
 

 

 

 

 
 



  2 1 سنت و جماعتاز عقيده اهل يدرسهاي 



 3 1 سنت و جماعتي از عقيده اهليدرسها

 

 ازعقیده  يردسهای 
 1   اهل سنت و جماعت

 

 

 

 تأليف:
 گروهي از علما 

 ي مقدماتبراي دوره

 سوم و دوم ،كالس اول

 
 

 

 



 4 1 سنت و جماعتاز عقيده اهل يدرسهاي 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 شناسنامه كتاب
 

  1 سنت و جماعتاز عقيده اهل يدرسهاينام كتاب: 

  گروهی از علماتأليف: 

 وزيري :قطع

 1931نوبت چاپ: اول 

  9333: شمارگان

 قيمت:  

 
 



 فهرست
 صفحه عنوان

 

 9 .............................................................................................................................................. همقدم

 11 ................................................................................................... مجموعه اين از ما كلي اهداف

 11 ............................................................................................................................... :مربيان ويژه

 11 .............................................................................................................................. توحيد حقيقت

 51 .................................................................................... :توحيد تعريف

 51 ........................................................... :آن به نياز و صحيح يعقيده اهميت

 51 ..................................................... :اندبوده موحد بشر افراد يهمه اصل در

 51 ............................................................. بگيريم؟ كجا از را صحيح يعقيده

 11 .................................................................................................................................. ايمان اركان

 51 ......................................................................... چيست؟ ايمان از منظور

 51 ............................................................ :آن دليل و ايمان يگانهشش اركان

 12 ..................................................................................................... (اهلل به ايمان) ايمان اول ركن

 15 .............................................................................. ربوبيت توحيد: اول

 15 .................................................................................... :آن تعريف ـ1

 15 ............................................ است سرشته توحيد يعقيده بر را مردم خداوند

 11 ...................................................... داشتند قبول را ربوبيت توحيد مشركان

 12 .............................................................................. الوهيت توحيد: دوم

 12 .................................................................................... :آن تعريف ـ1

 12 ................................................................ :انسان و جن آفرينش حكمِت ـ1

 12 ............................................................................ الوهيت توحيد اهميت

 12 ....................................................................... توحيد يكلمه اهلل إال إله ال

 12 .................................................................................... :آن معناي  ـ1

 12 ................................................................................... :آن ركن دو  ـ1

 12 ....................................................................................:آن شرايط  ـ9

 12 .................................................................................... :آن اهميت  ـ4

 11 ................................................................... صفات و اسماء توحيد: سوم

 11 ....................................................... :آن يادله و صفات و اسماء توحيد  ـ1

 11 ........................................... :هاآن كيفيت و خداوند صفات معاني بين فرق  ـ1

 



 2 1 سنت و جماعتاز عقيده اهل يدرسهاي 

 12 ............................................................ :متعال خداوند صفات از برخي  ـ9

 12 .......................................................................... :اهلل نيكوي هاياسم  ـ4

 11 ......................................................... :اهلل صفات و هااسم به ايمان تاثير  ـ5

 12 ............................................................................................. عبادت

 12 ........................................................................................ :آن تعريف

 12 ............................................................................... :عمل ليقبو شرايط

 23 ................................................................. :باشد اهلل براي فقط بايد عبادت

 25 ............................................................................ عبادت انواع از برخي

 25 ............................................................................................ :دعا  ـ1

 25 .................................................. است؟ جايز مخلوق از ياري طلب زماني چه

 21 .......................................................................................... ترس  ـ1

 22 ............................................................................................ اميد  ـ9

 22 ............................................................................ ترس و اميد بين جمع

 22 ....................................................................... (داشتن دوست)محبت  ـ4

 21 ....................................................... پروردگار به نسبت بنده محبت ينهنشا

 21 .............................................................. متعال خداوند محبت جلب اسباب

 21 .......................................................................................... :توكل  ـ5

 21 .......................................... ندارد منافات توكل با وسايل و امكانات از استفاده

 21 .................................................................................. (قرباني)ذبح  ـ6

 81 ..................................................................................................... فرشتگان به ايمان: دوم ركن

 21 ................................................................. :فرشتگان به ايمان از هدف  ـ1

 21 ................................................................................ :مالئكه صفات  ـ1

 22 ................................................................. فرشتگان( كارهاي) وظايف  ـ9

 22 ...................................................................... فرشتگان به ايمان آثار  ـ4

 02 .................................................. است كرده نازل خداوند كه هاييكتاب به ايمان: سوم ركن

 23 ............................................ :هاآن به ايمان و آسماني هايكتاب از منظور  ـ1

 23 ...................................................... هاآن نام و آسماني هايكتاب شمار  ـ1

 23 .................................... اند كرده تحريف را قرآن از پيش سمانيآ هايكتاب  ـ9

 25 .......................................................................... كريم قرآن به ايمان  ـ4

 21 .......................................................... آسماني هايكتاب به ايمان نتايج  ـ5

 08 .................................................................................................. پيامبران به ايمان: چهارم ركن



 3 1 سنت و جماعتي از عقيده اهليدرسها

 22 ........................................................................ نبي و رسول: تعريف  ـ1

 22 ............................................................................ رسوالن به ايمان  ـ1

 22 ........................................................................... رسوالن به ايمان دليل

 22 .......................................................... است انتخاب و برگزيدن رسالت،  ـ9

 22 ..................................................................شاناسم و رانپيامب شمار  ـ4

 21 ................................................................... رسوالن رسالت موضوع  ـ5

 21 .............................................................. رسوالن برابر در ما يوظيفه  ـ6

  ........................................................................... 21محمد به ايمان  ـ7

 21 ...................................خداست رسول محمد كه اين به دادن گواهي اقتضاي  ـ8

 22 ............................................... ايشان معجزات برخي و محمد فضيلت  ـ3

 22 .................................................................... پيامبران به ايمان نتايج  ـ13

 09 .............................................................................................. آخرت روز به ايمان:  پنجم ركن

 22 .............................................................. :آخرت روز به ايمان از هدف  ـ1

 22 ................................................................ :آخرت روز به ايمان معناي  ـ1

 22 ......................................................................... قبر( آزمايش)يفتنه  ـ9

 13 .................................................................... قبر هايعذاب و هانعمت  ـ4

 15 ............................................................... مرگ از پس شدن برانگيخته  ـ5

 11 .......................................................................... محشر در مردم احوال

 11 ............................................................................... رسيحساب و جزا

 12 ............................................................................................. حوض

 12 ...................................................................................... (ترازو)ميزان

 12 ............................................................................................. صراط

 11 .................................................................................... دوزخ و بهشت

 15 ......................................................................................................... تقدير به ايمان: ششم ركن

 12 ............................................................................:تقدير به ايمان معناي

 12 ........................................................................... تقدير به ايمان درجات

 11 ............................................................................ تقدير به ايمان يثمره

 11 ................... دارد منافات دو اين كمال با آنچه و ايمان و توحيد( هايكننده باطل) نواقض

 11 ........................................................................... كفر: اول يكننده نقض

 18 ............................................................................................................................................ مقدمه

 11 ................................................................................................... مجموعه اين از ما كلي اهداف



 4 1 سنت و جماعتاز عقيده اهل يدرسهاي 

 11 ............................................................................................................................... :مربيان ويژه

 12 ........................................................................... كفر: اول يكننده نقض

 12 ............................................................. :است نوع دو بر كفر: كفر انواع: ب

 51 ................................................................................................................... اصغر كفر: دوم نوع

 22 ................................................ :اكبر كفر نوع از افعال و كلمات از هايينمونه

 58 .......................................................................................... آميز كفر كلمات از هايينمونه: اول

 58 ........................................................................................... آميز كفر افعال از هايينمونه: دوم

 22 ......................................................................... نفاق: دوم يكننده نقض

 21 ......................................................................................... :نفاق: دوم

 21 ................................................................................... آن تعريف: الف

 21 ......................................................................................... نفاق انواع

 21 ............................................................................. عملي نفاق: دوم نوع

 21 ......................................................................... عملي نفاق از هايينمونه

 21 ..................................................................... جامعه و افراد بر نفاق تاثير

 21 ...................................................................... شرك: سوم يكننده نقض

 22 ....................................................................................... شرك: سوم

 22 ............................................................................... شرك تعريف: الف

 22 ................................................................ بشناسيم؟ را شرك بايد چرا: ب

 22 ........................................................................ :شرك آمدن پديد علت: ج

 13 .......................................................... دارد؟ وجود امت اين در شرك آيا: د

 13 ....................................................................................... :شرك انواع

 12 ........................................................................................ است صغرا و اكبر نوع دو بر شرك

 12 ....................................................................... شركي اعمال و هاصورت

 12 .................................................................................... (:َدم)رقيه: الف

 12 ................................................................... نوع هر حكم و هامَد انواع: ب

 12 ...................................................................... مشروع كردن َدم: اول نوع

 10 ........................................................................................................... :شرعي كردن دم شرايط

 10 .......................................................................................................................... كنيم؟ َدم چگونه

 11 ............................................................................................. ناجايز( كردن دم) رقيه: دوم نوع

 11 ................................................................................... (:تعويذها)تميمه

 11 ............................................................................. (:تعويذها)تميمه: الف



 5 1 سنت و جماعتي از عقيده اهليدرسها

 11 ................................................................. :نوع هر حكم و تعويذ انواع: ب

 11 .................................................... شركي تعويذها و هاَدم برابر در مسلمان فرد يوظيفه: ج

 12 .................................................... ...و هاسنگ ها،درخت به جستن تبرك  ـ9

 12 ....................................................................... :جستن تبرك معناي: الف

 12 ........................................................................... :جستن تبرك حكم: ب

 11 .............................................................................. غيب علم ادعاي  ـ4

 11 ......................................................................... غيب علم از منظور: الف

 11 ............................................................................... غيب علم ادعا حكم

 11 .................................................................... غيب علم ادعاي هايشكل: ج

 12 ................................................................................. جادو و سحر ـ5

 12 ............................................................................... :سحر تعريف: الف

 12 ..................................................................................... سحر حكم: ب

 92 ......................................................................................... گيريفال و( كهانت)گريافسون  ـ6

 23 ........................................................... گيريفال و گريافسون تعريف: الف

 23 ............................................................... گيريفال و گريافسون حكم: ب

 25 .............................................. جامعه بر گيرانفال و ساحران كاهنان، خطر: ج

 25 ................................................. شرك با گيريفال و كهانت سحر، يرابطه: د

 91 ............................................................... (ستارگان يبوسيله پيشگويي)تنجيم يا منجمي  ـ7

 25 ............................................................................... :تنجيم تعريف: الف

 25 ............ كنندمي مراجعه هاآن به كه كساني و ستارگان يبوسيله پيشگويان حكم: ب

 98 .............. نذرها و هاقرباني  تقديم با هاآن به جستن تقرب و مزارها ها،ضريح تعظيم  ـ8

 22 ......................................................................................... گفتارپيش

 22 ............. .كنندمي تعظيم را اهآن جاهالن از برخي كه هستند قبرهايي ها،بارگاه: الف

 22 ................................... هاآن به جستن تقرب و مزارها ها،بارگاه تعظيم حكم: ب

 22 .................................................. هابدعت اين خطرناك پيامدهاي از برخي: ج

 21 .................................................................................. قبور زيارت  ـ3

 21 ........................................................................... قبور زيارت حكم: الف

 21 ......................................... است؟ مستحب نمردا براي فقط قبور زيارت آيا: ب

 91 ................................................................................ زنان براي قبور زيارت جواز عدم يادله

 21 ............................................................... قبور زيارت مشروعيت سبب: ج

 21 ............................................................................. قبور زيارت دعاي: د



 6 1 سنت و جماعتاز عقيده اهل يدرسهاي 

 22 .......................................................................... مبتدعان قبور زيارت: ه

 22 ............................................................. قبور زيارت قصد به  سفر حكم: و

 22 ................................................. ...و قبور كاري گچ قبرها، كردن بلند حكم: ز

 128 .......................................................................................................................................... مقدمه

 121 ................................................................................................. مجموعه اين از ما كلي اهداف

 121 ............................................................................................................................. :مربيان ويژه

 121 .................................................................................................................... آن احكام و توسل

 111 .................................................................................................................... آن احكام و توسل

 111 ........................................................................................................................ توسل معناي ـ1

 111 ......................................................................................................:قرآن در وسيله معناي  ـ1

 111 .............................................................................................................................. توسل اقسام

 111 .................................................................................. تعالي اهلل صفات و اسماء به توسل  ـ1

 118 ........................................................................................................... نيك اعمال به توسل  ـ1

 118 .............................................................................. نيكوكار مسلمان فرِد دعاي به توسل  ـ9

 110 ...................................................................................................................... ناجايز توسل  ـ1

 111 ............................................................................................................ اسالم در واليت و ولي

 111 ........................................................................................................................... واليت: تعريف

 111 .............................................................................................................................. اولياء صفات

 115 ........................................................................................ است برتر اولياء تمام از پيامبر يك

 111 ....................................................................................................................................... شفاعت

 111 .............................................................................................................................. شفاعت انواع

 119 ...................................................................................................... آن شرايط و مثبت شفاعت

 119 ........................................................ ديگر كسان يا مردگان از شفاعت طلب خطرناك پيامد

 112 ................................................................................................................... :مثبت شفاعت انواع

 اهـل  از خاص فرد بودن دوزخي يا بهشتي  تعيين عدم و آن به مبتالي حكم و كبيره گناه
 118 ............................................................................................................................................. قبله

 118 .......................................................................... :هستند صغيره و كبيره قسم دو بر گناهان

 118 ............................................................................... كبيره و صغيره به گناهان تقسيم يادله

 110 ............................................................................. شودمي كبيره گناه مرتكب كه كسي حكم

 110 ............................................. گرددنمي كافر كبيره گناه مرتكب كه اين بر سنت اهل يادله



 7 1 سنت و جماعتي از عقيده اهليدرسها

 111 ...................................بدانيم دوزخي يا بهشتي شرعي دليل بدون را مشخصي فرد نبايد

 115 ......................................................................................................... دين در آن خطر و بدعت

 115 ................................................................................................................................. بدعت خطر

 182 .......................................................................................................... :بدعت آمدن پديد عوامل

 182 ............................................................................................................. :آن انواع و بدعت حكم

 181 .................................................................................................................. جماعت و سنت اهل

 181 ............................................................................................. :جماعت و سنت اهل تعريف  ـ1

 181 ....................................................................................... جماعت و سنت اهل هايويژگي  ـ1

 181 .......................................................................... آن چگونگي و معنا اهللرسول محبت وجوب

 181 .................................................................................................. :اهللرسول محبت وجوب: الف

  ........................................................................................... 181پيامبر محبت چگونگي و معنا

 181 ............................. است برگزيده خود رسالت براي را او خداوند كه است انساني پيامبر

 185 ................................................................................................. مؤمنان قلب در پيامبر جايگاه

 181 .................................. دارد؟ سازگاري پيامبر داشتن دوست با روي زياده و غلو آيا

 189 ........................................................................................................................... صحابه حقوق

 189 ................................................................................................................ :صحابه تعريف: الف

 189 ................................................................................................................... صحابه فضيلت: ب

 189 ......................................................................................................... قرآن در صحابه فضيلت

 101 ........................................................................................................ صحابه دادن دشنام حكم

 101 ...................................................................................................... سنتاهل ديدگاه از صحابه

 108 ...................................................................................... راشدين خلفاي برابر در ما يوظيفه

 108 ........................................................................................ هستند؟ كساني چه راشدين خلفاي

 108 ............................................................................................. هاآن از پيروي وجوب و منزلت

 108 ................................................................................................................... راشده خالفت مدت

 100 ............................................................................................... :راشدين خلفاي فضيلت ترتيب

 100 ........................................................................................................................ :مبشره يعشره

  .................................................................................................................... 101پيامبر بيت اهل

 101 .................................................................................................... هستند؟ كساني چه بيت اهل

 101 ............................................................................................................ :بيت اهل فضيلت يادله

 101 ....................................................................................................... :بيتاهل مورد در سفارش



 8 1 سنت و جماعتاز عقيده اهل يدرسهاي 

 105 ........................................... :مسلمان افراد ديگر و حاكمان برابر در مسلمان فرد يوظيفه

 105 ............................................................................................ :مسلمان امر ولي از اطاعت حكم

 101 ............................................................. است خطرناك دين براي و مذموم اختالف و تفرقه

 109 .............................................................................................................................. :تفرقه از منع

 112 ......................................................................................................... است؟ رحمت اختالف آيا

 111 ............................................................................................................. :مذموم اختالف اسباب

 111 ................................................................................................. :اختالف و تفرقه از نجات راه

 
 



 9 1 سنت و جماعتي از عقيده اهليدرسها

 

 همقدم

 اما بعد: 

هاي كالس اول ابتدايي است. در تأليف  ايأن كتأاب را  و رو     اين كتاب براي بچه

رعايأت دأد     سردار رسوالن، امام متقفان، خاتم پفامبران و رسوالن، پفامبر ما محمأد 

هأا و پأا    سول خدا دعوت خود را از اصأال  لبأ   درست از همان جايي كه ر است و

ها آغاز كرد  است، دروع كأرديم.  ها و دهوتها، دكها از تمام انواع در سازي دل

در حقفقت را  محقق گردانفدن معناي ال إيأه إال ا  همأفن اسأت. رسأول خأدا در آغأاز       

)بگويفأد: الإيأه إال ا      دعوت خود خطاب به مردم فرمود:

 دويد(.كامفاب مي

اين درس برمباني همفن حديث و همفن دروع دعوت به توحفأد تهفأه و تنمأفم دأد      

ي افأراد آن جامعأه   است. تا به ياري ايهي در پرتوي الإيه إال ا  نسبي پديد آيد كه همأه 

 ر ببندي برسند! مسفر نجات را طي كنند و در دين و دنفا به فال  و س

ي رودأن تأايف    بحمد ا ، اين كتأاب بأه صأورت آسأان، سأاد  و بأر اسأاس برنامأه        

توانأد ببعأد از آن كأه مطايأ  ايأن      آموز به راحتي مأي اي كه دانشگرديد  است، بگونه

كتاب را فرا گفرد[ عقايد و باورهاي صحفح را از باطل تشأيف  دهأد. مسأايل اعتقأادي     

ي درعي در لرآن و سنت، مطابق فهم سب  صأايح گرفتأه انأد و در    اين كتاب را از اديه

هاي تمرينأي  هر درس معبومات مرت  و مرتبطي وجود دارد و در آخر هر درس پرسش

 ها بتواند درس را مرور كند و به حافمه بسپارد.ي آناند تا دانش آموز بوسفبهلرار داد 

                                                 
 6884و المطالب العالية ش (81512 ش)5/171 أحمد. 1

 



 01 1 سنت و جماعتاز عقيده اهل يدرسهاي 

است كأه در تأايف  و بأازنگري آن     ي تال  چند نفر از عبما و مربفانياين كار ثمر 

ي عقفأد  ايأن كتأاب را    اند. در اصل گروهي از اسأاتفد متيصأ ر ردأته   مشاركت دادته

اي ها را اضافه كردند. از نمر عبمي، عد اند. سپس گروهي از مربفان پرسشتايف  كرد 

 اند. از عبماي بزرگ كار بررسي اين مجموعه را انجام داد 

خواهفم كه اين تال  را مففد والأ  گردانأد و آن را بأراي تمأام     از خداوند متعال مي

اند، سراسر بركت گرداند كساني كه در آماد  سازي، تايف  و بازخواني مشاركت دادته

 ها بهترين پادا  دهد!و از طرف اسالم و مسبمانان به آن

               درود و سالم بر پفامبر، خاندان و يارانش همگي باد!                    
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 اهداف كلي ما از اين مجموعه

 ي اسالمي.باال بردن سطح آگاهي دانش آموزان در بحث عقفد  أ 1

مستند نمودن مسايل اعتقادي با نصوص درعير لرآن و سنت در پرتو فهأم سأب     أ 2

 صايح.

گونأه  اي كأه هأف   ي اسالمير صأحفح بگونأه  تربفت دانش آموزان بر اساس عقفد  أ 3

فرمايأأد: اي از دأأر ، كفأأر يأأا بأأدعت ندادأأته بادأأند. زيأأرا خداونأأد متعأأال مأأي  بهدأأا 

                     

                   نشأأد  جأأز ايأأن كأأه  داد  : )و بأأه آنأأان دسأأتور

خايصانه ا  را عبادت كنند، دين پا  و خاي  بتنها دينر[ اوسأت، نمأاز را برپأا دارنأد،     

   «5بفنه/»زكات را بدهند، و دين پايدار اين است و بس(. 

ي توحفأد بأا انأواع    آگا  نمودن دانش آموزان در خصوص مسايبي كه در عقفأد   أ 4

دأان محفأوب بمانأد و از آن چأه در طأول      يعقفأد  كند، تأا  ي آن ايراد وارد ميگانهسه

 گرداند، خوددان را حفظ نمايند.زندگي فرد را به دام در  گرفتار مي

ي صحفح و دناخت لواعد باال بردن سطح آگاهي دانش آموزان در اصول عقفد  أ 5

 ي و باورهاي صحفح را از فاسد تشيف  دهند.كبي تا بتوانند عقفد 

ش آموزان در مورد مماهر بأت پرسأتي جديأد و جاهبفأت دوران     آگا  نمودن دان أ 6

 پفامبر

ي درسأي مشيصأي از عقفأد  صأحفح بأراي دانأش آمأوزان مسأبمانر         بايد برنامأه  أ 7

 ي ابتدايي تدريس دود.دور 
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 ويژه مربيان:

زمأاني   ا ي هر فرد مكب  است، رسأول ي توحفد اويفن وظففهيادگفري عقفد  أ 1

 يمن فرستاد خطاب به او فرمود: كه معاذ را به
دهي گواهي دادن بأه ايأن بادأد    )بايد اويفن چفزي كه مردم را به آن دعوت مي

 كه معبود بر حقي جز ا  نفست(.

هاسأت، يأ ا وظففأه دارد كأه دانأش      م آندار دانش آموزان و مربي دومعبم امانت أ 2

كنأد، آدأنا   ي آن ايأراد وارد مأي  گانأه ي توحفد با انواع سهآموزان را با هر چه در عقفد 

هاي دركي كه در طول زندگي بأا آن  دان حفاظت دود و از انحرافيگرداند تا عقفد 

 دوند، دوري نمايند.روبرو مي

( در حركات، سأكنات، رفتأار و گفتأار    معبم ايگوست، ي ا دانش آموزان)داگردانش

ا  را ايگوي خود لأرار دهأد و در   كنند. پس دايسته است كه معبم، رسولاز او تقبفد مي

 تمام امور زندگي از ايشان پفروي كند.

معبم بايد متوجه مسؤيفت سنگفن خود بادد و بداند كه چه امأانتي بأدو  اوسأت، او    

است. ي ا اگر آنان را بأه خأوبي تربفأت كنأد،      امبرمسؤل تربفت نسل مؤمنر به ا  و پف

برايش پادادي همانند پادا  آنان داد  خواهد دد، چرا كه دانأش آمأوزان از او پفأروي    

دهنأد. امأا اگأر رفتأار نادرسأتي دادأته بادأد گنأا  رفتأار          كنند و اعمال او را انجام ميمي

 ت.كنند، بدو  اوسخود  و دانش آموزاني كه از او پفروي مي

معبم بايد ظاهري پاكفز  و زيبا دادته و با ولار بادد تا لدرداني و احتأرام دأاگردانش   

 را بدست آورد و تال  نمايد تا جَوّ كالس سردار از دوستي و محبت گردد.

دايسته است كه معبم به موضوع درس پايبند بادد و مطاي  درس را به رو  عبمأي  

زانش تدريس نمايد، در اين كأار بأا مراجعأه بأه     و تربفتي متناس  با سطح فهم دانش آمو

 ها كمك بگفرد.هاي عبمي، از آنكتاب

هأا را بأا رودأي تشأويقي و تحريأك كننأد  بأراي        دايسته است معبم سوال و جواب

 اذهان دانش آموزان مطر  نمايد.
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گأ رد آدأنا   دان مييها و آنچه در جامعهمعبم بايد دانش آموزان خود را با والعفت

دان ذكر كند تا بصأورت زنأد  مبأاني    هايي را كه در جامعه پديد آمد  برايد و مثالنماي

هاي اسالم براي هر زمأان و مكأان دايسأتگي    اسالم را دريابند و به يقفن بدانند كه آموز 

 دارد.
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 حقيقت توحيد

 تعريف توحيد:

اختصأاص دارد،   توحفد: به يگانه دانستن ا  در عبادت و ديگر اموري كه به او تعايي

 گويند.توحفد مي

هأا واجأ  اسأت اعأم از ايمأان بأه ا ، مال كأه،        عقفد : تمام اموري كه ايمأان بأه آن  

هاي آسماني، رسوالن، روز آخرت و خفر و در تقدير وديگر امور تاب  اين مأوارد  كتاب

 نامند.را عقفد  مي

 

 ي صحيح و نياز به آن:اهميت عقيده

 گردد:موارد زير آدكار مي ي صحفح دراهمفت عقفد 

ي اصأال  و سأعادت آن   ي سايم و برنامهي صحفح، زير بناي ساخت جامعهعقفد أ 1

 است.

ي صحفح موج  استقامت فرد در تمام امور و سايم سأازي تفكأر باورهأاي    عقفد أ 2

 گردد.وي مي

 گردد.ي صحفح خون و مال افراد محفوب ميبا عقفد أ 3

 ي صحفح است.قفد مال  لبويي عمل، عأ 4

 گردد.ي صحفح موج  دخول بهشت و نجات از دوزخ ميعقفد أ 5

 

 اند:ي افراد بشر موحد بودهدر اصل همه

مردم از آغاز خبقت بر عقفد  توحفد و دين پايدار بودنأد، بعأدها دأر  پديأد آمأد.      

ت براي اويفن بار در  در مفان لوم نو  بوجود آمد به ايأن صأورت كأه ابتأدا در محبأ     

صايحان غبو و زياد  روي كردند تا جايي كه آنان را مورد عبادت و پرستش لرار دادند. 

 فرمايأأأأد: خداونأأأأد متعأأأأال مأأأأي                   
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          مردم يك امت بودنأدبپس از آن كأه اخأتالف كردنأد[ ا( :

 «213بقر /»را بشارت دهند  و هشدار دهند  فرستاد(. پفامبران 

: فرمايدخدوند متعال در حديث لدسي مي

ي پأا [ آفريأدم امأا دأفاطفن آمدنأد و      ي بندگانم را حنف ببأا عقفأد   )همه

دان منحرف كردند ببه اين ترتف [ چفزهايي كه من بر آنأان حأالل لأرار    ها را از دينآن

ريك من لرار دهند كأه  داد  بودم، حرام كردند و به آنان دستور دادند كه چفزهايي را د

 ها نازل نكرد  بودم(.هف  گونه ديفبي بر آن

گويد: بفن آدم و نو  د  لرن بود  است كه همه مردم در آن مأدت بأر   ابن عباس مي

 2اند.اسالم زيسته

 

 ي صحيح را از كجا بگيريم؟عقيده

 دود كه عبارتند از: ي صحفح فقط از وحي)لرآن و سنت صحفح( گرفته ميعقفد 

 لرآن )كتاب خدا(أ 1

 ا سنت محمد رسولأ 2

 فرمايأأد: ديفأأل: خداونأأد متعأأال مأأي               

                            

         : (   هأأف  مأأرد و زن مأأؤمني حأأق نأأدارد هنگأأامي كأأه ا  و

                                                 
  41ص6ج 5115. صحيح مسلم ش1
و حاكم در مستدرك  875ص6ابن جرير ج 6215شمسند البزار= البحر الزخار و  1825:الصحيحةحيح(: )ص.8

 651ش:اآلثار الصحيحة  ، وعلى شرط البخاري -1456من تلخيص الذهبي[  -التعليق و] 564ص8ج
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پفامبر  فرماني صادر كنند، اختفاري از خود دادته بادأند و هأر كأس ا  و رسأويش را     

 «33احزاب/»نافرماني كند به گمراهي آدكاري گرفتار دد  است(. 

فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَممْتُمْ بِم ِ فَلَمنْ    يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ »فرمايأد:  مي و پفامبر

)اي مردم! من در مفان دما چفزي گ ادتم كه تا به آن 1«:تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّ ِ وَسُنَّةَ نَبِيِّ ِ

   دويد؛ كتاب خدا و سنت پفامبر(.چنگ زنفد هرگز گمرا  نمي

)هأر كأس از سأنت مأن روي      2«:َِّّن  مِ فَلَنْس َ  سُنَّتِِ   عَننْ  رَغِبَ فَمَنْ»: فرمايدو مي

 گرداند، از امت من نفست(.

