨان در آﻳﺔ دﻳﮕر ﻣﻴفرﻣاﻳد:
(سﻮرة اسراء )88 :بﮕﻮ اﮔر جﻤع
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
 .1ﻳک آﻳت در بارة صفات رسﻮل اکرم ذکر کﻨﻴد.
 .2ﻳک آﻳت را در بارة اخﻼق بزرگ رسﻮل اکرم بﻨﻮﻳسﻴد.
 .3برخﻰ از ﻣعجزات بزرگ پﻴاﻣبر را اجﻤاﻻً ﻧام ببرﻳد.
ﻛارخاﻧﻪ ﮔﻰ
در ﻣﻮرد اثبات ﻧبﻮت پﻴاﻣبر ﻣقاﻟﺔ بﻨﻮﻳسﻴد کﻪ از ده سطر کﻢ ﻧباشد.
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درس ﻫﻔدﻫﻢ

بر ترﻳﻦ اشخاص بﻌد از پﻴاﻣبران

ترجﻤﻪ :بر ترﻳﻦ اشخاص بعد از اﻧبﻴا عﻠﻴﻬﻢ اﻟسﻼم 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 اکرم را جز بﻪ خﻴر و ﻧﻴﻜﻮﻳﻰ ﻳاد ﻧﻤﻰکﻨﻴﻢ.

شرح
بﻬترﻳﻦ و برترﻳﻦ اشخاص بعد از پﻴاﻣبران عﻠﻴﻬﻢ اﻟسﻼم خﻠفاى راشدﻳﻦ اﻧد کﻪ اوﻟتر از ﻫﻤﻪ
ابﻮبﻜر صدﻳق

 ،بعدا ً عﻤر بﻦ اﻟخطاب

حضرت عﻠﻰ بﻦ ابﻰ طاﻟب
ﻓﻀاﻳﻞ ابﻮبﻜر صدﻳﻖ

 ،بعدا ً عثﻤان بﻦ عفان

و بعد از آن

ﻣﻴباشد.
 :ﻧام ابﻮبﻜر صدﻳق

قبﻞ از ﻣشرف شدن او بﻪ اسﻼم عبد

رب اﻟﻜعبﻪ بﻮد و بعد از ﻣشرف شدﻧش بﻪ دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم پﻴاﻣبر ﻧاﻣش را عبداﷲ 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 پﻴاﻣبر در غار حرا بﻮد و ﻧﻴز در روزﻫاى بﻴﻤارى ﻣرگ
آﻧحضرت ﻧاﻳب اﻳشان در ﻧﻤاز بﻮد ،ابﻮبﻜر صدﻳق
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در ﻫﻤﻪ غزوات و ﻣشﻜﻼت شاﻧﻪ بﻪ

شاﻧﻪ با پﻴاﻣبر حاضر بﻮد .رسﻮل اﷲ او را بﻪ جﻨت ﻣژده داده است .بعد از رحﻠت پﻴاﻣبر
بﻪ اجﻤاع صحابﺔ کرام ابﻮبﻜر صدﻳق

خﻠﻴفﻪ و جاﻧشﻴﻦ آﻧحضرت تعﻴﻴﻦ ﮔردﻳد و ﻣدت

خﻼفت اﻳشان دو سال و چﻬار ﻣاه بﻮد.
ﻓﻀاﻳﻞ حﻀرت ﻋﻤر ﻓاروق
حضرت عﻤر بﻦ اﻟخطاب ﻣﻠقب بﻪ فاروق خﻠﻴفﺔ دوم اسﻼم و ﻳﻜﻰ از بزرﮔان صحابﺔ کرام
بﻪ حساب ﻣﻰرود .برخﻰ از آﻳات قرآن کرﻳﻢ ﻣﻮافق با ﻧظر وى ﻧازل شده است کﻪ اﻳﻦ خﻮد
بر فضﻴﻠت و برترى او دﻻﻟت ﻣﻴﻜﻨد؛ ﻫﻤچﻨان ﻫﻤﻪ عﻠﻤاى اﻣت بﻪ خﻼفت و فضﻴﻠت حضرت
عﻤر

اجﻤاع ﻧﻤﻮده اﻧد .حضرت عﻤر

از جﻤﻠﺔ عشرة ﻣبشره ﻣﻴباشد .وى بعد از ده

سال و شش ﻣاه خﻼفت 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 خﻼفت برﮔزﻳد.
ﻓﻀاﻳﻞ حﻀرت ﻋثﻤان

:

ﻧام او عثﻤان بﻦ عفان بﻦ اﻟعاص بﻦ اﻣﻴﻪ و ﻟقبش ذواﻟﻨﻮرﻳﻦ است .حضرت عثﻤان
سﻮم ﻣسﻠﻤاﻧان بﻮد .وى با دو دختر پﻴاﻣبر

خﻠﻴفﺔ

(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 اﷲ عﻠﻴﻪ
وسﻠﻢ(رقﻴﻪ) وفات ﻧﻤﻮد ،آﻧحضرت براﻳش فرﻣﻮد :اﮔر دختر سﻮﻣﻰ ﻣﻴداشتﻢ آﻧرا ﻧﻴز براﻳت
ﻧﻜاح ﻣﻰکردم کﻪ اﻳﻦ بﻪ فضﻴﻠت و برترى حضرت عثﻤان
حضرت عثﻤان

دﻻﻟت ﻣﻴﻜﻨد .رسﻮل اﷲ

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

فرستاد ،وقتﻰ کﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان با رسﻮل اﷲ بﻴعت ﻣﻴﻨﻤﻮدﻧد ،دستﻬاى خﻮﻳش را در دست پﻴاﻣبر
ﻧﻬادﻧد ،رسﻮل اﷲ ﻳک دستش را در دست دﻳﮕرش ﻧﻬاد و بﻪ عﻮض عثﻤان
و ﮔفت :اﻳﻦ از طرف عثﻤان .اﻳﻦ ﻫﻢ دﻻﻟت بر فضﻴﻠت و برترى حضرت عثﻤان
حضرت عثﻤان

بﻴعت ﻧﻤﻮد
دارد.

از جﻤﻠﺔ عشرة ﻣبشره است .وى ﻫﻨﮕاﻣﻴﻜﻪ بﻪ تﻼوت قرآن کرﻳﻢ ﻣشغﻮل

بﻮد از سﻮى شﻮرشﻴان باغﻰ بﻪ شﻬادت رسﻴد.
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ﻓﻀاﻳﻞ حﻀرت ﻋﻠﻰ ﻛرم اﷲ وجﻬﻪ
ﻧام او عﻠﻰ بﻦ ابﻰ طاﻟب بﻦ عبداﻟﻤطﻠب بﻦ ﻫاشﻢ بﻦ عبد ﻣﻨاف است .حضرت عﻠﻰ
خﻠﻴفﺔ چﻬارم ﻣسﻠﻤاﻧان ،داﻣاد و پسر کاکاى رسﻮل اﷲ و ﻳﻜﻰ از قﻬرﻣاﻧان اسﻼم و از جﻤﻠﺔ
عشرة ﻣبشره است .حضرت عﻠﻰ -کرم اﷲ وجﻬﻪ -پدر ﻧﻮاسﻪﻫاى پﻴاﻣبر اکرم حضرت حسﻦ
و حضرت حسﻴﻦ رضﻰ اﷲ عﻨﻬﻤا ﻣﻰباشد ،رسﻮل اﷲ در غزوة خﻴبر بﻴرق جﻬاد را بﻪ دست
عﻠﻰ

داد .حضرت عﻠﻰ

بعد از چﻬار سال و ﻧﻪ ﻣاه خﻼفت بدست عبداﻟرحﻤﻦ بﻦ

ﻣﻠجﻢ خارجﻰ بﻪ شﻬادت رسﻴد.

ارزﻳابﻰ
 .١بعد از ﻧبﻰ کرﻳﻢ بﻬترﻳﻦ اشخاص چﻪ کساﻧﻰ اﻧد؟
 .2دورة خﻼفت حضرت ابﻮبﻜر صدﻳق
 .3حضرت عﻤر

را بﻨﻮﻳسﻴد.

قبﻞ از وفاتش در ﻣﻮرد تعﻴﻴﻦ خﻠﻴفﻪ چﻪ اقدام ﻧﻤﻮد؟

 .4چرا بﻪ حضرت عثﻤان
 .5ﻣدت خﻼفت حضرت عﻠﻰ

ذواﻟﻨﻮرﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨد؟
را بﻨﻮﻳسﻴد؟

ﻛارخاﻧﻪ ﮔﻰ
در ﻣﻮرد خﻼفت و فضﻴﻠت خﻠفاى راشدﻳﻦ ﻳک ﻣقاﻟﺔ ﻣختصر بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس ﻫژدﻫﻢ

ﻣسﻠﻤان با ارتﻜاب ﮔﻨاه ﻛاﻓر ﻧﻤﻴشﻮد

ترجﻤﻪ :ﻣا ﻣسﻠﻤان را بخاطر ارتﻜاب ﮔﻨاه ﻫرچﻨد کبﻴره ﻫﻢ باشد تا زﻣاﻧﻰ کﻪ آﻧرا حﻼل
ﻧداﻧد ،کافر ﻧﻤﻰداﻧﻴﻢ.
و از وى اسﻢ اﻳﻤان را ﻫﻢ زائﻞ ﻧﻤﻰسازﻳﻢ و بﻪ طﻮر حقﻴقﻰ او را ﻣؤﻣﻦ ﻣﻰﻧاﻣﻴﻢ؛ اﻣا ﻣﻤﻜﻦ
است ﻳک ﻣسﻠﻤان فاسق باشد ﻧﻪ کافر.
شرح
از ﻧظر اﻫﻞ سﻨت واﻟجﻤاعت ﻫﻴچ ﻣسﻠﻤاﻧﻰ بخاطر ارتﻜاب ﮔﻨاه ،چﻪ کﻮچک باشد و چﻪ
بزرگ تﻜفﻴر ﻧﻤﻰﮔردد و کافر پﻨداشتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ آن ﮔﻨاه را حﻼل 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

 .١ﮔﻨاﻫان صغﻴره :ﮔﻨاﻫاﻧﻰ است کﻪ ﻧﻪ در دﻧﻴا براى آن حدى تعﻴﻴﻦ شده باشد وﻧﻪ در آخرت
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 اسﻼم خارج ﻧﻤﻰشﻮد؛ 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 باﻵخره بﻪ خاطر
داشتﻦ اﻳﻤان از دوزخ ﻣﻰبرآﻳد ،زﻳرا ﻣؤﻣﻦ ﮔﻨﻬﮕار براى ﻫﻤﻴش در دوزخ ﻧﻤﻰﻣاﻧد .بﻪ دﻟﻴﻞ
 -١اﻟﻜبائر ﻟﻠذﻫبﻰ  – 7اﻟتعرﻳفات ﻟﻠجرجاﻧﻰ ص 35
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اﻳﻨﻜﻪ خداوﻧد در قرآن کرﻳﻢ ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻰ را کﻪ با ﻫﻢ ﻣﻰجﻨﮕﻨد ،ﻣؤﻣﻦ خﻮاﻧده و صفت اﻳﻤان
را از اﻳشان سﻠب ﻧﻜرده در حاﻟﻰ کﻪ جﻨﮕﻴدن با ﻣسﻠﻤان ﻳک ﮔﻨاه بزرگ ﻣحسﻮب ﻣﻰشﻮد.
چﻨاﻧچﻪ اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرة حجرات)9 :

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.
ﻫﻤچﻨان براساس احادﻳث رواﻳت شده رسﻮل اکرم ﻧﻴز ﻣرتﻜب کبﻴره را از ﻣﻠت اسﻼم
اخراج ﻧﻨﻤﻮده و ﻣعذب شدن او را بﻪ ارادة پروردﮔار ﻣﻮکﻮل کرده است؛ چﻨاﻧچﻪ از عباده بﻦ
صاﻣت رواﻳت است کﻪ ﻧبﻰ کرﻳﻢ در حاﻟﻰ کﻪ ﮔروﻫﻰ از صحابﻪ درپﻴراﻣﻮﻧش ﻧشستﻪ بﻮد،
فرﻣﻮدﻧد :بﻴاﻳﻴد ﻫﻤراه ﻣﻦ بر اﻳﻦ سخﻦ بﻴعت ﻧﻤاﻳﻴد کﻪ بﻪ اﷲ شرﻳک ﻧﻴاورﻳد ،دزدى و زﻧا
ﻧﻜﻨﻴد و اوﻻد خﻮد را ﻧﻜشﻴد ،بر ﻳﻜدﻳﮕر بﻬتان ﻧبﻨدﻳد و در کارﻫاى ﻧﻴک ﻧافرﻣاﻧﻰ ﻣرا ﻧﻜﻨﻴد،
کسﻰ کﻪ بر اﻳﻦ بﻴعت وفا ﻧﻤﻮد ،خداوﻧد اجر و ثﻮابش را خﻮاﻫد داد و کسﻰ کﻪ ﻣرتﻜب
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 ﻣﻰﮔردد اﮔر خدا بخﻮاﻫد
ﻣﻴﮕﻮﻳد ﻣا بر اﻳﻦ سخﻨان با
براى او ﻣغفرت ﻣﻴﻜﻨد ورﻧﻪ عذاب ﻣﻴدﻫد .حضرت عباده
او بﻴعت ﻧﻤﻮدﻳﻢ.
ارزﻳابﻰ
 .١آﻳا بﻪ ارتﻜاب ﮔﻨاه کبﻴره ﻣسﻠﻤان کافر ﻣﻰشﻮد وﻳا خﻴر؟
 .2اﻧﻮاع ﮔﻨاه چﻨد است؟
ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
شاﮔردان در ﻣﻮرد ﮔﻨاﻫان کبﻴره در کتابچﻪﻫاى خﻮﻳش ﻳک ﻣقاﻟﻪ بﻨﻮﻳسﻨد.
49

