
بسم الله الرحمن الرحیم



معناشناسی ایمان و کفر



مقدمه



:ما نیازمندیم هب ایمان جهت

تشخیص راه ردست ز
ندگی

تشخیص نیروی رب
 رت اامم

قه و رب رتتکیه کردن هب قدرت مطل 

ی با آناطاعت و تبعیت از آن قدرت و هم راستای 



:ایمان همان نیروی جاری رد زندگی است که

ن باعث هب دست آورد

.ی شودتوان غیربشری م 

کلی را از راه ربمی  هر مش

.دارد

باعث غلبه و پیروزی و 

.موفقیت می شود

باعث اطاعت از خدا 

.می شود



بی ایمانی فرد یا جامعه باعث 

.آلوده شدن هب زندگی رپزحمت و رپمشقت می شود

.ربوز صفات سیئه و زشت می شود

.جهل و کوردلی می شود

.تسلیم شدن رد ربارب فتنه اه می شود

.تشدید انحراافت می شود



کلمه طیبه ایمان: افتحه



.ایمان هب معنای تسلیم همراه اطمینان خاطر است











کلمات مقابل ایمان



کفر. 1



پوشیده شدن از حقیقت= کفر









نستن حقایق: تکذیب منطبق با واقع ندا



:تکذیب یعنی

ایقتصدیق نکردن حق

هب الت جهل

یا هوای نفس

ی هب آخرت مثال بی اعتنای 

رد قول یا عمل



.استتکذیب اامل همراستایی با شیاطین و حیرت زدگی





راض پشت کردن هب حقایق= اع



کار شدن فساد رد ارث عدم ایمان= فسق آش





طرد حقایق از همه وجوه= استهزاء







اختالل رد ایمان و خارج شدن از خلوص= شرک





ایمان تصدیقی: فصل اول



تصدیق چیست؟



صحیح و واقعی هستند؟
آیا همه تصدیق اه 



تصدیق چه مراتبی دارد؟



رد تصدیق چه اتفاقی می افتد؟



گاه تصدیق رد زندگی جای

ه رد هر معرفت و المی ک

شود زندگی انسان جاری می

.ستهب ربکت تصدیق ا

انع هر رد مقابل، تکذیب م

.گوهن رشد رد زندگی است















ایمان هب خدا . 1















ایمان هب آخرت و لقاء الله. 2



.یامت بوداساس انحراف یهودیان از کتاب هب خاطر فراموش کردن ق 













ایمان هب غیب. 3







ایمان هب کتاب. 4











یت است .کتاب، امام و پیشرو فرد و جامعه رد مسیر هدا







.ایمان هب آنچه خدا انزل کرده است. 5







ایمان هب آیات. 6











ایمان هب نبی و رسول. 7







معرفت تصدیق زا و تصدیق معرفت زا 







معرفت و تصدیق اهی ضروری ربای ایمان



نیاز هب معرفت و تصدیق ربای شکوافیی عمل





جلوگیری از تضعیف معرفت





آسیب اهی وارد شده هب تصدیق



القائات شیاطین















ایمان عملی: فصل دوم



راض از والیت پذریش و اع









آاثر انتخاب ردست ولّی 









راض از ولی الهی تبعات اع









راض و ایمان نسبت اع







رصه عمل ی، ایمان رد ع
ّ تول







قواعد ایمان عملی







تبعیت الزمه تولی. 3













وژیگی اهی ایمان عملی













ایمان عملی رد روایات



حب هب اهل بیت و امامان





انطباق با حق و حکم الهی





داشتن حب و بغض رد جهت الهی





راض از حق منشأ اع











عدم رجوع هب الم





راض از حق ربخی از تبعات اع











ایمان جاری رد زندگی: فصل سوم





نقش ذکر رد زندگی



حیات و روح= ذکر









ذکر اامل تقویت ایمان 



ذکر، شرط تحقق ایمان کامل





جریان ذکر رد قلب= جریان ایمان رد زندگی













بستر زنول ایمان: قلب









وژیگی اهی روح ایمان





کاب گنااهن روح ایمان مانع ارت







گاه هب  روح ایمان اامل تغییر ن
زندگی





ایمان بازاتبی و نتیجه ای: فصل چهارم



فسق، بازاتب نهایی مقابله با ایمان. 1



خروج از مسیر ایمان= فسق



م ذکر خداوند در قرآن صفت ایمان را با صفت فسق در برابر ه
ه بر علیه ایمان می کند که نشان می دهد فسق، تقابلی تثبیت شد

.است





استهزاء، بازاتب رفتاری مقابله با ایمان. 2



نتحقیر و خرد کرد= مقابله عملی= استهزاء



استهزاء حق----اصل استهزاء

استهزاء باوراهی ردونی

استهزاء فعل و نیت

استهزاء عمل



دالیل استهزاء





استهزاء از نوع عدم تطابق عقیده و ربوز



شکسته درایمان مقاوم و ن= ایمان بازیافته
برابر فسق و استهزاء



ا تبعیت ازبهره مندی از ایمان بازیافته ب
والیت





یت رسیدن به امن= ثمره ایمان مقاوم
دائمی و سالم





مولفه اهی اصلی ایمان بازیافته

شکر

صبر
ری عملی هب واسطه بهره مندی از  ربوز توانمندی و سپاسگذا

کاانت ام ری و نشکستن استمرار، پایدا



نشاهن اهی ایمان بازیافته









استقرار ایمان رد رفتاراه

انجام واجبات و  رتک محرمات

استقرار ایمان رد موضع گیری اه

هب بیزاری از جبت و طاغوت و ایمان
...رجعت و

استقرار ایمان رد روابط با مؤمنین

امین دانستن رب مال و جان خود

استقرار ایمان رد اداااه

ایمان هب همراه عمل

استقرار ایمان رد ابتالئات

ست اعتماد زیاد هب آنچه دست خدا



ایمان، تطهیر شرک: فصل پنجم



قلب

منشأ حیات

محل ارداک حقایق

ظهور عواطف و احساسات

مرکز تصمیم گیری 

اتمحل زنول مالئکه و الهام



مراقبت از قلب
مراقبت از حواس

مراقبت از اواهم و خیاالت

مراقبت از باوراه
لم مراقبت رب اندیشه و ا 

تمراقبت از انگیزه و نی 

کلهمراقبت از صفات و شا

ال مراقبت از افعال و اعم

مراقبت از توجه

مراقبت از عواطف



مراقبت از قلب
اشتغال هب دکر خدا 

طااهرپهیز از آلوده شدن هب خ 

رپهیز از شنیدن لهو
رپهیز از نفاق

رپهیز از تکرار گنااهن

ممانعت از دچار شدن هب 

قساوت

قرار دادن رد معرض حکمت
غفاراهتمام هب توهب و است 

همنشینی با الما

داشتن تقوای قلب

ری دانسته اهی نی  کونگهدا

تمتوجه بودن هب اهل بی 



راهیی از شرک: غایت ایمان



شرک

بدون رباهن

رب اساس خیاالت

تبعیت از ظن



تطهیر از شرک

علم به 
حقایق

تقید به 
نماز

نماز 
نهخالصا

توکل
به خدا

توجه به 
یگانگی 

خدا



تعریف ایمان: خاتمه