 

 هاپرسش

 توحفد و عقفد  را تعري  كنفد؟أ 1

 ي صحفح را بنويسفد؟سه تا از موارد اهمفت عقفد أ 2

 اند؟گويفم مردم در اصل موحد بود به چه ديفل ميأ 3

 ي صحفح را بايد از كجا بگفريم؟عقفد أ 4

                                                 
 ( .112 ش،  1/171حاكم ) و( 81181 ش،  11/116بيهقى )ب  صورت مرسل و  1155 در مؤطا شمالك )صحيح(: . 1

 .61 شصحيح الترغيب و

  1181/8ص 8627و مسلم ش/ 5141و 6475. صحيح بخاري ش8
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 اركان ايمان

 يمان چيست؟منظور از ا

ايمان در يغت به معناي تصديق وتايفد است. ودر اصأطال  دأريعت: الأرار بأه زبأان،      

 گويند.اعتقاد در لب  و عمل با اعضا و اندام را ايمان مي

فرمايد: مي ديفل: پفامبر
)ايمأان هفتأاد و انأدي دأاخه دارد؛     1

هأا دور كأردن مأزاحم از سأر را  و حفأا      تأرين آن ها گفتن الإيه إال ا  و كأم باالترين آن

 اي از ايمان است(. داخه

 فرمايأد:  دأود. خداونأد متعأال مأي    يايمان بأا عبأادت زيأاد و بأا گنأا  كأم مأ       

                                

                :(    مؤمنان تنها كساني هستند كه هأر گأا  نأام

گردد و هنگامي كه آيأات او بأر آنأان خوانأد  دأود بأر       دان ترسان مي، دلا  برد  دود

   «2انفال/»دود و تنها بر پروردگاردان توكل دارند(. دان افزود  ميايمان

 

 :ي ايمان و دليل آنگانهاركان شش
 اركان ايمان دش تاست كه عبارتند از:

 ايمان به مال كه أ 2       ايمان به ا                                    أ 1 

 ايمان به پفامبران أ 4هاي آسماني               ايمان به كتاب أ 3 

 ايمان به خفر و در تقدير. أ 6ايمان به روز آخرت                          أ 5 

                                                 
  41ص 1مسلم جصحيح . 1
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فرمايأد: ديفل: خداوند متعال مأي                 

                                

      نفكي اين نفست كه ببه هنگام نماز[ روي خود را به سوي مشرق يا مغرب( :

هأابي آسأماني[ و   كتابكنفد، ببكه نفكوكار كسي است كه به ا ، روز آخرت، مال كه، 
 «177بقر /»پفامبران ايمان آورد(. 

 فرمايد:و مي            ما هر چفز را بمطابق لانون و[ بأه( :

ي ايمأان  خطاب به جبر فل زماني كه از ايشان دربار  پفامبر «44لمر»تقدير آفريديم(. 

 :پرسفد، فرمود

هاي آسماني، پفأامبران، روز آخأرت   ايمان آن است كه به ا ، فردتگان، كتاب)1:

 و خفر ودر تقدير ايمان دادته بادي(.

 

 هاپرسش

 پاسخ صحفح را عالمت بزنفد؟ أ 1

 يمان، الرار به زبان است.اي : ا

 ب: ايمان، عمل به اعضا و اندام است.

 ت: ايمان، اعتقاد به لب  و الرار به زبان است.

 ث: ايمان، الرار به زبان، اعتقاد به لب  و عمل به اعضا و اندام است.

 دود؟ايمان با چه چفز زياد و كم ميأ 2

 دود؟گويفم ايمان زياد و كم ميبه ديفل مي

 ي ايمان را ذكر كنفد؟گانهشاركان د

 ي ايمان را ذكر كنفد؟گانهديفل اركان دش

                                                 
 17-14ص 1مسلم جصحيح  . 1
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 )ايمان به اهلل(ركن اول ايمان 

ايمأأان بأأه ا  ايأأن اسأأت كأأه بأأا پايبنأأدي و عمأأل، يقأأفن لطعأأي دادأأته بادأأفم كأأه ا  

ي عبأادت، متصأ  بأه صأفات     پروردگار، مايك، و خايق همه چفز است. تنها او دايسته

 عف  و نقصي پا  است. كمال و از هر

گفأرد كأه   ي توحفأد را بأر مأي   به اين ترتف  ايمان به خداونأد يكتأا، انأواع سأه گانأه     

 عبارتند:

 توحفد ربوبفت )يا خايقفت(أ 1

 توحفد ايوهفت)در عبادت( أ 2

 توحفد اسماء و صفات أ 3
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 اول: توحيد ربوبيت

 تعريف آن: ـ1
و تعايي يكتا بدانفم، بأه ايأن صأورت كأه     توحفد ربوبفت آن است كه ا  را در افعال ا

يقفن دادته بادفم؛ ا  در آفرينش، روزي دادن، مايكفت، زندگي دادن، مفراندن، تدبفر و 

   فرمايأأد: ... يكتاسأأت. خداونأأد متعأأال مأأي               

   ( :تدبفربجهان[ از آن اوست پر بركت استبنام[  آگا  بادفد كه آفرينش و

 «54اعراف/»خداوندي كه پروردگار جهانفان است(. 

 

 ي توحيد سرشته استخداوند مردم را بر عقيده

  فرمايأأد:توحفأأد ربوبفأأت در فطأأرت انسأأان وجأأود دارد. خداونأأد متعأأال مأأي    

                          

                  پأأس روي خأأود را متوجأأه آيأأفن خأأاي( :

هأا را بأر آن سردأته اسأت. هأف       پروردگار كن، ايأن فطرتأي اسأت كأه خداونأد انسأان      

 «33روم/»دگرگوني در آفرينش ايهي نفست، اين است آيفن استوار...(. 

فرمايأد:  مي ل خدارسو
دود، پأس از آن پأدر و   )هف  نوزادي نفست مگر اين كه بر فطرت متويد مي1

 گردانند(.مادر  او را يهودي يا نصراني يا مجوسي مي

گردانند؛ چرا كه اسالم در اصل گويد: او را مسبمان مينمي ر اين حديث پفامبرد

 فطرت نوزاد وجود دارد.

 

                                                 
  52ص8ج 1871. بخاري ش/1
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 مشركان توحيد ربوبيت را قبول داشتند

 فرمايأد:  مشركان توحفد ربوبفت را لبول دادتند. خداوند متعال مي      

                   اگر از آنان بمشركان[ سأوال كنأي( :

 «25يقمان/»گويند: ا !؟(. ها و زمفن را چه كسي آفريد  است؟ لطعا ميكه آسمان

عالو  بر اين رسول خدا با مشركاني كه به وجود ا  بأه عنأوان خأايق معتأرف بودنأد      

گردد و فأرد را  جنگفد، چون توحفدي كه موج  حفاظت جان و مال و ناموس افراد مي

گردانأد، يكتأا دانسأتن ا  در عبأادت اسأت كأه همأان توحفأد ايوهفأت          وارد بهشت مأي 

 بادد اما مشركان به اين معتقد نبودند.مي

 

 هاپرسش

 ايمان را تعري  كنفد؟أ 1

 ي توحفد را نام ببريد؟گانهانواع سهأ 2

 توحفد ربوبفت را با ذكر ديفل تعري  كنفد؟أ 3

 اند؟گويفم مردم بر فطرت توحفد آفريد  دد يبه چه ديفل مأ 4

 آيا مشركان توحفد ربوبفت را لبول دادتند؟ به چه ديفل؟أ 5

 با مشركاني كه به توحفد ربوبفت معترف بودند، جنگفد؟ چرا پفامبرأ 6
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 دوم: توحيد الوهيت

 تعريف آن: ـ1

دأان مشأروع   توحفد ايوهفت اين است كه بندگان افعال عبادي را كأه خداونأد بأراي   

لرار داد  است فقط براي ا  انجام دهند، به اين صورت كه بند  تمام انواع عبادت خأود  

 را اعم از دعا، ترس، محبت، حج و... فقط براي ا  انجام دهد.

 

 :و انسان حكمِت آفرينش جن ـ2

ها عبادي خداوند يكتاست نأه كسأي يأا و چفأز ديگأر.      هدف از آفرينش جن و انسان

 فرمايأد:  ند متعال مأي خداو            :   و جأن و(

   «56ذاريات/»كنند(. ها را نفافريدم مگر براي اين كه فقط مرا عبادت انسان

 

   اهميت توحيد الوهيت

 دود:اهمفت اين نوع توحفد در امور زير رودن مي

 اند.وع توحفد آفريد  دد ها به خاطر اين نجن و انسان أ 1

دوند و اين نوع توحفد موج  با توحفد ايوهفت، موحدين از مشركفن دناخته مي أ 2

 گردد.پادا  در دنفا و آخرت مي

هأاي آسأماني   اند و كتابپفامبران به خاطر دعوت به توحفد ايوهفت فرستاد  دد  أ 3

فرمايأد: به همفن خاطر نازل دد  است. خداوند متعال مي          

               :    مأأأا در هأأأر مبتأأأي رسأأأويي(

فرستاديم كهببه مأردم بگوينأد: فقأط[ ا  را عبأادت كنفأد و از طأاغوت دوري نمايفأد(.        

 «36نحل/»
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 فرمايد:و مي                       

      پفش از تو هف  رسويي را نفرستاديم مگر اين كأه بأه او وحأي    : )و

 «  25انبفاء/»كرديم كه معبود بر حقي جز من نفست، پس فقط مرا عبادت كنفد(. 

 

 ي توحيدكلمه اهلل إال إله ال

 معناي آن: ـ 1

 .يعني: معبود برحقي جز ا  نفست ا  إال إيه ال

 
 دو ركن آن: ـ 2

 دو ركن دارد كه عبارتند از: ا  إال إيه ال

 اي : نفي         ب: اثبات

 گفرد.: نفي تمام معبودان غفر ا  را در بر ميإيه ال

 : اثبات عبادت خايصانه فقط براي ا  است.ا  إال

 
 شرايط آن: ـ 3

 هفت درط دارد كه عبارتند از: ا  إال إيه ال

 پ يرفتن آن أ 7فرمانبرداري  أ 6محبت  أ 5تصديق أ 4اخالص  أ 3يقفن   أ 2عبم   أ 1

 
 اهميت آن: ـ 4

 الرا در عمل بپ يرد و به تمام درايط آن عمل نمايد و از آنچأه   ا  إال إيه ال هر كس

نمايد دوري كنأد، پادادأش بهشأت    ميگرداند يا در آن ايراد وارد را باطل مي ا  إال إيه

فرمايد: مي خواهد بود. رسول خدا
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)هف  كأس نفسأت كأه صأادلانه از تأه لبأ        

دهد كه معبود بر حقي جز ا  نفست، محمد بند  و رسول اوست؛ مگأر ايأن كأه     گواهي

 گرداند(.ا  ع اب او را بر دوزخ حرام مي

)هأف   فرمايد: و نفز مي

بگويد و بر همفن بعقفد [ بمفرد؛ مگر اين كأه وارد بهشأت    ا  إال إيه الاي نفست كه بند 

 دود(.مي

 
 هاپرسش

 توحفد ايوهفت را تعري  كنفد؟أ 1

 ها چفست؟ با ذكر ديفل توضفح دهفد؟هدف از آفرينش جن و انسانأ 2

 سه تا از موارد بفانگر اهمفت توحفد ايوهفت را ذكر كنفد؟أ 3

 ذكر كنفد؟را  ا  إال إيه ال معنايأ 4

 را ذكر نمايفد؟ ا  إال إيه ال دو ركنأ 5

 را ذكر كنفد؟ ا  إال إيه الدرايط أ 6

 را در  دهفد؟ ا  إال إيه الاهمفت أ 7

                                                 
 ب  همين معنا 81و ش 61ص1بخاري ج .1
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 سوم: توحيد اسماء و صفات

 ي آن:توحيد اسماء و صفات و ادله ـ 1

توحفد اسماء و صفات اين است كه يقأفن لطعأي دادأته بادأفم؛ خداونأد بأه صأفات        

كمال متص  و از صفات نق )و عف ( پا  است. و ايمان دادته بادفم كأه ا  بأه هأر    

صفتي كه خود  را توصف  نمود  است بدون تمثفل)هماننأدي( تعطفأل)رد صأفات( و    

فرمايأد:  تحري ؛ حقفقتاً موصوف است. خداوند متعأال مأي          

         : ( .)هأأف  چفأأز هماننأأد او تعأأايي نفسأأت و او دأأنوا و بفناسأأت

 «11دوري/»

 فرمايأأد:و مأأي               و بأأراي او همتأأا و هماننأأدي( :

   «4اخالص/»نفست(. 

  فرمايأأد:و مأأي                   

               هأأاي نفكأأي دارد، او را بأأا  : )و ا  نأأام

هاي او تعأايي را  ايحأاد)گمراهي( را در پأفش    ها بيوانفد و كساني را كه در مورد نامآن

د(. رسندهند، مياند، به حال خوددان رها كنفد كه بزودي به سزاي آنچه انجام ميگرفته

   «183اعراف/»

 
 ها:فرق بين معاني صفات خداوند و كيفيت آن ـ 2

معاني صفات خداوند براي ما مشي  است، چرا كه ا  ما را با زبان عربأي واضأح و   

دهأد تأا در كتأاب او تأدبر كنأفم، آن را      آدكار خطاب لرار داد  است و به ما دستور مي

 بفهمفم. و صفات خداوند در همفن كتاب است. 
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 فرمايأأأد:داونأأأد متعأأأال مأأأي خ                     

            ( :  اين كتابي است كه به تو نازل كرديم، با بركت است تأا

     «24ص/»در آيات آن تدبر كنند و تا خردمندان پند گفرند(. 

صأفات ا  هماننأد صأفات ميبولأات نفسأت. ايبتأه، كفففأت و بفأان         ما معتقأديم كأه   

 1داند. ولتي از امأام مايأك پرسأفدند:   چگونگي صفات ا  را كسي جز خود خداوند نمي

استواء چگونه است؟ گفت: استواء معبوم است، كفففت آن مشي  نفست، ايمان بأه آن  

اء رودن است؛ بأه ايأن معنأا    به اين ترتف  معناي استوواج  و سوال از آن بدعت است. 

كه ا  روي عر  و باالي آن است، ايبته كفففت آن مجهول )نامشي ( و سأوال از آن  

 بدعت است.

 
 برخي از صفات خداوند متعال: ـ 3

 خداوند متعال صفات زيادي دارد از جمبه:

 كأالم )سأين گفأتن(    أأ  6بفنأايي    أأ  5دأنوايي    أأ  4لدرت   أ 3عبم   أ 2حفات   أ 1 

 عبو )باال بودن(  أ 11دادتن دو دست   أ 13وجه )صورت(   أ 4استواء   أ 8اراد     أ7

 
 هاي نيكوي اهلل:اسم ـ 4

دانأفم. برخأي از   هاي نفكوير زيادي دارد كه فقط آنچه به ما آموخته ميا  تعايي اسم

  فرمايأد:  ي زيأر ذكأر دأد  اسأت. خداونأد متعأال مأي       هاي خداوند در آيأه نام

                              ،  
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                  ،       

                             

              :  ،او، خدايي است كه معبود بر حقي جز او نفست(

او خدايي است كه معبأود بأر حقأي     ، او رحمان و رحفم است!تداناي آدكار و نهان اس
جز او نفست، مبك، حاكم، لدوس، سالم، مومن، مهفن، عزيأز، جبأار، متكبأر و از آنچأه     

گردانند پا  و منز  است. او خدايي است كه خايق، باري )پديد آورند (، دريك او مي
ها و زمفن است در آسمان هاي نفكويي دارد، هرآنچهصورت گري ببي نمفر[ است. اسم

 «24أ 22حشر»گويند و او عزيز و حكفم است(. او را تسبفح مي

 
 ها و صفات اهلل: تاثير ايمان به اسم ـ 5

ها و صفات ا  را حس كند و به يقفن بداند كه ا  دنواسأت، هأر   بايد فرد مؤمن اسم

ناست، از حأال او وآن چأه   بفند. دادنود و بفناست در همه حال او را ميگويد، ميچه مي

گ رد با خبر است و ا  و بر هر چفز تواناسأت. بأه همأفن صأورت در ديگأر      در ديش مي

 ها و صفات خداوند متعال.اسم

 

 هاپرسش

 ها و صفات چفست؟منمور از توحفد اسمأ 1

 توانفم معناي صفات ا  را بفهمفم؟با ذكر ديفل در  دهفد كه آيا ميأ 2

 م كفففت و چگونگي صفات ا  را بفهمفم؟ با ديفل در  دهفد؟توانفآيا ميأ 3

 امام مايك در پاسخ به سوال از كفففت استواي ا  بر عر  چه گفت؟أ 4

 برخي از صفات ا  را ذكر كنفد؟ أ 5

 دانفم؟هاي خداوند را ميآيا تمام اسمأ 6

 هاي ا  را ذكر كنفد؟برخي از اسمأ 7

 ات ا  چه تاثفري در زندگي دارد؟ها و صفايمان به اسمأ 8
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 عبادت

 تعريف آن:

 عبادت در يغت به معناي تعمفم و فروتني است.

در اصطال  دريعت؛ عبادت اسم جامعي براي تمام الوال و اعمأال ظأاهري و بأاطني    

 پسندد.دارد و مياست كه خداوند متعال دوست مي

، ذبح)لربأاني(، نأ ر، جهأاد،    ي اسأالم گانأه اعمال و الوال ظاهري ماننأد: اركأان پأنج   

 تسبفح، الايه اال ا ، ا  اكبر و ذكر.

ي ايمان، محبت، ترس، خشفت، توكل و اعمال والوال باطني مانند : اركان دش گانه

 فرمايأد: توبأه، خداونأد متعأال مأي                 

   ،    « :ام و مأأرگم بأأراي ا  ام، زنأأدگيبگأأو : نمأأازم، لربأأاني

 «162أ 163انعام/»است كه پروردگارجهانفان است و دريكي ندارد.(

 
 شرايط قبولي عمل: 

 هف  عبادت و عمبي مورد لبول وال  نيواهد دد مگر با دو درط: 

  فرمايأد:  مأي  خايصانه براي ا  بادد. خداوند متعال أ 1     :

 « 3زمر/»)آگا  بادفد كه دينبعبادت[ خايصانه فقط براي ا  است(.

هأاي در  مطابق دستور دريعتبلرآن و سنت صحفح [ بادد؛ چرا كه تمأام بأدعت   أ 2

 فرمايأد: دين و مياي  دريعت، مردود است. رسول خدا مي
 )هر كس در دين ما چفزي پديد آورد كه از آن نبادد، مردود است(.1
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 عبادت بايد فقط براي اهلل باشد:

براي تك تك بندگان واج  است كه تمام انواع عبادت را فقط براي ا  انجام دهند 

امبر فرسأتاد  دأد  از   ي مقرب يأا پفأ  و هف  نوع عبادتي را براي كسي ديگر اعم از فردته

جان  خداوند يا يكي از اويفا و يا كسي ديگر انجام ندهند. ببكه بايد ديأن و تمأام انأواع    

عبادت را خايصانه براي ا  انجام دهند. به همفن سب  است كأه اويأفن فرمأان در لأرآن،     

دسأأتور بأأه عبأأادت خداونأأد يكتأأا و تأأر  عبأأادت غفأأر اوسأأت. خداونأأد متعأأال           

فرمايأأأأأد:مأأأأأي                        

    :  اي مأأردم! پروردگأأاري كأأه دأأما و كسأأان پأأفش از دأأما را آفريأأد(

   «21بقر /»عبادت كنفد تا با تقوا گرديد(. 

         فرمايد:تا آن جا كه مي

              

   :    تأان  )همان خداوندي كه زمفن را فردي و آسأمان را سأقفي بأراي

هأا  ي آن از انأواع مفأو   تان آبي نأازل كأرد و سأپس بوسأفبه    سمان برايلرار داد  است و از آ

 «22بقر /»دانفد(. تان روزي برآورد. پس براي ا  دريكاني لرار ندهفد در حايي كه ميبراي

 

 هاپرسش

عبادت را از نمر يغوي و درعي تعري  كنفد؟ و براي هر يك از اعمال ظأاهري و  أ 1

 باطني مثايي ذكر كنفد؟

 رايط لبويي اعمال نفك را ذكر كنفد؟دأ 2
گويفم براي تك تك افأراد واجأ  اسأت كأه فقأط ا  را عبأادت       به چه ديفل ميأ 3

 كنند؟

 



 30 1 سنت و جماعتي از عقيده اهليدرسها

 برخي از انواع عبادت

 دعا: ـ 1

دعا درخواست همرا  با عالله ي لببي، بفم، دوسأتي، ايتمأاس و احتأرام اسأت. چنأفن      

ن ترتفأ  هأر كأس غفأر ا  را بيوانأد)دعا      دعا و درخواستي از غفر ا  جايز نفست. به اي

كند( و از غفر ا  در چفزي يا كاري طب  فريادرسي نمايد كه فقط ا  بأر آن تواناسأت؛   

مشر  است. هر چند الإيه إال ا  و محمد رسول ا  بگويد، نماز بيواند، روز  بگفرد و 

   جايز نفست.حج برود. چرا كه دعا عبادت است و هف  نوع دعايي براي غفر ا

 فرمايأأد: ديفأأل: خداونأأد متعأأال مأأي                

                 : 

از عبأادت   )و پروردگارتان گفته است: مرا بيوانفد تا دما را اجابت كنم. بأي ترديأد كسأاني كأه    

   «63غافر/»دوند(. ورزند به زودي واژگون به دوزخ انداخته ميمن)دعا كردن( تكبر مي

)و اين كه مساجد ميأت    :«وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّ ِ فَال تَدْعُوا مَعَ اللَّ ِ أَحَدا» فرمايد:و مي

 «18جن»ا  است. پس هف  كس را با ا  نيوانفد و عبادت نكنفد(.

 )دعا عبادت است(.1:«الْعِبَادَةُ هُوَ الدُّعَاءُ»فرمايد: ث صحفح ميدر حدي

 

 چه زماني طلب ياري از مخلوق جايز است؟

طب  ياري از ميبوق در چفزهاي آدكار و عادي كه توان انجام آن را دادأته بادأد،   

 به سه درط جايز است:

 دود، زند  بادد.آن فردي كه از او طب  ياري ميأ 1

 جا حاضر بادد. در همانأ 2
 توان انجام آن كار را دادته بادد.أ 3
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 دليل:

)آن  :فَاسسَِغَاثَهُ التذِي مِنْ شِْعَِِهِ عَلَن  التنذِي مِننْ عَنهُ   ِ    : فرمايأد خداوند متعال مي

ي خود  بأود از وي عبفأه كسأي كأه از ددأمنانش بأود، طبأ  يأاري         فردي كه از لبفبه

 «15لص /»كرد(.

 نه طب  يار و كمك جايز است و بس.گوآري، فقط اين 

 
 ترس ـ 2

 ترس بر دو نوع است؛ ترس عبادي و ترس طبفعي.

ترس عبادي، ترسي همرا  با محبت و تعمفم است كه بايد فقط از ا  بادد و از افضل 

: فرمايأد هاست. خداونأد متعأال مأي   عبادت                

           :  تنهأأا ايأأن دأأفطان اسأأت كأأه دوسأأتان(

 ترساند،  خود را مي

 «175آل عمران/»پس اگر مؤمن هستفد از آنان نترسفد فقط از من بترسفد(. 

براي هف  كس جايز نفست كه از غفر خدا ترس از نوع عبادت را دادته بادأد. ماننأد:   

يبولي با اين باور بترسد كه هأر چأه از بفمأاري، فقأر يأا مأرگ و... بيواهأد        اين كه از م

ي ايأن  تواند بر سر  بفاورد. و معتقد بادد كه غفأر از ا  كسأاني ديگأر تأوان و اراد     مي

 چفزها را دارند.

به اين ترتف  هر كس براي ا  دريكي لرار دهد كه از او بترسد با اين نأوع تأرس از   

ي بتان و معبودان خود همفن اعتقأاد را  گردد؛ چرا كه مشركان دربار ميغفر ا  مشر  

 دادتند.  

فرمايأد: خداوند متعأال مأي           آنأان تأو را از(:

 «36زمر/»ترسانند!(. تر از اوبا [ ميكسان پايفن
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ترسأند  و حتي از طواغفت چنان مأي  در اين زمان لبر پرستان و پفر پرستان، از صايحان

ترسند. ايبته تأرس طبفعأي ماننأد: تأرس از ددأمن،      كه بايد از ا  بترسند، و حتي بفشتر مي

حفوانات درند ، غرق ددن و... ايرادي ندارد و كسأي بأه خأاطر چنأفن ترسأي مجأازات       

ن دود؛ چرا كه با اين نأوع تأرس، محبأت، تعمأفم و ذيأت در برابأر چفأزي كأه از آ        نمي

فرمايد:ترسند وجود ندارد. خداوند متعال ميمي           : از آن(

 « 21لص /»دهر ترسان بدر حايي[ خارج دد كه مرال  بود(. 
 اميد ـ 3

امفد به همرا  پستي و فروتني عبأادت اسأت و دادأتن چنأفن امفأدي از غفأر ا  جأايز        

مان الزم است كه به رحمأت ا  امفأدوار بادأد و  بأه پروردگأار      نفست ي ا بر هر فرد مسب

 خود گمان نفك دادته بادد.

 فرمايد:خداوند متعال مي 

                    : 

دگأار  اسأت بايأد عمأل نفأك انجأام دهأد و در        )پس هر كس امفدوار بأه ديأدار پرور  

 «113كه /»عبادت پروردگار  هف  كس را دريك او نگرداند(. 

به اين ترتف  هر كس از ميبولي امفدي دادته بادأد كأه فقأط ا  تأوان انجأام آن را      

هأأايش صأأدا دارد، هماننأأد كسأأي اسأأت كأأه امأأوات را بأأه امفأأد بأأرآورد  دأأدن خواسأأته

 ي به در  اكبر مبتال دد  است.زند!!؟ و چنفن فردمي

 
 جمع بين اميد و ترس

دايسته است كه فرد مسبمان هموار  در ترس و امفد بادأد و از ا  چنأان بترسأد كأه     

اين ترس او را از نافرماني و گنا  دور گرداند و چنان امفدي به خداوند دادته بادد كه او 

 را به عبادت و اطاعت از او بفاورد. 
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فرمايأأأأد: مأأأأيخداونأأأأد متعأأأأال                

            :  اينأأان در كارهأأاي خفأأر از(

خواننأد و در برابأر مأا فأأروتن    گفرنأد و مأا را بأا امفأأد و هأراس مأي     يكأديگر سأبقت مأي   

 «43انبفاء/»هستند(.

 فرمايأأأد:و مأأأي                     

                         

   : خواننأد، خوددأان بأه سأوي پروردگاردأان دنبأال       ها مي)آن كساني كه اين

ترند؟ و بأه رحمأت ا  امفدوارنأد و از عأ ابش     دان به او نزديكه هستند حال كداموسفب

 «57اسراء/»ترسند، لطعا ع اب پروردگارت ح ر كردني است(.مي

 
 هاپرسش

 گويفم صدا زدن غفر ا  حرام است؟به چه ديفل ميأ 1

 در چه حايتي كمك گرفتن از ميبوق جايز است؟ أ 2
 س عبادي را خايصانه از ا  دادته بادفم؟به چه ديفل بايد ترأ 3
 ترس طبفعي چفست؟ وچه حكمي دارد؟أ 4
 به چه ديفل بايد هم ترس و هم امفد دادته بادفم؟أ 5

 
 محبت)دوست داشتن( ـ 4

ي دين اسالم است كه با كمال آن، ايمان دوست دادتن خداوند متعال اصل و جوهر 

 ن نال  است.گردد و با نقصان آن، توحفد انساكامل مي
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ي آن تسأأبفم، ي خداونأد، محبأأت عبوديأت اسأت كأأه الزمأه    محبأت خأاصر دايسأأته  

فروتني، اطاعت كامل و ترجفح او تعايي بر هر كس و چفز ديگر است. در وال  اين نأوع  

ي ا  دوسأت دادأتند. خداونأد    محبت بود كه در آن مشركان معبودان خود را به انأداز  

فرمايأأأد: متعأأأال مأأأي                    

                برخأأي از مأأردم هسأأتند كأأه غفأأر از ا( :

اند، ا  اند كه آنان را همانند ا  دوست دارند اما كساني كه ايمان آورد دريكاني گرفته

 «  165بقر /»دوست دارند(.  را خفبي بفشتر

ايبته محبت طبفعي وجود دارد كه )بفن ميبولات رواج دارد و( جايز است. مانند: اين 

كه فرد گرسأنه غأ ا را دوسأت دارد، پأدر فرزنأد  را دوسأت دارد و انسأان نسأبت بأه          

 كند.ا  ابراز محبت ميدوست

 
 ي محبت بنده نسبت به پروردگارنشانه

 هايي دارد كه عبارتند از:  را دوست دارد نشانهاي كه پروردگاربند 

 خواهد.مقدم نمودن عمبي كه خداوند دوست دارد بر آنچه نفس و دهوت ميأ 1

با انجام دستورات و پرهفز از آنچه من  كرد  و چنگ زدن  ا پفروي از رسول أ 2

   به سنت پفامبر

 
 اسباب جلب محبت خداوند متعال

 تالوت لرآن   أ 1

 پايبندي به مستحبات أ 2

 همفشه ذكر نمودن  أ 3  

 همنشفني با عبما و صايحان   أ 4 
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 توكل: ـ 5
ها و نجات از مشكالت به همرا  اسأتفاد  از  توكل اين است كه در رسفدن به خواسته

تأأرين امكانأأات و اسأأباب جأأايز، بأأه ا  اعتمأأاد دادأأته بادأأفم. توكأأل بأأه ا  از بأأزرگ   

فرمايأد:  تعأال مأي  هاست. خداوند معبادت             : 

 «23ما د /»)به ا  توكل كنفد اگر مؤمن هستفد(.

به اين ترتف  هركس به غفر ا  توكل كند، لطعا در  ورزيد  است. همانند: كسأي  

)جأان و   هأايش اعأم از روزي، حفاظأت   كه به مردگان و طواغفت در رسفدن به خواسأته 

 كند.مال(، ياريبدر برابر ددمنان[ و ... اعتماد و توكل مي

 
 استفاده از امكانات و وسايل با توكل منافات ندارد  

طأور كأه جأايز    ي از امكانات مشروع را تأر  كنأد، همأان   فرد مسبمان نبايد استفاد 

وسأايل بأه ا  توكأل    ها اعتماد نمايد، ببكه بايد با اسأتفاد  از امكانأات و   نفست لبباً به اين

كند و به يقفن بداند كه سب  و وسفبه بدون اذن ا  تاثفري نيواهد دادت. ايأن حقفقتأي   

 اند.دان به آن معتقد بود است كه پفامبران و پفروان

 
 ذبح)قرباني( ـ 6

فرمايأأد: ذبأأح عبأأادتي اسأأت كأأه بأأراي غفأأر ا  جأأايز نفسأأت. خداونأأد متعأأال مأأي    

          ،      :

بادأد و دأريكي   ام و مرگم براي ا  است كه پروردگار جهانفان مأي )بگو: نمازم، لرباني

   «162أ 163انعام/»ندارد(. 