درس ﻧزدﻫﻢ

ﻋﻘاﻳد اﻫﻞ سﻨت و اﻟجﻤاﻋت

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 ﻧﻤﻰرساﻧد 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 اخﻼق زشت باطﻞ ﻧساخت و در حاﻟت اﻳﻤان از
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دﻧﻴا رفت ،اﷲ 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 ﻣﻰشﻮد و عاقبتش بستﮕﻰ بﻪ ارادة پروردﮔار دارد
اﮔر بخﻮاﻫد در آتش تعذﻳبش ﻣﻰکﻨد و اﮔر بخﻮاﻫد ﻣغفرتش ﻣﻰکﻨد و ﻳا اص ً
ﻼ در آتش
تعذﻳبش ﻧﻤﻰﻧﻤاﻳد.
ﻫرﮔاه در عﻤﻞ ﻧﻴک رﻳا ُرخ دﻫد ،ثﻮاب آن را از بﻴﻦ ﻣﻰبرد و ﻫﻜذا اﮔر در آن کبر و عجب
پﻴدا شﻮد باز ﻫﻢ ثﻮاب آن را زائﻞ ﻣﻰسازد.
شرح
درﻳﻦ درس ﻧﻪ ﻣسأﻟﻪ تذکر ﻳافتﻪ کﻪ تفصﻴﻞ آﻧﻬا قرار ذﻳﻞ ﻣﻰباشد:
 .١ﻣسح 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.
 .2تراوﻳح :در ﻣاه ﻣبارك رﻣضان شباﻧﻪ تراوﻳح خﻮاﻧدن از ﻧبﻰ کرﻳﻢ عﻤ ً
ﻼ ثابت است.
اﻳشان در شبﻬاى ﻣاه رﻣضان تراوﻳح ﻣﻰخﻮاﻧدﻧد اﻣا از روى شفقت بر اﻣت کﻪ فرض ﻧﮕردد بر
آن ﻣداوﻣت ﻧﻜرده اداى آﻧرا با جﻤاعت ترك کردﻧد .حضرت عﻤر

در زﻣان خﻼفتش

اﻳﻦ سﻨت را دوباره زﻧده ساخت و ﻣسﻠسﻞ آﻧرا بﻪ جﻤاعت اداء ﻧﻤﻮده وﮔفت زﻧده کردن اﻳﻦ
سﻨت ﻳک کار خﻮب است.
 .3اﻣاﻣت ﻣرد ﻧﻴﻜﻮکار و بدکار در ﻧﻤاز :براى اﻣاﻣت ﻧﻤاز تﻨﻬا اسﻼم شرط است .پس
عقب ﻫر ﻣسﻠﻤان خﻮاه آدم ﻧﻴک باشد و ﻳا بد ،ﻧﻤاز خﻮاﻧدن جائز است ،اﻣا اقتداء عقب بدکار
ﻣﻜروه ﻣﻰباشد.
 .4ﮔﻨاه براى ﻣؤﻣﻦ ضرر دارد :کسﻰ کﻪ اﻳﻤان ﻣﻰآورد اﻧسان ﻣؤﻣﻦ حقﻴقﻰ پﻨداشتﻪ ﻣﻴشﻮد.
اﮔر با وجﻮد ﻣؤﻣﻦ بﻮدن ﻣرتﻜب ﮔﻨاه ﻣﻰﮔردد ،ﻣؤﻣﻦ فاسق خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
 .5ﻣؤﻣﻦ ﮔﻨﻬﮕار در آتش براى ابد ﻧﻤﻰﻣاﻧد :اﮔر ﻣؤﻣﻦ بﻪ خاطر ﮔﻨاه داخﻞ دوزخ شﻮد
پس از برکت اﻳﻤان باﻵخره از دوزخ بﻴرون ﻣﻰشﻮد.
 .6پذﻳرفتﻦ اعﻤال و ﻣغفرت ﮔﻨاﻫان در اختﻴار اﷲ تعاﻟﻰ است :ﻣا ﻧﻤﻴداﻧﻴﻢ کﻪ کارﻫاى ﻧﻴک
5١

ﻣا قبﻮل و ﮔﻨاﻫان ﻣا بخشﻴده شده است ﻳا خﻴر؛ بﻠﻜﻪ بﻪ ارادة پروردﮔار تعﻠق دارد.
 .7اﷲ تعاﻟﻰ پاداش اعﻤال ﻧﻴک را از روى ﻣﻬرباﻧﻰ خﻮﻳش ﻣﻴدﻫد :کسﻰ کﻪ با ﻫﻤﺔ شراﻳط
و اخﻼص در حاﻟت اﻳﻤان بﻪ غﻴر رﻳا و کبر کار ﻧﻴک اﻧجام دﻫد ،اﷲ از روى ﻣﻬرباﻧﻰ خﻮﻳش
او را پاداش ﻣﻴدﻫد و اﻳﻦ کار را از روى ﻟطف و کرم و ﻣﻬرباﻧﻰ اﻧجام ﻣﻰدﻫد ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ اعطاى
پاداش بر وى واجب و اﻟزاﻣﻰ باشد.
 .8سرﻧﻮشت ﻣؤﻣﻦ ﮔﻨﻬﮕار بﻪ ارادة پروردﮔار ﻣتعﻠق است :کسﻰ کﻪ بﻪ استثﻨاى شرك و
کفر ﻣرتﻜب ﮔﻨاه ﮔردد و در حاﻟت اﻳﻤان قبﻞ ازﻳﻨﻜﻪ تﻮبﻪ کﻨد ،بﻤﻴرد عاقبت وى بﻪ ارادة
پروردﮔار تعﻠق ﻣﻰﮔﻴرد اﮔر بخﻮاﻫد اورا ﻣﻰبخشد و اﮔر بخﻮاﻫد عذاب ﻣﻴدﻫد ،چﻨاﻧچﻪ
ﻣﻰفرﻣاﻳﻨد:

اﷲ

(سﻮرة ﻧساء)١١6 :

ترجﻤﻪ :و ﻫر آﻳﻴﻨﻪ خدا ﻧﻤﻰآﻣرزد اﻳﻨﻜﻪ شرﻳک بﻪ او ﻣقرر کرده شﻮد و ﻣﻰآﻣرزد غﻴر شرك
(ﻫر ﮔﻨاه دﻳﮕر را) براى ﻫر کﻪ بخﻮاﻫد و ﻫر کﻪ با خدا شرﻳک ﻣقرر کﻨد در ﮔﻤراﻫﻰ دورى
سقﻮط کرده است.
 .9رﻳا ثﻮاب عﻤﻞ را از بﻴﻦ ﻣﻴبرد :رﻳا (تظاﻫر وخﻮد ﻧﻤاﻳﻰ)  ،کبر و عجب آن خصﻠتﻫاى
زشت وﻧاپسﻨد است کﻪ ثﻮاب ﻫﻤﺔ اعﻤال ﻧﻴک را تباه ﻣﻰکﻨد و از بﻴﻦ ﻣﻰبرد.
ارزﻳابﻰ
.١

اﻧﻜار از ﻣسح کردن برﻣﻮزهﻫا چﻪ حﻜﻢ دارد؟

.2

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

.3

آﻳا براى اﻣا ِم ﻧﻤاز ،ﻣعصﻮﻣﻴت از ﮔﻨاه شرط است؟
ﻛا خاﻧﻪ ﮔﻰ

خﻼصﺔ اﻳﻦ درس را در کتابچﻪﻫاى تان بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس بﻴستﻢ

ﻣﻌجزه و ﻛراﻣت

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.
بﻠﻜﻪ آن را از باب قضاى ﻧﻴازﻣﻨدﻳﻬاﻳشان ﻣﻰداﻧﻴﻢ کﻪ اﷲ

براى استدراج و ﻣجازاتشان

براﻳشان ﻣﻬﻴا ﻣﻰسازد 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.
 .1ﻣﻌجزه :ﻣعجزه در ﻟغت از عجز ﮔرفتﻪ شده کﻪ ﻣعﻨاى عاجز کﻨﻨده را ﻣﻰرساﻧد )1(.و در
اصطﻼح ﻣعجزه کار خارق اﻟعاده ﻳﻰ را ﮔﻮﻳﻨد کﻪ بدست پﻴاﻣبرى ﻣقرون با ادعاى ﻧبﻮت صادر
ﻣﻴشﻮد تا دﻻﻟت بر صدق رساﻟتش کﻨد .در قرآن کرﻳﻢ براى ﻣعجزه آﻳت ﮔفتﻪ شده است.
 .2ﻛراﻣت :کراﻣت درﻟغت عزت را ﮔﻮﻳﻨد و در اصطﻼح عبارت است از کار خارق
 -١تعرﻳف 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 ﻧﻤﻰباشد.
اﷲ

ﻣﻰفرﻣاﻳﻨد:
(سﻮرة ﻳﻮﻧس:

)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 آﻳتﻫاى قرآﻧﻰ ثابت است .کراﻣاتﻰ از صحابﺔ کرام و کبار تابعﻴﻦ رخ
داده و در کتابﻬاى ﻣﻮثق رواﻳت شده ،وقﻮع آن را تأﻳﻴد ﻣﻰکﻨد.
بطﻮر ﻣثال خداوﻧد در قرآن کرﻳﻢ ذکر کرده کﻪ براى حضرت ﻣرﻳﻢ ﻣﻴﻮهﻫاى تازه در غﻴر
ﻣﻮسﻢ آﻧﻬا داده ﻣﻰشد .چﻨاﻧچﻪ خداوﻧد

ﻣﻰفرﻣاﻳد:

(سﻮرة آل عﻤران)37 :

ترجﻤﻪ :و زکرﻳا سرپرستﻰ (ﻣرﻳﻢ را) بر عﻬده ﮔرفت و ﻫرﮔاه کﻪ زکرﻳا بر ﻣحراب عبادت
ﻣرﻳﻢ وارد ﻣﻰشد ﻧزد او روزى ﻣﻰﻳافت ،ﻣﻰﮔفت :اى ﻣرﻳﻢ اﻳﻦ روزى از کجا براى تﻮ
ﻣﻰرسد؟ (ﻣرﻳﻢ) پاسخ ﻣﻰداد :اﻳﻦ از ﻧزد خدا است ،ﻫر آئﻴﻨﻪ خدا روزى ﻣﻰدﻫد ﻫر کﻪ را
ﻣﻰخﻮاﻫد ،بﻰ شﻤار.
ﻫﻤچﻨان در سﻮرة کﻬف خداوﻧد ﻣتعال خبر داده کﻪ اصحاب کﻬف  309سال در ﻳک غار
بدون آب و غذا در خﻮاب رفتﻨد

(سﻮرة

کﻬف)25 :

ترجﻤﻪ :و درﻧﮓ کردﻧد در غار سﻪ صد سال و افزودﻧد ﻧﻪ سال دﻳﮕر.
 .3استدراج :استدراج در ﻟغت بﻪ ﻣعﻨاى درجﻪ بﻪ درجﻪ و کﻢ کﻢ کسﻰ را باﻻ بردن ﻳا
پاﻳﻴﻦ آوردن است و در اصطﻼح 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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اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد:

(سﻮرة اﻧعام)44 :

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.
و ﻧبﻰ کرﻳﻢ فﻰ فرﻣاﻳد:
ترجﻤﻪ :ﻫرﮔاه دﻳدﻳد کﻪ اﷲ

بﻨده ﻳﻰ را با وجﻮد ﮔﻨاﻫاﻧش از ﻧعﻤات دﻧﻴا طبق دﻟخﻮاﻫش

ﻣﻴدﻫد اﻳﻦ براى او استدراج است.
ﻓرق بﻴﻦ ﻛراﻣت و استدراج
 -١کراﻣت اﻣر خارق اﻟعاده ﻳﻰ است کﻪ بﻪ تﻮفﻴق و ﻫﻤﻜارى اﷲ

از اوﻟﻴا و بﻨدﮔان صاﻟح

صادر ﻣﻰشﻮد و ﻣشروط بﻪ داشتﻦ اﻳﻤان و اعﻤال ﻣﻮافق شرﻳعت ﻣﻰباشد؛ اﻣا استدراج اﻣر
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 ﻣﻰشﻮد.
 -2اوﻟﻴا از کراﻣت سﻮء استفاده ﻧﻤﻰکﻨﻨد؛ اﻣا کافران و فاسقان تﻮسط استدراج ،ﻣردم را
ﻣتﻮجﻪ خﻮﻳش ساختﻪ از راه آن اﻣﻮال ﻣردم را بﻪ ﻧاحق ﻣﻰخﻮرﻧد و ﻣﻨافع دﻧﻴﻮى حاصﻞ
ﻣﻰکﻨﻨد.
 -3کراﻣت عطﻴﺔ اﻟﻬﻰ است ،غرض وﻟﻰ از اﻧجام اعﻤال ﻧﻴک حصﻮل کراﻣت ﻧﻴست؛ بﻠﻜﻪ تﻨﻬا
بﻪ خاطرى قربت بﻪ اﷲ

اعﻤال ﻧﻴک را اﻧجام ﻣﻰدﻫد .اﻣا خداوﻧد از روى ﻟطف و احسان

بﻪ او ﮔاﻫﻰ کراﻣت ﻣﻰبخشد و خﻮدش در آن ﻧقشﻰ ﻧﻤﻰداشتﻪ باشد؛ اﻣا کافران و فاسقان
براى تحصﻴﻞ کارﻫاى خارق اﻟعاده و ابراز آﻧﻬا تﻼش ﻣﻴﻜﻨﻨد تا تﻮجﻪ ﻣردم را بﻪ خﻮد جﻠب
ﻧﻤاﻳﻨد.
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ارزﻳابﻰ
 .١ﻣعجزه را تعرﻳف کﻨﻴد.
 .2کراﻣت را تعرﻳف کﻨﻴد.
 .3فرق ﻣﻴان ﻣعجزه و کراﻣت را واضح سازﻳد.
 .4استدراج را از ﻧﮕاه ﻟغت و اصطﻼح تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 .5فرق ﻣﻴان کراﻣت و استدراج را واضح سازﻳد.
 .6دﻻﻳﻞ اثبات استدراج را بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.

