
 اؾهال ختط

 نی پصيدیدً ه ىیک اؾهال رفتو ةیو از نُجب کٌ گياٍاىی از رهایات ه كرآن در تکفیر ه اختاط

 در آن نصادیق ه نُارد ةیان ةٌ ره، ایو از اشت، طدً آن ةعالن ه اؾهال ختط ةٌ تؿتیر طُد،

 .پردازیم نی ىیک، اؾهال خفغ اٍهیت ةیان ةٌ ادانٌ در ه رهایات ه كرآن

 خُب ه پصيدیدً اؾهال رفتو ةیو از ه ختط شتب ىاپصيد اؾهال از ةرخی رهایات ه كرآن در

 .کيیم نی ةررشی را آن رهایات ه كرآن در ترتیب ةٌ کٌ طدىد نؿرفی

  

 :كرآن در ختط. الف

 تتاٍی شتب کٌ را اؾهالی آىَا در کٌ اشت آندً كرآن در نُرد طاىزدً آن نظتّلات ه ختط هاژً

 :کيیم نی اطارً آن نُرد چيد ةٌ نا ه اشت طدً ذکر طُد، نی خُب ؾهل رفتو ةیو از ه

 طرک ه کفر - 1

ٌُ َخِتَط َفَلْد ِةاْلإیهاِن َیْکُفْر َنْو ”. الف َُ َه َؾَهُل  ایهان ةٌ کس ٍر ” ؛  ”اْلخاِشریَو ِنَو اْلآِخَرِة ِفی ٍُ

 ”ةُد خُاٍد کاران زیان از آخرت در ه طدً تتاً اه ؾهل طُد کافر" اشالم دیو#

ٌِ َنصاِجَد َیْؿُهُرها َأْن ِلْلُهْظِرکیَو کاَن نا ”. ب   ٍِدیَو اللَّ َِْم  َؾلی طا  َخِتَعْت ُأهلِئَک ِةاْلُکْفِر َأْىُفِص

َُْم  کييد آةاد را خدا نصجدٍاى کٌ ىیصت طایصتٌ را نظرکان ”؛  ” خاِلُدهن ٍُْم اليَّاِر ِفی َه َأْؾهاُل

 آتض در آىَا ه طدً تتاً اؾهالظان گرهً آن ٍصتيد، طاٍد خُدطان کفر ةر کٌ خالی در

 .  ”ناىدگارىد

 .داىد نی کفار ه نظرکیو اؾهال طدن تتاً نُجب را کفر ه طرک صراخت ةٌ آیٌ ده ایو در

 ىفاق - 2

ٌِ َأْكَصُهُا الَّذیَو ٍُؤالِء َأ آَنُيُا الَّذیَو َیُلُُل َه ” ََْد ِةاللَّ َِْم َج َُْم َأْیهاِى َُْم َخِتَعْت َلَهَؿُکْم ِإىَّ  َأْؾهاُل

 کٌ ٍصتيد ٍا ٍهان" نيافلان# ایو آیا ”: گُیيد نی اىد آهردً ایهان کٌ آىَا ”؛  ” خاِشریو َفَأْصَتُدُا



" آرى،!" #رشید؟ جا ایو ةٌ کارطان چرا!#ٍصتيد؟ طها ةا کٌ کردىد یاد شُگيد تأکید ىَایت ةا

 .  ”طدىد کار زیان ه گظت، ىاةُد اؾهالظان

  

 كیانت رهز ه خداهىد آیات تکذیب 3

َُْم َخِتَعْت اْلآِخَرِة ِللاِء َه ِةآیاِتيا َکذَُّةُا الَّذیَو َه ”  کصاىی ه ” ؛  ” َیْؿَهُلُن کاُىُا نا ِإالَّ ُیْجَزْهَن ٍَْل َأْؾهاُل