خداوند يعنت كند كسي را كه بأراي  )1فرمايد: و پفامبر مي

 كند(.غفر ا  ذبح مي
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 هاپرسش

ي ا  دوست دارد چفست؟ با ذكأر ديفأل دأر     حكم كسي كه غفر ا  را به انداز أ 1

 دهفد؟

 ي محبت بند  نسبت به ا  چفست؟نشانهأ 2

 اسباب جب  محبت ا  را ذكر كنفد؟أ 3

 ديفل توكل بر ا  را ذكر نمايفد؟  أ 4

 آيا توكل به ا  بدون استفاد  از اسباب است؟أ 5

 گويفم ذبح براي غفر ا  حرام است؟به چه ديفل ميأ 6
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 ركن دوم: ايمان به فرشتگان

 هدف از ايمان به فرشتگان: ـ 1

هأا را از نأور   فردتگان گروهي از ميبولات خداوند، از عايم غف  هسأتند كأه ا  آن  

 آيند. هاي ميتب  درميهستند و  به دكل آفريد  است، مطف  دستورات او

فرمايأأد:خداونأأد متعأأال مأأي                     

      : دهأد كأه معبأود بأر حقأي جأز او نفسأت، و        )ا  گواهي مي

دهندكه[ معبود برحقأي  عدايت هستند بنفز گواهي ميمال كه و صاحبان دانشي كه پايبند 
 «18آل عمران /»جز او نفست(.

 نَمارٍ  مِمنْ  مَمارِجٍ  مِمنْ  الْجَمانُّ  وَخُلِقَ نُورٍ مِنْ الْمَلَائِكَةُ خُلِقَتْ»فرمايد: و رسول خدا مي

هاي آتأش  بهها از دعاند، جن)فردتگان از نور آفريد  دد  1:«لَكُمْ وُصِفَ مِمَّا آدَمُ وَخُلِقَ

 تان توصف  دد  آفريد  دد  اند(.اند وآدم از همان چفزي كه برايخبق دد 

هأايي را كأه   به اين ترتف  ايمان به مال كه به صورت اجمايي واج  است و اسأم آن 

 دانفم عبارتند از:به تفصفل مي

 مايك  أ 4اسراففل    أ 3مفكا فل     أ 2جبر فل    أ 1

 
 صفات مالئكه:  ـ 2

دانأد. و صأفات   ها را كسي جز ا  نمي كه بسفار زياد هستند تا جايي كه دمار آنمال

 زيادي دارند از جمبه:

 بال دارند. أ 1

 آيند.روند و فرود ميباال ميأ 2

 دوند.دارند و خشمگفن ميدوست ميأ 3

 كنند.  خوانند و طب  مغفرت مينماز مي أ 4
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 وظايف )كارهاي( فرشتگان ـ 3

 ي وحيتهاي : فرد

 ها ي كو ب: فردته  

 ي دمند  در صورت: فردته 

 ي ملمور حفظ جنفن در دكم مادرث: فردته  

 ي داخل لبرج: دو فردته 

 ها و...( : فردتگان نگهبان )انسان  

 خ: نگهبانان بهشت و دوزخ  

 
 آثار ايمان به فرشتگان    ـ 4

 از: ايمان به فردتگان تاثفراتي دارد كه برخي عبارتند

 يقفن به عممت و لدرت ا أ 1

 هاسپاسگزاري از خداوند به خاطر توجه او تعايي به انسانأ 2

 هادوست دادتن فردتگان و اًنس گرفتن با آنأ 3

نويسند ي ا ولتي انسأان بأه وجأود فردأتگان ايمأان      ها و آنچه براي انسان مياز آنأ 4

 كند.ا تر  ميها ردود و حرامدارد بر اطاعت از ا  حري  مي

 

 هاپرسش

 منمور از مال كه چفست؟ أ 1

 يك ديفل از لرآن براي اثبات وجود مال كه ذكر كنفد؟أ 2

 نام چهار تن از مال كه را ذكر كنفد؟أ 3

 چهارتا از صفات مال كه را ذكر كنفد؟   أ 4

 چهارتا از وظاي  مال كه را ذكر كنفد؟أ 5

 دارد؟ايمان به مال كه چه تاثفردر زندگي أ 6
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 هايي كه خداوند نازل كرده استركن سوم: ايمان به كتاب

 ها:  هاي آسماني و ايمان به آنمنظور از كتاب ـ 1

هأاي  هايي كه خداوند به پفامبران خود نازل كرد  واج  است. كتأاب ايمان به كتاب

آسماني بصورت حقفقي از كالم خداوند متعال است كه همه نور و هأدايت هسأتند، هأر    

هاست حق، راست و عمل به آن بر هر امتي كه نازل دد  واجأ  بأود    در اين كتابچه 

 ها بود  عمل نمايند. ها ايمان بفاورند و به هر حكمي كه در آناست كه بايد به آن

فرمايد: خداوند متعال ميهاي آسماني: ديفل ايمان به كتاب

 «15دوري/»ام(.)و بگو: به هر كتابي كه ا  نازل كرد  ايمان آورد 

 
 هاهاي آسماني و نام آنشمار كتاب ـ 2

هأا را نأدانفم، واجأ     ايمان به هر كتابي كه خداوند نازل كرد  است حتي اگر نام آن

 دانفم عبارتند از:ها را ميهاي آسماني كه نام آناست. برخي از كتاب

 نازل دد  است. م كه بر محمدلرآن كريأ 1

 تورات، بر موسي نازل دد  است.أ 2

 انجفل، بر عفسي نازل دد  است. أ 3

 زبور، بر داود نازل دد  است.أ 4

 صح  ابراهفم و موسي.أ 5

 
 هاي آسماني پيش از قرآن را تحريف كرده اندكتاب ـ 3

است، اكنون بأه آن   هاي آسماني كه پفش از لرآن و بر پفامبران لببي نازل دد كتاب

ي تحريأ  دأد    هأاي تغففأر يافتأه   دود. ببكه فقط نسيهصورتي كه نازل دد  يافت نمي

  فرمايأد:  وجود دارد.  خداوند متعأال مأي            

                     : 
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اي از آنأان، سأينان ا  را   )آيا انتمار داريد به بآيفن[ دما ايمان بفاورند، با ايأن كأه عأد    

دانسأتندبچه كأار   كردند، در حايي كه ميدنفدند و پس از فهمفدن، آن را تحري  ميمي

 «75بقر /»كنند[(.مي

اعتبأار(  حري  نشد  با دريعت مأا منسأوخ)و بأي   ها تعالو  بر اين هر چه از آن كتاب

هأا  دد  است؛به همفن ديفل براي هف  مسبماني جايز نفست به لأوانفني كأه در آن كتأاب   

ها را تصأديق كنأد جأز آنچأه در     تواند چفزي از مطاي  آنوجود دارد عمل نمايد و نمي

هأا را  آنهأا وجأود دارد كأه دأريعت مأا      دريعت ما آمد  اسأت امأا آنچأه در آن كتأاب    

كنأفم نأه رد؛ چأرا كأه پفأامبر      كنفم نه تايفد ميتصديق يا تك ي  نكرد  بادد، تول  مي

 :فرمايأد مي

)اهأل كتأاببيهود و نصأارا[را تصأديق يأا       

تكأأ ي  نكنفأأد، بگويفأأد: مأأا بأأه آنچأأه ا  بأأر مأأا و بأأر دأأما نأأازل كأأرد  اسأأت ايمأأان     

 ايم؛معبود ما و معبود دما يكي است و ما تسبفم او هستفم(.  آورد 

 
 ايمان به قرآن كريم ـ 4

نازل كأرد  و بصأورت    متعال آن را بر پفامبر ، محمد ايمان به لرآن كه خداوند

 ها زيادي دارد از جمبه: بادد. اين كتاب ويژگيحقفقي لول خداوند است، واج  مي

فرمايد: از تغففر و تبديل محفوب است. خداوند متعال مي أ 1

 «4حجر/»كنفم(.ا نازل كرديم و بخود[ ما آن را حفظ مي)ما لرآن ر

 هاي پفشفن را منسوخ كرد  است.لوانفن)دريعت( كتابأ 2

 هاي ايهي است.ي تمام آموز خالصه أ 3

 هاي اعجاز خود، معجز  است.با نمم، احكام، اخبار و ديگر صورتأ 4
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 هاي آسماني  نتايج ايمان به كتاب ـ 5
 آسماني نتايج و تاثفراتي دارد از جمبه: هايايمان به كتاب

 يقفن به اين كه ا  به بندگان خود توجه دارد.أ 1

هأا لأرار داد  اسأت و    يقفن به اين كه خداوند در دريعت و لأوانفن خأود حكمأت   أ 2

 كند.براي هر لومي لوانفن مناس  با خوددان نازل مي

 هاي ايهي.دكر اين نعمتأ 3

هأأاي آسأأماني اسأأت، و بأأا اعتقأأاد بأأه آنچأأه در ايأأن اببأأا عمأأل بأأه آنچأأه در كتأأأأأ 4

 دويم.هاست از كفر و گمراهي حفظ ميكتاب

 

 هاپرسش

 هاي آسماني چفست؟هدف از ايمان به كتابأ 1

 هاي آسماني چفست؟ديفل ايمان به كتاب أ 2

 هاي آسماني را ذكر كنفد؟نام چهارتا از كتابأ 3

 آسماني لبل از لرآن تحري  دد  است؟هاي گويفم كتاببه چه ديفل مي أ 4

 هاي لرآن را ذكر كنفد؟سه تا از ويژگيأ 4

 هاي آسماني چه تاثفري دارد؟ايمان به كتابأ 5
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 ركن چهارم: ايمان به پيامبران

 تعريف: رسول و نبي ـ 1

رسول مردي برگزيد  از طرف خداوند است كه دريعت خود را به او وحي مي كند 

 ه آن را ابالغ و با ميايفانش جهاد كند.و دستور مي دهد ك

دود اما به او دستور مستقفم داد  نشد  كأه بأا   نبي: كسي است دريعت به او وحي مي

 ميايفانش جهاد كند، اما ملمور به ابالغ وحي و دعوت به آن است.

 
 ايمان به رسوالن   ـ 2

ر هر امتأي رسأويي   ايمان به رسوالن اين است كه لاطعانه تصديق كنفم كه ا  تعايي د

فرستاد  تا آنان را به عبادت خداوند يكتايي كه دريكي نأدارد، و كفأر بأه آنچأه غفأر از      

دود، فراخوانند و ايمان دادأته بادأفم كأه تمأام پفأامبران ايهأي راسأتگو،        خدا عبادت مي

هأاي ايهأي را ابأالغ و حجأت خأدا را بأر تمأام        باتقوا، امانت دارند: پفامبران آدكارا پفأام 

هأاي  اي از ويژگأي انفان تمام نمودند: آنان بشر و ميبوق هستند، در آنأان هأف  نشأانه   جه

ربوبفت و ايوهفت وجود ندارد، هر كس به يكي از پفامبران كافر دود؛ لطعا به تمام آنأان  

 كافر دد  است.

 
 دليل ايمان به رسوالن

 فرمايد:خداوند متعال مي

                             

               : 

)اين پفامبر به آنچه از جان  پروردگار  بر او نأازل دأد  ايمأان دارد و مؤمنأانبنفز[     

 «285بقر /»ها و پفامبرانش ايمان دارند(.همگي به ا  و فردتگان وكتاب
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 فرمايد:يو م

                       

          ما در مفان هر امتي رسويي فرسأتاديم كأه ببأه آنأان بگويأد:[ فقأط ا  را( :

 «36نحل/»عبادت كنفد و از طاغوت دوري نمايفد(. 

 
 رسالت، برگزيدن و انتخاب است ـ 3

در حقفقأأت رسأأايت برگزيأأدن و فضأأفبتي اسأأت كأأه ا  بدينوسأأفبه بأأر هأأر كأأس از   

گ ارد، اما بدسأت آوردن رسأايت بصأورت اكتسأابي امكأان      بندگانش بيواهد منت مي

فرمايأد:  ندارد. خداونأد متعأال مأي                      

                   : هأأا گفتنأأد: مأأا دأأان بأأه آن)پفأأامبران

گأ ارد...(.  بشري مثل دما هسأتفم، امأا ا  بأر هأر كأس از بنأدگانش بيواهأد منأت مأي         

 «11ابراهفم/»

 
 شانشمار پيامبران و اسم ـ 4

م و ايمأان  دانأف ها را ميرسوالن و انبفاء زيادي هستند كه ما فقط نام تعداد كمي از آن

دناسفم بصورت اجمايي واج  است و ايمان به آن دسته از پفأامبراني  هايي كه نميبه آن

دانفم واج  اسأت، برخأي از رسأوالني كأه اسأم      دان را بصورت تفصفبي ميكه زندگي

 دان آدنا هستفم عبارتند از:دانفم و با بيشي از زندگيها را ميآن

 نو  أ 5عفسي     أ 4موسي     أ 3ابراهفم     أ     2محمد أ 1

نامنأد كأه افضأل پفأامبران هسأتند و ترتفأ        اين پنج تن را پفأامبران اويأي ايعأزم مأي     

 دان به همفن صورت است كه ذكر كرديم.فضفبت
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 موضوع رسالت رسوالن ـ 5

 ي با از در .دعوت به توحفد و مبارز  أ 1

 نان.مژد  دادن به اطاعت كنندگان و بفم دادن نافرما أ 2

 توضفح احكام دريعت. أ 3

 
 ي ما در برابر رسوالنوظيفه ـ 6

 ما در برابر رسوالن ايهي وظايفي داريم از جمبه:

 ي پفامبرانتصديق همهأ 1

دان ايمان دادته بادفم كه پفامبران امانت ايهي)ابالغ وحي( را ادا كرد  اند. رسايتأ 2

 اند.ترين صورت ممكن تببفغ نمود را به كامل

هأا نبأود    پفامبران مرداني از جنس بشر بودند كه هف  گونه ويژگي ايوهفتي در آنأ 3

 است.

دأان  ادعأاي  هايي كه بفأانگر صأدالت  خداوند متعال پفامبران را با معجزات و نشانهأ 4

 بود  تايفد كرد  است.

 

 هاپرسش

 رسول و نبي را تعري  كنفد؟أ 1

 منمور از ايمان به رسوالن چفست؟أ 2

 يفل ايمان به رسوالن را ذكر كنفد؟دأ 3

 گويفم رسايت انتيابي است نه اكتسابي؟به چه ديفل ميأ 4

 موضوع رسايت رسوالن چفست؟ پفامبران اويو ايعزم را ذكر كنفد؟أ 5

 ما را در برابر رسوالن ذكر كنفد؟سه تا از وظاي أ 6
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 ايمان به محمد ـ 7

خداست، واجأ  اسأت؛ زيأرا خداونأد      ايمان و گواهي دادن به اين كه محمد رسول

 فرمايد:متعال مي    : .)!24فتح/»)محمد رسول خداست» 

و محمد خاتم پفامبران است و بعد از او پفامبري نيواهد آمد، چرا كه خداوند متعأال  

 فرمايأأأد:مأأأي                       

               : تأان نبأود  ببكأه    )محمد پدر كسي از مردان

 «43احزاب/»رسول خدا و خاتم پفامبران است(.

هاي ايأن  ها بود  است ي ا بر تمام مبتها و انسانبه سوي تمام جن رسايت محمد

 ن ايمان بفاورند و از او پفروي كنند.كر  خاكي واج  است كه به ايشا

 فرمايأأد: خداونأأد متعأأال مأأي                     

   :.)158اعراف/»)بگو: اي مردم! من رسول خدا بسوي تمام دما هستم  » 

فرمايأد:  مي و رسول خدا
دد اما مأن بأه سأوي    )بدر گ دته[ هر پفامبري فقط به سوي لوم خود فرستاد  مي1

 ام(.عموم مردم فرستاد  دد 

 
 اقتضاي گواهي دادن به اين كه محمد رسول خداست ـ 8

راتش كنأد كأه از دسأتو   پفامبر خداست ايجاب مي گواهي دادن به اين كه محمد

دهد تصديق كنفم و از آنچه منأ  كأرد  اسأت دوري    اطاعت و ايشان را در آنچه خبر مي

 نمايفم و ا  را فقط مطابق دريعت او عبادت كنفم.
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 و برخي معجزات ايشان فضيلت محمد ـ 9

 فرمايد:رسول خدا، افضل انبفاء و رسوالن است. در حديث صحفح مي محمد
 من در روز لفامت سردار تمام مردم هستم(.)1

 پفامبر ما معجزاتي دارد از جمبه:

 لرآن أ 1

 دونفم ددن ما  أ 2

 اسراء و معراج أ 3

 سالم نمودن سنگ به ايشان أ 4

 گريه نمودن تنه نيل در فراق ايشان أ 5

 جودش آب از بفن انگشتان ايشان. أ 6 

 
 به پيامبراننتايج ايمان  ـ 11

 ايمان به پفامبران نتايجي دارد، از جمبه: 

يقفن مي كنفم خداونأد نسأبت بأه بنأدگانش رحمأت، احسأان و عنايأت دارد كأه         أ 1

 دان را در  دهند. پفامبران را فرستاد  تا مردم را هدايت كنند و لوانفن دين

 دود.ي؛ با ايمان به پفامبران صحفح ميايمان و عقفد أ 2

 اري بند  بياطر اين نعمت ايهي.دكر گزأ 3

گأ اريم و آنأان را مأد ر دايسأته     داريم و به آنها احترام مأي ميپفامبران را دوست أ 4

 كنفم.مي
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 هاپرسش

 دود؟چه چفزهايي را دامل مي ايمان به محمدأ 1

 خواهد؟رسول خداست، از ما چه مي گواهي به اين كه محمدأ 2

 ت پفامبر ما، محمد بادد، ذكر كنفد؟يك ديفل كه بفانگر فضفبأ 3

 پنج تا از معجزات پفامبر را ذكر كنفد؟أ 4

 ايمان به پفامبران چه نتايجي دارد؟ أ 5
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 ركن پنجم:  ايمان به روز آخرت

 هدف از ايمان به روز آخرت:  ـ 1

منمور از ايمان به روز آخرت همأان ايمأان بأه لفامأت اسأت كأه در آن مأردم بأراي         

گويند كه پأس از  دوند، به همفن عبت آن را روز آخرت ميبرانگفيته ميحساب و جزا 

 گفرند.آن ديگر روزي نفست و بهشتفان در منزل خود و دوزخفان در جاي خود لرار مي

 
 معناي ايمان به روز آخرت: ـ 2

معناي ايمان به روز آخرت اين است كه به طور لطعأي هأر چأه در لأرآن و سأنت از      

هاي آن، برانگفيتأه دأدن از لبأر،    عم از آزمايش لبر، ع اب و نعمتامور پس از مرگ ا

رسأي، تأرازوي اعمأال، صأراط، دأفاعت،      هاي اعمال، حسأاب حشر، حوض، توزي  نامه

 بهشت، دوزخ و... را تصديق كنفم.

 فرمايأد: خداوند متعال در توصف  مؤمنان مي      :   و اينأان(

 «4بقر /»ن دارند(.به آخرت ايما

  فرمايد:و مي                         

              ،ا  معبودي است كه معبأود برحقأي جأز او نفسأت( :

 در  كند بهمان روزي كه[لطعاً دما را در روز لفامت جم  مي

 «87نساء/»گوتر است؟!(.آن هف  دكي نفست و چه كسي از ا ، در گفتار راست

 
 ي)آزمايش( قبرفتنه ـ 3

منمور از آزمايش لبر سوال دو فردته از انسان است كه از پروردگأار، ديأن و پفأامبر    

نگه اند با لول استوار و ثابت لدم كنند. خداوند متعال كساني را كه ايمان آورد سوال مي

گويد: پروردگارم ا ، دينم اسالم و پفأامبرم محمأد اسأت. امأا     ي مؤمن ميدارد، بند مي
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گردانأد، يأ ا كأافر و كسأي كأه در ايمأانش ترديأد دادأته بادأد          كاران را گمرا  ميستم

هأا در  گفتند، مأن هأم گفأتم. ايأن    دانم! دنفدم مردم چفزهايي ميگويد: ها ! ها ! نميمي

: فرمايأد مي ها است كه پفامبراند. كه حديث انس يكي از آندد احاديث صحفح ذكر 

و او صأداي   أ روندأ دود و همراهانش مأي )آنگا  كه بند  در لبر  گ ادته مي

أ ي اين مردأ گويند دربار نشانند و ميآيند و او را ميدو فردته مي أ دنودپاي آنان را مي

رسول خداسأت. بأه   دهم كه او بند  و گويد: گواهي ميگويي؟ مؤمن ميچه مي أ محمد

گويند: به جايگاهت در دوزخ نگا  كن كأه ا  آن را بأه جايگأا  در بهشأت تغففأر      او مي

گوينأد:  بفنأد امأا بأه منأافق يأا كأافر مأي       داد  است. رسول خدا فرمود: هأر دو جأا را مأي   

گفتند، دانم من هم آنچه مردم ميگويد: نميگويي؟ ميي اين مردبمحمد[ چه ميدربار 

گويند: تو نه دانستي و نه سعي كردي كه بداني. سپس با پتكأي آهنأي   . به او ميگفتممي

ي هأا همأه  دهد كه بجز انسان و جنكوبند. چنان فريادي سر ميمحكم بر فرق سر  مي

 دنوند(. ميبولات اطراف او فرياد  را مي

 
 هاي قبرها و عذابنعمت ـ 4

 بفند؛ چه دفن بشود يا نشود.هاي لبر را ميها يا ع ابهر كس بمفرد نعمت

 فرمود:در دعاي پس از درودهاي تشهد مي ديفل ع اب لبر: پفامبر
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بأرم، و از  برم، و از ع اب لبر به تو پنا  مأي يهي! از ع اب دوزخ به تو پنا  مي)ا1

 برم(.ي مسفح دجال به تو پنا  ميبرم و از فتنهها به تو پنا  ميها و مرد ي زند فتنه

فرمايد: ي فرد مؤمن ميدربار  هاي لبر: پفامبرديفل نعمت

)پس از آن كه بأه سأوال دو فردأته در لبأر  پاسأخ      2

گويأد بأرايش فردأي از    ام راسأت مأي  زند، بند اي از آسمان صدا ميدا دهند دهد؛ نمي

بهشت پهن كنفد و يباس بهشتي بپودانفد و دري بسوي بهشت باز كنفد. به ايأن ترتفأ  از   

كنأد، گشأاد   آيد و لبر  تا جايي كأه چشأم كأار مأي    رو  و خودبويي آن به لبر  مي

 دود(.مي

 

 هاپرسش

 چفست؟منمور از روز آخرت أ 1

 ايمان به روز آخرت يعني چه؟أ 2

 منمور از آزمايش لبر چفست؟ ديفل آن را ذكر كنفد؟أ 3

 هاي لبر را ذكر نمايفد؟  ها و ع ابديفل نعمتأ 4

 
 برانگيخته شدن پس از مرگ ـ 5 

 گويند.بر انگفيته ددن اموات از لبر، با صور دوم را بعث مي بعث:

 گويند.اب و جزا را حشر ميبردن مردم به مول  براي حس حشر:

فرمايأأأأد: خداونأأأأد متعأأأأال مأأأأي                   

                        :   كسأأأاني كأأأه كأأأافر(
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دوند!؟ بگو: چرا، سوگند به پروردگارم كأه  يددند گمان كردند كه هرگز برانگفيته نم

ايد لطعا خبر دار خواهفد دد، و ايأن بأراي   دويد، سپس از آنچه كرد حتما برانگفيته مي

 « 7تغابن/»ا  آسان است(.

)روز لفامأت مأردم   1: فرمايدمي پفامبر

 دوند(.عريان و ختنه نشد  حشر ميپاي يغت، 

كند ببكأه هأر فأرد از بأرادر، مأادر، پأدر،       در آن روز هف  كس از ديگري سوال نمي

كند؛ چرا كه هر كس گرفتار حال خود  است و به كسي ا  فرار ميدوست و خانواد 

 رسد.ديگر نمي

 
 احوال مردم در محشر

 مردم در محشر به چند دسته هستند:

برند تأا جأايي كأه يكأي از     ذيت، خواري و افسوس خوردن به سر مي اي : كفار؛ در

 ي نباءي آخر سور : )اي كا ! خا  بودم(.آيه«يا لَيْتَني كُنْتُ تُراباً»گويد: آنان مي

 دوند.دان به غ اب و سيتي گرفتار ميي گناهانكار به انداز ب: مؤمنانر گنا 

گرداند و فردتگان با مژد  بأه  غمگفن نميت: پرهفزگارانر با تقوا را آن ترس بزرگ، 

دهد. بأه ايأن ترتفأ  تأرس و     ي خود لرار ميآيند و ا  آنان را زير سايهماللات آنان مي

 رود.دان در آن روز از بفن ميهراس

 
 رسيجزا و حساب

دهند و تمأام  رسي و جزا اين است كه هر فرد را در برابر ا  لرار ميمنمور از حساب

دهنأد.  كننأد و جأزا مأي   دهند و سپس برايش محاسأبه مأي  فر و در او را نشان مياعمال خ
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دود گفرد. امّا دست چپ كافر پفچاند  ميي اعمال خود را با دست راست ميمؤمن نامه

 دهند. ا  ميي اعمايش را به دست چپو از پشت سر پروند 

فرمايأأأد: خداونأأأد متعأأأال مأأأي              

                       

                      :  پأأس كسأأي(

ا  داد  دأود، بأزودي حسأاب آسأاني از او گرفتأه      ي اعمايش به دسأت راسأت  كه نامه

ي گأردد. و امأا كسأي كأه نامأه     ا  بأاز مأي  خواهد دد و خودحال به نزد اهل و خانواد 

زند واي بر من كه هأال  دأد    دود، بزودي فرياد مياعمايش باز[ پشت سر  داد  مي

 «7أ 12انشقاق/»دود(. هاي سوزان آتش انداخته ميام! و به دعبه

 
 حوض  

توانند به كنار آن برونأد  ا  ميدر مفدان محشر حوضي دارد كه فقط امت پفامبر

تأر و از بأرف   نودند، آب اين حأوض از دأفر سأففدتر، از عسأل دأفرين     و از آن آب مي

ي يك ما  را  است. هر كأس از  سردتر و از مشك خودبوتر است كه طول آن به فاصبه

 در احاديث صحفح آمأد  اسأت. پفأامبر    دود. اين اوصافآن بنودد هرگز تشنه نمي

 روم(. )من پفش از دما به كنار حوض مي1:«الْحَوْضِ عَلَى فَرَطُكُمْ أَنَا»فرمايد: مي

 
 ميزان)ترازو(

كننأد.  ي آن اعمال خفر و در بنأدگان را وزن مأي  مفزان همان چفزي است كه بوسفبه

در پأي آن وارد بهشأت    در آن روز ترازوي اعمأال خفأر مؤمنأان سأنگفن خواهأد بأود و      

گردنأد. خداونأد   ي اعمال خفر كافران خايي و سبك و سپس به دوزخ ميدوند و پبهمي
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فرمايأد: متعال مأي                    

                              

:      اما كسي كه ترازوهايش بدرآن روز[ سنگفن بادد در يأك زنأدگي رضأايت بيأش(

گاهش هاويهيواهد بود و تأو چأه   خواهد بود، و كسي كه ترازوهايش سبك بادد، جاي

 «6أ 11لارعه/»داني كه هاويه چفست؟ آتشي است سوزان(. مي

 
 صراط

 تأر اسأت. پفأامبر   روي دوزخ كه از دمشفر تفزتر و از مو باريكصراط پبي است 

فرمايد: مي
گ ارنأد،  )روي دوزخ صأراط را مأي  1

كنند، در آن روز جأز رسأوالن هأف     ام اويفن كساني هستفم كه از آن عبور ميمن و امت

گويند: ايهأي! سأالمتي   زند و دعاي رسوالن در آن روز اين است كه ميكس حرف نمي

 د ! سالمتي د !(.

 فرمايد:در حديث ديگر مي

يا مانند: باد يا ماننأد  چشم بهم زدن يا همانند برق  )افراد مؤمن از صراط در يك 2

، به اين ترتف  برخي بأا  كننداسبان تفز رو و يا مانند حركت كاروان از روي آن عبور مي

يابند و برخأي در آتأش   ، برخي با مشكل نجات مييابندسالمتي آدكارا از آن نجات مي

   دان از آن كشفد  خواهند دد(.دوند تا آن كه آخريندوزخ انداخته مي
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 هاپرسش

 منمور از بعث و حشر چفست؟ أ 1 

 برخي از آنچه را كه در حشر اتفاق خواهد افتاد ذكر كنفد؟ أ 2 

 حال مردم در محشر به چه صورتي خواهد بود؟  أ 3

 منمور از جزا و حساب چفست؟ أ 4

 حوض و صراط را توصف  كنفد؟ أ 5 

 كنند؟ مردم چگونه از روي صراط عبور مي أ 6

 
 بهشت و دوزخ

ترديأأد بهشأأت و دوزخ حأأق و فرجأأامر تمأأام ميبولأأات اسأأت. بهشأأت منأأزل   بأأدون 

بادد كه براي مومنان و دوزخ منزل ع ابي است كأه بأراي كأافران آمأاد      هايي مينعمت

فرمايد: ي مؤمنان ميدد  است. خداوند متعال دربار 

و عمأل صأايح انجأام     )كسأاني راكأه ايمأان آورد     

 «  25بقر /»ها نهرها جاري است(.هايي است كه از زيرآندان باغبراياند مژد  د  كه داد 

بترسأفد كأه    )ازآتشي فرمايد: كافران مييو دربار 

 «131آل عمران/»براي كافران آماد  دد  است(.