ﻛارخاﻧﻪ ﮔﻰ
خﻼصﺔ درس را در کتابچﻪﻫاى خﻮﻳش بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس بﻴست وﻳﻜﻢ

رؤﻳت اﷲ تﻌاﻟﻰ

ترجﻤﻪ :اﷲ تعاﻟﻰ در آخرت دﻳده ﻣﻰشﻮد .ﻣؤﻣﻨان او تعاﻟﻰ را در جﻨت با چشﻤﻬاى سر
خﻮﻳش بدون تشبﻴﻪ و بدون اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴان او و ﻣخﻠﻮقش فاصﻠﻪ ﻳﻰ وجﻮد داشتﻪ باشد ،ﻣشاﻫده
ﻣﻰکﻨﻨد.
شرح
ﻧظر بﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﻮجﻮد دﻳدن اﷲ تعاﻟﻰ در دﻧﻴا غﻴر ﻣﻤﻜﻦ است؛ زﻳرا چشﻢ اﻧسان قدرت دﻳدن
اﷲ تعاﻟﻰ را ﻧدارد اﻣا در آخرت ﻧظر بﻪ دﻻﻳﻠﻰ کﻪ در قرآن کرﻳﻢ و احادﻳث ﻧبﻮى آﻣده ،براى
ثابت و ﻣﻤﻜﻦ است .چﻨاﻧچﻪ اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد:

ﻣؤﻣﻨان بﻬشتﻰ دﻳدن اﷲ

(سﻮرة

)23 – 22 :

ترجﻤﻪ :چﻬرهﻫاﻳﻰ درآن روز خ َّرم و تازه ﻣﻰباشد ،بسﻮى پروردﮔار خﻮد ﻧظر کﻨﻨده ﻣﻰباشد.
ﻫﻤچﻨان اﷲ ﻣﻰفرﻣاﻳد:

(سﻮرة ﻳﻮﻧس)26 :

ترجﻤﻪ :آﻧان کﻪ ﻧﻴﻜﻮ کارى کردﻧد براﻳشان بﻬشت باشد و زﻳاده برآن.
چﻨاﻧچﻪ از حدﻳث ﻣعﻠﻮم ﻣﻴشﻮد ،ﻣﻨظﻮر از «اﻟحسﻨﻰ» در آﻳت فﻮق جﻨت و ﻣﻨظﻮر از «

»

دﻳدن اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰباشد.
ﻫﻤچﻨان ﻧبﻰ کرﻳﻢ براى اصحاب خﻮد فرﻣﻮدﻧد:
()1

ترجﻤﻪ :بﻰ ﮔﻤان شﻤا پروردﮔار خﻮد را (در جﻨت) خﻮاﻫﻴد دﻳد؛ ﻫﻤچﻨاﻧﻜﻪ شﻤا اﻳﻦ ﻣﻬتاب
 -1صح ح س )113 / 2( -
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را ﻣﻰبﻴﻨﻴد و در دﻳدن آن ﻣزاحﻢ ﻳک دﻳﮕر ﻧﻤﻰشﻮﻳد.
ﻫﻤچﻨان ﻧبﻰ کرﻳﻢ فرﻣﻮده:

1

ترجﻤﻪ :ﻫرﮔاه اﻫﻞ جﻨت بﻪ جﻨت بروﻧد  ،اﷲ تعاﻟﻰ براى شان ﻣﻰﮔﻮﻳد :آﻳا چﻴزى ﻣﻰخﻮاﻫﻴد
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 اﷲ تعاﻟﻰ
حجاب را بر ﻣﻰدارد و اﻳشان بﻪ سﻮى او ﻧظر ﻣﻰکﻨﻨد و ﻣتﻮجﻪ ﻣﻰشﻮﻧد کﻪ براى شان ﻧعﻤتﻰ
بﻬتر و ﻣحبﻮب تر از دﻳدن اﷲ

داده ﻧشده است.

کﻴفﻴت و ﻫﻴئت دﻳدن اﷲ تعاﻟﻰ تﻨﻬا براى خﻮدش ﻣعﻠﻮم است ﻣا ﻫﻤاﻧﮕﻮﻧﻪ کﻪ در ﻧص ثابت
شده اﻳﻤان و باور دارﻳﻢ و چﮕﻮﻧﮕﻰ آن را بخﻮد اﷲ تعاﻟﻰ ﻣحﻮل ﻣﻰکﻨﻴﻢ.

ارزﻳابﻰ
 .١آﻳا اﻫﻞ جﻨت ،اﷲ تعاﻟﻰ را دﻳده ﻣﻴتﻮاﻧﻨد؟
 .2ﻳک دﻟﻴﻞ براى دﻳدن اﷲ تعاﻟﻰ در جﻨت ذکر کﻨﻴد.
ظ ر از

 .3خداوﻧد ﻣﻰفرﻣاﻳد

ظ ر از

را واضح سازﻳد.

ﻛارخاﻧﻪ ﮔﻰ
در ﻣﻮرد دﻳدن اﷲ تعاﻟﻰ ،خﻼصﺔ ﻧظر اﻫﻞ سﻨت را در کتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
 -١صحﻴح ﻣسﻠﻢ ج  ١ص١١2.
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درس بﻴست و دوم

تﻌرﻳﻒ اﻳﻤان

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 اﷲ جﻞ جﻼﻟﻪ از زبان برادران حضرت ﻳﻮسف
عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم ﻣﻰفرﻣاﻳد.

(سﻮرة ﻳﻮسف) ١7 :

ترجﻤﻪ :و تﻮ برﻣا باور ﻧدارى.
اﻳﻤان در اصطﻼح عبارت است از تصدﻳق بﻪ قﻠب و اقرار بﻪ زبان؛ پس اﮔر در قﻠب کسﻰ
تصدﻳق پﻴدا شد اﻣا بدون عذر بﻪ زبان اقرار ﻧﻜرد ،ﻣؤﻣﻦ ﮔفتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد؛ ﻫﻤچﻨان اﮔر کسﻰ بﻪ
زبان اقرار کرد اﻣا در دل باور ﻧداشت ،ﻧﻴز ﻣؤﻣﻦ ﮔفتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد.
زﻳادت و ﻧﻘﺼان اﻳﻤان:
اﻳﻤان بﻪ ﻧسبت «ﻣُؤ َﻣﻦ 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 ﻣﻰﻳابد
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و ﻧﻪ ﻧقصان ،اﻣا اﮔر کسﻰ بﻪ برخﻰ(ﻣؤﻣﻦ بﻪ) اﻳﻤان ﻣﻰآورد و بﻪ برخﻰ اﻳﻤان ﻧﻤﻰآورد ،اص ً
ﻼ
ﻣؤﻣﻦ شده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد و تبعﻴض وى در اﻳﻤان ،ﻧقص و کﻤﻰ براى اﻳﻤان وى پﻨداشتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد،
بﻠﻜﻪ اصﻞ اﻳﻤان بطﻮر کاﻣﻞ از او زائﻞ ﻣﻴشﻮد؛ چﻨاﻧچﻪ اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرة بقرة) 85 :

ترجﻤﻪ :آﻳا اﻳﻤان ﻣﻰآرﻳد بﻪ بخشﻰ از کتاب و کافر ﻣﻴشﻮﻳد بﻪ بخش دﻳﮕر؟
ﻓﻀﻴﻠت و برترى در اﻋﻤال :ﻣؤﻣﻨان ﻫﻤﻪ در اصﻞ اﻳﻤان و تﻮحﻴد برابر اﻧد و ﻳﻜﻰ بر
دﻳﮕرى بﻬترى ﻧدارد ،اﻣا از روى اعﻤال ﻳﻜﻰ بر دﻳﮕرى فضﻴﻠت دارد ،صاحب اعﻤال زﻳاد
ﻧسبت بﻪ صاحب اعﻤال کﻢ بﻬتر است ،اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرة حجرات)١3 :

ترجﻤﻪ :ﻫر آئﻴﻨﻪ ﮔراﻣﻰ ترﻳﻦ شﻤا ﻧزد اﷲ

پرﻫﻴزﮔار ترﻳﻦ شﻤا است.

ارزﻳابﻰ
 -١اﻳﻤان را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2آﻳا اﻳﻤان زﻳادت و ﻧقصان را ﻣﻰپذﻳرد؟
 -3آﻳا ﻫﻤﻪ ﻣؤﻣﻨان در اﻳﻤان برابر اﻧد؟
 -4آﻳا اﮔر کسﻰ بﻪ برخﻰ از آﻳتﻫا اﻳﻤان بﻴاورد و بﻪ برخﻰ اﻳﻤان ﻧﻴاورد ﻣؤﻣﻦ پﻨداشتﻪ
ﻣﻴشﻮد؟

ﻛارخاﻧﻪ ﮔﻰ
شاﮔردان ،خﻼصﺔ درس را در کتابچﻪﻫاى خﻮﻳش بﻨﻮﻳسﻨد.
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درس بﻴست وسﻮم

ﻓرق بﻴﻦ اﻳﻤان و اسﻼم

ترجﻤﻪ :اسﻼم ،عبارت است از تسﻠﻴﻢ شدن و ﮔردن ﻧﻬادن بﻪ اواﻣر اﻟﻬﻰ.
ﮔر چﻪ از روى ﻟغت بﻴﻦ اسﻼم و اﻳﻤان فرق وجﻮد دارد ،اﻣا اﻳﻤان بدون اسﻼم و اسﻼم بدون
اﻳﻤان وجﻮد ﻧﻤﻰداشتﻪ باشد و ﻫر دو حﻴثﻴت ظاﻫر و باطﻦ ﻳک چﻴز را دارﻧد.
اﻣا دﻳﻦ ،اسﻤﻰ است کﻪ بر اسﻼم  ،اﻳﻤان و بر ﻫﻤﺔ قﻮاﻧﻴﻦ شرﻳعت اطﻼق ﻣﻴشﻮد.
شرح
رابﻄﻪ ﻣﻴان اسﻼم و اﻳﻤان
اﻳﻤان از روى ﻟغت باور کردن و اسﻼم ،اﻧقﻴاد و ﮔردن ﻧﻬادن را ﮔﻮﻳﻨد .تصدﻳق و باور تﻨﻬا
باطﻨﻰ بﻮده و ﻣحﻞ آن تﻨﻬا قﻠب است و زبان ترجﻤان قﻠب ﻣحسﻮب ﻣﻰشﻮد .اﻣا تسﻠﻴﻢ و
اﻧقﻴاد ظاﻫرا و باطﻨا صﻮرت ﻣﻴﮕﻴرد و دل و زبان و ﻫﻤﺔ اعضاى بدن در آن اشتراك ﻣﻰداشتﻪ
باشد.
از ﻧﮕاه اصطﻼحﻰ ،اﻳﻤان و اسﻼم ﮔاﻫﻰ با ﻫﻢ ﻣترادف ﻣﻰآﻳﻨد و ﮔاﻫﻰ ﻣتغاﻳر.
 -1ترادف :رابطﻪ ﻣﻴان اﻳﻤان و اسﻼم ﮔاﻫﻰ رابطﺔ ترادف ﻣﻰباشد ،ﻳعﻨﻰ ﻫر دو با ﻫﻢ
ﻣترادف ﻣﻰآﻳﻨد و ﻫر دو برﻳک ﻣعﻨﻰ دﻻﻟت ﻣﻰکﻨﻨد و ﻫر کدام کﻪ تﻨﻬا ذکر شﻮد ،ﻫﻤﺔ
شرﻳعت(عقائد ،احﻜام و اخﻼق) را دربر ﻣﻰﮔﻴرد .درﻳﻦ حاﻟت اسﻼم و اﻳﻤان ﻻزم و ﻣﻠزوم
6١

ﻳﻜدﻳﮕر ﻣﻰباشد .ﻳعﻨﻰ اﻳﻤان بدون اسﻼم و اسﻼم بدون اﻳﻤان بﻪ وجﻮد آﻣده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد .چﻨاﻧچﻪ
اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرة ﻳﻮﻧس)84 :
ترجﻤﻪ :و ﮔفت ﻣﻮسﻰ ،اى قﻮم ﻣﻦ اﮔر بخدا اﻳﻤان دارﻳد پس بر وى تﻮکﻞ کﻨﻴد ،اﮔر ﻣسﻠﻤان
ﻫستﻴد.
ﻫﻤچﻨان رسﻮل اکرم در تعرﻳف اسﻼم ﻣﻰفرﻣاﻳد:
)(1

ترجﻤﻪ :اسﻼم بر پﻨج چﻴز بﻨا شده است :ﮔﻮاﻫﻰ دادن براﻳﻨﻜﻪ جز اﷲ تعاﻟﻰ کس دﻳﮕرى ﻻﻳق
عبادت ﻧﻴست و اﻳﻨﻜﻪ ﻣحﻤد بﻨدة اﷲ و پﻴغﻤبر اوست ،و اقاﻣﻪ کردن ﻧﻤاز است و دادن زکات
و حج بﻴت اﷲ و روزه ﮔرفتﻦ رﻣضان.
در ﻳک حدﻳث دﻳﮕر رسﻮل اکرم

 ،اﻳﻤان را تعرﻳف ﻣﻰکﻨد ،اﻣا عﻴﻦ ﻫﻤان تعرﻳفﻰ را کﻪ

بﻪ اسﻼم ﮔفتﻪ بﻮد تﻜرار ﻣﻰﻧﻤاﻳد .چﻨاﻧچﻪ ﻣﻰفرﻣاﻳد:

ﻳعﻨﻰ :اﻳﻤان اﻳﻦ است کﻪ ﮔﻮاﻫﻰ بدﻫﻰ بر اﻳﻨﻜﻪ ﻣعبﻮدى جز اﷲ ﻧﻴست و ﻣحﻤد فرستادة
خداست و بر پا دارى ﻧﻤاز را و بدﻫﻰ زکات را و روزه بﮕﻴرى ﻣاه رﻣضان را و حج اداءکﻨﻰ
خاﻧﺔ خدا را.
در اﻳﻦ ﻧصﻮصﻰ کﻪ ذکر کردﻳﻢ اسﻼم و اﻳﻤان ﻣترادف بﻮده ﻳﻜﻰ بجاى دﻳﮕرى اطﻼق
ﻣﻰﮔردد و ﻫر دو بﻪ ﻳک ﻣعﻨﻰ آﻣده است.
 -2تﻐاﻳر :ﮔاﻫﻰ ﻣﻴان اﻳﻤان و اسﻼم رابطﺔ تغاﻳر وجﻮد دارد و ﻣعﻨاى ﻫر کدام با دﻳﮕر ﻣتغاﻳر
و ﻣتفاوت ﻣﻰباشد .درﻳﻦ حاﻟت ،اسﻼم اقرار ظاﻫرى و عﻤﻞ بﻪ ظاﻫر شرﻳعت و اﻳﻤان باور
کردن قﻠبﻰ بر ﻫﻤﺔ ﻣحتﻮاى شرﻳعت را ﮔﻮﻳﻨد چﻨاﻧچﻪ اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
 -١صحﻴح ﻣسﻠﻢ )34 / ١( -
 -2صحﻴح ﻣسﻠﻢ)22/١6( -
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(سﻮرة حجرات)١4 :
ترجﻤﻪ :عربﻫاى باده ﻧشﻴﻦ ﮔفتﻨد کﻪ اﻳﻤان آوردﻳﻢ .بﮕﻮ اﻳﻤان ﻧﻴاورده اﻳد و ﻟﻴﻜﻦ بﮕﻮﻳﻴد
کﻪ اسﻼم آورده اﻳﻢ (ﻣﻨقاد شده اﻳﻢ) درحاﻟﻰ کﻪ داخﻞ ﻧشده اﻳﻤان در دلﻫاى تان.
ﻫﻤچﻨان رسﻮل اکرم در جﻮاب جبرئﻴﻞ اﻣﻴﻦ در ﻣﻮرد اسﻼم فرﻣﻮدﻧد:

و پس از آن ،رسﻮل اکرم در ﻣﻮرد اﻳﻤان فرﻣﻮدﻧد:
)(1

ترجﻤﻪ :اﻳﻤان اﻳﻦ است کﻪ باور داشتﻪ باشﻰ بﻪ اﷲ تعاﻟﻰ و بﻪ فرشتﮕان او و بﻪ کتابﻫاى او و بﻪ
پﻴاﻣبران او و بﻪ روز قﻴاﻣت و اﻳﻤان داشتﻪ باشﻰ بﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻧدازة خﻴر و شر از جاﻧب اﷲ ﻣﻰباشد.
تﻌرﻳﻒ دﻳﻦ
ﻟفظ دﻳﻦ در زبان عربﻰ بﻪ چﻬار ﻣعﻨﻰ ﻣﻰآﻳد:
 -١اطاعت و فرﻣان بردارى و ﻣغﻠﻮبﻴت.
 -2حاکﻤﻴت و فرﻣان دارى.
 -3قضاوت و داورى.،
 -4پاداش و جزا.
اﻣا در اصطﻼح شرعﻰ عﻠﻤاء ،دﻳﻦ را چﻨﻴﻦ تعرﻳف کرده اﻧد« :دﻳﻦ عبارت است از آﻧچﻪ
کﻪ خداوﻧد وضع کرده تا خردﻣﻨدان را با اختﻴار خﻮدشان بﻪ سﻮى صﻼح در زﻣان حال و
رستﮕارى و فﻼح در آخرت ،رﻫﻨﻤاﻳﻰ کﻨد»

()2

واژة دﻳﻦ در ﻣتﻮن اسﻼﻣﻰ ،ﮔاﻫﻰ بﻪ ﻣعﻨاى اﻳﻤان و ﮔاﻫﻰ بﻪ ﻣعﻨاى اسﻼم و ﮔاﻫﻰ بﻪ ﻣعﻨاى
کﻞ ﻣحتﻮاى شرﻳعت اسﻼﻣﻰ بﻪ کار ﻣﻰرود و اﻳﻤان و اسﻼم ﻫر دو را در بر ﻣﻰﮔﻴرد ،چﻨاﻧچﻪ
اﷲ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
 -١صحﻴح ﻣسﻠﻢ )28 / ١( -
 -2ﻣحﻤد عﻠﻰ اﻟتﻬاﻧﻮى :کشاف اصطﻼحات اﻟفﻨﻮن واﻟعﻠﻮم .8١4/١
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(سﻮرة ﻧصر)2 :
ترجﻤﻪ :و ببﻴﻨﻰ ﻣردﻣان را کﻪ داخﻞ ﻣﻴشﻮﻧد در دﻳﻦ خدا ﮔروه ﮔروه.
ارزﻳابﻰ:
 -١اسﻼم را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد؟
 -2ﻣعﻨاى ﻟغﻮى اﻳﻤان و اسﻼم را بﻨﻮﻳسﻴد.
 -3اﻳﻤان و اسﻼم ﮔاﻫﻰ با ﻫﻢ ﻣترادف ﻣﻰباشﻨد و ﮔاﻫﻰ ﻣتغاﻳر ﻫر کدام از اﻳﻦ دو رابطﻪ را
روشﻦ سازﻳد.
 -4ﻣعﻨاى دﻳﻦ را بﻴان کﻨﻴد.

وﻇﻴﻔﺔ خاﻧﮕﻰ:
در ﻣﻮرد اﻳﻤان و اسﻼم ﻳک ﻣقاﻟﻪ بﻨﻮﻳسﻴد.

64

درس بﻴست و چﻬارم

خدا شﻨاسﻰ و خدا پرستﻰ

ترجﻤﻪ :ﻣا اﷲ تعاﻟﻰ را کﻤاحقﻪ بﻪ ﻫﻤﺔ آن صفاتﻰ کﻪ خﻮد را بﻪ آن در قرآﻧﻜرﻳﻢ تﻮصﻴف
ﻧﻤﻮده است ﻣﻰشﻨاسﻴﻢ.
ﻫﻴچ کس ﻧﻤﻰتﻮاﻧد او تعاﻟﻰ را چﻨاﻧﻜﻪ شاﻳستﻪ است عبادت ﻧﻤاﻳد و ﻟﻴﻜﻦ او را ﻣطابق بﻪ اﻣرش
عبادت ﻣﻰکﻨد 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.
اﷲ تعاﻟﻰ بر بﻨدﮔان خﻮﻳش بسﻴار ﻣﻬربان و عادل است؛ ﮔاﻫﻰ از روى ﻣﻬرباﻧﻰ خﻮﻳش چﻨد
برابر استحاق بﻪ بﻨدﮔان پاداش اعطا ﻣﻰکﻨد و ﮔاﻫﻰ از روى عدل خﻮﻳش بﻪ اﻧدازة ﮔﻨاه براى
ﻣرتﻜب آن جزا ﻣﻴدﻫد و ﮔاﻫﻰ از روى ﻣﻬرباﻧﻰ خﻮﻳش آﻧﻬا را ﻣﻰبخشد.

شرح
شﻨاخت اسﻤا و صﻔات خداوﻧد ﻣتﻌال :براى ﻣا ﻻزم است کﻪ اﷲ 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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اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرة اعراف)١80 :

ترجﻤﻪ :و خدا را است ﻧامﻫاى ﻧﻴک پس بخﻮاﻧﻴد اورا بﻪ آن ﻧاﻣﻬا و بﮕذارﻳد آﻧاﻧرا کﻪ کجروى
ﻣﻰکﻨﻨد در ﻧاﻣﻬاى خدا ،جزاى آﻧچﻪ اﻧجام ﻣﻰدادﻧد براﻳشان داده خﻮاﻫد شد.
در حدﻳث شرﻳف از ابﻮﻫرﻳره رضﻰ اﷲ تعاﻟﻰ عﻨﻪ رواﻳت است کﻪ رسﻮل اﷲ
.
ترجﻤﻪ :اﷲ

فرﻣﻮده است:

)(1

ﻧﻮدو ﻧﻪ اسﻢ دارد ،کسﻰ کﻪ آﻧرا حفظ ﻧﻤﻮد (و بﻪ ﻣقتضﻰ آن عﻤﻞ کرد) داخﻞ

جﻨت خﻮاﻫد شد.
اﻟبتﻪ از حدﻳث ﻣذکﻮر ﻻزم ﻧﻤﻴشﻮد کﻪ اسﻤاى اﷲ تعاﻟﻰ در ﻧﻮدوﻧﻪ ﻣﻨحصر است ،بﻠﻜﻪ
پروردﮔار ﻣتعال عﻼوه 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 اﷲ تﻌاﻟﻰ :چﻨاﻧچﻪ اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ رحﻤﻪ اﷲ ﻣﻰﮔﻮﻳد «ﻫﻴچﻜس ﻧﻤﻴتﻮاﻧد کﻪ اﷲ
تعاﻟﻰ را آن چﻨاﻧﻜﻪ شاﻳستﺔ اوست عبادت کﻨد» از ﻫﻤﻴﻦ جﻬت اﷲ تعاﻟﻰ ﻫﻴچﻜس را باﻻتر از
تﻮاﻧش ﻣﻜﻠف ﻧساختﻪ؛ بﻠﻜﻪ تﻜاﻟﻴف شرعﻰ را طﻮرى وضع ﻧﻤﻮده کﻪ از تﻮان و قدرت اﻳشان
بﻴرون ﻧباشد؛ چﻨاﻧچﻪ ﻣﻰفرﻣاﻳد:

(سﻮرة بقرة)286 :

ترجﻤﻪ :خداوﻧد ﻣﻜﻠف ﻧﻤﻰکﻨد کسﻰ را ﻣﮕر بﻪ اﻧدازة تﻮاﻧش.
بﻨا برﻳﻦ بﻨده باﻳد بﻪ اﻧدازة تﻮان خﻮد ﻣطﻴع و فرﻣان بردار اﷲ تعاﻟﻰ باشد ،در ﻫرجا و ﻫر وقت
اطاعت اﷲ و رسﻮل را بجا آورد و اراده و اختﻴار خﻮد را تحت اراده و اختﻴار شرع قرار دﻫد.
چﻨاﻧچﻪ اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرة قصص)68 :

ترجﻤﻪ :و پروردﮔارت ﻫرچﻪ خﻮاﻫد ﻣﻰآفرﻳﻨد و برﻣﻰ ﮔزﻳﻨد و دﻳﮕران را اختﻴارى ﻧﻴست.
خداوﻧد پاك تر و بﻠﻨد تر از آن است کﻪ براى او شرﻳک ﻣﻰآورﻧد.
 -١ﻣسﻠﻢ :ج  8ص.63
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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 اصطﻼح شرع اسﻼﻣﻰ :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
اجتﻨاب از آﻧچﻪ خداوﻧد ﻣا را از آن ﻧﻬﻰ کرده ﻧﻴز عبادت است و عادات ﻣشروع؛ ﻣاﻧﻨد:
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 اسﻼم :عبادت در اسﻼم وقتﻰ قابﻞ قبﻮل و پذﻳرش ﻣﻰشﻮد کﻪ
در آن دو شرط ﻣﻮجﻮد باشد :اخﻼص ﻧﻴت و ﻣطابقت با شرﻳعت ﻣحﻤدى .چﻨاﻧچﻪ خداوﻧد
ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرة کﻬف.)١١0 :

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 ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد :ﻣراد از عﻤﻞ صاﻟح ﻣطابق بﻮدن آن با ظاﻫر شرﻳعت ﻧبﻮى و ﻣراد از شرﻳک
قرار ﻧدادن در عبادت ،اخﻼص ،ﻳعﻨﻰ دور بﻮدن آن از رﻳا و تظاﻫر است.
و از آﻧجا کﻪ اﻟﻮﻫﻴت ﻳعﻨﻰ عبﻮدﻳت و عبادت از وﻳژﮔﻰﻫاى آفرﻳدﮔار جﻬان ﻣحسﻮب
ﻣﻰشﻮد ،صرف عبادت جز بﻪ پﻴشﮕاه او بﻪ چﻴزى و کس دﻳﮕرى جاﻳز ﻧبﻮده صرف آن بﻪ غﻴر
اﷲ شرك ﻣﻰباشد.
ﻫدف بﻌثت پﻴاﻣبران ،دﻋﻮت ﻣردم بﻪ ﻋبادت خداى واحد :پﻴاﻣبران اﷲ

بﻪ خاطر

دعﻮت ﻣردم بﻪ تﻮحﻴد اﻟﻮﻫﻴت و ﻣﻨحصر کردن عبادت در ذات اﷲ تعاﻟﻰ ﻣبعﻮث شده اﻧد.
اﷲ

ﻣﻰفرﻣاﻳﻨد:
(سﻮرة اﻧبﻴاء)25 :

ترجﻤﻪ :و ﻧفرستادﻳﻢ پﻴش از تﻮ ﻫﻴچ پﻴغﻤبرى؛ ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ وحﻰ ﻣﻰکردﻳﻢ بﻪ وى کﻪ ﻧﻴست
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ﻫﻴچ ﻣعبﻮد برحق غﻴر از ﻣﻦ ،پس تﻨﻬا ﻣرا پرستش کﻨﻴد.
چﻨاﻧچﻪ قرآن کرﻳﻢ ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻰدﻫد بسﻴارى از ﻣشرکان بﻪ تﻮحﻴد ربﻮبﻴت باور داشتﻨد و
خداوﻧد ﻣتعال را خاﻟق و رازق جﻬان ﻣﻰداﻧستﻨد؛ اﻣا اﻧحرافشان در تﻮحﻴد اﻟﻮﻫﻴت ﻳعﻨﻰ در
تﻮحﻴد عبادت بﻮد؛ چﻨاﻧچﻪ اﷲ جﻞ جﻼ ﻟﻪ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرة زخرف.)87 :

ترجﻤﻪ :و اﮔر سؤال کﻨﻰ از اﻳشان کﻪ کدام کس بﻴافرﻳد اﻳشاﻧرا ،اﻟبتﻪ ﮔﻮﻳﻨد خدا آفرﻳده است
پس چﮕﻮﻧﻪ برﮔرداﻧﻴده ﻣﻴشﻮﻳد از عبادت اﷲ.
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 اخﻼص ارتباط
دارﻧد و اصﻞ و جﻮﻫر ﻳقﻴﻦ ،باور و اخﻼص ،زﻳادت و ﻧقصان را ﻧﻤﻰپذﻳرد؛ اﻣا ﻣؤﻣﻨان در اﻧجام
اعﻤال باﻫﻢ ﻣتفاوت اﻧد.
ارزﻳابﻰ
 -١آﻳا ﻣؤﻣﻨان دراصﻞ ﻣعرفت باﻫﻢ ﻣساوى اﻧد؟
 -2آﻳا تعداد اسﻤاى اﷲ تعاﻟﻰ در ﻧﻮد وﻧﻪ اسﻢ ﻣحدود ﻣﻰباشد؟
 -3چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮان عبادت اﷲ تعاﻟﻰ را بجا آورد؟
 -4عبادت را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -5شروط قبﻮل عبادت را بﻨﮕارﻳد.