 را چٌ آن جز آیا گردد، نی ىاةُد اؾهالظان کييد،" اىکار ه# تکذیب را رشتاخیز دیدار ه آیات، کٌ

 .  ”!طُىد؟ نی دادً پاداش کردىد نی ؾهل

 :رهایات در ختط. ب 

 .ؾلت ه نرض ةدهن ىهاز ترک - 1

 دیو# ایهان ةٌ کس ٍر   ”: آیٌ تفصیر پیرانُن" ع# صادق خضرت از: گُید نی زرارً ةو ؾتید

 کٌ کردارى کٌ اشت کصی آن نلصُد: فرنُد پرشیدم،.   ”طُد نی تتاً اه ؾهل طُد کافر" اشالم

 رٍا را آن ٍهٌ چیصت؟ ؾهل آن ترک نرتتٌ: کردم ؾرض کيد، ترک کردً، اؾتراف ه اكرار آن ةٌ

 ةاطد، داطتٌ ؾّلتی یا ه ةاطد نصت کٌ ایو ةدهن ؾهداو کٌ کصی اشت جهلٌ آن از فرنُد کيد؟

 .کيد ترک را ىهاز

  

 .دیو اصُل در کردن ؾهل تردید ه طک ةا - 2

 کصی: فرنُد نی کٌ طيیدم خضرت آن از گُید نی نفضل ىام ةٌ" ع# صادق انام یاران از یکی

 خداهىد خجت کيد، نی تتاً را ؾهلض خدا ةاطد، ةرجا پا آن ةر ه ةاطد داطتٌ گهان یا تردید کٌ

 .اشت رهطو خجت

 هجُد ةرایض یلیو ةٌ رشیدن انکان کٌ کصی ةرای: فرناید نی خدیث تُضیح در" رً# نجلصی

 رهطو خدا خجت کٌ ایو از نراد ه ىهاید، ؾهل تردید ه طک ةا دیو اصُل در ىیصت جائز دارد



 ةٌ رشیدن ةا ه رشد نی یلیو ةٌ ةاطد، دیو اصُل در دلیل دىتال ةٌ کس ٍر کٌ اشت ایو اشت

 .ناىد ىهی ةاكی گهان ه تردید ةرای جائی یلیو،

 ىدیدم خیری ٍیچ تُ از نو ةگُید طٍُرش ةٌ کٌ زىی - 3

 نيزل رشیدگی ه تدةیر در زن کٌ را زخهاتی از ،ةصیاری نرد ه زن زىدگی ارتتاط در کٌ ایو ةا

 در خداهىد ه ىیصت اه هاجب هػائف از طُد نی نتدهل …ه داری ةچٌ ه آطپزی ه ىؼافت از

 نّيت ه طٍُر آزردن ةا ٍهراً اه زخهات اگر هلی دٍد، نی اه ةٌ فراهان پاداش انُر ایو نلاةل

 ةٌ کٌ زىی ٍر: فرناید نی" ع# صادق انام خدیحی طُد،در نی تتاً اه کارٍای اجر ةاطد ٍهراً

 .رهد نی ةیو از اه ؾهل پاداش ، ىدیدم خُةی تُ از نو کٌ ةگُید طٍُرش

  

 "ع#ؾلی هالیت ةٌ طدن کافر - 4

 َخِتَط َفَلْد ِةاْلِإیهاِن َیْکُفْر َنْو َه ” خداهىد، شخو تفصیر از" ع# ةاكر انام از گُید نی خهزً اةی

ٌُ َُ َه َؾَهُل  طدن کافر آیٌ ایو ةاظيی تفصیر: فرنُد پرشیدم؟خضرت    ”اْلخاِشِریو ِنَو اْلآِخَرِة ِفی ٍُ