بهشأأت و دوزخ هأأم اكنأأون وجأأود دارنأأدو هرگأأز نأأابود نيواهأأد دأأد و در بهشأأت  

هايي است كه هف  چشمي نديأد  و گودأي نشأنفد  و بأه دل هأف  بشأري خطأور        نعمت

ا   هأا را جأز  هايي وجود دارد كه حقفقأت آن ها و دكنجهنكرد  است. در دوزخ ع اب

 داند.  كسي نمي
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 هاپرسش

هايي است كه ا  براي متقفان آماد  كرد  گويفم بهشت منزل نعمتبه چه ديفل ميأ 1

 است؟

هايي اسأت كأه ا  بأراي كأافران آمأاد       گويفم دوزخ منزل ع اب به چه ديفل ميأ 2

 كرد  است؟

وند يأا خفأر؟ بأا ذكأر     دأ اكنون بهشت و دوزخ وجود دارند؟ و آيا نابود ميآيا همأ 3

 ديفل در  دهفد؟

 ي ايمان به روز آخرت را در  دهفد؟ثمر أ 4
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 ركن ششم: ايمان به تقدير

 معناي ايمان به تقدير:  

ي تمأام انأواع خفأر و دأر، تبأخ و      ايمان به تقدير اين است كه معتقد بادفم ا  انأداز  

دت را آفريأد  اسأت. و   دفرين را مقدر كرد  است و گمراهي، هأدايت، بأدبيتي و سأعا   

 فرمايأد:  ها بدست اوست. خداوند متعال ميها و تعففن روزيپايان مهبت   

            .)چأرا كأه   « 44لمأر/ »: )به طور لط  ما هأر چفأز را بأه انأداز  آفريأديم

 خايق، پرور  دهند  و مايك همه چفز خداوند متعال است.

 
 تقديردرجات ايمان به 

 عبم خداوند متعال فراگفر است و بر همه چفز احاطه دارد.أ 1

تمام آنچه لرار است تا روز لفامت اتفاق بفافتد در يو  محفوب نودته دأد  اسأت.   أ 2

فرمايأد: ي تقدير: خداوند متعال مأي ديفل اين دو درجه          

                           :  آيأأأأأأأا(

اي بدر يأو   ها همه در نودأته داند؟ اينو زمفن است مي داني كه ا  آنچه در آسماننمي

 «73حج/»بادد، لطعا اين براي ا  آسان است(.محفوب[ مي

ي اوست. افتد به اراد فاق ميي خداوند متعال در حال اجراست ي ا هر چه اتاراد  أ 3

        فرمايأد:  خداوند متعال مي    و( :

 «24تكوير/»توانفد اراد  كنفد جز آنچه را كه خداوند جهانفان بيواهد(.حال آن كه نمي

آفريأأد  اسأأت. و  دأأان مقأأدر كأأرد خداونأأد متعأأال ميبولأأات را بأأا آنچأأه بأأراي أأأ 4

 فرمايأأد:مأأي                ا  خأأايق همأأه( :

 «62زمر/»چفز و بر همه چفز حافظ و ناظر است(.
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 ي ايمان به تقديرثمره

 ايمان به تقدير نتايج عمفمي دارد از جمبه:

اعتماد به ا  و اسأتعانت از او بأا    أ 2 دود.انسان به سعي در اعمال نفك تشويق مي أ 1

 استفاد  از اسباب و وسايل.

 دود كه كفنه، حسد، تكبر و پريشاني از بفن برود.ايمان به تقدير موج  مي أ 3

 

 هاپرسش

 ايمان به تقدير يعني چه؟ أ 1

 ديفل ايمان به تقدير را ذكر كنفد؟ أ 2

 كنفد؟ي ايمان به تقدير را ذكر مرات  چهار گانه أ 3

 اي دارد.ايمان به تقدير چه ثمر  أ 4
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 از عقیده   يردسهای 
 1   سنت و جماعتاهل

 

 

 تأليف:
 گروهي از علما

 
 ي مقدماتبراي دوره

 كالس دوم
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و آنچه با كمـال ايـن دو منافـات     هاي( توحيد و ايماننواقض )باطل كننده

 دارد

 

 كفر   ـ 1

 نفاق ـ 2

 شركـ 3
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 ول: كفري انقض كننده

 

 الف: تعريف كفر

 ب: انواع كفر

 هايي از كلمات و افعال كفر آميزج: نمونه
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 همقدم

 اما بعد: 

هاي كالس اول ابتدايي است. در تأليف  ايأن كتأاب را  و رو     هاين كتاب براي بچ

رعايأت دأد     سردار رسوالن، امام متقفان، خاتم پفامبران و رسوالن، پفامبر ما محمأد 

هأا و پأا    درست از همان جايي كه رسول خدا دعوت خود را از اصأال  لبأ    است و

كرد  است، دروع كأرديم.   ها آغازها و دهوتها، دكها از تمام انواع در سازي دل

در حقفقت را  محقق گردانفدن معناي ال إيأه إال ا  همأفن اسأت. رسأول خأدا در آغأاز       

)بگويفأد: الإيأه إال ا      دعوت خود خطاب به مردم فرمود:

 دويد(.كامفاب مي

عوت به توحفأد تهفأه و تنمأفم دأد      اين درس برمباني همفن حديث و همفن دروع د

ي افأراد آن جامعأه   است. تا به ياري ايهي در پرتوي الإيه إال ا  نسبي پديد آيد كه همأه 

 مسفر نجات را طي كنند و در دين و دنفا به فال  و سر ببندي برسند! 

ي رودأن تأايف    بحمد ا ، اين كتأاب بأه صأورت آسأان، سأاد  و بأر اسأاس برنامأه        

توانأد ببعأد از آن كأه مطايأ  ايأن      آموز به راحتي مأي اي كه دانش، بگونهگرديد  است

كتاب را فرا گفرد[ عقايد و باورهاي صحفح را از باطل تشأيف  دهأد. مسأايل اعتقأادي     

ي درعي در لرآن و سنت، مطابق فهم سب  صأايح گرفتأه انأد و در    اين كتاب را از اديه

هاي تمرينأي  و در آخر هر درس پرسشهر درس معبومات مرت  و مرتبطي وجود دارد 

 ها بتواند درس را مرور كند و به حافمه بسپارد.ي آناند تا دانش آموز بوسفبهلرار داد 
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ي تال  چند نفر از عبما و مربفاني است كأه در تأايف  و بأازنگري آن    اين كار ثمر 

كتأاب را  ي عقفأد  ايأن   اند. در اصل گروهي از اسأاتفد متيصأ ر ردأته   مشاركت دادته

اي ها را اضافه كردند. از نمر عبمي، عد اند. سپس گروهي از مربفان پرسشتايف  كرد 

 اند. از عبماي بزرگ كار بررسي اين مجموعه را انجام داد 

خواهفم كه اين تال  را مففد والأ  گردانأد و آن را بأراي تمأام     از خداوند متعال مي

اند، سراسر بركت گرداند اني مشاركت دادتهكساني كه در آماد  سازي، تايف  و بازخو

 ها بهترين پادا  دهد!و از طرف اسالم و مسبمانان به آن

 درود و سالم بر پفامبر، خاندان و يارانش همگي باد!                                  
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 اهداف كلي ما از اين مجموعه

 اسالمي. يباال بردن سطح آگاهي دانش آموزان در بحث عقفد  أ 1

مستند نمودن مسايل اعتقادي با نصوص درعير لرآن و سنت در پرتو فهأم سأب     أ 2

 صايح.

گونأه  اي كأه هأف   ي اسالمير صأحفح بگونأه  تربفت دانش آموزان بر اساس عقفد  أ 3

فرمايأأد: اي از دأأر ، كفأأر يأأا بأأدعت ندادأأته بادأأند. زيأأرا خداونأأد متعأأال مأأي  دأأا به

                     

                   داد  نشأأد  جأأز ايأأن كأأه  : )و بأأه آنأأان دسأأتور

، خايصانه ا  را عبادت كنند، دين پا  و خاي  بتنها دينر[ اوسأت، نمأاز را برپأا دارنأد    

   «5بفنه/»زكات را بدهند، و دين پايدار اين است و بس(. 

ي توحفأد بأا انأواع    آگا  نمودن دانش آموزان در خصوص مسايبي كه در عقفأد   أ 4

دأان محفأوب بمانأد و از آن چأه در طأول      يكند، تأا عقفأد   ي آن ايراد وارد ميگانهسه

 فظ نمايند.گرداند، خوددان را حزندگي فرد را به دام در  گرفتار مي

ي صحفح و دناخت لواعد باال بردن سطح آگاهي دانش آموزان در اصول عقفد  أ 5

 ي و باورهاي صحفح را از فاسد تشيف  دهند.كبي تا بتوانند عقفد 

آگا  نمودن دانش آموزان در مورد مماهر بأت پرسأتي جديأد و جاهبفأت دوران      أ 6

 پفامبر

  صأحفح بأراي دانأش آمأوزان مسأبمانر      ي درسأي مشيصأي از عقفأد   بايد برنامأه  أ 7

 ي ابتدايي تدريس دود.دور 
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 ويژه مربيان:

زماني  ا ي هر فرد مكب  است، رسولي توحفد اويفن وظففهيادگفري عقفد  أ 1

 كه معاذ را به يمن فرستاد خطاب به او فرمود:
دهي گواهي دادن بأه ايأن بادأد    )بايد اويفن چفزي كه مردم را به آن دعوت مي 

 كه معبود بر حقي جز ا  نفست(.

هاسأت، يأ ا وظففأه دارد كأه دانأش      دار دانش آموزان و مربي دوم آنمعبم امانت أ 2

كنأد، آدأنا   اد وارد مأي ي آن ايأر گانأه ي توحفد با انواع سهآموزان را با هر چه در عقفد 

هاي دركي كه در طول زندگي بأا آن  دان حفاظت دود و از انحرافيگرداند تا عقفد 

 دوند، دوري نمايند.روبرو مي

معبم ايگوست، ي ا دانش آموزان)داگردانش( در حركات، سأكنات، رفتأار و گفتأار    

خود لأرار دهأد و در    ا  را ايگويكنند. پس دايسته است كه معبم، رسولاز او تقبفد مي

 تمام امور زندگي از ايشان پفروي كند.

معبم بايد متوجه مسؤيفت سنگفن خود بادد و بداند كه چه امأانتي بأدو  اوسأت، او    

است. ي ا اگر آنان را بأه خأوبي تربفأت كنأد،      مسؤل تربفت نسل مؤمنر به ا  و پفامبر

كه دانأش آمأوزان از او پفأروي     برايش پادادي همانند پادا  آنان داد  خواهد دد، چرا

دهنأد. امأا اگأر رفتأار نادرسأتي دادأته بادأد گنأا  رفتأار          كنند و اعمال او را انجام ميمي

 كنند، بدو  اوست.خود  و دانش آموزاني كه از او پفروي مي

معبم بايد ظاهري پاكفز  و زيبا دادته و با ولار بادد تا لدرداني و احتأرام دأاگردانش   

 و تال  نمايد تا جَوّ كالس سردار از دوستي و محبت گردد. را بدست آورد

دايسته است كه معبم به موضوع درس پايبند بادد و مطاي  درس را به رو  عبمأي  

و تربفتي متناس  با سطح فهم دانش آموزانش تدريس نمايد، در اين كأار بأا مراجعأه بأه     

 ها كمك بگفرد.هاي عبمي، از آنكتاب

هأا را بأا رودأي تشأويقي و تحريأك كننأد  بأراي        ال و جوابدايسته است معبم سو

 اذهان دانش آموزان مطر  نمايد.
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گأ رد آدأنا   دان مييها و آنچه در جامعهمعبم بايد دانش آموزان خود را با والعفت

دان ذكر كند تا بصأورت زنأد  مبأاني    هايي را كه در جامعه پديد آمد  براينمايد و مثال

هاي اسالم براي هر زمأان و مكأان دايسأتگي    به يقفن بدانند كه آموز اسالم را دريابند و 

 دارد.
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 ي اول: كفرنقض كننده

اي : كفر در يغت به معناي پوداندن و پنهان كردن است و در اصطال  درع به ضأد  

 دود.ايمان گفته مي

 
 ب: انواع كفر: كفر بر دو نوع است:

دود كه براي گرداند و باعث مين خارج مينوع اول: كفر اكبر است كه فرد را از دي

 همفشه در دوزخ بماند. اين نوع كفر بر پنج لسم است:

 
 قسم اول: كفر تكذيب  

چفأزي   كفر تك ي  آن است كه بر خالف حق بگوينأد يأا ادعأا كننأد كأه پفأامبر      

 ي زير بفانگر همفن نوع كفر است: خالف حق آورد  است. آيه

 فرمايأأأد: خداونأأأد متعأأأال مأأأي              

                      :   چأأأه كسأأأي(

كارتر از آن كسي است كه بر ا  دورغ بندد، يأا حأق را چأون بأه او رسأد تكأ ي        ستم

 «68عنكبوت/»دوزخ نفست؟!(. كند؟!! آيا جايگا  كافران در

 
دوم: كفِر انكار و از سر تكبر نپذيرفتن حق، در حالي كه در دل آن را قبول 

 دارد!؟

از جانأ  پروردگأار    اين نوع كفر به اين صورت است كأه فأرد حأق را كأه پفأامبر     

پفأروان آن، از پفأامبر پفأروي     يأا آورد  لبول دارد، يفكن بأا تكبأر و حقفأر دأمردن حأق      

  فرمايأد: . خداوند متعال مأي كندنمي                

                 :    و آنگأأا  كأأه بأأه فردأأتگان(
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و  گفتفم آدم را سجد  كنفد، همه سجد  كردند جز دفطان كه انكار كرد و تكبر ورزيأد 

 «  34بقر /»از كافران دد!؟(.

 

 سوم: كفر شك و ترديد:

در اين نوع كفر فرد در پفروي از حق دك و ترديأد دارد يأا در ايأن كأه حتمأا حأق       

همفن است، دك دارد. به اين ترتف  هأر كأس در پفأروي از آنچأه پفأامبر آورد  دچأار       

و گمأان مبأتال    دك گردد يا جايز بداند كه خالف پفامبر حق بادد، لطعا بأه كفأر دأك   

 دد  است.

فرمايأد:  ديفل: خداوند متعأال مأي                  

                                 

                            

                    ،      

         :  در حايي كه نسبت به خويشتن ستم كار بود، وارد باغ خود(

كأنم لفامأت   كنم كه هرگز اين باغ نابود دود! و گمأان نمأي  مان نميدد و گفت: )من گ

برپا گردد! و اگر به نزد پروردگارم بازگردانأد  دأومبو لفأامتي در كأار بادأد[جايگاهي      

كرد. گفأت:  بهتر از اين خواهم يافت! دوست ببا ايمان[ او در حايي كه با وي گفتگو مي

نطفه آفريد و پس از آن تأو را مأرد كأامبي    آيا به خداوندي كه تو را از خا ، سپس از 

كرد  است، كافر ددي؟! ويي من كسي هستم كه ا  پروردگار من است و هف  كس را 

 «35أ 38كه »دهم(.دريك پروردگارم لرار نمي
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 گرداني(چهارم: كفر اعراض)روي

آن گفرد و بأه  نمايد، آن را ياد نميكفر اعراض آن است كه آگاهانه به حق پشت مي

كند. اعراض از حق به صورت لويي، فعبي، اعتقادي، اجمايي و يا تفصفبي كفر عمل نمي

 فرمايد: است. خداوند متعال مي           كساني( :

 «3احقاف/»گردانند(.اند، رويكه كافر ددند از آنچه بفم داد  دد 

گرداند. مثأل ايأن كأه    از آنچه پفامبر آورد  است با زبان رويبه اين ترتف  هر كس  

دهأم، يأا بأه آنچأه آورد      كنم، يا آنچه بگويد انجام نميپفروي نمي بگويد: از پفامبر

نفأأاز نأأدارم، بيأأا آگاهانأأه لأأول كسأأي ديگأأر را بأأر احاديأأث صأأحفح رسأأول ا  تأأرجفح  

 گراني مبتالست.دهد[چنفن فردي به كفر روي

 

 نفاق   پنجم: كفر

كفر نفاق آن است كه فردي به ظاهر از پفامبر پفروي كند در حايي كه لببأا منكأر آن   

فرمايأد:  بادد و آنچه آورد  لبول ندادته بادد. خداوند متعال مي         

                     : آنأان[   ن است كه ب)اين بياطر آ

دان مهر زد  دد. اينان ديگأر بحأق   اول ايمان آوردند سپس كافر ددند؛ از اين رو بر دل

 «3منافقون/»فهمند(. را[نمي

 
 نوع دوم: كفر اصغر 

گأردد. در والأ  ايأن نأوع كفأر،      كفر اصغر آن است كه فرد با آن از دين خارج نمي

رسأد.  اند اما به كفر اكبأر نمأي  ر به كار رفتهگناهاني هستند كه در لرآن و سنت با نام كف

  فرمايأأد:ماننأأد: كفأأران نعمأأت. خداونأأد متعأأال مأأي     

                      :   ا(
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هأأا بأأه فراوانأأي از هأأر جأأا ن و آرام بأأود و همأأوار  روزي آنآبأأادي را مثأأال زد  كأأه  مأأ

 «  112نحل/»هاي ايهي ناسپاسي كردندبو كفر ورزيدند[(.رسفد اما آنان نسبت به نعمتمي

 الْمُسسنلِ    سِبَابُ»فرمايد: جنگفدن با مسبمان در سنت، كفر نامفد  دد  است. پفامبر مي

 ن مسبمان فسق و جنگفدن با او كفر است(.)ددنام داد1«:كُفْرٌ  َقَِِالُهُ فُسُوقٌ

 

                                                 
  21/1و مسلم  17/1-12ص 64. بخاري ش1
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 هايي از كلمات و افعال از نوع كفر اكبر:نمونه

 هايي از كلمات كفر آميزاول: نمونه

 ها.ددنام دادن به ا  يا دين اسالم يا تمام فردتگان يا يكي از آن

 ددنام دادن پفامبر يا يكي از رسوالن.

 پفامبران يا دين خداوند. استهزا و مسير  كردن خداوند، فردتگان،

 ترسم يا ا  را دوست ندارم.كسي كه بگويد: من از ا  نمي

كسي كه بگويد: برخي از مردم توان اين را دارند كه در تمام نمام هستي يا لسمتي از 

 آن تصرف كنند.  

 
 هايي از افعال كفر آميزدوم: نمونه

 آيات لرآن بادد، در جاهاي كثف .آگاهانه انداختن لرآن يا هر كتابي كه در آن أ 1

 حكم به غفر آنچه ا  نازل كرد ، با اعتقاد به جواز آن.أ 2

 سحر كردن، يادگفري و آموز  آن، با اعتقاد به جواز اين كارها.أ 3

 

 هاپرسش

 كفر را از نمر يغوي و درعي تعري  كنفد؟أ 4

 فل در  دهفد؟گرداند با ذكر ديالسام كفر اكبر كه فرد را از دين خارج مي

 گرداند با ذكر يك مثال در  دهفد؟كفر اصغري كه فرد را از دين خارج نمي

 براي هر يك از كبمات و افعال كفري دو مثال ذكر كنفد؟

 هاي كفر اكبر و كفر اصغر را ذكر كنفد؟ترين فرقمهم
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 نفاق ي دوم:نقض كننده

 

 الف: تعريف آن

 ب: انواع آن

 تقادي و عمليهايي از نفاق اعج: مثال

 د: تأثير نفاق بر جامعه
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 دوم: نفاق:

 الف: تعريف آن

نفاق اين است كه به ظاهر مسبمان و نفكوكار، اما در دل كافر و درور بادد. خداونأد  

 فرمايأد:  متعال با ادار  به اين والعفت مأي            : 

 «  67وبه/ت»)لطعاً منافقان فاسق هستند(.

 يعني: از دين خارج هستند و ا  منافقان را از كافران بدتر لرار داد  است.

تأرين  )لطعأاً منافقأان در پسأت    فرمايد: و مي 

 «  145نساء/»ي دوزخ هستند(.طبقه

 
 انواع نفاق  

 نفاق بر دو نوع است:

 ل: نفاق اعتقادينوع او

نفاق اعتقادي اين است كه فردي به ظاهر ادعاي مسبماني كند اما در دل كأافر بادأد.   

ترين جاي دوزخ ع اب گردد و در پايفنبا اين نوع نفاق، فرد بطور كل از دين خارج مي

 خواهد دد. بطور مثال:

را ناپسأند   آورد  است، مانند: نماز، حج يا زكأات  فردي يكي از احكامي كه پفامبر

 بداند.

 هنگام دكست مسبمانان در جنگ با مشركان خودحال دود.

 هنگام پفروزي مسبمانان در جنگ با مشركان ناراحت دود.

 
 نوع دوم: نفاق عملي

رسأد،  نفاق عمبي آن است كأه فأردي يكأي از اعمأال منأافقفن را كأه بأه كفأر نمأي          

ي ايمأان  مبأي فأرد از دايأر    مرتك  دود. در حايي كه در لب  مأؤمن بادأد، بأا چنأفن ع    
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ي بفرون ددن از ايمان هست. در وال  چنفن فردي ايمان بأه  گردد. ايبته وسفبهخارج نمي

 همرا  برخي از صفات نفاق را دارد.

 
 هايي از نفاق عملينمونه

 خالف وعد  كردن.

 گويي.دروغ

 خفانت در امانت.

 وَإِذَا أَخْلَمفَ  وَعَدَ وَإِذَا كَذَبَ حَدَّثَ إِذَا ثٌثَلَا الْمُنَافِقِ آيَةُ»فرمايد: مي ديفل: پفامبر

گويد، چون وعأد   ي منافق سه تا است؛ هرگا  حرف بزند دروغ مي)نشانه1:«خَانَ اؤْتُمِنَ

 كند(.كند و هرگا  به او امانتي دهند، خفانت ميمي دهد، خالف وعد 

 
 تاثير نفاق بر افراد و جامعه

 و آثار خطرناكي براي افراد و جامعه به دنبال دارد، از جمبه:هر دو نوع نفاق، پفامدها 

گردانأد و موجأ    ي اسأالم خأارج مأي   اگر نفاق اعتقادي بادأد، فأرد را از دايأر     أ 1

دأأود كأأه بأأه دوزخ انداختأأه . بأأه بأأدترين عأأ اب گرفتأأار دأأود. خداونأأد متعأأال      مأأي

 فرمايأد: مي                                : 

گأأري دأأان يأأاريي دوزخ هسأأتند و هرگأأز بأأرايتأأرين طبقأأه)لطعأأا منافقأأان در پسأأت

 «145نساء/»يابي(.نمي

 يابد.ددمني و تنفر در جامعه رواج ميأ 2

گأردد و در برابأر خطرهأاي احتمأايي لأدرت      روابط اجتماعي سسأت و نأابود مأي   أ 3

 دهد.مقاومت خود را از دست مي
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 هاپرسش

 نفاق را از نمر يغوي و درعي تعري  كنفد؟

 خطر كفار براي دين بفشتر است يا خطر منافقان؟ چرا؟

 نفاق اكبر را با ذكر انواع آن، تعري  كنفد؟

 يي تعري  كنفد؟نفاق عمبي را با ذكر مثا
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 ي سوم: شركنقض كننده

 

 الف: تعريف شرك

 ب: چرا بايد شرك را بشناسيم

 ج: علت پديد آمدن شرك

 د: آيا در اين امت شرك وجود دارد؟

 ه: انواع شرك

 نوع اول: شرك اكبر

 نوع دوم: شرك اصغر

 و: پيامدهاي ناگوار شرك در افراد و...
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 سوم: شرك

 الف: تعريف شرك

ست كه يكي از انواع عبادت)مانند دعا، ن ر و...( را بأراي غفأر ا  انجأام    در  اين ا

 دهند. يا ميبولي را با خايق برابر بدانند!؟

 
 ب: چرا بايد شرك را بشناسيم؟

از آن جايي كه در  به ا  امري بس خطرنا  است و دناخت دلفق آن اهمفت بأه  

 ؛ چرا كه:سزايي دارد، بايد به آن توجه دايسته دادته بادفم

گردد كأه  دود و موج  ميترين گناهي است كه انسان مرتك  ميدر  بزرگأ 1

 همفشه در دوزخ بماند.

 هاست.ترين ظبمي بند  است و در  ظايمانهتوحفد حق خداوند و وظففهأ 2

دناسأأفم تأأا از آن دوري كنأأفم و بأأر حأأ ر بادأأفم. خداونأأد متعأأال  دأأر  را مأأيأأأ 3

فرمايأأأد:مأأأي                          

         :  و آنگا  كه يقمان به فرزند ، در حايي( 

كرد گفت: فرزندم، به ا  دريك لرار مد  كه لطعا در ، ظبم كه او را نصفحت مي

 «13يقمان/»بزرگي است(.

 
 ن شرك:ج: علت پديد آمد

هأا غبأو در محبأت صأايحان اسأت. خداونأد       عموماً عبت ولوع در  در مفان انسأان 

   فرمايأأأأد:متعأأأأال مأأأأي                

      : تان را رهأا نكنفأد! ود،   )و بآن مشركان[ گفتند: معبودان

 «23نو »ع، يغوث، يعوق و نسر را رها نكنفد(.سوا
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تأرين امأور بشأمار    دود كه غبو در محبت صايحان از خطرنأا  از اين آيه رودن مي

 رود.مي

 
 د: آيا شرك در اين امت وجود دارد؟  

ترديأأدي نفسأأت كأأه عمأأل انأأواع دأأر  در ايأأن امأأت پديأأد آمأأد  اسأأت. از جمبأأه 

چنان وجأود دارد، دأريك لأرار    آمد  و هم هاست در اين امت پديدهايي كه لرندر 

دان و صأدا زدن  دان و نشستن كنار لبرهايها، ن ر برايدادن صايحان، عبادت كردن آن

 ها در مشكالت از انواع در  است.آن

كه در  در اين امت به آدكارترين دكل پديأد   خبر داد  ثابت است كه پفامبر

 قَبَائِملُ  تَلْحَمقَ  حَتَّى السَّاعَةُ تَقُومُ لَا» فرمايد:ميخواهد آمد و بتان پرستفد  خواهد دد. و 

دأود مگأر زمأاني كأه     )لفامأت بأر پأا نمأي     1:«الْأَوْثَانَ يَعْبُدُوا وَحَتَّى بِالْمُشْرِكِينَ أُمَّتِي مِنْ

 كنند(.هايي از امت من به مشركفن بپفوندند و بتان را عبادت ميگرو 

 
 انواع شرك:

 ر و اصغر استشرك بر دو نوع اكب

 شرك اكبر: ـ 1

معناي آن: در  اكبر آن است كه عبادتي را براي غفر ا  انجام دهنأد. ماننأد: تأرس    

تواند نف  يا ضرر برساند و كسان)معبودان( از غفر خدا و بر اين باور بودن كه غفر خدا مي

ا را هماننأد: ا   هأ ها لربأاني كننأد، آن  ديگر را همانند: ا  دوست دادته بادند يا براي آن

تعمفم نمايند يا به همرا  ا  معبود ديگري را صدا زنند يا اطاعت كنند يأا عبأادتي را كأه    

دهند از اساس به نفت غفر ا  انجام دهند!!!؟ اين همان دركي است كه خداونأد  انجام مي

فرمايد:بيشد و ميمتعال هرگز آن را نمي               
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        : دهد، ا  بهشت را بر )بي گمان هر كس به ا  دريك لرار مي

 «72ما د »ا  دوزخ است(. گرداند و جايگا او حرام مي

 شرك اصغر: ـ 2 

تر است. رياء و ماننأد آن دأر  اصأغر هسأتند.     خطر در  از در  اصغر اكبر كم

گردانأد يأفكن توحفأد را خددأه دار     ي اسالم خأارج نمأي  ع در  فرد را از داير اين نو

اي براي در  اكبر است. بطور مثال رياء در عبأادت، لسأم خأوردن بأه     كند و وسفبهمي

 ها.غفر خدا، آويزان كردن يا بستن تعوي  و مانند اين

  د: پفامدهاي ناگوار در  براي افراد و جامعه فراوان است از جمبه:

 دوند.ديگر ميي يككنند و در عمل بند ديگر را عبادت ميمردم به جاي ا  يك

 كند.ها و خرافات در مفان مردم رواج پفدا ميبدعت

دود كه فرد براي همفشأه در  گرداند و موج  ميدر  تمام اعمال نفك را نابود مي

 دوزخ بماند. 

هأا در  هاسأت و انسأان  اهان و ظبأم پر از فحشا، گنيي كه در  رواج دارد، در جامعه

ي تكفه ها نتفجهآن بي ارز  هستند، عموم مردم آن از نمر روحي ضعف  و ناتوانند؛ اين

 و توكل به غفر ا  و طب  ياري از غفر اوست.

 دود كه فرد براي همفشه در دوزخ بماند. در  اكبر موج  مي

 و پفامدهاي ناگوار و خطرنا  ديگر... 

 

 هاپرسش

 ترين گنا  است؟را تعري  كنفد سپس توضفح دهفد كه چرا در  بزرگ در 

 براي هر يك از موارد زير ديفبي ذكر كنفد:

 بيشد.اي : خداوند كسي را كه در  ورزد نمي

 ب: خداوند بهشت را بر مشر  حرام گردانفد  و جايگاهش دوزخ است.

 توضفح دهفد كه آيا در امت اسالمي در  پديد آمد  است؟
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 ي از پفامدهاي در  را بر فرد و جامعه ذكر كنفد؟برخ

 هاي زير بگ اريد؟را جبوي گزينه×( ( يا عالمت ادتبا )عالمت صحفح)

دأود كأه   كنأد و موجأ  نمأي   ي اسالم خارج نمياي : در  اكبر انسان را از داير 

 همفشه در دوزخ بماند.

ام آن را دارد، در  اصغر ب: امفد دادتن از غفر خدا در امورد كه فقط ا  توان انج

 است.