ﻛارخاﻧﻪ ﮔﻰ
شاﮔردان ،در ﻣﻮرد اﻳﻦ درس ﻳک ﻣقاﻟﺔ کﻮتاه بﻨﻮﻳسﻨد.
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احﻮال ﻋاﻟﻢ برزخ

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
ﻋاﻟﻢ برزخ :ﻫرﮔاه اﻧسان بﻤﻴرد بﻪ ﻣرحﻠﺔ اول جﻬان آخرت داخﻞ ﻣﻰﮔردد کﻪ براى آن
برزخ ﮔفتﻪ ﻣﻴشﻮد .برزخ در ﻟغت پرده و حاﻳﻞ و فاصﻠﻪ ﻣﻴان دو چﻴز را ﮔﻮﻳﻨد .اﷲ جﻞ جﻼﻟﻪ
ﻣﻰفرﻣاﻳد:
)(١

(سﻮرة رحﻤﻦ)20 :
ترجﻤﻪ :ﻣﻴان اﻳﻦ ﻫردو درﻳا فاصﻠﻪ و حاﻳﻠﻰ است کﻪ ﻳﻜﻰ بر حدود دﻳﮕرى تجاوز ﻧﻤﻴﻜﻨد.
و در اصطﻼح :برزخ عبارت است از ﻣرحﻠﻪ ﻳﻰ کﻪ ﻣﻴان عاﻟﻢ دﻧﻴا و عاﻟﻢ آخرت ﻣﻰآﻳد و ﻣﻴان
ﻫر دو فاصﻠﻪ و حاﻳﻞ اﻳجاد ﻣﻰکﻨد و آن از ﻣرگ شروع ﻣﻰشﻮد و تا قﻴام قﻴاﻣت اداﻣﻪ پﻴدا
(سﻮرة ﻣؤﻣﻨﻮن)١00 :
ﻣﻰکﻨد؛ چﻨاﻧچﻪ اﷲ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
ترجﻤﻪ :و از عقب (کساﻧﻰ کﻪ ﻣﻰﻣﻴرﻧد) فاصﻠﻪ و حجابﻰ باشد تا روزﻳﻜﻪ براﻧﮕﻴختﻪ شﻮﻧد.
 -١اصﻮل اﻟدﻳﻦ اﻻسﻼﻣﻰ صفحﻪ 380
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سؤال ﻧﻜﻴر و ﻣﻨﻜر :بعد از آﻧﻜﻪ ﻣتﻮفﻰ در قبر ﮔذاشتﻪ ﻣﻰشﻮد ،دو فرشتﻪ بﻨاﻣﻬاى ﻧﻜﻴر و
ﻣﻨﻜر ﻧزد او ﻣﻰآﻳﻨد و او را زﻧده ﻧﻤﻮده از وى سﻪ سؤال ﻣﻰکﻨﻨد:
 .١پروردﮔارت کﻴست؟
 .2دﻳﻨت چﻴست؟
 .3پﻴغﻤبرت کﻴست؟
اﮔر ﻣتﻮفﻰ ﻣؤﻣﻦ صاﻟح باشد ،جﻮاب ﻣﻴدﻫد :رب ﻣﻦ اﷲ است ،دﻳﻦ ﻣﻦ اسﻼم است و
پﻴغﻤبر ﻣﻦ ﻣحﻤد است.
پس از آن فرشتﻪﻫا جاﻳﮕاه او را در بﻬشت ﻣعرفﻰ ﻣﻴﻨﻤاﻳﻨد و او را بﻪ سعادت ابدى ﻣژده
ﻣﻰدﻫﻨد و پس از آن ﮔﻮر او باغچﻪ ﻳﻰ از باغچﻪﻫاى بﻬشت خﻮاﻫد بﻮد تا روز رستاخﻴز و
اﮔر ﻣتﻮفﻰ ﻣﻨافق و ﻳا کافر باشد ،سؤاﻟﻬاى فﻮق را پاسخ داده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد و ﻣﻰﮔﻮﻳد« :ﻻ ادرى»
ﻳعﻨﻰ ﻣﻦ ﻧﻤﻴداﻧﻢ.
پس فرشتﮕان او را با ﮔرزﻫاى آﻫﻨﻴﻦ چﻨان ﻣﻰکﻮبﻨد کﻪ چﻴغ و فغان او بﻠﻨد ﻣﻰشﻮد و صداى
فرﻳادش را جز اﻧسانﻫا و جﻨﻴات ،ﻫﻤﺔ ﻣﻮجﻮدات ﻣﻰشﻨﻮﻧد (1).و پس از آن ﮔﻮر او حفره ﻳﻰ
از حفرهﻫاى دوزخ خﻮاﻫد بﻮد تا روز رستاخﻴز.
آﻣدن روح بﻪ بدن :اﷲ تعاﻟﻰ براى ﻣرده درقبر ﻳک ﻧﻮع زﻧدﮔﻰ ﻣﻰبخشد کﻪ از اثرآن
ﻣرده در قبر احساس عذاب و ﻳا ﻧعﻤت ﻣﻴﻜﻨد .اﻳﻦ زﻧدﮔﻰ با دﻻﻳﻠﻰ از قرآن و سﻨت ثابت
)(2

است و ﻣا بﻪ آن اﻳﻤان و باور دارﻳﻢ؛ اﻣا چﮕﻮﻧﮕﻰ آن بﻪ ﻣا ﻣعﻠﻮم ﻧﻴست.
ﻓشار ﻗبر :فشار قبر حق و ثابت است و ﻳقﻴﻦ و باور کردن بر آن واجب ﻣﻰباشد ،ﻧبﻰ کرﻳﻢ
در حدﻳثﻰ بﻪ رواﻳت حضرت عاﻳشﺔ صدﻳقﻪ رضﻰ اﷲ عﻨﻬا ﻣﻰفرﻣاﻳد« :بدون شک ضغطﻪ
(فشار) قبر واقع شدﻧﻰ است .اﮔر کسﻰ از آن رﻫاﻳﻰ ﻣﻰﻳافت ،سعد بﻦ ﻣعاذ از آن رﻫاﻳﻰ
)(3

ﻣﻰﻳافت».
ﻋذاب ﻗبر و ﻧﻌﻤتﻫاى آن :ﻳﻜﻰ از ﻣُ َسﻠَّﻤات عقﻴدة اسﻼﻣﻰ اﻳﻤان بﻪ احﻮال عاﻟﻢ برزخ و
باور بﻪ اﻳﻦ است کﻪ اﻧساﻧﻬا پس از ﻣرگ ،در ﮔﻮر خﻮﻳش ﻧظر بﻪ اعﻤاﻟشان تعذﻳب و شﻜﻨجﻪ
ﻣﻰشﻮﻧد و ﻳا از ﻧعﻤات اﻟﻬﻰ ﻣحظﻮظ و بﻬره ﻣﻨد ﻣﻰﮔردد ،اﻳﻦ حقﻴقت در قرآن کرﻳﻢ و سﻨت
 -1صحﻴح اﻟبخارى.
 -2شرح عقﻴده طحاوى را درﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣطاﻟعﻪ ﮔردد اﻟبتﻪ صفحﻪ 267
 -تﻬذﻳب اﻻثار  -اﻣام طبرى حدﻳث 328
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ﻧبﻮى ،ثابت ﮔردﻳده است؛ چﻨاﻧچﻪ اﷲ تعاﻟﻰ در ﻣﻮرد فرعﻮﻧﻴان ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرة غافر)46 :

ترجﻤﻪ :فرعﻮﻧﻴان صبح و شام بر آتش عرضﻪ ﻣﻰشﻮﻧد و روزى کﻪ قﻴاﻣت برپا شﻮد (ﻧدا آﻳد
کﻪ) آل و خﻮﻳشان فرعﻮن را در سخت ترﻳﻦ عذاب (جﻬﻨﻢ) وارد کﻨﻴد.
اﷲ 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 دﻻﻟت 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 کرﻳﻢ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
)(١

ترجﻤﻪ :بدون شک قبر باغچﻪ ﻳﻰ از باغچﻪ ﻫاى جﻨت و ﻳا حفره ﻳﻰ از حفرهﻫاى جﻬﻨﻢ ﻣﻰباشد.

ارزﻳابﻰ
 -١ﻣعﻨﻰ ﻟغﻮى و اصطﻼحﻰ برزخ را بﻴان کﻨﻴد.
 -2ﻧﻜﻴر و ﻣﻨﻜر چﻪ کساﻧﻰ اﻧد و چﻪ سؤاﻟﻬاﻳﻰ را در قبر ﻣطرح ﻣﻰکﻨﻨد؟
 -3ﻳک 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.

 -١ترﻣذى حدﻳث 6462
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درس بﻴست وششﻢ

شﻔاﻋت

ترجﻤﻪ :شفاعت اﻧبﻴاء

حق است و شفاعت ﻧبﻰ کرﻳﻢ براى ﻣؤﻣﻨان ﮔﻨﻬﮕار و اصحاب

کباﻳر کﻪ ﻣستحق دوزخ ﮔردﻳده باشﻨد حق وثابت است.
شرح
تﻌرﻳﻒ شﻔاﻋت
شفاعت در ﻟغت وساطت را ﮔﻮﻳﻨد و در اصطﻼح شرعﻰ ،شفاعت عبارت است از طﻠب
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 ﻧﻤﻰتﻮاﻧد.
ب -ﻣﻮحد بﻮدن شفاعت شﻮﻧده .اﮔر کسﻰ از دﻧﻴا با شرك و ﻳا کفر برود در روز قﻴاﻣت از
شفاعت کسﻰ بﻬره ﻣﻨد شده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد.
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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شﻔاﻋت ﻋاﻣﻪ ﻳا ﻋﻈﻤﻰ :اﻳﻦ شفاعت ﻣخصﻮص ﻧبﻰ کرﻳﻢ ﻣﻰباشد و جز او بﻪ کس
دﻳﮕرى داده ﻧﻤﻰشﻮد 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 ﻣﻰکشﻨد و ﻫر اﻣتﻰ از پﻴغﻤبر خﻮد ،تقاضا ﻣﻰکﻨد کﻪ بﻪ درﮔاه اﻟﻬﻰ دست ﻧﻴاز بﻠﻨد کﻨد
و از وى اﻟتﻤاس کﻨد تا خداوﻧد بر خﻼﻳق رحﻢ آورد و حساب و کتاب آﻧﻬا را آغاز ﻧﻤاﻳد؛
اﻣا ﻫر کدام از آﻧﻬا ﻣعذرت ﻣﻰخﻮاﻫد و ﻣﻰﮔﻮﻳد کﻪ بﻪ پﻴغﻤبر اسﻼم حضرت ﻣحﻤد ﻣصطفﻰ
ﻣراجعﻪ کﻨﻨد ،باﻵخره ﻫﻤﺔ خﻼﻳق بﻪ اﻳشان ﻣراجعﻪ ﻣﻰکﻨد و اﻳشان در درﮔاه اﻟﻬﻰ سر بﻪ
سجده ﻣﻰﮔذارد و از وى با سﻮز و ﮔداز اﻟتﻤاس ﻣﻰکﻨد کﻪ ﻣردم را از اﻳﻦ ﻫﻮل بزرگ ﻧجات
داده حساب و کتاب آﻧﻬا را آغاز ﻧﻤاﻳد .خداوﻧد دعاى آن حضرت را استجابت ﻣﻰکﻨد و
حساب و کتاب بﻨدﮔان را آغاز ﻣﻰکﻨد و بدﻳﻦ ترتﻴب ،دروازة شفاعت براى ﻫﻤﻪ کساﻧﻰ کﻪ
ﻣستحق آن اﻧد باز ﻣﻰشﻮد و ﻫﻤﻪ پﻴاﻣبران ،فرشتﮕان ،بﻨدﮔان صاﻟح ،صدﻳقﻴﻦ و شﻬداء براى
تعدادى شفاعت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد؛ اﻟبتﻪ برخﻰ از اﻳﻦ شفاعتﻫا براى آن است تا ﻳک تعداد ﻣردم
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
 -١ﻣعﻨﻰ ﻟغﻮى و اصطﻼحﻰ شفاعت را بﻴان کﻨﻴد.
 -2شفاعت بر چﻨد ﻧﻮع است؟
 -3شراﻳط قبﻮل شفاعت را بﻴان کﻨﻴد؟
 -4شفاعت عظﻤﻰ چﮕﻮﻧﻪ و ﻣخصﻮص کﻰ ﻣﻰباشد؟
ﻛارخاﻧﻪ ﮔﻰ:
در ﻣﻮرد شفاعت ﻧبﻰ اکرم  ،ﻳک ﻣقاﻟﻪ بﻨﻮﻳسﻴد کﻪ از پﻨج سطر کﻢ ﻧباشد.

 -1خﻼصﺔ ﻣضﻤﻮن حدﻳث ﻣتفق عﻠﻴﻪ (رواﻳت شده تﻮسط ﻣسﻠﻢ و بخارى).
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درس بﻴست وﻫﻔتﻢ

ﻣﻴزان و حﻮض

ترجﻤﻪ :وزن کردن اعﻤال تﻮسط ترازو روز قﻴاﻣت حق است و ﻫﻤچﻨان حﻮض ﻧبﻰ اکرم
حق است.
شرح
ترازوى اﻋﻤال :اﷲ 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 اﷲ

ﻣﻰفرﻣاﻳد:

(سﻮرة اﻧبﻴا)47:

ترجﻤﻪ :و در ﻣﻴان ﻧﻬﻴﻢ ترازوى عدل را روز قﻴاﻣت پس ﻫﻴچ ستﻤﻰ بر ﻫﻴچ کسﻰ کرده
ﻧشﻮد.
ﻫﻤچﻨان ﻧبﻰ اکرم ﻣﻰفرﻣاﻳﻨد« :دو کﻠﻤﻪ است کﻪ بﻪ زبان خفﻴف و ﻧزد خداوﻧد ﻣحبﻮب و در
ترازوى اعﻤال ثقﻴﻞ ﻣﻰباشد ،ﻳﻜﻰ«سبحان اﷲ وبحﻤده» و دﻳﮕر «سبحان اﷲ اﻟعظﻴﻢ» است».
حﻮض رسﻮل اﻛرم  :اﷲ جﻞ جﻼﻟﻪ در روز قﻴاﻣت بﻪ پﻴغﻤبر ﻣا حضرت ﻣحﻤد اﻣتﻴازات
بﻠﻨدى عطا ﻣﻰفرﻣاﻳد کﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬا حﻮض کﻮثر است.
حﻮض کﻮثر کﻪ حﻮض رسﻮل اکرم ﻧﻴز خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد ،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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چﻨاﻧچﻪ رسﻮل اکرم ﻣﻰفرﻣاﻳﻨد:

ترجﻤﻪ« :حﻮض ﻣﻦ بﻪ اﻧدازة ﻣسافﺔ ﻳﻜﻤاﻫﻪ فراخﻰ دارد و ﻫﻤﻪ زاوﻳﻪ ﻫاﻳش با ﻫﻢ
ﻣساوى و برابر است ،آبش از ﻧقره سفﻴد تر و بﻮى آن از ﻣشک خﻮشبﻮتر ﻣﻰباشد .پﻴاﻟﻪﻫاى
آن بﻪ ﻣثﻞ ستارهﻫاى آسﻤان است و کسﻰ کﻪ از آن بﻨﻮشد ﻫﻴچﮕاه تشﻨﻪ ﻧخﻮاﻫد شد».
اﻳﻦ حﻮض کﻪ از بﻬشت سرچشﻤﻪ ﻣﻰﮔﻴرد در ﻣﻴدان ﻣحشر ﻣﻰباشد ،کساﻧﻰ کﻪ از شفاعت
رسﻮل اکرم

بﻬرﻣﻨد ﻣﻰﮔردﻧد ﻣستحق ﻧﻮشﻴدن آن ﻣﻰشﻮﻧد ،خداوﻧد ﻣا و شﻤا را از شفاعت

رسﻮل اکرم

و از ﻧﻮشﻴدن آب کﻮثر ﻣحروم ﻧﮕرداﻧد.