 .ةاطد نی" ع# ؾلی خصرت ایهان، از نراد کٌ چرا اشت،" ع#الهؤنيیو انیر هالیت ةٌ

 ىیصت، ىیک اؾهال از خاصی نُرد ةٌ نرةُط  ختط کٌ طُد نی نؿلُم ةاال نعالب نجهُع از

 .دارد جریان اخالكی ه ؾلیدتی اجتهاؾی، ه فردی از اؾم زىدگی انُر تهام در ةلکٌ

 ارائٌ ىیز آن پیرانُن اىدکی تُضیح نياشتت ٍهیو ةٌ دارد هجُد تکفیر ختط نلاةل ىلعٌ در

 .کيیم نی

 ةا ىیز گياٍان زطت اؾهال رهد، نی ةیو از زطت کارٍای اىجام ةا ىیک اؾهال کٌ ظُر ٍهان

 نُرد چيد ةٌ ىهُىٌ ؾيُان ةٌ طُد؛ خُةی ةٌ تتدیل کٌ ةصا چٌ ه رفتٌ ةیو از ٍا خُةی اىجام

 .کيیم نی اطارً

 .هاجب ىهازٍای اىجام -1



ٍِْتَو اْلَدَصياِت ِإنَّ اللَّْیِل، ِنَو ُزَلفاو َه اليََّاِر، َظَرَفِی الصَّالَة َأِكِم َه ”  اىجام ه آغاز  در ” ؛  ” الصَّیِّئات ُیْذ

 .  ” ةرد نی نیان از را ٍا ةدی ٍا، ىیکی کٌ دار، ةپا را ىهاز طب از پاشی ه رهز

 .کتیرً گياٍان از اجتياب - 2

َُْن نا َکتاِئَر َتْجَتِيُتُا ِإْن ”. الف ََ ٌُ ُتْي  آن از کٌ ةزرگ گياٍان از اگر ”؛  ”َشیِّئاِتُکْم َؾْيُکْم ُىَکفِّْر َؾْي

 .زداییم نی را طها ٍاى ةدی ةپرٍیزید، اید طدً ىَی

 از کٌ کصاىی   ”اْلَهْغِفَرِة هاِشُؽ َرةََّک ِإنَّ اللََّهَم، ِإلَّا اْلَفُاِخَض َه اْلِإْجِم َکتاِئَر َیْجَتِيُتَُن الَِّذیَو ”. ب

 گهان ةی گذرا، ه شعدی ظرز ةٌ یا اى پارً جز گیرىد کيارً آن ٍاى زطت ه ةزرگ گياٍان

 .دارد گصتر دانو آنرزطی پرهردگارت

 اٍهیت ةیان ره ایو از دارىد، ٍا اىصان زىدگی در تکفیر ه اختاط کٌ ترةیتی ىلض ةٌ تُجٌ ةا

 .ىیصت لعف از خالی ىیز، اؾهال خفغ

 کُطا طدً، هاكؽ تأکید نُرد رهایات ه كرآن در ٍا اىصان اؾهال ةا ارتتاط در کٌ نصائلی از یکی

 نا ىیک اؾهال اشت نهکو صُرت ایو غیر در کٌ اشت ىیک کارٍای از ندافؼت در ةُدن

 .ةاطد ىداطتٌ را نعلُب ىتیجٌ

 ٍر ؾدد ةٌ خداهىد:  اشت آندً ارةؿٌ تصتیدات فضیلت در اشالم گرانی  رشُل از رهایتی در

 پس: کرد ؾرض طخصی. کارد نی اه ةرای ةَظت در درختی گُید، نی نؤنو کٌ اذکاری از یک

 آتظی کٌ ةاطید نُاػب هلی ةلٌ،: فرنُد خضرت! اشت زیاد چلدر ةَظت در نا درختان

 اظاؾت آهردید ایهان کٌ کصاىی ای ”: ىهُد كرائت را آیٌ ایو شپس ةصُزاىد را آىَا کٌ ىفرشتید

   ”ىکيید ةاظل را خُد اؾهال ه کيید رشُل ه خدا