 ت: لسم خوردن به غفر خدا در  اصغر است.
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 ها و اعمال شركيصورت

 

 رقيه)دم( ـ 1

 تميمه)تعويذ( ـ 2

 هاها و مانند اينتبرك جستن به درختان، سنگ ـ 3

 ادعاي علم غيب ـ 4

 جادو ـ 5

 افسون گري و فالگيري ـ 6

 گويي(منجمي )پيش ـ 7

ي هـا بوسـيله  ها، مزارها و تقـرب جسـتن بـه آن   ها، بارگاهتعظيم ضريح ـ 8

 ها و نذرها و ...قرباني
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 الف: رقيه)َدم(:

رلي جم  رلفه و به معنأاي دم كأردن اسأت كأه فأرد آسأف  ديأد  بأه بفمأاري تأ ،           

 گويند.نفز مي «عزائم»كنند و در عربي به آن ها را دم ميبفهودي و ديگر بفماري

 
 كم هر نوعها و حب: انواع َدم

 نوع اول: َدم كردن مشروع

رلفه)دم كردن( مشروع آن است كه از در  خايي بادد و به اين صورت اسأت كأه   

بر فرد بفمار آياتي از لرآن بيوانند و دَم كنند، اين نأوع دم كأردن جأايز اسأت چأرا كأه       

 پفامبر دم كرد  و به دم كردن دستور داد  است.

 
 شرايط دم كردن شرعي:

اند ي ا دايسأته اسأت كأه    ها را ذكر كرد شروع درايطي دارد كه عبما آندَم كردن م

ها توجه دادته بادفم تا در هنگام دم كردن كامال رعايت كنفم. دم ها را بدانفم و به آنآن

كردن مشروع اين است كه از آيات لرآن، دعاهأاي ثابأت از پفأامبر و بأه زبأان عربأي بأا        

دست ا  است و دَم تنها يك سب  اسأت، بأر فأرد آسأف      اعتقاد به اين كه فقط تلثفر به 

 ديد  خواند  دود.

 
 چگونه َدم كنيم؟

آيات لرآن يا دعاهايي كه در سأنت آمأد  را بأر فأرد بفمأار بيأوانفم و دم كنأفم. در        

ا  را دَم و با دست راست برخي افراد خانواد  حديثي به روايت عايشه آمد  كه پفامبر

فرمود: كرد و ميخود يمس مي
)ايهي! اي پروردگار مردم، اين بفماري را دور گأردان، او را  1

                                                 
  5761. بخاري ش1
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ف  گونأه بفمأاري   اي دفايي جز دفاي تو نفست، دأفايي كأه هأ   دفا د  كه تو دفاء دهند 

 نگ ارد(.
 

 نوع دوم: رقيه )دم كردن( ناجايز

دم كردن ناجأايز آن اسأت كأه در آن دأر  بادأد و در آن از غفأر ا  درخواسأت        

هأا،  كمك و ياري دأود، غفأر ا  را صأدا زننأد!؟ ماننأد: دَم كأردن بأا خوانأدن نأام جأن          

تن از غفر ا  و دأر  اكبأر   ها به فرياد خواسي اينفردتگان، پفامبران و صايحان كه همه

 است.

 
 تميمه)تعويذها(:

 الف: تميمه)تعويذها(:

گويند كأه بأه گأردن    اي را ميتما م جم  تمفمه است و تمفمه همان تعوي هاي نودته

كنند تا از چشم زخم حفظ دوند )يا نمر نشأوند(. گأاهي اولأات بأر     كودكان آويزان مي

  1بندند.ز تعوي  ميها و... نفمردان، زنان، حفوانات، مادفن

 
 ب: انواع تعويذ و حكم هر نوع:

 نوع اول:

تعوي  لرآني كه آياتي از لرآن را به نفت دفا بنويسند و به گردن آويزان كننأد يأا بأه    

بازو به بندند. عبما در اين بار  اختالف دارند اما لول صحفح عدم جأواز اسأت. چأرا كأه     

)هأر كأس تعويأ  آويأزان كنأد لطعأا       2:«أَشْمرَكَ  فَقَدْ ةًتَمِيمَ عَلَّقَ مَنْ»فرمايد: مي پفامبر

 در  ورزيد  است(.

                                                 
  و... تعويذ بستن ب  هم  چيز، عام و فراگير است. مترجمايران  ،. البت  در كشورهاي شرقي مانند: افغانستان، پاكستان1

گويد: اسناد آن قوي است. عيب ارناؤوط و ميبا تحقيق ش17652احمد شومسند  154ص 6ج 14271. مسند احمد ش8

  815/6و مستدرك حاكم 5116ش العشرة المسانيد بزوائد المهرة الخيرة اتحافو 
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 نوع دوِم تعويذها:
هأا،  هأا، اسأتيوان   نوع دوم تعوي هايي اسأت كأه از لأرآن نبادأد. ماننأد: بسأتن مهأر       

ها و انواع ميتبأ   هاي دفاطفن و جنها، اسمها، مفخ، نخ و بندها، كفش1ها، وَدَعْپوست

ها حرام و در  هستند. ايبته گاهي در  اصغر و گاهي در  اكبأر  اين ها؛ تمامطبسم

فرمايد: مي آيند كه به اعتقاد فرد بستگي دارد. پفامبربه دمار مي
 دود(.)هر كس چفزي باز انواع تعوي [ آويزان كند، به همان چفز سپرد  مي2

 
 ها و تعويذها شركيان در برابر َدمي فرد مسلمج: وظيفه

تا اين جا رودن دد كه برخي از دم و تعوي ها در  هستند و الزم است كأه بأدانفم    

ي هر فرد مسأبمان  ترين وظففهاي دارد؟ چرا كه مهمها چه وظففهفرد مسبمان در برابر اين

گردانأد، حفأظ   ا  را از تمام اموري كه آن را فاسد يا خدده دار مياست اين كه عقفد 

هأايش  گران)و جادوگران( بأراي درمأان بفمأاري   ها، افسوننمايد و هرگز به نزد خرافاتي

گردانند. اما هأر كأس بأه ا  توكأل     ا  را فاسد ميها لببش را بفمار و عقفد نرود كه آن

 گرداند.نفاز ميكند او را كفايت و بي

 

 هاپرسش

 يفل بنويسفد؟رلفه را تعري  كنفد و انواع آن را با د

 درايط دم كردن مشروع را بنويسفد؟

 تمفمه چفست؟

ها و صفات خداوند، چه حكمي دارد؟ با ذكر ديفأل لأول   بستن تعوي  از لرآن يا اسم

 صحفح را توضفح دهفد؟

                                                 
ب  نيت حفاظت از چشم زخم  يا مهره هاي سبز و... گيرند وي سفيدِ صدف مانند است ك  از دريا ميوَدَعْ مهره . 1

 بندند. مترجممي
 111ص6ج 12115و14741و12111احمد شو  611ص6ج1552ترمذي ش .8



 87 1 سنت و جماعتي از عقيده اهليدرسها

هأا و... چأه حكمأي    ها، استيوان بستن تعوي هايي كه از لرآن نفست مانند: بستن مهر

 دارد؟ با ذكر ديفل در  دهفد؟

 اي دارد؟ها و تعوي ها چه وظففهفرد مسبمان در برابر اعمال دركير دَم

 
 ها و...ها، سنگتبرك جستن به درخت ـ 3

 الف: معناي تبرك جستن:

تبر  جستن، اين است كه فردي در پي بركت و بدست آوردن خفر و افأزايش آن،  

كه توان و لأدرت   كارهايي انجام دهد. در حقفقت چنفن چفزي را بايد از كسي بيواهند

 آن را دادته بادد، و آن كس فقط ا  است و بس.

 
 ب: حكم تبرك جستن:

تبر  به اماكن، آثار، درختان و ادياص زند  و مرد  جايز نفست؛ چأرا كأه صأحابه    

جسأتند و  گفتند و تبر  مأي مي« ذات انواط»هنگام عبور از كنار درختي كه كفار به آن 

نمودند، گفتند: ن ميي خود را به آن آويزااسبحه

اق ، «112: أعراف»
تعففن كن همان « ذات انواطي»)اي رسول خدا! براي ما هم 1

هأاي ببأاطبي[   ها رسأم ا  فرمود: ا  اكبر! ايندارند!؟؟ رسول« ذات انواط»ها طور كه آن

هستند! سوگند به آن ذاتي كه جانم در دست اوست، چفزي را گفتفد كه بني اسرا فل بأه  

سأپس  « ها معبوداني دارند!؟براي ما معبودي تعففن كن همان طور كه آن»موسي گفتند!؟ 

كسأان پأفش از خأود     هأاي باطألر  فرمود: دما لومي جاهل هستفد كه بزودي در پي رسأم 

 رويد(.مي

                                                 
  و اين متن روايت طبراني است. 1851و طبراني در الكبير «حسن صحيح»گويد: و مي 6ج657ص 8114. ترمذي ش1
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 هاپرسش

 تبر  جستن را تعري  كنفد و توضفح دهفد كه منمور از آن چفست؟

آيا تبر  جستن به آثار صايحان، درختأان و ... جأايز اسأت؟ بأا ذكأر ديفأل توضأفح        

 دهفد؟  

 

 ادعاي علم غيب ـ 4

 الف: منظور از علم غيب

بفننأد، عبأم   پودفد  اسأت و آن را نمأي  اي كه از مردم به خبر دادن از گ دته يا آيند 

غف  مي گويند. بحث  از غفأ  در لأرآن و سأنت وجأود دارد و خداونأد عبأم غفأ  را        

 ميت  خود  لرار داد  است. 

فرمايأأد: و مأأي              :بگأأو( :

 « 65نمل»دانند، به جز ا (. د غف  را نميها و زمفن هستنكساني كه در آسمان

 

 حكم ادعا علم غيب

گو و كافر اسأت. بجأز آن دسأته    اي ادعاي عبم غف  كند، دروغهر كس با هر وسفبه

 از پفامبراني كه خود خداوند استثنا كرد  است. 

 

 هاي ادعاي علم غيبج: شكل

 ه:كنند از جمبهاي ميتبفي ادعاي عبم غف  ميافراد به صورت

 خواندن از ك  دست يا فنجان

 گري(كهانت)افسون

 از روي ستارگان
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 سحر و جادوـ 5

 الف: تعريف سحر:

هأا، و كبمأات خأاص، داروهأاي ميصأوص و دود      هأا، نأخ   تعوي ها، دمفدن در گأر 

هأا  گفرنأد و در برابأر آن  هايي كه دفاطفن از دوستان و اربابان دفطاني خود ياد مأي كردن

 گويند.ا سحر مياند، رتسبفم دد 

گ ارد تا جايي كه منجر به بفماري، مرگ سحر حقفقت دارد، در لب  و بدن تاثفر مي

 دود، ايبته تاثفر آن به اذن و تقدير خداوند است.و جدايي زن از دوهر مي

فرمايأد:  مأي  انأد؛ آن جأا كأه پفأامبر    سحر و در  در دين در كنار هأم ذكأر دأد    
)از هفأت  1

ها چه هستند؟ فرمود: دأر   چفز هال  كنند  دوري كنفد، پرسفدند: اي رسول خدا آن

 هاست(.به ا  و سحر و... از آن

 

 ب: حكم سحر

ي صحفح اسأت. مجأازات سأاحر    عقفد ي سحر نوعي از كفر و در  و باطل كنند 

 132يي كفر بودن سحر آيأه اعدام است كه بايد توسط حاكم مسبمان اجرا دود. از اديه

فرمايأد:  ي بقر  است كأه مأي  سور              

   :دادند(.ي)و يفكن دفاطفن كافر ددند كه به مردم سحر آموز  م   

 

                                                 
  58/1و مسلم 8744. بخاري ش1
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 گيريگري)كهانت( و فالافسون ـ 6

 گيريگري و فالالف: تعريف افسون

گفري نفز ادعاي غف  و آگاهي از امور پنهان است، مثل خبأر دادن  گري و فالافسون

آيد و يا خبر دادن از مكان ادأفاء گأم   از اموري كه بزودي اتفاق خواهد افتاد يا پديد مي

كنند؛ ه كارگفري دفاطفني كه اخبار آسماني را دزدانه گو  ميدد ؛ در وال  از طريق ب

فرمايأد: يابنأد. خداونأد متعأال مأي    به اين چفزها دست مي            

   ،            ،         

   : ها بأر  دوند؟! آن)آيا دما را خبر دهم كه دفاطفن بر چه كساني نازل مي

هأا[ي دزدانأه را بأه نأوكران خأود[ ايقأا       گردنأد. دأنفد   كار نازل مأي گوي گنا هر دروغ

 « 221أ 223دعراء»گو هستند(. كنند؛ و بفشتردان دروغمي

 

 گيريگري و فالب: حكم افسون

هأا كفأر   گفأر؛ حأرام و تصأديق آن   د سأاحر و فأال  گفري، رفتن به نأز گري، فالافسون

ي دانأد. يأ ا هأر كأس ادعأا كنأد كأه بوسأفبه        است؛ چرا كه تنها خداوند متعال غف  مي

اي را تصديق كند، بطأور لطأ    داند يا چنفن ادّعا كنند گري يا چفز ديگر غف  ميافسون

 براي ا  در اموري كه ميت  اوست، دريك لرار داد  است. 

فرمود:  هرير  روايت است كه رسول ا از ابو
گفر بأرود و او  )هر كس به نزد كاهن و فال1

نأازل دأد  كفأر ورزيأد       به آنچه بر محمأد گويد، تصديق كند. لطعاً را در آنچه مي

 است(. 

 

                                                 
  174و مسند طيالسي ش 2/1و حاكم  8ج685ص 5171. صحيح: مسند احمد ش1
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 گيران بر جامعهج: خطر كاهنان، ساحران و فال

 دان.بازي با عقايد مردم و فاسد نمودن باورهاي أ 1

 گفتن به مردم و در يباس اويفا و نفكان. دروغ أ 2

 گري كه در حقفقت از اعمال دفطاني است.رواج افسون أ 3

 

 گيري با شركانت و فالي سحر، كهد: رابطه

ي صحفح را خدده گفري از امور دفطانير حرامي است كه عقفد سحر، كهانت و فال

آيأد و مأؤثر والأ     ها بدون امور دأركي بدسأت نمأي   گرداند؛ چرا كه ايندار يا باطل مي

 دود.نمي

 

 ي ستارگان(منجمي يا تنجيم)پيشگويي بوسيله ـ 7

 الف: تعريف تنجيم:

ي را ي تغففر و تحوالت وضعفت سأتارگان اتفالأات آينأد    كه بوسفبه تنجفم آن است

گويند: هر كأس در هنگأام طبأوع فأالن سأتار  ازدواج      كنند. بطور مثال ميپفشگويي مي

 كند، فالن و فالن حادثه پديد خواهد آمد!؟

 

هـا مراجعـه   ي ستارگان و كسـاني كـه بـه آن   ب: حكم پيشگويان بوسيله

 كنندمي

هأا  رونأد و از آن فأراد جاهأل و ضأعف  االيمأان بأه نأزد منجمأفن مأي        گاهي برخأي ا 

ي همسأر  دان پفش آيأد و دربأار   ي زندگي خود و آنچه لرار است برايي آيند دربار 

كنند!؟ بايد دانست كه هر كس به هأر دأكل ادعأاي    آيند  خود و ديگر مسايل سوال مي

دأود. بأه ديفأل حأديثي كأه      ر مأي عبم غف  كند يا ادعا كنند  غف  را تصديق نمايد كاف

 گفران ذكر كرديم. ي پرهفز از رفتن به نزد كاهنان و فالتر دربار پفش
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فرمايد: و نفز در حديث لدسي كه مي

رسأانند كأه برخأي    )بندگانم در حايي د  را به صبح مي1

به من مؤمن و برخي به من كافر هستند. آن كسي كه بگويد از يط  و رحمت ا  بأه مأا   

داد  دد  است، به من ايمان آورد  و به تاثفر ستارگان كافر گرديد  است. ويي آن  باران

گويد: به سب  طبوع فالن و فالن ستار  بر ما باران باريد به من كافر دأد  و  كسي كه مي

 است(. به ستارگان ايمان آورد 

 

 ها  پرسش

 رد؟گويفم عبم غف  به ا  اختصاص داغف  چفست؟ به چه ديفل مي أ 1

 دهد؟ حكمت اين چفست؟خداوند به چه كساني از غف  خبر مي أ 2

 توانند از برخي امور غفبي خبر دهند؟كاهنان چطور مي أ 3

 كند، چفست؟با ذكر ديفل در  دهفد حكم فردي كه ادعاي عبم غف  مي أ 4

 هاي ادعاي عبم غف  را ذكر كنفد؟برخي از صورت أ 5

 سحر چفست و چه حكمي دارد؟ أ 6

 گري چفست و چه حكم دارد؟افسون أ 7

 تنجفم را تعري  كنفد؟ حكم آن را با ديفل در  دهفد؟ أ 8

دأان سأوال كننأد، چأه     ي زنأدگي روند تأا از آينأد   كساني كه به نزد منجمفن مي أ 4

 حكمي دارند؟

                                                 
  21/1و مسلم 264. بخاري ش1
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 ها با تقديمها، مزارها و تقرب جستن به آنتعظيم ضريح ـ 8

 ها و نذرهاقرباني 

 ارگفتپيش

بايد دانست كه زيارت لبور جايز است، اما گاهي حرام و نارواست! زيأارت لبأور بأه    

لصد دعاي خفر، طب  مغفرت براي اموات مسبمانان يا پند گرفتن با ياد مأرگ پسأنديد    

اجاز  داد  و حتي دأي  پفأامبر بأه كثأرت لبأور را بأه        و مشروع است، چون پفامبر

 كردند.همفن رو  زيارت مي

لبور ناجايز به اين صورت است كه فرد مسبمان اسباب سفر ببندد و به زيارت زيارت 

از  لبور)در جاهاي دور و نزديك( برود. چنفن عمبأي جأايز نفسأت، چأرا كأه پفأامبر      

اند و نفأز زيأارت لبأور بأه لصأد تبأر        رفتن به سفر عبادي بجز به سه مسجد، من  كرد 

د در كنار لبر خاص يأا طأواف لبأور و...    ها يا دعاي براي حل مشكالت خوجستن از آن

 ي براي در  و حرام و ناجايز است.ها وسفبهي اينهمه

 

هـا را تعظـيم   ها، قبرهـايي هسـتند كـه برخـي از جـاهالن آن     الف: بارگاه

 كنند.مي

مزارها: لبرها، اماكن وآثاري منتس  به صايحان هستند كه مردم بأه لصأد عبأادت بأه     

 روند.آن جا مي

هأايي را  جم  لِربان است و تمام ن رها، ذبح حفوانات كنار لبرهأا و غأ ا دادن   لرابفن:

 كنند.دود كه به لصد عبادت و تقرب؛ تقديم ميدامل مي

كند[ و گفرد بن ر ميهايي است كه فرد به گردن مين ور: جم  ن ر و از انواع لرباني

 كند.ادا مي
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 هاتن به آنها، مزارها و تقرب جسب: حكم تعظيم بارگاه

هأا،  ها و مزارها با رودأن نمأودن انأواع دأم ، سأاختن بارگأا  روي آن      تعمفم بارگا 

ي افتأادن بأه وادي دأر  اسأت.     ها و... بدعت، حرام و وسأفبه تالوت لرآن در كنار آن

هأا و تقأديم انأواع    دان، طب  فريادرسي از آنتقرب جستن به صاحبان لبرها با صدا زدن

 فرمايأد: مأي  گردانأد. پفأامبر  اكبر است كه فرد را از دين خارج مي ها، در ن ر به آن
)ا  يهأود و نصأارا را يعنأت كنأد      

 دان را مسجد)محل عبادت( لرار دادند(.  كه لبور پفامبران

 

 هاخطرناك اين بدعت ج: برخي از پيامدهاي

 گفرد.ها، خرافات و باورهاي فاسد جامعه را فرا ميبا رواج بدعت أ 1

 يابد.در  به ا  رواج مي أ 2

 خورند.ها و... اموال مردم به باطل مينگهبانان، دربانان و خادمان اين بارگا  أ 3

 دارند.مردم از را  خدا باز مي أ 4

 

 هاپرسش

 ه صورت جايز و و به چه صورت ناجايز است؟ زيارت لبور به ج أ 1

 معناي هر يك از اصطالحات: ) ضرحه، مزارات، لرابفن و ن ور( را در  دهفد؟ أ 2

تبر  جستن به لبور صايحان و تعمفم لبوردان چه حكمي دارد؟ بأا ديفأل دأر      أ 3

 دهفد؟

 

                                                 
  1111. بخاري ش1
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 زيارت قبور ـ 9

درختأان و... بأه لصأد جبأ      صدا زدن غفر خأدا اعأم از بتأان،     پفش از بعثت پفامبر

حأري  بودنأد    ا منفعت و دف  مصفبت، بفن مردم رواج دادت. به همفن سب  رسأول 

هايي كه ممكن بود منجأر بأه دأر  در عبأادت ا  و صأدا زدن غفأرا          تمام درواز 

اي بأراي  دود مسدود گردد. به همفن سب  در آغاز از زيارت لبور من  فرمودند تا وسفبه

ها را عبادت نكنند. وضعفت بأه همأفن صأورت    دن مردگان نشود و به جاي ا  آنصدا ز

هاي در  در زيارت لبأور پأا    بود تا آن كه عقايد مردم خاي  گرديد و از آيودگي

 گرديدند.

 

 الف: حكم زيارت قبور

 فرمايأد: مي زيارت لبور مستح  است؛ چون پفامبر
)دما را از زيارت لبور من  كرد  بودم، هان! بدانفأد كأه باز    1

 اندازد(.توانفد[به زيارت لبور برويد كه دما را به ياد آخرت مياين به بعد مي

و براي اموات رفت و نفز رسول ا  بارها به زيارت لبور مسبمانان در لبرستان بقف  مي 

 كرد.  دعا و طب  مغفرت مي

 

 ب: آيا زيارت قبور فقط براي مردان مستحب است؟  

ي جواز زيارت لبور براي زنان اخأتالف دارنأد. طبأق لأول صأحفح بهتأر       عبما دربار 

زنأان را از رفأتن بأه زيأارت      است زنان به زيارت لبور نروند، چرا كه ثابت است پفامبر

ز طرفي زيارت لبور براي زنان مفاسدي مانند: گريأه، سأر و صأدا و    اند و البور من  كرد 

 بي صبري نمودن به سب  ضع  زنان؛ در پي دارد. 

                                                 
  171/1. ترمذي 1



 96 1 سنت و جماعتاز عقيده اهل يدرسهاي 

 ي عدم جواز زيارت قبور براي زنان  ادله

)خداونأد زنأاني را كأه زيأاد بأه        فرمايد:مي پفامبر أ 1

   كند(.روند؛ يعنت زيارت لبور مي

ها را تشفف  كنند به ديفل پفامدهاي نأاگواري كأه دارد   پفامبر از اين كه زنان جناز  أ 2

 دان جايز نفست.من  كردند. پس زيارت لبور به طريق اويي براي

پفامبر هدف از زيارت لبور را اين گونه بفأان كردنأد كأه انسأان را بأه يأاد مأرگ         أ 3

ها اگأر ايأن درواز  بأراي    گرداند. عالو  بر اينم مياندازد، چشم را گريان و دل را نرمي

كشاند، چون هاي ببند ميها را به مرثفه خواني، نوحه خواني و گريهزنان گشود  دود آن

 ضعف  هستند.

 

 ج: سبب مشروعيت زيارت قبور     

 زيارت لبور به دو سب  مشروع است:

ه يأاد مأرگ بفافتأد و بأراي     پند و عبرت گرفتن از حال اموات؛ تا زيارت كنند  بأ  أ 1

 ماللات با ا  آمادگي بگفرد.

 ها. سالم بر اموات، طب  مغفرت و دعاي براي آن أ 2

 ها بادد، ناروا و حرام است.تنها همفن نوع زيارت لبور مشروع است و هر چه جز اين

 

 د: دعاي زيارت قبور 

دعأايي بيواننأد و   به اصحاب آموز  دادند كه در هنگام زيارت لبور چه  پفامبر

كردنأد:  خود ايشان هم در هنگام زيارت لبور چنفن دعا مي
)سالم بر دما مسبمانان و مؤمنان اهايي  2

                                                 
 و... 574و ترمذي ش 2155. احمد ش 1
 8ج471ص 4881مسلم ش .8
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دتگان و آيندگان ما رحم كند، انشاءا  ما نفأز بأه دأما خأواهفم     اين ديار! خداوند به گ 

 پفوست(. و ديگر دعاهايي كه در اين بار  ثابت است.

 

 ه: زيارت قبور مبتدعان

روند تا براي حل مشأكالت خأود دعأا كننأد!؟ آن جأا      برخي از مردم بر سر لبرها مي

ها عت و حرام است، بدتر از اينها بدخوانند و... تمام اينكنند، نماز ميلرآن تالوت مي

طب  بركت، درخواست جب  منفعت يا دف  ضرر از صاحبان لبور اسأت كأه دأر  بأه     

دأان  دانند، مايك ضأرر و نفأ   خداست. بويژ  كه بر اين باورند برخي از اموات غف  مي

 گرداند. ي اسالم خارج ميهستند!؟ اين در  اكبر است و فرد را از داير 

 

 به قصد زيارت قبورو: حكم سفر  

 أ لبر هر كس كه بادأد، فرلأي نداردأ    –اسباب سفر بستن و رفتن به لصد زيارت لبور 

جايز نفست و حرام است، چون اسباب سفر عبأادي بسأتن فقأط بأه سأه مسأجدي كأه در        

فرمايد: مي حديث آمد  جايز است. پفامبر
)اسباب سفر نبنديد به جز بأه سأه مسأجد؛ مسأجد     1

 ايحرام، اين مسجد خودم و مسجد االلصي(.

 

 ز: حكم بلند كردن قبرها، گچ كاري قبور و...

ند و از سأاز در اين زمان بفن مردم رواج يافته كأه لبرهأا را)بأا مصأايح سأاختماني مأي      

سازند و روي لبرها سأنگ  مي ها ساختمان، لبه و بارگا سازند، روي آنزمفن( ببندتر مي

هأا منأ  آمأد     ي ايأن كنند!؟ اين در حايي است كأه در احاديأث از همأه   نودته نص  مي

 است، از جمبه: 

                                                 
 و اين متن ابوداود است. 1712و ابوداود ش 1116/8و مسلم  1125صحيح بخاري ش .1
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فرمأود:   گويد پفامبرعايشه مي أ 1
دأان را مسأجد   )خداوند يهود و نصارا را يعنت كند كأه لبأور پفأامبران   1

 لرار دادند(.

كند كه پفامبر پنج روز لبل از وفات خود فرمودند: جندب روايت مي أ 2

هان! بدانفد كه كسان پفش از دما لبور پفامبران و نفكوكأاران خأود را   )2

را از ايأن  دادند، آگا  بادفد كه دما لبرها را مسجد لرار ندهفد، مأن دأما   مسجد لرار مي

 كنم(.كار من  مي

 از ابن مسعود روايت است كه پفامبر فرمود: أ 3
)از بدترين مردم كساني هستند كأه لفامأت در   3

د  هسأتند و كسأاني كأه لبأور را مسأجد و محأل عبأادت لأرار         دود كه زنأ حايي برپا مي

 دهند(.مي

و اصحابش در زيأارت لبأور و رو  زيأارت لبأور      ي بفن سنت پفامبردر مقايسه

خأورد تأا جأايي كأه سأازگاري بأفن ايأن دو        مردم اين زمان تنالض دديدي به چشم مي

 هاي بفن اين دو رو :رو  محال است. از تفاوت

ها به طأرف  نماز خواندن به طرف لبرها نهي كرد  است در حايي كه اينپفامبر از  أ 1

 خوانند!؟لبرها نماز مي

هأا روي لبرهأا مسأجد    پفامبر از مسجد لرار دادن لبور نهأي كأرد  اسأت. امأا ايأن      أ 2

 نامند!!؟گا  ميها را زيارتسازند و آنمي

هأا  هأا بأا چأراغ   مأا ايأن  پفامبر از چراغ رودن كردن در لبرستان من  كأرد  اسأت ا   أ 3

 كنند!؟ها را چراغاني ميميتبفي لبرستان

                                                 
  1116/8و مسلم  1125. بخاري ش1
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هأا[  هاي عفد بو ديگر جشنپفامبر از اين كه لبور را محل تجم  و برگزاري جشن أ 4

ها لبور را محل برگأزاري جشأن عفأد و مراسأم لأرار      لرار دهند، نهي كرد  است. اما اين

 كنند!؟دهند و تجم  ميمي

ها لبرها را ببنأدتر  اد  كه لبور را با زمفن هم سطح لرار دهند اما اينپفامبر دستور د أ 5

 سازند!؟از سطح زمفن مي

پفامبر از نودتن روي لبرها نهي كرد  است امأا ايأن هأا روي لبأور سأنگ نودأته        أ 6

 گ ارند!؟مي

 

 هاپرسش

 حكم زيارت لبور را با ديفل در  دهفد؟

 ا ديفل توضفح دهفد؟زيارت لبور براي زنان چه حكمي دارد؟ ب

 ي زيارت لبور چفست؟فبسفه

دعاي بر سر لبور، طب  بركت از امأوات و رو بأه لبرهأا نمأاز خوانأدن چأه حكمأي        

 دارد؟

 ها و لبور جايز است؟گا با ذكر ديفل در  دهفد كه آيا مسافرت به نفت زيارت

پاسأخ  ها چه حكمي دارد؟ ساختمان درست كردن روي لبرها و مسجد لرار دادن آن

 را با ديفل در  دهفد؟

در  دهفد كه رسم مردم در اين زمان با رو  پفامبر در مورد لبور از نمر نودأتن بأر   

هأايي دارد؟ ايأن   ها، گ  كاري و ببند كردن لبرها و چراغاني نمودن لبأور، چأه فأرق   آن

 سوال را با توجه به وضعفت مسبمانان اين زمان در  دهفد؟   
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 یدهاز عق   يردسهای 
 1   سنت و جماعتاهل

 

 

 تأليف:
 گروهي از علما

 
 ي مقدماتبراي دوره

 سومكالس 

 



 012 1 سنت و جماعتاز عقيده اهل يدرسهاي 



 013 1 سنت و جماعتي از عقيده اهليدرسها

 همقدم

 اما بعد: 

هاي كالس اول ابتدايي است. در تأليف  ايأن كتأاب را  و رو     اين كتاب براي بچه

رعايأت دأد     سردار رسوالن، امام متقفان، خاتم پفامبران و رسأوالن، پفأامبر مأا محمأد    

هأا و پأا    درست از همان جايي كه رسول خدا دعوت خود را از اصأال  لبأ    است و

كرد  است، دروع كأرديم.  ها آغاز ها و دهوتها، دكها از تمام انواع در سازي دل

در حقفقت را  محقق گردانفدن معناي ال إيأه إال ا  همأفن اسأت. رسأول خأدا در آغأاز       

)بگويفأد: الإيأه إال ا     1 دعوت خود خطاب به مردم فرمود:

 دويد(.كامفاب مي

وت به توحفأد تهفأه و تنمأفم دأد      اين درس برمباني همفن حديث و همفن دروع دع

ي افأراد آن جامعأه   است. تا به ياري ايهي در پرتوي الإيه إال ا  نسبي پديد آيد كه همأه 

 مسفر نجات را طي كنند و در دين و دنفا به فال  و سر ببندي برسند! 