ارزﻳابﻰ
 -١اعﻤال اﻧسانﻫا چﻪ وقت وزن ﻣﻰشﻮد؟
 -2براى اثبات وزن اعﻤال دو دﻟﻴﻞ ﻧقﻠﻰ ذکر کﻨﻴد.
 -3براى اثبات حﻮض ﻧبﻰ کرﻳﻢ دﻟﻴﻞ بﻴاورﻳد.

ﻛارخاﻧﻪ ﮔﻰ
در ﻣﻮرد صفات حﻮض کﻮثر ﻳک ﻣقاﻟﺔ کﻮتاه بﻨﻮﻳسﻴد.

 -١رواه مسلم
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درس بﻴست وﻫشتﻢ

حساب ،جﻨت و دوزح

ترجﻤﻪ :ﮔرفتﻦ قصاص با اخذ ﻧﻴﻜﻰﻫاى 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 حاﻻ خﻠق شده و ﻣﻮجﻮد است و ﻫرﮔز از بﻴﻦ ﻧﻤﻴرود .ﻫﻤچﻨﻴﻦ ثﻮاب و
عذاب اﻟﻬﻰ از بﻴﻦ ﻧﻤﻴرود و داﻳﻤﻰ ﻣﻰباشد.
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 خذﻻن اوست.
و ﻣعﻨﻰ خذﻻن آﻧست کﻪ اﷲ براى بﻨده تﻮفﻴق اﻧجام کارى را کﻪ ﻣﻮجب رضاﻳتش باشد،
ﻧﻤﻰدﻫد و اﻳﻦ عدل او است؛ ﻫﻤچﻨان جزا دادن بﻪ ﮔﻨﻬﻜار از جاﻧب اﷲ عدل ﻣحسﻮب
ﻣﻴشﻮد.
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و جاﻳز ﻧﻴست بﮕﻮﻳﻴﻢ کﻪ شﻴطان از بﻨدة ﻣؤﻣﻦ بﻪ زور و جبر اﻳﻤان را سﻠب ﻣﻰﻧﻤاﻳد؛ بﻠﻜﻪ
ﻣﻴﮕﻮﻳﻴﻢ کﻪ بﻨده ،اﻳﻤان را ترك ﻣﻰﻧﻤاﻳد و پس از آن شﻴطان آﻧرا از او سﻠب ﻣﻰکﻨد.

شرح
اخذ ﻗﺼاص از ستﻤﮕران در روز ﻗﻴاﻣت :در روز قﻴاﻣت و در درﮔاه عدل اﻟﻬﻰ ستﻤﮕران
و ﻣستﻜبران بﻪ جزاى اعﻤال بدشان ﻣﻰرسﻨد و از آﻧﻬا براى ﻣظﻠﻮﻣﻴﻦ و ستﻤدﻳدﮔان قصاص
ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد .چﻨاﻧچﻪ از احادﻳث ﻧبﻮى بر ﻣﻰآﻳد در آن روز ﻧﻴﻜﻰﻫاى ظاﻟﻢ ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد
و بﻪ ﻣظﻠﻮم داده ﻣﻰشﻮد و اﮔر ظاﻟﻢ ﻧﻴﻜﻰ ﻧداشتﻪ باشد ﮔﻨاﻫان ﻣظﻠﻮم بر ظاﻟﻢ بار کرده ﻣﻴشﻮد.
درﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧبﻰ کرﻳﻢ ﻣﻰفرﻣاﻳﻨد:
اﮔر کسﻰ برﮔردﻧش حق کسﻰ باشد ،اﻣروز(در دﻧﻴا) خﻮد را از آن رﻫا سازد ،قبﻞ از فرا
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 ﻣﻰشﻮد و اﮔر عﻤﻞ ﻧﻴک ﻧداشتﻪ باشد ،ﮔﻨاﻫان
صاحب حق بر او بار کرده ﻣﻰشﻮد.

)(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 ﻧعﻤتﻫا و عذابﻫاى ﻣﻬﻴا شده در بﻬشت و دوزخ ،از بﻴﻦ ﻧخﻮاﻫد رفت ،اﷲ تعاﻟﻰ در
ﻣﻮرد جﻨت ﻣﻰفرﻣاﻳﻨد:
ﻳعﻨﻰ جﻨت براى ﻣتقﻴان آﻣاده ﮔردﻳده است و در ﻣﻮرد دوزخ ﻣﻴفرﻣاﻳﻨد:
ﻳعﻨﻰ دوزخ براى کافران آﻣاده ﮔردﻳده است.
و در حدﻳث دﻳﮕرى رواﻳت شده کﻪ« :در جﻨت چﻨان ﻧعﻤتﻫاﻳﻰ 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 اﷲ عﻨﻬﻤا رواﻳت شده کﻪ ﻧبﻰ کرﻳﻢ 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
 -١اﻣام بخارى شﻤاره حدﻳث 6534-2449
 -2بخارى حدﻳث  -4750سرفﻮى 3292-3١97
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ﻣﻴشﻮد :اى اﻫﻞ جﻨت! بعد ازﻳﻦ جاوﻳداﻧﮕﻰ است و ﻣرگ ﻧﻤﻰآﻳد و اى اﻫﻞ دوزخ! بعد ازﻳﻦ
جاوﻳداﻧﮕﻰ است و ﻣرگ بﻪ سراغ تان ﻧﻤﻰآﻳد .در اﻳﻦ حاﻟت ،خرسﻨدى اﻫﻞ جﻨت دو برابر و
پرﻳشاﻧﻰ اﻫﻞ دوزخ ﻧﻴز دو برابر ﻣﻰﮔردد.
ﻻزم 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 ﻣﻰپذﻳرﻧد و تﻨﻬا ذاتﻰ کﻪ فﻨا ﻧا پذﻳر ﻣﻰباشد ذات پروردﮔار ﻣتعال است.
ارزﻳابﻰ
-١

در بارة اخذ قصاص از ستﻤﮕران ﻣعﻠﻮﻣات بدﻫﻴد.

-2

آﻳا جﻨت و دوزخ ﻫﻢ اکﻨﻮن وجﻮد دارﻧد ﻳا اﻳﻨﻜﻪ بعدا آﻣاده ﻣﻰشﻮﻧد؟

-3

حدﻳثﻰ را کﻪ دﻻﻟت بر دائﻤﻰ بﻮدن جﻨت و دوزخ دارد ،ذکر کﻨﻴد.
ﻛارخاﻧﻪ ﮔﻰ

خﻼصﺔ اﻳﻦ درس را در کتابچﻪﻫاى تان بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس بﻴست و ﻧﻬﻢ

ﻓﻀﻴﻠت و برترى ﻣﻴان آﻳتﻫاى ﻗرآﻧﻰ

ترجﻤﻪ :قرآن کرﻳﻢ از جاﻧب خدا بر رسﻮل اکرم ﻧازل ﮔردﻳده و در صحﻴفﻪﻫا ﻧﻮشتﻪ شده
است.
آﻳات قرآن از ﻟحاظ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﺔ آﻧﻬا کﻼم 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 جﻼل ،عظﻤت و صفات اﷲ تعاﻟﻰ تذکر ﻳافتﻪ است ،پس دو فضﻴﻠت در
آن جﻤع شده ﻳﻜﻰ فضﻴﻠت ذکر و دﻳﮕر فضﻴﻠت ﻣذکﻮر.
و برخﻰ آﻳتﻫا تﻨﻬا از فضﻴﻠت ذکر برخﻮردار ﻣﻰباشد؛ ﻣاﻧﻨد :آﻳاتﻰ کﻪ در آﻧﻬا قصﻪﻫاى کفار
ﻣذکﻮر قرار ﮔرفتﻪ؛ اﻣا در اﻳﻦ ﻣذکﻮر کدام فضﻴﻠتﻰ وجﻮد ﻧدارد.
و ﻫﻜذا ﻫﻤﻪ اسﻤا وصفتﻫاى اﷲ 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 اﷲ بﻪ فضﻴﻠت
ﻣحتﻮاى قرآن تﻮجﻪ ﻧﻤﻮده خاطر ﻧشان ﻣﻰسازد کﻪ آﻳﻪﻫاى قرآن کرﻳﻢ از اﻳﻦ جﻬت کﻪ ﻫﻤﻪ
کﻼم 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 کارﻧاﻣﻪﻫاى زشت آﻧﻬا تذکر داده شده،
چﻮن تعبﻴر و بﻴان آﻧﻬا از طرف خدا بﻮده کﻼم اﻟﻬﻰ ﻣحسﻮب ﻣﻰشﻮد ،داراى ﻳک فضﻴﻠت
است کﻪ عبارت است از فضﻴﻠت ذکر ﻳعﻨﻰ اﻟﻬﻰ بﻮدن کﻼم و اﻣا آﻳاتﻰ کﻪ در آﻧﻬا اسﻤا و
صفات خداوﻧد و ﻧشاﻧﻪﻫاى قدرت و عظﻤت او تذکر داده شده ،داراى دو فضﻴﻠت است:
فضﻴﻠت ذکر ﻳعﻨﻰ اﻟﻬﻰ بﻮدن تعبﻴر و فضﻴﻠت ﻣذکﻮر ﻳعﻨﻰ ﻣحتﻮاى دروﻧﻰ آن .از ﻫﻤﻴﻦ جﻬت
است کﻪ سﻮرة اخﻼص بر سﻮرة ﻣس ّد 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 ﻣﻰباشد ﻧﻪ از ﻧﮕاه ﻣعﻨﻰ .ﮔذشتﻪ از آن فضﻴﻠت بعضﻰ آﻳتﻫا تﻮسط
احادﻳث ﻧﻴز ثابت ﮔردﻳده است؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :ﻣطابق بﻪ احادﻳث رواﻳت شده ،رسﻮل اکرم
سﻮرة فاتحﻪ را افضﻞ اﻟقرآن و آ ة اﻟﻜرسﻰ را سﻴدة اﻟقرآن و سﻮرة ﻳس را قﻠب قرآن و سﻮرة
اخﻼص را ثﻠث اﻟقرآن خﻮاﻧده است.
ﻓﻀﻴﻠت اسﻤا وصﻔات اﷲ  :ﻫﻤﺔ اسﻤا و صفتﻫاى اﷲ

در فضﻴﻠت و عظﻤت باﻫﻢ

برابر اﻧد و از روى ﻣبﻨﻰ و ﻣعﻨﻰ کدام فرقﻰ ﻣﻴان آﻧﻬا وجﻮد ﻧدارد؛ اﻣا در احادﻳث در بﻴﻦ
اسﻤاى او تعاﻟﻰ ﻟفظ "اﷲ" ﻧسبت بﻪ ساﻳر اسﻤا بﻬتر داﻧستﻪ شده است.
اﻣام غزاﻟﻰ رحﻤﻪ اﷲ ﻣﻴﮕﻮﻳد :ﻟفظ اﷲ در اسﻤاى رب اﻟعاﻟﻤﻴﻦ بزرگ ترﻳﻦ اسﻢ است؛ زﻳرا
ﻫﻤﺔ صفات اﻟﻬﻰ در آن جﻤع شده است و اطﻼق آن بﻪ غﻴر اﷲ ﻧﻪ از روى حقﻴقت جاﻳز است
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و ﻧﻪ از روى ﻣجاز .ﻫﻴچ کس آن را بر غﻴر اﷲ اطﻼق ﻧﻨﻤﻮده است ،ﻧﻪ ﻣسﻠﻤان و ﻧﻪ کافر و ﻧﻪ
ﻣشرك .اﻣا ساﻳر اسﻤاى او تعاﻟﻰ از جاﻧب ﻣردم بﻪ غﻴر اﷲ اطﻼق شده و غﻴر اﷲ 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 اﷲ اطﻼق آن شده است.

)(١

اﻣا ﻫرﮔاه کﻪ اطﻼق آن بر خداوﻧد صﻮرت ﮔﻴرد ﻣعﻨﻰ آن کاﻣﻞ ،ﻣطﻠق و غﻴر ﻣحدود ﻣﻰباشد
و ﻫرﮔاه کﻪ اطﻼق آن بر ﻣخﻠﻮق صﻮرت ﮔﻴرد ﻣعﻨﻰ آن ﻧاقص ،ﻧسبﻰ و ﻣحدود ﻣﻰباشد.

ارزﻳابﻰ
-١

آﻳا بﻴﻦ آﻳﻪﻫاى قرآﻧﻰ از ﻧﮕاه فضﻴﻠت تفاوت وجﻮد دارد و ﻳا خﻴر؟

-2

بﻬتر بﻮدن ﻳک آﻳت بﻪ اعتبار ﻣذکﻮر چﻪ ﻣعﻨا دارد؟

-3

در اسﻤاى اﷲ تعاﻟﻰ کدام اسﻢ افضﻞ و اعظﻢ است؟

ﻛارخاﻧﻪ ﮔﻰ
در ﻣﻮرد فضﻴﻠت آﻳت اﻟﻜرسﻰ و آﻳات و سﻮرة ﻫﻤاﻧﻨد آن ﻳک ﻣقاﻟﺔ کﻮتاه بﻨﻮﻳسﻴد.

 -١شرح ابﻮ اﻟﻤﻨتﻬﻰ و حاشﻴﺔ آن صفحﺔ  ١07با اﻧدکﻰ تغﻴﻴر.

8١

درس سﻰ ام

ﻧزدﻳﻜﻰ و دورى بﻪ اﷲ تﻌاﻟﻰ و ﻣﻌراج ﻧبﻰ ﻛرﻳﻢ

ترجﻤﻪ :ﻧزدﻳک بﻮدن و دور بﻮدن بﻪ اﷲ تعاﻟﻰ بﻪ ﻣعﻨاى درازى و کﻮتاﻫﻰ ﻣسافﻪ و فاصﻠﻪ
ﻧﻴست؛ بﻠﻜﻪ بﻪ ﻣعﻨﻰ تﻜرﻳﻢ و ﻳا تذﻟﻴﻞ (آن بﻨده) ﻣﻰباشد.
بﻨدة ﻣطﻴع و صاﻟح بﻪ اﷲ تعاﻟﻰ بﻼکﻴف ﻧزدﻳک و بﻨدة ﮔﻨﻬﮕار از او بﻼکﻴف دور ﻣﻰباشد.
ﻧزدﻳﻜﻰ و دورى و روبرو شدن بﻪ بﻨدة ﻣﻨاجات کﻨﻨده و عابد واقع ﻣﻰشﻮد (ﻧﻪ بر خدا).
ﻫﻤچﻨان زﻧدﮔاﻧﻰ در جﻮار اﷲ و ﻳا وقﻮف در پﻴشﮕاه او تعاﻟﻰ ﻫﻤﻪ بﻼکﻴف است (کﻴفﻴت و
چﮕﻮﻧﮕﻰ آن را تﻨﻬا اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰداﻧد).
و اﮔر بر کسﻰ حﻞ ﻣسأﻟﻪ ﻳﻰ از ﻣسائﻞ عﻠﻢ عقاﻳد و تﻮحﻴد ﻣشﻜﻞ شﻮد بر وى ﻻزم است کﻪ
بﮕﻮﻳد ﻣﻦ برﻫر آﻧچﻪ ﻧزد اﷲ 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 ﻣﻰشﻮد.
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شرح
درﻳﻦ درس سﻪ ﻣﻮضﻮع ﻣﻬﻢ تذکر ﻳافتﻪ است:
 .١ﻣعﻨﻰ قرب و بعد بﻪ اﷲ تعاﻟﻰ.
 .2حﻜﻢ حﻞ ﻣسائﻞ عقﻴدتﻰ ﻣشﻜﻞ.
 .3ﻣعراج ﻧبﻰ کرﻳﻢ .
 -1ﻣﻌﻨﻰ ﻗرب و بﻌد
ﻣﻨظﻮر از ﻧزدﻳک بﻮدن و دور بﻮدن بﻪ اﷲ تعاﻟﻰ درازى و کﻮتاﻫﻰ ﻣسافﻪ ﻧﻴست؛ زﻳرا در اﻳﻦ
صﻮرت ﻣحدودﻳت وتشبﻴﻪ اﷲ تعاﻟﻰ ﻻزم ﻣﻴشﻮد؛ بﻠﻜﻪ ﻣعﻨﻰ قرب آﻧست کﻪ بﻨدة ﻣطﻴع ﻣﻮرد
تﻜرﻳﻢ و ﻟطف اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰباشد 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 ﻣﻰرود ﻧﻪ در بارة خدا و حتﻰ بﻪ ﻫﻤﻴﻦ کاربرد ﻫﻢ ﻣعﻨاى حقﻴقﻰ آن بﻼکﻴف ﻣﻰباشد.
ﻫﻜذا ﻫﻤجﻮار بﻮدن بﻨده با اﷲ در بﻬشت و ﻳا وقﻮف وى پﻴش روى پروردﮔار ،از جﻤﻠﺔ
ﻣفاﻫﻴﻤﻰ است کﻪ ﻣا چﮕﻮﻧﮕﻰ و کﻴفﻴت آن را ﻧﻤﻰداﻧﻴﻢ و ﻣاﻧﻨد اسﻤا وصفات اﷲ

آﻧرا

بطﻮر بﻼکﻴف قبﻮل ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ.
 -2حﻜﻢ اﻳﻤان بﻪ ﻣسائﻞ ﻣشﻜﻞ
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 اﷲ

صحﻴح وحق است و پس

از آن در جستجﻮى حﻞ آن برآﻣده از طرﻳق عﻠﻤا و ﻣتخصصﻴﻦ ﻣشﻜﻞ خﻮد را حﻞ ﻧﻤاﻳد،
و اﮔر اﻳﻦ کار را بﻪ تأخﻴر اﻧداخت ﮔﻨﻬﮕار ﻣﻰشﻮد و درﻳﻦ ﻣﻮرد ساکت ﻣاﻧدن براى او
عذر پﻨداشتﻪ ﻧﻤﻴشﻮد و اﮔر کسﻰ بﻪ حقﻴقت دست ﻧﻴافت ،اﻣا ساکت و خاﻣﻮش ﻣاﻧد و براى
فﻬﻤاﻧدن خﻮد اقدام بﻪ جستجﻮ ﻧﻜرد ،کافر ﻣﻰشﻮد.
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 -3اسراء 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 ﻣحسﻮب ﻣﻴﮕردد .ذﻳ ً
ﻼ بﻪ تﻮضﻴح ﻫر کدام از آﻧﻬا پرداختﻪ ﻣﻰشﻮد.
اسراء :اسراء رفتﻦ درشب راﮔﻮﻳﻨد و درﻳﻨجا ﻣراد از اسراء ،سﻴر خارق اﻟعادة ﻧبﻰ کرﻳﻢ در
ﻳک شب از ﻣﻜﻪ بﻪ بﻴت اﻟﻤقدس ﻣﻰباشد.
ﻣﻌراج :ﻣعراج از عروج بﻪ ﻣعﻨاى باﻻرفتﻦ است و ﻣراد از آن باﻻ رفتﻦ ﻧبﻰ کرﻳﻢ از طرف
شب بﻪ آسﻤاﻧﻬا ﻣﻰباشد .ﻣطابق بﻪ اخبار وارده ،رسﻮل اکرم

تﻮسط براق و بﻪ ﻫﻤراﻫﻰ

جبرئﻴﻞ اﻣﻴﻦ اول از ﻣﻜﻪ بﻪ بﻴت اﻟﻤقدس و سپس از آﻧجا بﻪ آسﻤاﻧﻬا عروج کرد و بﻪ ﻣﻼقات
پروردﮔار ﻣتعال ﻣشرف ﮔردﻳد.
واقعﺔ اسراء در قرآن کرﻳﻢ بطﻮر واضح تذکر ﻳافتﻪ و واقعﺔ ﻣعراج اشارتاً ذکر شده است.
چﻨاﻧچﻪ اﷲ

ﻣﻰفرﻣاﻳﻨد:

(سﻮرة بﻨﻰ اسرائﻴﻞ)

ترجﻤﻪ :پاك است آﻧﻜﻪ ببرد بﻨدة خﻮد را شبﻰ از ﻣسجد حرام بسﻮى ﻣسجد اقصﻰ کﻪ ﻣبارك
ﮔرداﻧدﻳﻢ پﻴراﻣﻮن آﻧرا تا بعض ﻧشاﻧﻪﻫاى 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

سفر ﻣعراج و اسراء طﻮر حقﻴقﻰ با روح و بدن بﻪ بﻴدارى اﻧجام ﻳافتﻪ است .اﻣام طحاوى
ﻣﻴﮕﻮﻳد :ﻣعراج حق است ،ﻧبﻰ کرﻳﻢ از طرف شب ،با روح و بدن بﻪ آسﻤان سفر ﻧﻤﻮده و
از آﻧجا تا بﻠﻨدترﻳﻦ جاﻳﻰ کﻪ اﷲ 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 ﻧﻤﻰشﻮد ،اﻣا
ﻣبتدع و ﮔﻤراه ﻣﻰشﻮد.
 -١حدﻳث حضرت اﻧس – در صحﻴح ﻣسﻠﻢ
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-١
-2
-3

ارزﻳابﻰ
ﻣعﻨﻰ قرب و بعد بﻨده بﻪ اﷲ تعاﻟﻰ چﻴست؟
آﻳا کﻴفﻴت ﻣعﻨﻰ قرب و بعد بﻪ اﷲ تعاﻟﻰ را ﻣا فﻬﻤﻴده ﻣﻴتﻮاﻧﻴﻢ؟
حﻜﻢ اﻧﻜار از اسراء و ﻣعراج چﻴست؟

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

ﻋﻼﻣات ﻗﻴاﻣت

ترجﻤﻪ :خروج دجال و خروج ﻳأجﻮج و ﻣأجﻮج.
و طﻠﻮع آفتاب از جاﻧب ﻣغرب.
و ﻧزول حضرت عﻴسﻰ عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم از آسﻤان.
و ساﻳر عﻼﻣات 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 عﻼﻣت از عﻼﻣات 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 عﻼﻣات بﻪ اشاره اکتفا ﻧﻤﻮده است.

 -1خروج دجال
دجال از "دجﻞ" ﮔرفتﻪ شده کﻪ بﻪ ﻣعﻨاى خﻠط و تﻠبﻴس ﻣﻰباشد و چﻮن دجال حق را با باطﻞ
خﻠط ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،ﻟﻬذا بﻪ اﻳﻦ اسﻢ ﻧاﻣﻴده شد .راجع بﻪ بر آﻣدن دجال احادﻳث صحﻴح آﻣده است
کﻪ قبﻞ از قﻴاﻣت خروج ﻣﻰکﻨد و خروج وى ﻳﻜﻰ از ﻧشاﻧﻪﻫاى بزرگ رستاخﻴز ﻣﻰباشد.
حذﻳفﻪ

از رسﻮل اﷲ

رواﻳت ﻣﻴﻜﻨد کﻪ فرﻣﻮدﻧد:
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)(1

ترجﻤﻪ :ﻫر آﻳﻴﻨﻪ دجال ﻣﻰبرآﻳد در حاﻟﻰ کﻪ آب و آتش در اختﻴارش قرار دارد ،چﻴزﻳﻜﻪ
ﻣردم آﻧرا بﻪ شﻜﻞ آب ﻣﻰبﻴﻨﻨد آن در حقﻴقت آتش سﻮزﻧده است و چﻴزﻳﻜﻪ ﻣردم آﻧرا بﻪ
شﻜﻞ آتش ﻣﻰبﻴﻨﻨد 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 ﻣﻰآﻳد بﻴﻨدازد؛ زﻳرا آن آب شﻴرﻳﻦ
ﮔﻮارا و پاك است.
 -2خروج ﻳأجﻮج و ﻣأجﻮج
ﻳأجﻮج و ﻣأجﻮج ﻧام دو قبﻴﻠﻪ است کﻪ در شرق کرة زﻣﻴﻦ ﻣﻮقعﻴت داشتﻨد و باعث فتﻨﻪ و
فساد زﻳاد ﮔردﻳدﻧد .ذواﻟقرﻧﻴﻦ در ﻣقابﻞ آﻧﻬا دﻳﻮار ساخت و اﻳشان را در آن ﻣسدود ﻧﻤﻮد
و از ﮔسترش و پﻴشروى اﻳشان جﻠﻮﮔﻴرى کرد .باﻵخره آﻧﻬا ﻧزدﻳک قﻴام قﻴاﻣت بار دﻳﮕر
ظﻬﻮر ﻣﻰکﻨﻨد و در زﻣﻴﻦ فساد ﻣﻰاﻧدازﻧد؛ اﻣا تﻮسط دعاى حضرت عﻴسﻰ عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم ﻧابﻮد
ﻣﻰشﻮﻧد .عﻠﻤا ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد کﻪ ﻳأجﻮج و ﻣأجﻮج از اوﻻد ﻳافث ابﻦ ﻧﻮح ﻣﻰباشﻨد.
 -3ﻧزول حﻀرت ﻋﻴسﻰ
حضرت عﻴسﻰ

ﻳﻜﻰ از اﻧبﻴاى اوﻟﻮ اﻟعزم بﻮد کﻪ بطﻮر خارق اﻟعاده و بدون پدر از رحﻢ ﻣرﻳﻢ

عذراى) (2بتﻮل ،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 ﻣﻰبرﻧد .حضرت عﻴسﻰ عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم در ﻧزدﻳک قﻴاﻣت
و بعد از خروج دجال ﻧزول ﻣﻰﻧﻤاﻳد .دجال را ﻣﻰکشد و صﻠﻴب را ﻣﻰشﻜﻨد و با ﻫﻤﻜارى
حضرت ﻣﻬدى و ساﻳر ﻣؤﻣﻨان دﻳﻦ اسﻼم را در سراسر کرة زﻣﻴﻦ حاکﻢ ﻣﻰسازد.
 -١صحﻴح ﻣسﻠﻢ )١96 / 8( -
 -2عذرا :دوشﻴزة باکره ،بتﻮل :کسﻰ کﻪ خﻮد را وقف عبادت و ﻧﻴاﻳش پروردﮔار کرده باشد.
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 -4ﻃﻠﻮع آﻓتاب از جاﻧب ﻣﻐرب
اﻳﻦ ﻧخستﻴﻦ عﻼﻣﺔ وﻳراﻧﻰ دﻧﻴا و ﻳﻜﻰ از ﻧشاﻧﻪﻫاى بزرگ قﻴاﻣت است کﻪ در احادﻳث صحﻴح
تذکر ﻳافتﻪ است .عﻼوه بر آﻧچﻪ ذکر شد ،عﻼﻣات دﻳﮕرى ﻫﻢ دال بر آﻣدن قﻴاﻣت وجﻮد دارد
کﻪ ذﻳﻼ براى آن اشاره ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ:
 -5آﻣدن ﻳﻚ ﻧﻮع ﮔرسﻨﮕﻰ و ﻗحﻄﻰ
 -6خروج حﻀرت ﻣﻬدى
 -٧بر آﻣدن دابة اﻻرض :حﻴﻮاﻧﻰ کﻪ بطﻮر خارق اﻟعاده با ﻣردم سخﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳد.
 -8خسﻒ (ﻓرو رﻓتﮕﻰ)ﻫاى سﻪ ﮔاﻧﻪ در زﻣﻴﻦ.
 -9آتشﻰ ﻛﻪ ﻣردم را بﻪ ﻣحشر جﻤﻊ ﻣﻰﻧﻤاﻳد و اﻳﻦ آخرﻳﻦ ﻧشاﻧﻪ از ﻧشاﻧﻪﻫاى
بزرگ ﻗﻴاﻣت است.