ي رودأن تأايف    بحمد ا ، اين كتأاب بأه صأورت آسأان، سأاد  و بأر اسأاس برنامأه        

توانأد ببعأد از آن كأه مطايأ  ايأن      آموز به راحتي مأي اي كه دانشبگونه گرديد  است،

كتاب را فرا گفرد[ عقايد و باورهاي صحفح را از باطل تشأيف  دهأد. مسأايل اعتقأادي     

ي درعي در لرآن و سنت، مطابق فهم سب  صأايح گرفتأه انأد و در    اين كتاب را از اديه

هاي تمرينأي  در آخر هر درس پرسش هر درس معبومات مرت  و مرتبطي وجود دارد و

 ها بتواند درس را مرور كند و به حافمه بسپارد.ي آناند تا دانش آموز بوسفبهلرار داد 
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ي تال  چند نفر از عبما و مربفاني است كأه در تأايف  و بأازنگري آن    اين كار ثمر 

تأاب را  ي عقفأد  ايأن ك  اند. در اصل گروهي از اسأاتفد متيصأ ر ردأته   مشاركت دادته

اي ها را اضافه كردند. از نمر عبمي، عد اند. سپس گروهي از مربفان پرسشتايف  كرد 

 اند. از عبماي بزرگ كار بررسي اين مجموعه را انجام داد 

خواهفم كه اين تال  را مففد والأ  گردانأد و آن را بأراي تمأام     از خداوند متعال مي

اند، سراسر بركت گرداند ني مشاركت دادتهكساني كه در آماد  سازي، تايف  و بازخوا

 ها بهترين پادا  دهد!و از طرف اسالم و مسبمانان به آن

 درود و سالم بر پفامبر، خاندان و يارانش همگي باد!                                  

 



 015 1 سنت و جماعتي از عقيده اهليدرسها

 اهداف كلي ما از اين مجموعه

 سالمي.ي اباال بردن سطح آگاهي دانش آموزان در بحث عقفد  أ 1

مستند نمودن مسايل اعتقادي با نصوص درعير لرآن و سنت در پرتو فهأم سأب     أ 2

 صايح.

گونأه  اي كأه هأف   ي اسالمير صأحفح بگونأه  تربفت دانش آموزان بر اساس عقفد  أ 3

فرمايأأد: اي از دأأر ، كفأأر يأأا بأأدعت ندادأأته بادأأند. زيأأرا خداونأأد متعأأال مأأي  دأأا به

                     

                   داد  نشأد  جأز ايأن كأه      : )و به آنان دستور

، خايصانه ا  را عبادت كنند، دين پا  و خاي  بتنها دينر[ اوسأت، نمأاز را برپأا دارنأد    

   «5بفنه/»زكات را بدهند، و دين پايدار اين است و بس(. 

ي توحفأد بأا انأواع    آگا  نمودن دانش آموزان در خصوص مسايبي كه در عقفأد   أ 4

دأان محفأوب بمانأد و از آن چأه در طأول      يكند، تأا عقفأد   ي آن ايراد وارد ميگانهسه

 فظ نمايند.گرداند، خوددان را حزندگي فرد را به دام در  گرفتار مي

ي صحفح و دناخت لواعد باال بردن سطح آگاهي دانش آموزان در اصول عقفد  أ 5

 ي و باورهاي صحفح را از فاسد تشيف  دهند.كبي تا بتوانند عقفد 

آگا  نمودن دانش آموزان در مورد مماهر بأت پرسأتي جديأد و جاهبفأت دوران      أ 6

 پفامبر

  صأحفح بأراي دانأش آمأوزان مسأبمانر      ي درسأي مشيصأي از عقفأد   بايد برنامأه  أ 7

 ي ابتدايي تدريس دود.دور 
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 ويژه مربيان:

زمأاني   ا ي هر فرد مكب  است، رسأول ي توحفد اويفن وظففهيادگفري عقفد  أ 1

 الَ أَنْ شَنََاََ َ  إ لَْسهِ تَهسعُوهُ س مَا أَ َّلُ فَلَْْكُنْ» كه معاذ را به يمن فرستاد خطاب به او فرمود:

دهأي گأواهي دادن بأه ايأن     )بايد اويفن چفزي كه مردم را به آن دعوت مأي  «:اهللُ إ الت لَهَإ 

 بادد كه معبود بر حقي جز ا  نفست(.

هاسأت، يأ ا وظففأه دارد كأه دانأش      دار دانش آموزان و مربي دوم آنمعبم امانت أ 2

كنأد، آدأنا   د وارد مأي ي آن ايأرا گانأه ي توحفد با انواع سهآموزان را با هر چه در عقفد 

هاي دركي كه در طول زندگي بأا آن  دان حفاظت دود و از انحرافيگرداند تا عقفد 

 دوند، دوري نمايند.روبرو مي

معبم ايگوست، ي ا دانش آموزان)داگردانش( در حركات، سأكنات، رفتأار و گفتأار    

خود لأرار دهأد و در   ا  را ايگوي كنند. پس دايسته است كه معبم، رسولاز او تقبفد مي

 تمام امور زندگي از ايشان پفروي كند.

معبم بايد متوجه مسؤيفت سنگفن خود بادد و بداند كه چه امأانتي بأدو  اوسأت، او    

است. ي ا اگأر آنأان را بأه خأوبي تربفأت كنأد،        مسؤل تربفت نسل مؤمنر به ا  و پفامبر

كه دانأش آمأوزان از او پفأروي    برايش پادادي همانند پادا  آنان داد  خواهد دد، چرا 

دهنأد. امأا اگأر رفتأار نادرسأتي دادأته بادأد گنأا  رفتأار          كنند و اعمال او را انجام ميمي

 كنند، بدو  اوست.خود  و دانش آموزاني كه از او پفروي مي

معبم بايد ظاهري پاكفز  و زيبا دادته و با ولار بادد تا لدرداني و احتأرام دأاگردانش   

 و تال  نمايد تا جَوّ كالس سردار از دوستي و محبت گردد.را بدست آورد 

دايسته است كه معبم به موضوع درس پايبند بادد و مطاي  درس را به رو  عبمأي  

و تربفتي متناس  با سطح فهم دانش آموزانش تدريس نمايد، در اين كأار بأا مراجعأه بأه     

 ها كمك بگفرد.هاي عبمي، از آنكتاب

هأا را بأا رودأي تشأويقي و تحريأك كننأد  بأراي        ل و جوابدايسته است معبم سوا

 اذهان دانش آموزان مطر  نمايد.
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گأ رد آدأنا   دان مييها و آنچه در جامعهمعبم بايد دانش آموزان خود را با والعفت

دان ذكر كند تا بصأورت زنأد  مبأاني    هايي را كه در جامعه پديد آمد  براينمايد و مثال

هاي اسالم براي هر زمأان و مكأان دايسأتگي    ه يقفن بدانند كه آموز اسالم را دريابند و ب

 دارد.
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 توسل و احكام آن

 

 ولي و واليت در اسالم

 تعريف: واليت و ولي

 شفاعت

 انواع شفاعت

گناه كبيره و حكم مبتالي به آن و عدم تعيين بهشتي يا دوزخـي بـودن فـرد    

 خاص از اهل قبله

 بدعت و خطر آن در دين

 بدعت:  تعريف 

 اهل سنت و جماعت

 تعريف اهل سنت و جماعت: ـ 1

 هاي اهل سنت و جماعتويژگي ـ 2

 اهلل معنا و چگونگي آنوجوب محبت رسول
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 توسل و احكام آن

 معناي توسلـ 1
براي رسأفدن بأه هأدف. در     توسل در يغت به معناي نزديك ددن و استفاد  از وسفبه

 وال  وسفبه همان نزديك ددن است.

 گويند. از نمر درعي نزديك ددن به ا  با هر عمل مشروع را توسل مي

 

 معناي وسيله در قرآن: ـ 2

 ي لرآن وسفبه ذكر دد  است:در دو آيه

 فرمايأأأد:ي اول: خداونأأأد متعأأأال مأأأيآيأأأه           

                         :  اي(

ايد، تقواي ايهي را رعايأت كنفأد و ببأراي رسأفدن بأه رضأاي او       كساني كه ايمان آورد 

 «  35ما د »تعايي[ وسفبه بجويفد و در را  او جهاد كنفد تا كامفاب دويد(. 

فرمايأأد:ي دوم: خداونأد متعأال مأي   آيأه            

                          

         : ها ببراي حل مشأكالت خأود[ صأدا    )آن كساني كه آن

دان به او روردگار هستند، حال كداماي ببراي تقرب[ به پزنند، خوددان در پي وسفبهمي

ترسند؛ لطعا عأ اب پروردگأارت   ترند، و به رحمت او امفدوارند و از ع ابش مينزديك

 «57اسراء»ح ر كردني است(.

ولتي معناي وسفبه را در تفاسفر سب ، تحت اين دو آيأه مأورد بررسأي لأرار دهأفم،      

دوري از منهفأات ايهأي خأارج    بفنفم كه معنأاي وسأفبه گأرفتن از انجأام دسأتورات و      مي
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نفست. تا جايي كه حتي يك نفر از سب  هم نگفتأه كأه معنأاي توسأل، توسأل بأه مقأام        

 كسي از ميبولات است.

 

 اقسام توسل

 توسل بر دولسم است: توسل جايز و توسل ناجايز

 توسل جايز آن است كه ديفبي از لرآن يا سنت بر اثبات آن وجود دادته بادد.

 سه لسم است: و توسل جايز بر

 

 توسل به اسماء و صفات اهلل تعالي ـ 1

ها و صفات خداوند به اين صورت است كه فرد مسبمان در دعاي خود توسل به اسم

خواهم كه مرا عاففت ايهي از تو كه خداوندِ رحمان، رحفم ، عزيز و حكفمي مي»بگويد: 

 «. دهي

فرمايأد:  ديفل: خداوند متعأال مأي               

       ها بيوانفد و كساني هاي نفكويي دارد، او را با آن: )ا  اسم

 «  183اعراف»گفرند، رها كنفد(. هاي ايهي را  ايحاد در پفش ميرا كه در اسم

ي )اي زنأد  1فرمايد: مي ديفل از سنت پفامبر

 كنم(.پايدار به رحمتت از تو طب  فريادرسي مي

                                                 
 765و بيهقي در شعب االيمان ش و صحيح دانست  و ذهبي تاييد كرده است. 1ج656ص 1552. حاكم ش1
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 توسل به اعمال نيك ـ 2

ايهي! بأا ايمأانم، و محبتأي كأه     »توسل به اعمال نفك به اين صورت است كه بگويد: 

ناهأانم را مغفأرت   خأواهم كأه گ  نسبت به تو دارم و به خاطر پفروي از پفامبرت؛ از تو مي

 «.كني

 و هر دعاي مشروع ديگر مانند اين. 

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُموََ فَاكْتُبْنَما   »فرمايد: ديفل از لرآن: خداوند متعال مي

اي ايمأان آورديأم و از ايأن پفأامبر     )پروردگارا! ما بأه آنچأه نأازل كأرد      «:مَعَ الشَّاهِدِينَ

 «53عمرانآل»كرديم، پس ما را از گواهان لرار د (.  پفروي

كند كه: ديفل از سنت: عبدا  بن بريد  از پدر  روايت مي

ي ايهأي! بوسأفبه  »گويد: دنفد مردي در دعايش مي امبر)پف

دهم كه تو خداوندي هستي كه معبود برحقي جأز تأو نفسأت، يكتأاير     اين كه گواهي مي

 پفأامبر « خأواهم! نفازي هستي كه نزاد ، زاد  نشد ، همتا و همانندي ندارد؛ از تو مأي بي

كنأد و  آن دعأا كننأد؛ اجابأت مأي    ا  خواست كه و هرگا  بأا  فرمود: از ا  با اسم اعمم

 دهد(.  هرگا  از آن چفزي بيواهند، مي

 

 توسل به دعاي فرِد مسلمان نيكوكار ـ 3

داند كه در وظاي  عبادي خود دود و ميبه طور مثال مسبماني به مصفبتي گرفتار مي

ه اي لوي بفن خود و ا  بگفرد؛ بنأابراين بأ  كوتاهي كرد  است اما دوست دارد كه واسطه

خواهد كه دعا كند؛ خداونأد مشأكل   رود و از او مينزد مسبمان نفكوكار و با تقوايي مي

 هايش را بر طرف گرداند.او را حل وگرفتاري 

                                                 
 با سند صحيح. 1847/8و ابن ماج  در الدعاء 5ج515ص 1157. ترمذي در الدعوات ش1
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در حأايي   ديفل اين مورد حديث طوالني است كه صحرا نشأفني بأه مسأجد پفأامبر     

ز رسأول خأدا   كردنأد. آن مأرد ا  آمد كه ايشان روز جمعه دادتند روي منبر سينراني مي

هأا گرفتأار خشأك سأايي بودنأد.      خواست كه از خداوند متعال بيواهأد بأاران ببأارد آن   

  1دان دعا كرد كه باران ببارد.ها را ببند كرد و برايدست پفامبر

از عمل صحابه نفز اين نوع توسل ثابت است، پأس از وفأات رسأول ا  مأردم دچأار      

 2ر خواست دعا كند كه باران ببارد.خشك سايي ددند، عمر از عباس عموي پفامب

دود بايد مسبمان، نفكو كأار، زنأد  و بأر دعأا     ايبته فردي كه از او درخواست دعا مي 

 كردن توانا بادد.

 

 توسل ناجايز ـ 2

جايي كه توسل عبادت است، پس بايد با اخالص، فقط بأراي ا  و بأا التأدا بأه     از آن

توسبي كه غفأر از ايأن سأه لسأم بادأد، ناجأايز        بادد. به اين ترتف  هر نوع ا رسول

است. مانند: توسل به مقام و منزيت يكي از ميبولات. اما اين كه عمر از عباس خواسأت  

بأود،  دعاي طب  باران كند، توسل به فرد زند  است، چون اگر توسل به مقأام جأايز مأي   

ز مأرگ هأم بأالي    جستند؛ چرا كأه مقأام ايشأان پأس ا    بايست به مقام پفامبر توسل ميمي

است. اما روايتي كه در آن آمد : )به مقامم توسل جويفد كه مقامم نزد ا  بزرگ است!( 

                                                 
   418/8و مسلم  8ج511. در بخاري با طوَ و تفصيل ص1

ب  روايت زبير بن بكمار چنمين آورده    657/8، دعاي عباس را حافظ  بن حجر در فتح الباري 815/6و 15/8بخاري  .8

 ، بِمذَنْبٍ  إِلَّا السَّمَاءِ مِنَ بَلَاءٌ يَنْزَِْ لَمْ إِنَّ ُ اللهُمَّ»است ك  وقتي عمر از عباس خواست دعاي طلب باران كند، چنين دعا كرد: 

 وَنَوَاصِمينَا  بِالمذُّنُوبِ  أَيْمدِينَا  وَهَمذِهِ  وَسَملَّمَ، عَلَيْ ِاللَّ ُصَلَّى نَبِيِّكَ مِنْ لِمَكَانِي إِلَيْكَ الْقَوْمُ بِي تَوَجَّ َ وَقَدْ ، بِتَوْبَةٍ إِلَّا يُكْشَفُ لَاوَ

شمود  )الهي! هيچ مصيبتي نازَ نمي «:النَّاس وَعَاشَ الْأَرْض، أَخْصَبَتْ تَّىحَ الْجِبَاَ مِثْل السَّمَاء فَأَرْخَتْ. الْغَيْث فَاسْقِنَا بِالتَّوْبَةِ،

هما ممرا بم  خماطر     گردد. اين در حالي اسمت كم  ايمن   مگر اين ك  گناهي موجب آن شده است و بدون توب  بر طرف نمي

مان ب  طرف تو دراز است و گناهان هاي ماست ك  باند و اكنون اين دستاهتو قرار دادبرابر ام با پيامبرت در خويشاوندي

پيشاني ما با توب  بسوي توست، ب  ما باران بده! گويد: ابرهاي كوه مانند تمام آسمان را گرفمت و بماران باريمد و زممين     

  سرسبز گرديد و مردم ب  خوبي زندگي كردند(.
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اين روايت، حديث نفست و در هف  كتاب حديثي وجود نأدارد. ايبتأه دأكي نفسأت كأه      

 :فرمايأد بزرگ است و حتي پفامبر از تمام ميبولات برتأر اسأت. پفأامبر مأي     مقام پفامبر
 )بدون فير، من سردار فرزندان آدم هستم(.  1

ي معتبأر بفأانگر بطأالن ايأن نأوع      با اين حال، توسل به مقام پفامبر جايز نفسأت و اديأه  

هاي ناجايز به احاديث زيأادي اسأتناد   توسل است ايبته بايد دانست كه طرف داران توسل

گردد كه توسل به يكي هستند. به اين ترتف  رودن ميكنند كه همه ضعف  يا جعبي مي

ي افتادن به دام دأر   دان بدعت و وسفبهاز ميبولات يا مقام يا حق يا حرمت يا منزيت

 است.

 

 هاپرسش

 توسل را از نمر يغوي و درعي تعري  كنفد؟أ 1

ي وسفبه چند بار در لرآن تكرار دد  است؟ آيأاتي كأه در مأورد وسأفبه در     كبمهأ 2

 لرآن آمد  با ترجمه ذكر كنفد؟

 توسل جايز با توسل ناجايز چه فرلي دارد؟أ 3

 انواع توسل جايز را با ذكر مثال و ديفل در  دهفد؟أ 4

توسل به مقام يا حق كسي از پفامبران يا اويفأا چأه حكمأي دارد؟ دربأار  روايأت :      أ 5

 گويفد؟چه مي« به مقامم توسل جويفد...»

توانند س در دعاي طب  باران چه تفسفري دارد؟ آيا مبتدعان ميتوسل عمر به عباأ 6

 به اين توسل استناد كنند، چرا؟  

                                                 
  و ديگر محدثين 5ج527ص 6881. ترمذي در المناقب ش1
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 ولي و واليت در اسالم

 تعريف: واليت

واليت كه مصدر ويي است به معناي دوست دادأتن، يأاري نمأودن و نفأز بأه معنأاي       

 رود. خويشاوندي به كار مي

 فرمايأد: خداوند متعال مأي                        

: ي[ بفن تو و كسي كه ددمني بود  است، بأه دوسأتير صأمفمي تبأديل     )... ناگا  برابطه

 «34فصبت»گردد(.مي

 

 صفات اولياء

كنند ويي و اويفا ددن به افراد خاصي تعبق نأدارد و  طور كه برخي مردم گمان ميآن
نفست كه كارهاي عجف  و غري )خارق ايعاد ( بكند، ببكه ويي بودن بأا  ويي آن كسي 

ايمان دادتن متأرادف اسأت. بأه ايأن ترتفأ  ويأي همأان فأرد مأؤمن اسأت. اهأل سأنت             

 فرمايأد: دود. و خداوند متعال در توصف  اويفأا مأي  گويند: ايمان كم و زياد ميمي

                ،     

   ،                 :  !هأأان(

دأوند! بببكأه اويفأاي    بدانفد و آگا  بادفد كه اويفاي خدا، نه ترسي دارند و نه غمگفن مي
كنند، براي آنان در دنفا و آخأرت  مياند و تقوا پفشه  خدا[ كساني هستند كه ايمان آورد

 «62أ 64يونس»هاست(. بشارت
ي اول بشارت براي اويفاي خداست كه تنها مؤمنان هستند، و به آنأان تأرس و   در آيه 

كند كأه بأه ا  ايمأان    ي دوم صفات اويفاي خدا را بفان مياندوهي نيواهد رسفد. در آيه
ي دأناخت ويأي از   ه كردند؛ بنابراين دو صفت ايمان و تقوا مشيصهاند و تقوا پفشآورد 

 ديگران است.
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 يك پيامبر از تمام اولياء برتر است  

اي بأاالتر از انبفأا دارنأد، بأدون عبأم بأه ا  چفأز        هر كس گمان كند كه اويفاء درجأه 

 ناحقي را نسبت داد  است. 

  د:فرمايأأخداونأأد متعأأال ويأأي مؤمنأأان و صأأايحان اسأأت. و مأأي    

   257بقر »اند(. : )ا  وييبدوست و كارساز[ كساني است كه ايمان آورد  » 

 فرمايد:و مي           :   اين بدان سب  است كأه ا(

 «  11محمد»اند(.ويي كساني است كه ايمان آورد 

  فرمايأأأأأد:و مأأأأأي                     

                       ، 

                     :   كساني كه گفتند: ا  پروردگأار(

آينأد كأه نترسأفد و غمگأفن     ماست، سپس استقامت كردند، فردتگان بر آنأان فأرود مأي   
نشويد و دما را بهشتي مژد  باد كه به دما وعد  داد  دأد  اسأت، مأا در زنأدگي دنفأا و      

 «33أ 31فصبت»آخرت دوستان دمايفم(. 

 

 هاپرسش

 واليت و ويي را تعري  كنفد؟أ 1

 واليت و ايمان چه فرلي دارد؟  أ 2

 آيا ويي بودن به فرد يا افراد خاصي اختصاص دارد؟ أ 3

 صفات اويفا را ذكر كنفد؟ أ 4

 آيا اويفا از انبفاء برترند؟ أ 5
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 شفاعت  

ي دف  گرفته دد  است و به معناي: زوج و ضد فرد دفاعت از واژ  تعري  دفاعت:

 براي كسي ديگر است.درخواست خفر 1است. منمور از دفاعت

 

 انواع شفاعت  

 دفاعت بر دو نوع مثبت و منفي است:

دفاعت مثبت آن است كه خفري از خداوند براي يكي از بندگان مأؤمن درخواسأت   

 دود.مي

دأود كأه فقأط خداونأد     دفاعت منفي آن است كه از غفر خدا درخواست چفزي مي

كننأد و بأر   وات درخواست دأفاعت مأي  متعال توان انجام آن را دارد. مانند: اين كه از ام

دنوند. در وال  مشأركانر بأت پرسأت و لبأر پرسأت بأه چنأفن        اين باورند كه مردگان مي

 كنند.  ميدفاعتي باور دارند يا از فرد غفر مؤمن موحد درخواست دفاعت 

ي كساني را كه دريكاني به عنوان دفاعت كننأد  گرفتأه بودنأد    خداوند متعال عقفد 

 فرمايد:و ميكند رد مي

دان ضأرر و نفأ    كنند كه براي)و آنان بجز ا  معبوداني را عبادت مي 

 «  18يونس»ستند(.گويند: اينان دفاعت كنندگان ما نزد ا  هرسانند و مينمي

فرمايد:و مي          :   هأا ميأت  ا    )بگو: تمام انأواع دأفاعت

 «44زمر»است(.

اين دو آيه بفانگر اين است كه فقط دفاعت در اختفار خداوند يكتاست، و هأر كأس   

رب اي مقأ از غفر خدا دفاعت بيواهد، لطعا در  ورزيد  است، هر چند آن فرد فردته

 يا نبي مرسل بادد.

                                                 
گري و سمفارش  يا ب  تعبيري نوعي پارتي است؛ چون پارتي واسط  ،گريني: سفارش، ميانجي. شفاعت ب  زبان ساده يع1

  كند. مترجم مي
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فرمايأأأأأأأأأأأأد: خداونأأأأأأأأأأأأد متعأأأأأأأأأأأأال مأأأأأأأأأأأأي        

      : ها جز براي كسي كه مورد تايفد )آن

 «28انبفاء»كنند(.ا  است، دفاعت نمي

ار و رفتأار  مأورد تايفأد    دهأد كأه گفتأ   ي دفاعت مأي يعني: خداوند به كسي اجاز 

 اوست و آن فقط مؤمن است.

 

 شفاعت مثبت و شرايط آن

 دفاعت مثبت آن است كه مستقفم از ا  بيواهند و با دو درط درست است:

 ي دفاعت دهد.خداوند به دفاعت كنند  اجاز اول: 

 گفرد راضي بادد.خداوند از فردي كه مورد دفاعت لرار مي دوم:

 فرمايد: خداوند متعال مي

بيشد، جز كسأي كأه خداونأد رحمأان بأه او      )در آن روز دفاعت هف  كس سودي نمي

 «134طه» اجاز  دهد و از گفتار او راضي بادد(.

 

 كسان ديگرپيامد خطرناك طلب شفاعت از مردگان يا 

كنند ي بزرگي پديد آيد. اينان ادعا ميطب  دفاعت از مردگان موج  دد  كه فتنه

دأوند. ايأن مسأ به دلفقأا همأان      كه با واسطه و دفف  لرار دادن مردگان به ا  نزديك مي

چفزي است كه خداوند نسبت به آن هشدار داد  است، چرا كأه  مشأركان بتأان خأود را     

فرمايأد:  دانستند. خداوند متعال مي  ميي بفن خود و اواسطه

)آگا  بادفد كأه ديأن بعبأادت[     

ويفاء بسرپرست و معبود خأود[ لأرار   خاي  فقط از آن ا  است و كساني كه غفر ا  را ا

كنفم مگر براي اين كأه مأا را بأه ا  نزديأك     ها را عبادت نميگويند:[ ما آندادند بو مي

 «3زمر»گردانند(. 
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  فرمايأد: و مأي                  

                            

           : پنداريد بيوانفأد!  )بگو: كساني را كه غفر از ا  بمعبود خود[ مي

ها و زمفن اختفأار و مأايكفتي ندارنأد و در آن دو هأف      اي در آسماني ذر ها به انداز آن

 «  22سبل»ف  گونه پشتفباني ببراي ا [ ندارند(. دان نفست و آنان هدراكتي براي

دود كه واسطه)دفف (، دريك و اويفا گأرفتن در برابأر   از اين آيه به خوبي رودن مي

بادد و از طرفي بد گماني ا  تجاوز در حق ربوبفت خداوند و نال  دانستن او تعايي مي

 نسبت به پروردگار جهانفان است!!؟

 

 انواع شفاعت مثبت:

د گرفتفم كه دفاعت مثبت اين است كأه از خداونأد متعأال بأراي يكأي از بنأدگان       يا

 مؤمنش درخواست دفاعت كنند. اين دفاعت انواعي دارد به در  زير:

و  هأا را پفأامبر  اختصأاص دارد و برخأي از دأفاعت    ها بأه پفأامبر  برخي دفاعت

 ادند.توانند دادته بديگران اعم از فردتگان، پفامبران و صايحان مي

 هايي كه به پفامبر اختصاص دارد عبارتند از:دفاعت

كنند تا به پفامبر مأا  دفاعت كبري كه پفامبران اويوايعزم هم از آن خود داري مي اول:

افتأد كأه   اين دفاعت زماني اتفأاق مأي  « ي اين كار هستممن دايسته»گويد: رسد، ميمي

ر پفشگا  پروردگار دفاعت كنند تا آنأان  دان دكنند كه برايمردم به پفامبران مراجعه مي

دان كند. اين همان را از وحشت و هراس مول  در صحراي محشر نجات دهد و راحت

 وعد داد  است. بادد كه خداوند به پفامبرمقام محمود مي

فرمأود: )بدر محشأر[ مأردم بأه نأزد آدم       كند كه پفأامبر ديفل: ابوهرير  روايت مي

آورد. سپس بأه نأزد نأو     دان دفاعت كند[ ع ر ميخداوند براي روند بتا در پفشگا مي
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رونأد. همأه   روند و به نزد ابراهفم و سپس به نزد موسي و بعد از او بأه نأزد عفسأي مأي    مي

گويد: من به حال خود گرفتارم! من به حال خأود گرفتأارم!   آورند و هر يك ميع ر مي

افتأد  ر برابر پروردگار به سجد  مأي روند. ايشان دمي خدا، محمد سپس به نزد رسول

 1كند...(دهد و دفاعت ميي دفاعت ميو سپس پروردگار به ايشان اجاز 

ها داد  ي ورود بهشت به آنكند تا اجاز بهشتفان را دفاعت مي رسول خدا دوم:

 دود.درهاي بهشت باز مي دود، و با دفاعت پفامبر

ول خدا فرمود: كند كه رسانس بن مايك روايت ميديفل: 
 كنم(.)من اويفن كسي هستم كه براي ورود به بهشت دفاعت مي2

دفاعت براي برخي از كفار؛ اين دفاعت بطور خاص در مورد ابوطاي  عموي  سوم:

ي آتشأفن بأر   هادود كه كفشاي از ع ابش تا جايي كاسته ميپفامبر خواهد بود و بگونه

گفأرد كأه از اثأر آن مغأز سأر       ترين جاي دوزخ لرار مأي پودانند يا در كم عمقاو مي

 جودد. پنا  برخدا! مي

كند كه در مجبأس رسأول خأدا سأين از عمأويش      ابوسعفد خدري روايت مي ديفل:

ابوطاي  به مفان آمد. فرمود: 
 )امفد است دفاعتم بأرايش سأودمند والأ  گأردد و در كأم      1

رسأد و از آن مغأز   ا  مأي ترين جاي آتش دوزخ لرار گفرد كه آتش تأا دو كعأ   عمق

 جودد(.سر  مي

اختصاص ندارد ببكأه عأالو  بأر     فامبرهاي ديگري نفز وجود دارد كه به پدفاعت

 توانند دفاعت كنند:ايشان كسان ديگر مانند: فردتگان و مؤمنان نفز مي

                                                 
 ، نويسندگان در اين جا معناي اين روايت را آورده اند.156و مسلم ش 111/2و  846/4-845ي . بخار1

  1ج122ص825. صحيح مسلم ش8
،  1/2أحمد ) ،(811ش، 11/155، مسلم (1478 ش،  1/1615بخارى ) :184ش:اللؤلؤ والمرجان متفق علي : . 8

   ( .4871 ش، 16/142ابن حبان ) و (11171ش
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اند و به دوزخ انداخته دد  دفاعت افراد موحدي كه مرتك  گناهان كبفر  دد  اول:

 آورند.بادند. اينان را با دفاعت از دوزخ بفرون مي

)دأفاعتم بأه كسأاني از امأتم      1 :فرمايدمي پفامبر

 بادند(. گفرد كه مرتك  گنا  كبفر  دد تعبق مي

 ها بدهند.دفاعت بهشتفان تا درجاتي باالتر را به آن دوم:

 

 هاپرسش

 دفاعت را تعري  كنفد؟أ 1

 فل در  دهفد؟گويفم دفاعت فقط در اختفار خداوند است را با دياين كه مي أ 2

 انواع دفاعت را تعري  كنفد؟ أ 3

 درايط دفاعت مثبت را با ديفل در  دهفد؟ أ 4

با توجه به مطاي  درس، مفزان خطر درخواسأت دأفاعت از مردگأان را بأا ديفأل       أ 5

 در  دهفد؟

 انواع دفاعت مثبت را ذكر كنفد؟ أ 6

 مقام محمود را با ديفل معرفي كنفد؟ أ 7

 دوند؟گنا  كبفر  كرد  بادند هم مورد دفاعت وال  ميآيا كساني كه  أ 8

 خواهد درهاي بهشت را باز كند، كفست؟اويفن كسي كه از خداوند مي أ 4

 اختصاص دارد؟  ها به پفامبركدام دفاعت أ 13

                                                 
مشكاة ، 4611شالتعليقات الحسان على صحيح ابن حبان و  6ج814ص6715و ابوداود ش 1ج818ص 18765احمد ش :صحيح. 1

 (.218 -211(، الظالَ)45و 65(، الروض )5555)
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 گناه كبيره و حكم مبتالي به آن و عدم تعيين 

 بهشتي يا دوزخي بودن فرد خاص از اهل قبله

 

 قسم كبيره و صغيره هستند: گناهان بر دو 

كبا ر جم  كبفر  اسأت و هأر گنأاهي كأه در دنفأا حأد        الف: تعريف گناه كبيره:

درعي و در آخرت وعفد ع اب دادته بادد يا خداوند مرتكأ  آن را يعنأت كنأد يأا بأا      

 دوزخ يا غض  ايهي تهديد كرد  بادد، گنا  كبفر  است.

 اند:ر حديث زير ذكر دد گناهان كبفر  بسفارند اما برخي از آنها د

: فرمود كند كه پفامبرابوهرير  روايت مي

)از هفأت هأال  كننأد     

ها چه هستند؟ فرمود: در  به ا ، سحر، كشأتن  دوري كنفد؛ گفتند: اي رسول خدا! آن

ردن ربا، خوردن مال يتأفم، فأرار از   انساني كه خداوند حرام كرد  است؛ مگر به حق، خو

 خبر را متهم به زنا كردن(. مفدان جهاد با كفار هنگام رويارويي و زنان مؤمن بي

هر گناهي كه در دنفا حأد دأرعي و در آخأرت وعفأد      ب: تعريف گناه صغيره:

 خاصي ندادته بادد؛ صغفر  است.

 

 ي تقسيم گناهان به صغيره و كبيرهادله

 فرمايأد:  ن به صغفر  و كبفر : خداوند متعال مأي ديفل تقسفم گناها      

                           :   آن كساني كأه(

                                                 
  (25و 58كتاب الوصايا و مسلم كتاب اإليمان ش) 7854و  8541. صحيح بخاري ش1
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دان[ آمأرز   كنند، بجز گناهان صغفر ؛ ببراياز گناهان كبفر  و اعمال زدت دوري مي

 «  32نجم»ردگارت گسترد  است(. پرو

 در آيه فوق گناهان صغفر  است.« ايبمم»ي منمور از كبمه

 

 شودحكم كسي كه مرتكب گناه كبيره مي

اهل سنت معتقدند كه هر كس مرتك  گنا  كبفأر  دأود مأؤمن اسأت، امأا بأا ايمأان        

ند كأه چنأفن   گويند. و معتقدكار كه به او فاسق و عاصي)نافرمان( مينال  يا مؤمن گنا 

بيشأد و اگأر   فردي تحت مشفت ايهي لأرار دارد اگأر بيواهأد او را بأه فضأل خأود مأي       

كنأد.  كند، ايبتأه پروردگأارت بأه احأدي سأتم نمأي      بيواهد او را با عدل خود ع اب مي

   فرمايأأأد:خداونأأأد متعأأأال مأأأي             

                      خداوند كسأي( :

تر از اين هأر گنأاهي را بأراي هأر كأس      بيشد اما كمرا كه به او در  ورزد هرگز نمي

ورزد گمرا  دد  است گمراهأي بسأفار دور از   بيشد و هر كس به ا  در  بيواهد مي

 «  116نساء»حق(. 

 

 گردد  سنت بر اين كه مرتكب گناه كبيره كافر نميي اهل ادله

ي زيادي وجود دارد كه بفانگر اين است كه فرد بأا گنأا  كبفأر     در لرآن و سنت اديه

فرمايأد: گردد. خداونأد متعأال مأي   كافر نمي           

                         

                         

       ،              
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        :      دأان  )و اگر دو گرو  از مؤمنأان بأا هأم جنگفدنأد بأفن

صبح بر لرار كنفد؛ و اگر يكي از آن دو بر ديگري تجاوز كرد، با گرو  متجاوز بجنگفأد  

آن دو بأه  تا به فرمان ا  بازگردد؛ اگأر بازگشأتبو دأرايط صأبح فأراهم دأد[ در مفأان        

عدايت، صبح بر لرار كنفد، و عدايت پفشه كنفد كه ا  عدايت كنندگان را دوست دارد. 

تان صبح برلرار كنفد، و تقواي ايهي پفشه كنفد ديگرند پس بفن برادرانمؤمنان برادر يك

 «4أ 13حجرات»تا مشمول رحمت او دويد...(.

را كأه مرتكأ  گناهأان كبفأر      ي فوق كساني خداوند متعال در آيه توضفح استدالل:

ديگر نامفد  است. در حايي كأه  دوند و سركشانر برخي طواي  را مؤمن و برادر يكمي

بغي)سركشي( از گناهان كبفر  است، و خداوند متعال دستور مي دهأد كأه بأفن بأرادرانر     

 ايماني صبح برلرار سازند.

 

رمأود:  خأدا ف  كند كه رسأول ابوسعفد خدري روايت مي ديفل از سنت:

گردانأد بدر  ارد بهشأت مأي  )خداوند بهشأتفان و 1

گردانأد. و دوزخفأان را وارد   وال [ هر كس را بيواهد با رحمأت خأود وارد بهشأت مأي    

فرمايأد: بررسأي كنفأد در دل هأر كأس بأه       گرداند سأپس خداونأد متعأال مأي    دوزخ مي

 ي اسپندي ايمان يافتفد او را از دوزخ بفرون كنفد...(.ي دانهانداز 

ماننأد تأا   نا  كبفر  كأرد  بادأند همفشأه در دوزخ نمأي    توضفح استدالل: كساني كه گ

كننأد. ايأن در   جايي كه هركس اند  ايماني در لب  دادته بادأد، از دوزخ بفأرون مأي   

حايي است كه اگر مرتك  گنا  كبفر  كافر بادأد هرگأز از دوزخ بفأرون نيواهأد دأد؛      

                                                 
 باب الشفاعة و اخراج الموحدين من النار 178-126. صحيح مسلم كتاب اإليمان ش1
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  فرمايأد: چون خداوند متعال مي           آنانبكأافران[ هرگأز( :

 «37ما د »از دوزخ بفرون نيواهند دد(. 

 

 نبايد فرد مشخصي را بدون دليل شرعي بهشتي يا دوزخي بدانيم

داننأد، بجأز همأان    سنت و جماعت هف  فرد مشيصي را بهشتي يأا دوزخأي نمأي   اهل

شأر ،  ي مببه عنأوان بهشأتي از آنأان يأاد كأرد  انأد. ماننأد: عشأر          ا كساني كه رسول

دان عكاده بن محصن، عبدا  بن مسعود و... كه در احاديث صحفح بشارت بهشتي بودن

انأد كأه دوزخأي هسأتند ماننأد: كسأي كأه        ثابت است. و يا افرادي را كه پفامبر خبر داد 

بأرد و  بادد كه هر كس از آنان را خداوند بيواهد به دوزخ مأي  مرتك  گنا  كبفر  دد 

و از  أ طأور كأه در بحأث دأفاعت توضأفح داديمأ      همأان –شد بيسپس به يط  خود مي

دود. از افرادي كند و هر كس را خداوند از اول ببيشد وارد دوزخ نميدوزخ بفرون مي

 دان ثابت است دفطان، فرعون و ابويه  هستند.كه دوزخي بودن

 

 هاپرسش

چأه فرلأي    گنا  كبفر  را تعري  كنفد و توضفح دهفد گنا  كبفأر  بأا گنأا  صأغفر     أ 1

 دارد؟

آيا دمار گناهان كبفر  مشي  و محأدود اسأت؟ يأك ديفأل بأر محأدود بأودن         أ 2

 گناهان كبفر  ذكر كنفد؟

 دود، چه حكمي دارد؟سنت فردي كه مرتك  گنا  كبفر  مياز ديدگا  اهل أ 3

آيا جايز است كه مسأبمان مشيصأي را بهشأتي يأا دوزخأي بأدانفم؟ بأا توجأه بأه           أ 4

 سب  را در اين مورد با ديفل در  دهفد؟ مطاي  درس رو 
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 بدعت و خطر آن در دين

ي لببأي سأاخته   بدعت در يغت به معناي چفزي است كه بأدون نمونأه  تعري  بدعت: 

ي )با [ پديأد آورنأد    «:بَهيعُ السَّما اتِ  َ الْأَرسض »فرمايد: دد  بادد. خداوند متعال مي

 «117بقر  »ها و زمفن است(. آسمان

 

 بدعت خطر

ها خطرهاي بزرگ و ناگواري براي فرد و جامعأه و حتأي بأراي تمأام ديأن از      بدعت

توان برخي از خطرهاي بأدعت را بأه دأر  زيأر خالصأه      اصول تا فروع در پي دارد. مي

 نمود:

 بدعت مقدمه و پفك كفر است.أ 1

 بدعت، به ناحق نسبت دادن چفزي به ا  است. أ 2

 بدون حكم ايهي است.بدعت، ساختن احكام دين  أ 3

سأنت و عمأل بأه آن    از خطرهاي بدعت اين است كه فرد مبتدع، از سأنت و اهأل   أ 4

 متنفر است.

 فِمي  أَحْمدَثَ  مَنْ»فرمايأد:  اعتبار است. رسول خدا ميعمل فرد مبتدع مردود و بي أ 5

آورد كه از آن نبادأد،  )هر كس در دين ما چفزي پديد 1:«رَدٌّ فَهُوَ مِنْ ُ لَيْسَ مَا هَذَا أَمْرِنَا

 مردود است(.

 بدعت فرجام بدي در پي خواهد دادت. أ 6

 

 

                                                 
 و اين متن مسلم است. 1868و مسلم ش 8655. صحيح بخاري ش1
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 فرمايد:مي كنند. رسول خداها از بدعت توبه نميغايبا بدعتي أ 7
كأرد    )خداونأد بأدعتي را از توبأه محأروم     1

 است تا زماني كه بدعتش را تر  كند(.

اي است كه با دبهات باطل خود بأدعت  بازتاب بد مفاهفم دين براي مبتدع بگونه أ 8

 پندارد.را سنت و سنت را بدعت مي

 دود.دهادت فرد مبتدع لبول نمي أ 4

 دأود. خداونأد متعأال   هأا گرفتأار مأي   مبتدع به سب  ميايفت با سنت به دام فتنأه  أ 13

فرمايأأد: مأأي                          

     :كننأد، بايأد در هأراس و    )كساني كه با دستورات اوبپفامبر[ ميايفت مي

 «  63نور»اي به آنان رسد يا به ع اب دردناكي گرفتار دوند(.ح ر بادند كه فتنه

داند، ايأن در حأايي اسأت كأه     ي دريعت ميدر وال  مبتدع خود را كامل كنند  أ 11

ا  را بر بندگان تمام نمود  اسأت. و  خداوند متعال دين خود را كامل گردانفد  و نعمت

فرمايأد:  مي                         

      :تان كامل كردم و نعمت خود را بأر دأما تمأام    تان را براي)امروز دين

 «  3ما د »تان پسنديدم(. نمودم و اسالم را به عنوان دين براي

مبتدع بار گنا  بأدعت خأود و تمأام كسأاني كأه از او پفأروي كننأد را بأه دو           أ 12

فرمايد: كشد. رسول خدا ميمي

                                                 
بجمز   1481ي . گفتني است ك  در مورد صحت اين حديث اختالف است، شيخ آلباني در سلسل  صحيح  تحمت شمماره  1

 رجوع كمرده و عمعيف دانسمت     11ص الترغيب صحيحي مقدمةباز در داده است.  ي آخر اين حديث را صحيح قرارجمل 

 . مترجم. 4است. نگا: ترجعات شيخ اْلباني ش
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)هر كس به گمراهي فراخواند گنا  عمأل خأود و بأار گنأا      1

 .دان چفزي كم دود(كساني كه از او پفروي كنند؛ به دو  اوست، بدون آن كه از گنا 

محروم گردد،  يكي از پفامدهاي بدعت اين است كه مبتدع از حوض پفامبر أ 13

 حوض بزرگي كه هر كس از آن يك بار بنودد هرگز تشنه نيواهد دد. 

فرمود:  ا كنند كه رسولسهل بن سعد انصاري و ابوسعفد خدري روايت مي

نودد روم، هر كس به كنار آن بفايد از آن مياز دما به كنار حوض مي)من لبل 2

ها را آورند كه من آندود. كساني را آن جا ميو هر كس از آن بنودد، هرگز تشنه نمي

ها گويم ايندوند! ميها مان  ميدناسند. سپس بفن من و آنها هم مرا ميدناسم و آنمي

هأا پديأد آوردنأد[    داني پس از تو چه كردند ببدعتميگويند: ناز بامت[ من هستند! مي

 گويم: از من دور باد كسي كه پس از من تغففر داد  است!(.مي

ها و اختالف و چند دستگي در بدعت موج  تفرله در امت، پراكندگي توانايي أ 14

دأأود. ايأأن وضأأعفت را خداونأأد متعأأال نكأأوهش كأأرد  اسأأت و  صأأفوف مسأأبمانان مأأي

دأان را  )كساني كه دين فرمايد: مي

اي نأداري(.  هأا هأف  گونأه رابطأه    دستيو  تفرله كردند و گرو  گرو  ددند، تو بأا آن 

 «  154انعام»

 ي سين اين كه بدعت براي دين و دنفاي امت بسفار خطرنا  است.خالصه

 

                                                 
 6211. صحيح مسلم ش1
  6861. مسلم ش8
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 عوامل پديد آمدن بدعت:

 بي خبري از لرآن و سنت و اسبوب زبان عربي  أ 1

 عدم پفروي از سب  صايح أ 2 

 پفروي از هوا و هوس  أ 3 

 استناد به دبهات أ 4

 ببدون توجه به لواعد درعي[ فقط به عقل استناد كردن أ 5 

پفر، مردد، استاد  گردد بمانند:تقبفد از افراد گمراهي است كه منجر به تعص  مي أ 6

 كنند.ي درعي از لرآن و سنت را رد ميو...[ در نتفجه اديه

 دوستان و همراهان منحرف أ 7

 

 حكم بدعت و انواع آن:

يابد كه بدعت در دين بأدون تفأاوت بأفن    هر كس در لرآن و سنت تلمل كند، درمي

فأاوت  اين و آن، حرام و مردود است؛ هرچند درجأات تحأريم برحسأ  نأوع بأدعت مت     

فرمايأد:  است. رسول ا  از تمام انواع بدعت منأ  كأرد  اسأت و مأي    
دهأم كأه از امأور    )بأه دأما هشأدار مأي    1

 ها گمراهيام بدعتنوپفداي )در دين( دوري كنفد كه هر نوپفدا بدعت است و فرجام تم

 است(.

)هأر كأس در ديأن مأا چفأز      2فرمايد: و مي

 جديدي پديد آورد كه از آن نبادد، مردود است(. 

هأا  از اين دو حديث به رودني پفداست كه هر نوآوري در دين بدعت و تمام بأدعت 

انأد،  در مسايل اعتقأادي و عبأادي حأرام    ند. منمور اين است كه بدعتگمراهي و مردود

                                                 
 و... است. مترجم  81145و احمد ش 1551. بخشي از متن حديث معروف عرباض بن ساري  در ابوداود ش1
 1ج1161ص1868و مسلم ( 117/11و  111/5و فتح الباري) 8655. بخاري8
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ايبته اين تحريم بر حس  نوع بدعت متفاوت است كه برخي آدكارا كفأر اسأت. ماننأد:    

ها و ن رها براي لبأور، صأدا زدن و   طواف لبور به لصد تقرب به مردگان و تقديم لرباني

 به فرياد خواستن از اموات در مشكالت. 

ها و مرج أه؛ اينأان   ها فسق اعتقادي است مانند: بدعت خوارج، لدرياز بدعت برخي

ي دأرعي اسأت )بأه بأدعتي مبأتال دأدند كأه        در گفتار و اعتقادات خود كه مياي  اديه

 ها از دين گرديد(.موج  خروج آن

هأا معصأفت و نافرمأاني خداونأد متعأال اسأت. ماننأد: بأدعت تأر           برخي از بدعت

فتن تمام روزهاي سال و ايستادن در گرماي خوردفد بأه لصأد عبأادت    ازدواج، روز  گر

 1و...

 

 هاپرسش

 بدعت را تعري  كنفد؟أ 1

تا از پفامدهاي خطرنا  بأدعت  توضفح دهفد كه بدعت چه خطرهايي دارد؟ پنج أ 2

 را ذكر كنفد؟

پنج تا از عوامل پديأد آمأدن بأدعت را ذكأر كنفأد و بطأور خالصأه هأر يأك را           أ 3

 دهفد؟توضفح 

 حكم بدعت را در پرتو لرآن و سنت با ذكر ديفل در  دهفد؟ أ 4

 انواع بدعت را بطور خالصه ذكر كنفد؟ أ 5

                                                 
هأا از مأردم   اند كه در گ دته سابقه ندادأته اسأت، ايأن   هايي پديد آورد ، بدعتو تببفغدر اين لرن گروهي به نام دعوت . 1

، كار و دغل، درس و فراگفري عبم را رها كنند و زندگي... خواهند كه: سه روز يا يك هفته يا چهل روز يا يك سال و مي

هأاي مأن درآوردي،   برنامأه و ها همرا  دوند و از اين مسجد به آن مسجد بروند و با خواندن روايات موضوع و جعبأي  با آن

دعأوت  دهند اما حقفقت اين است كه آنها مردم را به بدعت هاي صوففان هندي و... مردم را به اصطال  به اسالم دعوت مي

   دهند.مي
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 اهل سنت و جماعت

 تعريف اهل سنت و جماعت: ـ 1

اهأأل سأأنت و جماعأأت كسأأاني هسأأتند كأأه در اعتقأأادات، الأأوال و اعمأأال خأأود بأأه  

نند. در حقفقأت گأرو  نجأات يافتأه و     كالتدا مي ا احاديث، افعال و تايفدات رسول

 ها هستند.ي منصور  همفنطايفه

 

 هاي اهل سنت و جماعتويژگي ـ 2

كنند. در هنگام اختالف و درگفري به دو منب  وحي )لرآن و سنت( مراجعه مي اول: 

داننأد. خداونأد متعأال    ي زير، نقل بلرآن و سنت[را بأر عقأل مقأدم مأي    و با استناد به آيه

 د:فرمايمي

)اگر در چفزي اخأتالف كرديأد آن را بأه ا  و پفأامبر ارجأاع      

اريد، كه ايأن بهتأرين و نفكأوترين مرجأ  اسأت(.      دهفد، اگر به ا  و روز آخرت ايمان د

 «54نساء»

اهل سنت در فهم لرآن و سنت پفرو را  و رو  سب  صأايح هسأتند، چأرا كأه      دوم:

 تر و استوارتر است.تر، عبميها سايمرو  آن

ي عبأم  پ يرند، آنان اين كار را به وسأفبه روايات را پس از تحقفق و بررسي مي سوم:

گويأد: )إسأناد بيشأي از ديأن     دهند. عبدا  بن مبأار  مأي  انجام مي إسناد)سند دناسي(

گويأدبو بأه خأدا و پفغمبأر نسأبت      است، اگر إسناد نبادد هأركس هأر چأه بيواهأد مأي     

 دهد[(.  مي

سنت در جهأت محقأق نمأودن آيأه زيأر اسأت كأه        ترديدي نفست كه اين رو  اهل

فرمايأد: خداوند متعأال مأي                   :    مأا ذكأر را(

 «4حجر»كنفم(. نازل كرديم و ما آن را حفاظت مي
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كننأد.  نتفجأه(دوري مأي  هأا بأي  سنت پفرو ديفل هستند و از جدال )و بحثاهل چهارم:

دود كه هر گأا  فأردي زبأان بأازتر از ديگأري      گويد: آيا مگر ميامام مايك بن انس مي

 ها رها كنفم!!؟آنچه جبر فل به پفامبر آورد  است را به خاطر مناظر  و جدال آنبفايد، ما 

سنت مفانه رو هستند، ترديدي نفست كه ايأن ديأن، ديأن وسأط بأفن سأتم       اهل پنجم:

هاسأت؛ بأه   هاي آنجويي ها و غبو افراط كنندگان و بهانهتفريط كنندگان و كوتاهي آن

اسأت كأه بأه رحمأت و رضأوان ايهأي منتهأي         سأنت را  همأواري  اين ترتف  رو  اهأل 

 فرمايأد: امت وسط در تمام امور است. خداونأد متعأال مأي    دود؛ ي ا امت محمدمي

                       

          :وسأط لأرار داديأم تأا گأوا  بأر        )و اين گونه دما را امت

 «143بقر »مردم بادفد و اين پفامبر گوا  بر دما بادد(.

 گويد پفامبر فرمأود: در سنت ثابت است كه : ابوهرير  مي 

گفأرد مگأر ايأن كأه     دين آسان است. و هف  كس در دين بر خود سيت نمأي )1

دود، پأس را  راسأت و مفانأه را در پأفش گفريأد، آنچأه را باز ديأن[        مغبوب و خسته مي

از دأ ، كمأك   توانفد انجام دهفد و خودحال بادفد و از عبادت صبح و دام و پاسي مي

 بگفريد(.

آيه و حديث فوق بفانگر اين است كه دين ما دين وسط و امت ما امأت وسأط اسأت    

كه از تفريط و ظبم يهوديان و افراط و غبو نصارا به دور اسأت. بآري، ايأن امأت، امأتِ     

 وسط است:[

 در مورد پفامبران و عبما، بفن ستم يهوديان و غبو نصارا وسط است. أ 1
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بأي خأدايي و   » ديني كأه معتقأد بأه    بفت و ايوهفت، بفن كمونفستير بيدر بحث ربوأ 2

كأه خأايق را در ميبأوق لأرار      هأاي( وحأدت وجأودي   و بفن )صوفي« گري است!مادي

 اند و معتقدند پروردگار همان بند  و معبود همان عابد است، وسط است.داد 

كننأد، گأر     تكففأر مأي  در بحث ايمان، بفن خوارجي كه مسبمانان را با گنا  كبفر أ 3

چه آن فرد موحد بادد و بفن مرج ه كه معتقدند گناهان در ايمأان هأف  تأاثفري ندارنأد،     

 وسط هستند.  

در بحث تقدير بفن گرو  لدرير نفي كنند  كه معتقدند خداوند افعأال بنأدگان را    أ 4

ن بند  در خبق و مقدر نكرد  است و بفن گرو  جبرير معتقد به مجبور و بدون اختفار بود

 عبادت و معصفت؛ وسط هستند.

 ي وسط و مفانه را دارند.در مورد صحابه بفن روافض و خوارج عقفد  أ 5

 

 هاپرسش

 با ديفل در  دهفد كه چگونه مسبمانان امت وسط هستند؟ أ 1

هأا از امأت   با ديفل از لرآن وسنت در  دهفد كه چگونه دين آسان است و سيتيأ 2

 بردادته دد  است؟

هابي به نام مسبمان[ گرو  وسط است، اين والعفت ي گرو سنت در مفان همهاهل  أ3

 را با چهار ديفل در  دهفد؟

هأا  هاي ديگري نفز دارند، چهارتأا از آن سنت غفر از گرو  مفانه بودن ويژگياهل أ 4

 را ذكر كنفد؟  
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 اهلل معنا و چگونگي آنوجوب محبت رسول

 اهلل:الف: وجوب محبت رسول

ي هر مسبمان است خداوند تو را مشمول رحمت خود گرداند! بايد به داني كه وظففه

كه خداوند متعال را بفشتر از همه كس و همه چفز دوست دادته بادد؛ چرا كه او خأايق،  

 هاي عمفم به ما يط  كرد  است.هاي بزرگ و خوبيروزي دهند  و با نعمت

هاسأت. خدونأد متعأال    ن عبأادت تأري در حقفقت دوسأت دادأتن خداونأد از بأزرگ    

: فرمايدمي

هأا را  گفرند كه آن)و از مردم كساني هستند كه غفر از ا  معبوداني ببراي خود[ مي

انأد، ا  را ببأه مراتأ [ بفشأتر     دارنأد، امأا كسأاني كأه ايمأان آورد      ند ا  دوست ميهمان

 «  165بقر »دارند(. دوست مي

واج  اسأت، چأرا كأه او     ا بعد از دوست دادتن خداوند، دوست دادتن رسول

رحمت ايهي و نعمت استواري است كه خداوند متعال با يط  و رحمأتش او را فرسأتاد    

ها به نور رهنمون دود و از سوي ديگر كسي نمأي توانأد وارد   ان را از تاريكياست تا آن

؛ بنأابراين بايأد ايشأان را از    بهشت دود مگر با اطاعت و پفروي از دين و سنت پفأامبر 

 تمام ميبولات بفشتر دوست دادته بادفم.

ا  فرمأود:  كند كه رسولانس بن مايك روايت مي

دأته بادأد، دأفريني    )هر كس سه خصأبت دا  

ا  فقأط بأه خأاطر    چشد؛ ا  را از همه بفشأتر دوسأت دادأته بادأد، دوسأتي     ايمان را مي

رضاي او تعايي بادد و اين كه برگشتن بأه كفأر بأرايش هماننأد ايأن كأه او را بأه آتأش         

 بفندازند؛ ناپسند بادد(.
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 فرمايأأد:و مأأي 
ي مأردم  كسي از دما ايمان ندارد تا اين كه من نزد او از پأدر، فرزنأد و همأه   )1

 تر بادم(.بمحبو

 

 معنا و چگونگي محبت پيامبر

معناي دوست دادتن پفامبر اين است كه از ايشان پفروي كنفم و پايبند سنت او بادأفم  

 فرمايأد:  او را بر سين هر كس ديگر مقدم بأدانفم. خدونأد متعأال مأي     و سين  

             :  بگو: اگر ا  را دوست داريد از من(

 «  31عمرانآل»دارد(. پفرو كنفد ا  دما را دوست مي

 ن ا  و پفامبر را پفروي از رسول ا خداوند متعال در اين آيه مال  دوست دادت

 و التدا به ايشان لرار داد  است.

 

 پيامبر انساني است كه خداوند او را براي رسالت خود برگزيده است

ا  غبو و زياد  روي دأود و ايشأان   لطعاً نفازي نفست كه در رابطه با ديصفت رسول

ا رحمتي بأراي جهانفأان بادأد و بأه     را همفن افتيار بس كه خداوند او را برگزيد  است ت

فرمان ا  به سوي او تعايي مردم را دعوت كند او و چراغي نوراني بأراي هأدايت بادأد.    

يابأد امأا   توانأد بأه آن دسأت   اين مقام گرچه ارزدمندترين مقامي است كه ميبأولي مأي  

زنأدگي،   هاي بشري اعم از تويأد، گرداند. و نفز حايترا از بشر بودن خارج نمي پفامبر

هأأاي ايهأأي رايأأج بأأفن مأأردم، در او وجأأود دارد. خداونأأد متعأأال  مأأرگ و ديگأأر سأأنت

 فرمايأأد:مأأي                        
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  :         دأود كأه فقأط    )بگو: من فقط بشري هسأتم مثأل دأما بكأه[ بأه مأن وحأي مأي

معبودتان، معبودي يكتاست؛ پس هر كس به ديأدار پروردگأار  امفأد دارد، بايأد كأار      

 «113كه »دايسته انجام دهد، و در عبادت پروردگار  هف  كس را دريك نگرداند(.