)(١

ارزﻳابﻰ
-١

ﻣعﻨﻰ دجال چﻴست و دجال کﻴست؟

-2

ﻳأجﻮج و ﻣأجﻮج را کﻪ ازعﻼﻣات بزرگ قﻴاﻣت است ﻣعرفﻰ کﻨﻴد.
بعد از ﻧزول از آسﻤان کدام کارﻫاى ﻣﻬﻢ را اﻧجام ﻣﻰدﻫد؟

-3

حضرت عﻴسﻰ

-4

شش عﻼﻣﻪ از عﻼﻣات بزرگ قﻴاﻣت را اجﻤاﻻً ذکر ﻧﻤاﻳﻴد.

ﻛارخاﻧﻪﮔﻰ
راجع بﻪ عﻼﻳﻢ قﻴاﻣت ﻳک ﻣقاﻟﻪ بﻨﻮﻳسﻴد و حدﻳث حضرت حذﻳفﻪ راﻫﻢ با ترجﻤﻪ در آن
بﻴاورﻳد.

 -١عقداﻟفراﻳد  3.5شرح عقﻴدة اﻟطحا وﻳﺔ صفحﻪ 334
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ﻧﻮاﻗﺾ اﻳﻤان
در درسﻫاى ﮔذشتﻪ ،ارکان و اساسات اﻳﻤان را شﻨاختﻴﻢ.
اکﻨﻮن ﻻزم است تا ﻧﻮاقض و ﻳا شﻜﻨﻨدهﻫاى 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
ﻣﻰشﻮد و در اصطﻼح شرعﻰ کفر ضد اﻳﻤان است .کفر اﻧﻮاع ﻣختﻠف دارد:
 -1ﻛﻔر تﻜذﻳب :آن عبارت است از دروغ پﻨداشتﻦ ﻫﻤﻪ و ﻳا برخﻰ از آﻧچﻪ کﻪ رسﻮل
اکرم

از ﻧزد خدا آورده است.

 -2ﻛﻔر استﻜبار :کفر کسﻰ کﻪ حقاﻧﻴت اسﻼم را ﻣﻰداﻧد و اواﻣر خدا و رسﻮل را اﻧﻜار
ﻧﻤﻰکﻨد ،اﻣا در اثر تﻜبر و خﻮد بزرگ بﻴﻨﻰ از آن اعراض ﻣﻰکﻨد و رو ﻣﻰﮔرداﻧد ،ﻣاﻧﻨد
کفر ابﻠﻴس.
 -3ﻛﻔر اﻧﻜار :اﻧﻜار کردن از احﻜاﻣﻰ کﻪ رسﻮل اﷲ باخﻮد آورده است ﻳا اﻧﻜار برخﻰ
از آن.
 -4ﻛﻔر شﻚ :شک ﻧﻤﻮدن در آﻧچﻪ کﻪ ﻧبﻰ کرﻳﻢ

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
صفات ﻳا افعال و ﻳا عبادت پروردﮔار شرﻳک سازد؛ ﻣثﻼ بﻪ اﻳﻦ باور باشد کﻪ در کائﻨات
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 ﻣﻰشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد :روزى دادن ،عزﻳز و
ذﻟﻴﻞ کردن ،داﻧستﻦ غﻴب ،شفا دادن و غﻴره .ﻳا تعظﻴﻢ بﻪ حد پرستش در برابر غﻴر اﷲ ،ﻳا از غﻴر
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اﷲ در اﻣﻮر ﻣا فﻮق اسباب طﻠب استعاﻧت ﻧﻤﻮدن ،ﻳا در برابر غﻴر اﷲ ﻧﻴاﻳش کردن و ...
اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳﻨد:

(سﻮرة ﻧساء)36 :

ترجﻤﻪ :وبپرستﻴد خدا را و شرﻳک او ﻣقرر ﻣﻜﻨﻴد چﻴزى را وبﻪ پدر و ﻣادر ﻧﻴﻜﻮکارى کﻨﻴد.
سﻮم -ارتداد
ارتداد عبارت است از ترك کردن دﻳﻦ اسﻼم و عﻮض آن دﻳﻦ دﻳﮕرى برﮔزﻳدن و ﻳا از
ضرورﻳات (احﻜام قطعﻰ) دﻳﻦ؛ ﻣاﻧﻨد :ﻧﻤاز ،روزه ،زکات ،جﻬاد وغﻴره اﻧﻜار کردن .اﷲ تعاﻟﻰ
در ﻣﻮرد ﻣرتد ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(سﻮرة بقره)2١8 :

ترجﻤﻪ :و ﻫر کسﻰ از شﻤا کﻪ از دﻳﻦ خﻮد برﮔردد و در حاﻟﻰ کﻪ کافر است بﻤﻴرد چﻨﻴﻦ
کسان کارﻫاﻳشان در دﻧﻴا و آخرت ضاﻳع و باطﻞ ﮔردﻳده و آﻧان اﻫﻞ دوزخ اﻧد و در آن
ﻫﻤﻴشﻪ ﻣﻰﻣاﻧﻨد.
چﻬارم – ﻧﻔاق
ﻧفاق آﻧست کﻪ شخص در ظاﻫر ﻣسﻠﻤان؛ اﻣا در دل کافر باشد .ﻧفاق ﻧﻴز ﻧﻮعﻰ از کفر بﻮده
ﻣﻨافق کافر ﻣحسﻮب ﻣﻰﮔردد؛ اﻣا بخاطر عدم اظﻬار کفر ،احﻜام ظاﻫرى ﻳﻰ کﻪ بر کافران
جارى ﻣﻰشﻮد ،بر وى جارى ﻧﻤﻰﮔردد.
ارزﻳابﻰ
-١

اﻧﻮاع کفر را ذکر کﻨﻴد.

-2

شرك را تعرﻳف کﻨﻴد.

-3

ارتداد چرا از ﻧﻮاقض اﻳﻤان است؟

-4

ﻧفاق چﻴست و ﻣﻨافق در شرﻳعت اسﻼﻣﻰ چﻪ حﻜﻢ دارد؟
ﻛارخاﻧﻪ ﮔﻰ

در ﻣﻮرد ﻧﻮاقض اﻳﻤان ﻳک ﻣقاﻟﺔ کﻮتاه بﻨﻮﻳسﻴد.
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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 ﻣﻰدواﻧد،
حتﻤاً ثﻤرات و ﻣﻴﻮهﻫاى شﻴرﻳﻦ آن بﻪ شﻜﻞ اعﻤال صاﻟحﻪ و اخﻼق کرﻳﻤﻪ در زﻧدﮔﻰ عﻤﻠﻰ
وى ظاﻫر ﻣﻰﮔردد.
ﻫدف اصﻠﻰ ﻣؤﻣﻦ بﻪ دست آوردن ثﻤرات اﻳﻤان است .برخﻰ ازثﻤرات اﻳﻤان قرار ذﻳﻞ است:
 _١اﻳﻤان بﻪ اﷲ

و شﻨاخت اسﻤا و صفات او در دل ﻣؤﻣﻦ ﻧسبت بﻪ پروردﮔار ﻣتعال ،ﻣحبت

و خﻮف اﻳجاد ﻣﻰکﻨد .بﻨده در برابر صفات جﻤال اﻟﻬﻰ سرشار از عشق و ﻣحبت ﻣﻰشﻮد و
در برابر صفات جﻼل او ﻟبرﻳز از ترس و خشﻴت ﻣﻰﮔردد و در ﻧتﻴجﻪ خﻮد را بﻪ طﻮر کاﻣﻞ بﻪ
خدا تسﻠﻴﻢ ﻣﻰکﻨد و از قﻴد ﻣحبتﻫاى زودﮔذر و از تعﻠقات ﻣادى و دﻧﻴﻮى حقﻴر و ﻧاپاﻳدار
رﻫا ﻣﻰشﻮد ،ترس و ﻫﻴبت غﻴر اﷲ از دﻟش زدوده ﻣﻰشﻮد و باﻵخره ﻳک اﻧسان آزاد ،ﻣتﻮکﻞ،
ﻣطﻤئﻦ و در عﻴﻦ حال ﻣتﻮاضع و فروتﻦ بار ﻣﻰآﻳد و بﻪ ﻳک عﻨصر ﻣفﻴد و ﻳک عضﻮ صاﻟح و
شاﻳستﺔ جاﻣعﻪ ﻣبدل ﻣﻰﮔردد و سعادت دﻧﻴا و آخرت را کﻤاﻳﻰ ﻣﻰکﻨد.
 _2اﻳﻤان 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 ﻣﻰبخشد و بﻪ او ﻳک جﻬان بﻴﻨﻰ جاﻣع و فراﮔﻴر
ﻣﻰبخشد و او را با عﻮاﻟﻢ دﻳﮕر آشﻨا و خﻮﻳشاوﻧد ﻣﻰسازد .بﻨده با ﻣعرفت اﻳﻨﻜﻪ بﻨدﮔان خدا
در فرزﻧدان آدم خﻼصﻪ ﻧﻤﻰشﻮد؛ 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 ﻣﻰکﻨﻨد ،با اﻳﻦ ﻣعرفت او خﻮد را تﻨﻬا ﻧﻤﻰداﻧد؛ بﻠﻜﻪ جزئﻰ ﻣﻰداﻧد در ﻳک جرﻳان بزرگ
و ﮔسترده و ﻫﻤﻪ ﮔﻴر و عضﻮى در ﻣجﻤع بﻰ شﻤار صاﻟحان و صدﻳقان و ﻣﻰداﻧد کﻪ ﻧﻬضت
اﻳﻤان و اﻳﻤاﻧدارى جرﻳان ﻫﻤﻴشﺔ تارﻳخ بﻮده از آدم تا خاتﻢ و تا روز رستاخﻴز اداﻣﻪ دارد و
9١

سراﻧجام ،پﻴروزى و کاﻣﻴابﻰ ﻧصﻴب ﻣؤﻣﻨان ﻣخﻠص و اﻧساﻧﻬاى صاﻟح ،صادق و فداکار خﻮاﻫد
بﻮد .با اﻳﻦ باور در وى اعتﻤاد بﻪ ﻧفس پﻴدا ﻣﻰشﻮد و روحﻴﺔ اﻳﻤاﻧدارى و بﻨدﮔﻰ خدا ،در وى
بﻴشتر از پﻴش تقﻮﻳت ﻣﻰﮔردد.
 _3اﻳﻤان بﻪ آخرت باعث اﻧجام کارﻫاى ﻧﻴک و خﻮد دارى از کارﻫاى ﻧاشاﻳستﻪ و زشت
ﻣﻰشﻮد؛ زﻳرا کسﻰ کﻪ بﻪ آخرت اﻳﻤان دارد و بﻪ عﻠﻢ ﻣطﻠق و عداﻟت ﻣطﻠق پروردﮔار باور
دارد ،ﻣﻰداﻧد کﻪ ﻫﻴچ کارى چﻪ کﻮچک و چﻪ بزرگ ،در کارﮔاه ﻫستﻰ ،ضاﻳع ﻧﻤﻰﮔردد
و ﻫر کس ﻣطابق بﻪ ﻧﻴت و عﻤﻞ خﻮد ،پاداش ﻧﻴک و ﻳا بد خﻮد را اخذ خﻮاﻫد کرد.
و اﻳﻨجاست کﻪ در قﻠبش ﻧسبت بﻪ اﻧجام اعﻤال ﻧﻴک شﻮق و رغبت و ﻧسبت بﻪ اﻧجام کارﻫاى
زشت ترس و ﻧفرت پﻴدا ﻣﻰشﻮد.
 _4اﻳﻤان بﻪ قضا و قدر باعث رضاﻣﻨدى بر فﻴصﻠﻪﻫاى اﻟﻬﻰ ﮔردﻳده ﻣﻮجب ﻣﻰشﻮد کﻪ اﻧسان
حﻮادث ﻧاﮔﻮار و ﻣصﻴبتﻫاى تﻠخ را با جبﻴﻦ ﮔشاده استقبال کﻨد و در پﻴروزﻳﻬا و ﮔشاﻳشﻫا
ﻫﻢ از خﻮد ﻧرود و خدا را فراﻣﻮش ﻧﻜﻨد؛ زﻳرا او ﻣﻰداﻧد کﻪ ﻫر چﻪ در اﻳﻦ دﻧﻴا رخ ﻣﻰدﻫد
بدون اراده ،تدبﻴر و قضا و قدر پروردﮔار صﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴرد و چﻮن پروردﮔار ﻣتعال ،در عﻴﻦ
قدرت و تﻮاﻧاﻳﻰ ،حﻜﻴﻢ ،رحﻴﻢ و عادل ﻣطﻠق ﻧﻴز ﻫست؛ پس ﻫر چﻪ کﻪ او فﻴصﻠﻪ ﻣﻰکﻨد
ﻣطﻤئﻨاً بﻪ ﻧفع بﻨدﮔان خﻮاﻫد بﻮد؛ چﻨاﻧچﻪ اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد:

(سﻮرة حدﻳد)23 :

ترجﻤﻪ :ﻫﻴچ ﻣصﻴبتﻰ در زﻣﻴﻦ و در جاﻧﻬاﻳتان ﻧﻤﻰرسد ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ قبﻞ از خﻠقت در ﻟﻮح
ﻣحفﻮظ (ﻣﻮجﻮد) است ،بﻰ ﮔﻤان اﻳﻦ بر خدا آسان است (اﻳﻦ را بداﻧﻴد) تا ﻫرﮔز بر آﻧچﻪ
از دست شﻤا ﻣﻰرود دﻟتﻨﮓ ﻧشﻮﻳد و بﻪ آﻧچﻪ بﻪ شﻤا ﻣﻰرسد ،دﻟشاد ﻧﮕردﻳد و خداوﻧد ﻫﻴچ
ﻣتﻜبر خﻮد ستاﻳﻰ را دوست ﻧدارد.
اﷲ تعاﻟﻰ براى ﻫﻤﻪ ﻣا و شﻤا تﻮفﻴق بﻨدﮔﻰ خﻮﻳش عﻨاﻳت فرﻣاﻳد و از ثﻤرات اﻳﻤان بﻬرﻣﻨد
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ﮔرداﻧد.
ارزﻳابﻰ
 .١تأثﻴر عﻤﻠﻰ اﻳﻤان بﻪ اسﻤا و صفات بارى تعاﻟﻰ را بﻨﻮﻳسﻴد.
 .2اﻳﻤان بﻪ غﻴبﻴات چﻪ تأثﻴرى ﻣﻰتﻮاﻧد در زﻧدﮔﻰ عﻤﻠﻰ ﻣؤﻣﻨان داشتﻪ باشد؟
 .3ثﻤرة عﻤﻠﻰ اﻳﻤان بﻪ آخرت را بﻨﮕارﻳد.
 .4اﻳﻤان 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.
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