 

 ه پيامبر در قلب مؤمنانجايگا

دأود كأه بايأد پفأامبر را بعأد از ا  از خوددأان و پأدر و        مياز آنچه ذكر دد رودن 

فرزندان خود بفشتر دوست دادته بادفم، ايبته درست نفست كه ايأن محبأت مأا را وادارد    

تمام از  ا كه ميبولي را باالتر از مقامش بدانفم حتي اگر يكي از پفامبران بادد. رسول

مردم برتر است، با اين حال سوال اين است كه پس از مد  ارزدمندي كه خداوند او را 

فرمايأد:  تأوانفم بگأويفم؟ خداونأد متعأال مأي     كرد  است، ما چه مي        

   : .)4لبم »)باي پفامبر[ براستي كه تو اخالق بزرگ داري » 

 فرمايد: و مي

             

          :       رسويي از خودتان بأه نأزد دأما آمأد(

اندازد بر او بسفار سيت استبو بأر هأدايت دأما[ حأري      كه آنچه دما را به مشقت مي

 «128توبه»و مهربان است(. سوز است و نسبت به مؤمنان دل

ا  را ببند و رسايتش را گرامي دادته اسأت  حال پس از آن كه خداوند متعال آواز  

تا جأايي كأه در دأبانه روز در پأنج نمأاز بأا صأداي اذان نأامش از ببنأدگوها بأه گأو             

توانفم بگويفم؟ صرف نمر از اين كه در بسأفاري از آيأات و احاديأث    رسد، ما چه ميمي

 آمد  است.   پفامبرنفز مد



 038 1 سنت و جماعتاز عقيده اهل يدرسهاي 

 سازگاري دارد؟   آيا غلو و زياده روي با دوست داشتن پيامبر

بايد موافق دريعت بادد؛ ي ا بايد از افأراط   تريدي نفست كه دوست دادتن پفامبر

: فرمأود  ا كنأد كأه رسأول   و تفريط به دور بادفم. عمر بن خطأاب روايأت مأي   
)در حأق مأن   1

اي بأفش  زياد  روي نكنفد آن طور كه نصارا در محبت عفسي پسر مريم كردند؛ من بنأد  

 نفستم، بگويفد: بند  و رسول خداست(.

ي نكنفأد كأه مأرا از مقأامم بأاالتر      يعني: در مد  مأن مبايغأه و زيأاد  رو    

 بدانفد!

گردد كأه صأدا زدن، بأه فريادرسأي خواسأتن و درخواسأت       به اين ترتف  رودن مي

توانفم از خداوند متعأال بيأواهفم   جايز نفست، ببكه فقط مي دفاعت مستقفم از پفامبر

 مان گرداند.دفاعت پفامبر را نصف 

 

 هاپرسش

 از محبت پفامبر چفست؟با ديفل در  دهفد كه منمور  أ 1

 با ديفل معنا و چگونگي محبت پفامبر را در  دهفد؟ أ 2

 آيا زياد  روي و غبو در محبت پفامبر جايز است؟ أ 3

با ديفل در  دهفد كه پفامبر بشر است. اما خداوند او را براي ابأالغ رسأايت خأود     أ 4

 برگزيد  است؟

   كرد  است؟خداوند پفامبر  را در لرآن و سنت چگونه مد أ 5
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 حقوق صحابه

 الف: تعريف صحابه:

دود كه در حال مسبمان بودن پفامبر را ماللات كرد  بادد صحابي، به فردي گفته مي

 و مسبمان بمفرد.

 

 ب: فضيلت صحابه

صحابه، افراد بهترين لرون و برگزيدگان و افضل اين امت پس از پفأامبر هسأتند، يأ ا    

دأان  بداريم، از آنان راضي بادفم و آنان را در مقأام بر ما واج  است كه آنان را دوست 

دأان بأر هأر فأرد مسأبمان واجأ  اسأت. اصأحاب         لرار دهأفم؛ چأرا كأه دوسأت دادأتن     

اند و آن كساني هستند كه با صدالت و اخالص تمام دين را به ما نقل كرد  ا رسول

ند و خداونأد دنفأا   تر از يك چهارم لرن)بفست و سه سال( رساندرا در سراسر دنفا در كم

 ددند.دان فتح كرد تا جايي كه مردم گرو  گرو  وارد دين خدا ميرا بدست

 

 فضيلت صحابه در قرآن

ي نفكأو  خداوند صحابه را مد  و از آنان اعالن رضايت نمود  است و به آنان وعأد  

فرمايأأد: داد  اسأأت. و مأأي                 

                          

                            :  

كه به نفكي از آنان پفروي  گفرندگان نيستفن از مهاجرين و انصار و كساني)و سبقت

هايي آماد  كأرد   ها از او تعايي خشنودند، براي آنان باغكردند، ا  از آنان خشنود و آن

ماننأد. ايأن اسأت كامفأابي     كه از پاي درختانش نهرها جاري اسأت و همفشأه در آن مأي   

 «  133توبه»بزرگ(. 
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فرمايأأأأد:و مأأأأي                 

   :       بطور لط  ا  از مؤمنان آنگا  كه با تو زير درخأت بفعأت كردنأد، اعأالن(

 «18فتح»رضايت كرد(. 

ي م كور بفانگر فضفبت صحابه است كه همأه را اعأم از مهأاجرين، انصأار و     دو آيه

ني كه دأرافت صأحابه   كه در بفعت رضوان زير درخت دركت دادتند و تمام كسا هاآن

 دود.دان گرديد  است را دامل ميددن نصف 

دأان بأه   گأر وجأوب رضأايت از صأحابه، بشأارت     بسفاري از ديگر آيات لأرآن بفأان  

دأان ماننأد:   دان و ذكأر برخأي از صأفات   دان به موفقفت بزرگ، مد يابيبهشت، دست

دان و يأاري كأردن   دوستي، ايثار، بزرگواري، سياوت، دوست دادتن برادران مسبمانان

 دين خداست.

در بسفاري از احاديث صحابه را تعري  و مأد  كأرد  اسأت. جأابربن      ا رسول

كند كه پفامبر فرمأود:  عبدا  روايت مي
ف  كس از آناني كه در بفعت زير درخت ببفعت رضوان[ )انشاءا ، ه1

 دود(. اند، وارد دوزخ نميدركت دادته

برخي از احاديث به صورت عام بفانگر فضفبت صحابه است؛ برخي در فضأفبت اهأل   

بدر و برخي در فضفبت افراد خاصي هستند. ي ا بأر مسأبمانان واجأ  اسأت كأه بأه ايأن        

ي آنأان محبأت   دوست دادته بادند و نسبت به همأه  نصوص عمل كنند و تمام صحابه را

هأا التأدا كننأد و از را  و    دادته و از آنان راضأي بادأند و بأه خأوبي يأاد نماينأد و بأه آن       

 دان پفروي نمايند.رو 
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 حكم دشنام دادن صحابه 

ي خاص اين امت هستند كه در مسأبمان دأدن از   فهمفديم كه صحابه گرو  برگزيد 

اند. ي ا هر كس از آنان به بدي ياد كنأد يأا بأه آنأان ددأنام دهأد يأا        ديگران پفشي گرفته

ترين عمل دد  است، چرا كأه ايأن   سين ناپسندي به يكي از آنان بگويد؛ مرتك  زدت

عمل حمبه به تمام دين است و هركس صحابه را كافر يا مرتد بداند خأود  بأه كأافر و    

 مرتد بودن سزاوارتر است.

ي يك عمل نفك انجام دهد به انداز  ابه هر كس به هر انداز از مسبمانان غفر از صح

فرمأود:   ا كند كه رسولرسد. ابوسعفد خدري روايت ميدهم عمل صحابه نمي

ي كأو   )هف  يك از اصحابم را ددنام ندهفد، چرا كه اگر يكي از دما به انداز 

ي )ثواب( يك مشت يا نص  مشتِ انفأاق آنأان   احد در را  خدا طال انفاق كند به انداز 

 رسد(.  نمي

اين حديث بفانگر تحريم ددنام دادن صحابه است و بر ايأن والعفأت تلكفأد دارد كأه     

 رسد.هر عمل نفكي كه انجام دهد، به مقام صحابه نمي ـغفر از پفامبر ـ هف  كس 

 

 سنتصحابه از ديدگاه اهل

سأنت  طأور كأه در بحأث مفانأه روي اهأل     همانأ ي اهل سنت در مورد صحابه  عقفد 

هأا غبأو   ي آني غبو كنندگان و سأتم كننأدگان اسأت. يأ ا نأه دربأار       بفن عقفد  أ گفتفم

دارنأد. و ماننأد: خأوارج و روافأض نفسأتند كأه       ها ستم روا مأي آن كنند و نه نسبت بهمي

 افراط و تفريط كنند.

ي اختالفات سنت نسبت به صحابه گمان نفك دارند، از لضاوت و داوري دربار اهل

دأان بأا چأون و چراهأا، حأاكم و محكأوم       كنند، به عمأق اختالفأات  ها خودداري ميآن
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گويد: صحابه كساني هسأتند كأه خداونأد    ايعزيز ميدوند. عمر بن عبدها وارد نميكردن

دأان  دادته است پس مأا بايأد زبأان خأود را از آبأروي     دان پا  نگهدستان ما را از خون

 داريم.  پا  نگه

 

 هاپرسش

 صحابه را تعري  كنفد؟أ 1

 صحابه چه حقولي به گردن مسبمانان دارند؟ أ 2

   دهفد؟با ديفل از لرآن و سنت فضايل صحابه را در أ 3

ي منحرفأاني كأه معتقدنأد صأحابه     ددنام دادن صحابه چأه حكمأي دارد؟ دربأار     أ 4

 گويفد؟اند، چه ميمرتد دد 

ي گويفم عقفد ي اهل سنت، چفست؟ منمور از اين كه ميي صحابه دربار عقفد  أ 5

ي وسِط بفن غبأو كننأدگان و سأتم كننأدگان اسأت چفسأت؟ عمأر بأن         سنت، عقفد اهل

 گويد؟يز دربار  صحابه چه ميعبدايعز
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 ي ما در برابر خلفاي راشدينوظيفه

 خلفاي راشدين چه كساني هستند؟

« ذي اينورين»، عثمان بن عفان «فاروق»خبفاي راددين ابوبكر صديق، عمر بن خطاب

 هستند.« ابوسبطَفن»طاي  و عبي بن ابي

 

 هامنزلت و وجوب پيروي از آن

ي هأدايت  يافتأه هأا جانشأفنان را   به برترند؛ چرا كه آني صحاخبفاي راددين از همه

دان بادفم. اي هستند كه پفامبر دستور داد  از آنان پفروي كنفم و پايبند را  و رو كنند 

 فرمايد:مي پفامبر
بأر دماسأت كأه از سأنت مأن و سأنت       )1

ي پس از من پفروي كنفد و بأه آن چنأگ زنفأد، و آن را    ي هدايت كنند يافتهخبفاي را 

ا دوري كنفأد كأه   هأ دهم كه از بدعتتان بگفريد و به دما هشدار ميهايمحكم با دندان

   اند(.ها گمراهيتمام بدعت

 

 مدت خالفت راشده

 مدت خالفت رادد  سي سال بود  است، رسول هدايت در حديث صحفح به روايت

 فرمود:آمد  كه رسول ا   
)خالفت)جانشفني( نبوت سي سال است، سپس خداونأد  

 دهد(.پادداهي را به هر كس بيواهد مي

                                                 
- 145ش:مشمكاة المصمابيح   و  با سمند صمحيح   617/7و ترمذي 1551و ابوداود ش 6ج187ص 14581مسند احمد ش :)صَحِيح( . 1

[84] 
، (8161الترمذي )و 6464شصحيح وععيف سنن أبي داود  و و ديگر محدثين با سند صحيح 6416-6415ابوداود ش(: صحيح) .8

 ( 655الصحيحة ) 
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 ترتيب فضيلت خلفاي راشدين:

خبفاي راددين بر حس  ترتف  خالفأت فضأفبت دارنأد؛ بنأابراين اول ابأوبكر، بعأد       

تند. و در فضفبت هر يك احاديث زيادي ثابت عمر، سپس عثمان و سپس عبي افضل هس

 است.

 

 هاپرسش

 خبفاي راددين چه كساني هستند؟ أ 1

گأويفم پفأروي از   در  دهفد كه خبفاي راددين چه مقامي دارند و به چه ديفل ميأ 2

 ها واج  است؟آن

 با ديفل در  دهفد كه مدت خالفت رادد  چند سال بود  است؟ أ 3

 بفا به چه صورت است؟ترتف  فضفبت بفن خ أ 4

 

 ي مبشره:عشره

ي مبشأأر  برترنأأد كأأه عبارتنأأد از: خبفأأاي رادأأدين)ابوبكر ي صأأحابه، عشأأر از همأأه

طايأ ( و عبأدايرحمان بأن عأوف،     صديق، عمر فاروق، عثمان ذي اينورين و عبي بن ابي

 طبحه بن عبفدا ، سعد بأن ابأي ولأاص، ابوعبفأد  بأن      ا زبفر بن عوام حواري رسول

 جرا  امفن امت و سعفد بن زيد بن نففل. 

فرمايأد:  مي در فضفبت اين د  نفر پفامبر

د  نفر بهشتي هسأتند؛ پفأامبر   )1

                                                 
اين حديث با الفاظ ديگر ك  ابوعبيده نيمز  گفتني است ك   سند صحيح. و در سنن با 1ج122ص81122احمد ش. مسند 1

باب مناقب عبدالرحمان عوف وجود دارد، شايست  بود ك  ب  جماي ممتن    1421در آن ذكر شده است. در سنن ترمذي ش

 آوردند. مترجمفوق متن ترمذي را مي
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بهشتي است، ابوبكر بهشتي است، عمر بهشتي است، عثمأان بهشأتي اسأت، عبأي بهشأتي      

است، طبحه بهشتي است، زبفر بن عوام بهشتي است، سعد بهشتي است، عبدايرحمان بأن  

: بأرم. گويأد: گفتنأد   عوف بهشتي است، و اگر بيأواهي دهمأفن نفردأان را هأم نأام مأي      

 كفست؟ سكوت كرد! گفتند: كفست؟ فرمود: سعفد بن زيد بن نففل(.

اند كه عبدا  بن مسأعود، بأالل بأن    پفامبر كسان ديگري را نفز به بهشت بشارت داد  

هأا هسأتند؛ بنأابراين مأا     طاي  و كسان ديگر از آنربا ، عكاده بن محصن، جعفر بن ابي

اسأت، بهشأتي   بأه بهشأت بشأارت داد      ا دهفم تمام كساني را كه رسولگواهي مي

دأان را بأه ا  واگأ ار    هستند. اما به نسبت ديگر مؤمنان امفد و گمان خفر داريم و فرجأام 

 كنفم.مي

 

 هاپرسش

 ي مبشر  چه كساني هستند؟با ذكر ديفل در  دهفد كه عشر أ 1

 اد  است؟با ديفل در  دهفد كه آيا پفامبر كسان ديگر را هم به بهشت بشارت د أ 2

 توانفم بهشتي بدانفم؟آيا كسي را كه پفامبر از بهشتي بودنش خبر نداد  است، مي أ 3

 

 اهل بيت پيامبر

 اهل بيت چه كساني هستند؟

ي جعفأر،  طايأ ، خأانواد   ي عبي بن ابيي پفامبر هستند كه خانواد اهل بفت خانواد 

دايمطب  و همسران پفامبر را در ي عباس، فرزندان حارث بن عبي عقفل، خانواد خانواد 

 گفرند.بر مي
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 ي فضيلت اهل بيت:ادله

 فرمايأأد: خداونأأد متعأأال مأأي             

               بفت دور كنأد و دأما   خواهد پبفدي را از دما اهل: )ا  مي

 «33احزاب»ز  گرداند(. را كامال پاكف

)به دما در موردبحقأوق و احتأرام[    1«:بَْسِِ  أَهسل  فِ  اللتهَ أُذَكِّرُكُ س» فرمايد:مي پفامبر

 دهم(.بفتم ت كر مياهل

 

 بيت:  سفارش در مورد اهل

ِنن  أَهسننل  فِنن  اللتننهَ أُذَكِّننرُكُ س»فرمايأأد: ذكأأر كأأرديم كأأه پفأأامبر مأأي )بأأه دأأما در «: بَِْس

 دهم(.  بفتم ت كر ميحقوق و احترام[ اهلموردب
ي كنند و دربأار  دان را رعايت ميسنت، اهل بفت پفامبر را دوست دارند، احتراماهل

دان در وال  دوسأتي و  پايبند هستند؛ چرا كه دوستي و احترام ها به سفار  پفامبرآن
و بأر را  راسأت اسأتوار     احترام براي پفامبر است، ايبته مشروط بر آن كه تاب  سنت پفامبر

طور كه سب  اهل بفت مانند: عباس و فرزندانش و عبي و فرزنأدانش پايبنأد   بادند. همان
بفت بأا سأنت پفأامبر ميايفأت كنأد و از ديأن منحأرف بادأد         اند. اما هر كس از اهلبود 

 دوست دادتنش جايز نفست.

 

 هاپرسش

 دود؟ميبفت گفته به چه كساني اهل أ 1

 بفت را با ذكر ديفل در  دهفد؟و حقوق اهلفضفبت  أ 2

 از نمر اهل سنت درط دوست دادتن اهل بفت چفست؟ أ 3

                                                 
( ابمن خزيممة   845ش، 116عبمد بمن حميمد )ص   (، 1114ش 8/586دارممى ) ، (15825ش 6/414أحمد)(، 4172ش)صحيح مسلم . 1

 (181ش 1/111وابن حبان ) (8157ش، 6/48)
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 ي فرد مسلمان در برابر حاكمان و ديگر افراد مسلمان:وظيفه

فرمود:  كند كه پفامبرابورلفه تمفم داري روايت مي

)ديأأن خفأأر خأأواهي اسأأت. گفتأأفم: اي  

خأأدا بأأراي چأأه كسأأي؟ فرمأأود: بأأراي ا ، پفأأامبر ، كتأأابش، پفشأأوايان و عمأأوم رسأأول

 مسبمانان(.

نصفحت براي ا  اين است كه فقط او را عبادت كنفم، دوست بداريم، تعمفم نمايفم، 

و بترسفم، به او امفدوار بادأفم و دسأتوراتش را انجأام دهأفم و از هأر چأه نهأي كأرد          از ا

 است، دوري كنفم.

گويأد: تصأديق كنأفم، از دسأتوراتش     نصفحت براي رسول اين است كأه آنچأه مأي    

هأايش پفأروي، بأه را  و رو  ايشأان پايبنأدي نمأايفم و او را دوسأت        اطاعت و از سنت

 بق دستوراتش عبادت كنفم.دادته بادفم و ا  را مطا

دان دعاي خفأر كنأفم و   نصفحت براي پفشوايان)حاكمان( مسبمان اين است كه براي 

 ي لوانفن خداوند از آنان اطاعت كنفم.آنان را دوست دادته بادفم و در چارچوبه

نصحفت براي عموم مسبمانان اين است كه آنان را امأر بأه معأروف و نهأي از منكأر       

داريأم، خفأر   طأور كأه بأراي خودمأان دوسأت مأي      خفر را بيواهفم همان دانكنفم، براي

 دان بادفم و در حد توان آنان را كمك كنفم.خوا 

 

 حكم اطاعت از ولي امر مسلمان:

لرآن، سنت و اجماع سب  امت بفانگر اين است كأه اطاعأت از حأاكم مسأبمان؛ در     

ست. اگر بأه گنأا  دسأتور دهأد     ي اطاعت از ا  تا به گنا  دستور ندهد، واج  امحدود 

اطاعت از ميبوق در هنگام نافرماني خايق جايز نفست. اما در آنچأه گنأا  نبادأد از آنأان     

فرمايأأد:كنأأفم. خداونأأد متعأأال مأأي   اطاعأأت مأأي              

                                                 
 8566و ابوداود ش1ج71ص 28. مسلم ش1
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              : ايأأد از ا  و سأأاني كأأه ايمأأان آورد )اي ك

 «54نساء»تان اطاعت كنفد(. اين پفامبر و حاكمانربمسبمان[

 كند كه پفامبر فرمود:ابوهرير  روايت مي
)هر كس از مأن اطاعأت   1

كند، از ا  اطاعت كرد  و هأر كأس مأرا نافرمأاني كنأد، ا  را نافرمأاني كأرد  اسأت و         

هركس از امفر اطاعت كند از من اطاعت كرد  است و هر كس امفر بحاكم مسأبمان[ را  

 نافرماني كند، مرا نافرماني كرد  است(.

 

 هاپرسش

 مسبمانان چفست؟ معناي نصفحتِ براي ا ، كتابش، رسويش، پفشوايان و عموم أ1

سنت در وجوب اطاعت از ويأي امأر در صأورتي كأه نافرمأاني خأدا       ي اهلعقفد أ 2

 نبادد، چفست؟ با ديفل از لرآن و سنت در  دهفد؟

 

 تفرقه و اختالف مذموم و براي دين خطرناك است

 تشويق به وحدت بر محور حق

كنأد و  اوند متعال امت را به وحدت و اتحاد دستور داد  است و از تفرله نهي مأي خد

خطرهاي دنفوي و اخروي آن را براي امأت دأر  داد  اسأت، بأديهي اسأت كأه اتحأاد        

مسبمانان با چنگ زدن به لرآن و سنت امكان پ ير است. اما براي عمبأي دأدن وحأدت    

در اصول و فروع لرآن و سنت صأحفح را  دهد كه امت اسالمي، خداوند به ما دستور مي

كنأد.  داور لرار دهفم و بر اساس اين دو از هر عمبي كه منجر بأه تفرلأه گأردد، منأ  مأي     

 فرمايد:  خداوند متعال در امر به اتحاد و من  از اختالف مي

                                                 
   و اين متن مسلم است. 1ج 1644ص 1617و مسلم ش  111/11. بخاري1
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           آن[ : )همگأأي بأأه ريسأأمان ايهيبلأأر

 «133عمرانآل»چنگ زنفد و پراكند  نشويد(. 

 

 منع از تفرقه:

ها و عوامبي كه منجر به اخأتالف  خداوند متعال تفرله را نكوهش كرد  است و از را 

اي كأه مسأبمانان را گأرو  گأرو  و حأزب      هاي پراكنأد  كند. همان را دود، نهي ميمي

ود دارد كأأه از تفرلأأه و حأأزب گردانفأأد  اسأأت. نصأأوص زيأأادي در لأأرآن و سأأنت وجأأ

 دهد. كند و فرجام بد آن را در  مياختالف نهي مي

   فرمايد: خداوند متعال مي ديفل از لرآن:         

                          : نند كسأاني كأه   )هما

دان، تفرله و اختالف كردند نبادفد كه براي آنان ع اب پس از آمدن داليل رودن براي

 «135عمرانآل»بزرگي است(.

 فرمايد: و مي                      :  تو(

گونأه رابطأه نأداري(.    و گرو  گرو  ددند، هف  دان را تكه تكه كردندبا كساني كه دين

 «154انعام»

ي فوق بفانگر م مت تفرله و خطر دنفا و آخرت آن بأراي امأت اسأت، تفرلأه     دو آيه

هأاي والأ  در مفأان مأردم     كتاب، يهود و نصاري و سب  تمام انحأراف سب  نابودي اهل

 است. 

سأتاد و گفأت: بدانفأد!    روايت است كأه روزي معاويأه بأه سأينراني اي     ديفل از سنت:

 در مفان ما ايستاد و فرمود: ا روزي رسول
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)هان بدانفد! كه كسان لبل از دما، از اهل كتاب هفتأاد و  

دأان  دو فرله ددند و اين امت بزودي هفتاد و سه فرله خواهأد دأد كأه هفتأاد و دوتأاي     

ها بهشأتي اسأت. و آن گأرو  جماعأت بمتحأد برحأق[       دوزخي هستند بفقط[ يكي از آن

 ست(.ا

 

 آيا اختالف رحمت است؟

)اخأتالف امأت مأن     برخي از مردم با استناد به روايت جعبير: 

ي لأرآن، سأنت و   كنند كه اختالف رحمت است. اين ادعا با اديأه رحمت است( ادعا مي

اخأتالف  تر برخي از آيات و احاديثِ مأ مت  اعتبار است. پفشي عقبي؛ مردود و بياديه

و تفرله را ذكر كرديم. حتي در لرآن به صراحت آمد  كه نأه تنهأا اخأتالف بأا رحمأت      

 فرمايأأد:سأأازگاري نأأدارد ببكأأه ضأأد رحمأأت اسأأت. خداونأأد متعأأال مأأي   

  ،        و آنأأان همأأوار  بأأا هأأم اخأأتالف دارنأأد، بأأه جأأز( :

 «118أ 114هود»دان گردد(. ردگار دامل حالكساني كه رحمت پرو

دايان ذكر است است كه اختالف در عقفد  جايز نفست، يأفكن اخأتالف در مسأايل    

چنأان وجأود   ي اجتهأاد مجتهأدين پديأد آمأد  و هأم     فقهي امري طبفعي است كه بوسفبه

 تر بادد.ير فقهي واج  است كه ديفل آن لويدارد، اما پفروي از آن نمريه

 

                                                 
 (حسمن ) 6557ش  صمحيح وعمعيف سمنن أبمي داود     و با سند صحيح، و 6ج158ص 14185ش و احمد 5ج5ص 1521ابوداود ش. 1

 ( 45 - 8 - 1( ، السنة البن أبي عاصم ) 8461صحيح الجامع الصغير )( 1/66(، التعليق الرغيب )816الصحيحة )

:  (8/618تنزي  الشريعة ) و( 514األسرار المرفوعة) و درال أصل ل   .«اختالف أمتي رحمة» -57ش:الضعيفة  .8

 «موعوع»
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 ب اختالف مذموم:اسبا

 اختالف نكوهفد  عوامل زيادي دارد از جمبه:

 دوري بسفاري از مردم از لرآن و سنت.أ 1 

 تنها عقل را داور لرار دادن. أ 2 

 پفروي از هوا و هوس  أ 3

هأاي بشأري و مقأدم    هأا و انديشأه  مقدس دانستن و يا تعص  نسبت به ديصأفت  أ 4 

 دان بر آيات و احاديث نمودن نمريات

 توجه به فبسفه و منطق أ 5 

 كنند.دوري از عبماي رباني كه حق گو هستند و با حق به عدايت رفتار مي أ 6 

 هاتعص  نسبت به حزب، گرو ، كشور يا ديصفت أ 7

 

 راه نجات از تفرقه و اختالف:

ي ناجفه كه جماعت است را ذكر كرديم. منمور از جمأاعتي كأه   تر حديث فرلهپفش

كساني هستند كه پايبند را  پفامبر و اصأحاب بادأند و از آن بأه چأپ و      در حديث آمد 

 راست منحرف نشوند. 

گويأد: جماعأت كسأاني هسأتند كأه پايبنأد را  و رو  پفأامبر، صأحابه و         داطبي مي

ها پفروير لويي، عمبي و اعتقأادي از را   دان بادند. و را  نجات از اختالفپفروان حقفقي

مور اين است كه به لرآن، سنت و فهم صحفح ديأن از طريأق   سنت است. منو رو  اهل

سنت چنگ بزنفم، از آنان دفاع نمايفم و دين   و عقفد  را از آنان ياد بگفريم، عبماي اهل

ي صحفح بدون آموز  و به دور از تعص ، هأوا پرسأتي و مقأدم دانسأتن     چرا كه عقفد 

 آيد.نقل بر عقل، بدست نمي

يابأد و هأر كأس از آن    س بأر آن پايبنأد بادأد نجأات مأي     آري، تنها راهي كه هر كأ 

فرمايأد: منحرف دود هال  خواهد دد، همفن اسأت و بأس. خداونأد متعأال مأي       
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                  :  اين را  مستقفم من است از آن(

هاي بپراكند  و انحرافي[ پفروي نكنفد كه دما را از را  خدا پراكند  پفروي كنفد و از را 

 «  153انعام»كند، تا تقوا پفشه كنفد(. سازد، اين است آنچه ا  دما را به آن سفار  ميمي

فرمود:  ا كند كه رسولديفل از سنت: عبدا  بن عمر روايت مي

)امت من بأر   

سأت ا   دوند و دگمراهي جم  نيواهد دد، يا فرمود: امت محمد بر گمراهي جم  نمي

 با جماعت است(.

ي سعادت و كنفم كه تنها را  نجات، سريوحهدر پايان بحث را با اين والعفت تمام مي

ي نجات از ع اب خدا چنگ زدن به لأرآن و سنت)صأحفح(   سالمتي از اختالف، وسفبه

است كه در آغاز اين امت با آن اصال  ددند و آخر ايأن امأت هأم جأز بأا آن اصأال        

 نيواهد دد. 

گويد: آخر اين امت اصال  نيواهأد دأد مگأر بأا     امام دار ايهجر  مايك بن انس مي

 همان چفزي كه در اول اصال  دد  است.

 

                                                 
است بجز صحيح گويد: مي 8147صحيح وععيف سنن الترمذي با سند صحيح. و آلباني در  644/6رمذيسنن الت. 1

 ...«من شذ»ي جمل 
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 هاپرسش

با ديفل از لرآن و سنت توضأفح دهفأد كأه خداونأد بأه وحأدت دسأتور داد  و از         أ 1

 اختالف من  كرد  است؟

 با ديفل خطر اختالف را در  دهفد؟أ 2

كنند كه اختالف رحمت است؛ با ديفل توضفح دهفد كه ايأن ادعأا   ا ميبرخي ادع أ 3

 درست است يا خفر؟

 بطور خالصه دش تا از عوامل اختالف را ذكر كنفد؟ أ 4

  با ديفل در  دهفد كه را  نجات از اختالف چفست؟ أ 5

 


