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زیدیَ 

اٝتح٥ ةایغ صـاب زیغ را از زیغی٥ . زیغی٥ کـا٣ی ٦ـح٤غ ک٥ ٠ْحٛغ ة٥ ا٠ا٠ث زیغ پؾ از ا٠ام صـی٢ ٦ـح٤غ

ی ا٠ا٠ی ة٨ده اؿث و ٦غٗف از ٚیام، ٠تارزه ةا َٟٞ و ةازگؼدا٣غن  زغا دا٣ـث زیؼا او ًتٙ روایات ٠ا یک قی٥ْ

. صک٠٨ث ة٥ ا٦ٜ ةیث ة٨ده اؿث

آ٣ان ج٧٤ا ة٥ ؿ٥ ا٠ام ٤٠ن٨ص ٠ْحٛغ٣غ و پؾ از ا٠ام صـی٢، کـی ک٥ ای٢ : ّٛیغه زیغی٥ در ةاب ا٠ا٠ث

 :قؼایي را اصؼاز ک٤غ ا٠ام اؿث

 ز٧اد ةا ؿح١گؼان و ٚیام ٠ـٞضا٥٣ 

 ٗا١ًی ة٨دن 

 ٠ْؼٗث ٣ـتث ة٥ دی٢ 

 قساّث 

. ا٣غ آ٣ان در ةاب ّٛایغ ةیكحؼ از ٠ْحؽ٥ٝ و در ةاب ٥ٛٗ از اة٨ص٤ی٥٘ جأدیؼ پػیؼٗح٥

: ج٘اوت ٧٠ٟ زیغی٥ و ا٠ا٠ی٥ در ٠ـأ٥ٝ ا٠ا٠ث

 زیغی٥ ة٥ ؿ٥ ا٠ام ٤٠ن٨ص ٠ْحٛغ٣غ 

 دا٤٣غ ی ٠ـٞضا٥٣ ٠ی قؼط ا٠ام را ٠تارزه 

ُای زیدیَ  فركَ

از ٣گاه آ٣ان، پیا٠تؼ، ّٞی را ةا . پیؼوان اة٨ زارود ک٥ ٠ٞٛب ة٥ ؿؼص٨ب ة٨ده اؿث: (ؿؼص٨ةی٥)زارودی٥  .1

٣ام ٠ْؼٗی ٣کؼده اؿث ةٞک٥ ج٧٤ا اوماف ا٠ام ةؼ صٙ را ٠كعل کؼده ک٥ ای٢ قؼایي ج٧٤ا ٤٠ٌتٙ ةؼ 

ی ا٠ا٠ی٥ و ا٦ٜ  ای٢ ّٛیغه صغ وؿي ّٛیغه. ا٠ام ّٞی اؿث و دیگؼان ةا ا٣حعاب اة٨ةکؼ، گ١ؼاه قغ٣غ

 .ؿ٤ث اؿث

: در ٨٠رد ا٠ا٠ان ةْغی دو ٣ُؼ ٠یان آ٣ان وز٨د دارد

  ّٞی ةؼ ا٠ا٠ث صـ٢ و صـ٢ ةؼ ا٠ا٠ث صـی٢ جنؼیش ٗؼ٨٠د٣غ و پؾ از ا٠ام صـی٢ ٦ؼ

 کؾ ک٥ ٚیام ک٤غ و ّاٟٝ ةاقغ، ا٠ام اؿث

 پیا٠تؼ ةؼ ا٠ا٠ث ٦ؼ ؿ٥ ا٠ام جنؼیش کؼده اؿث 

از ٣گاه آ٣ان، ا٠ام . پیؼوان ؿٞی١ان ة٢ زؼیؼ ٦ـح٤غ ک٥ ةیكحؼ ٠ح١ایٜ ة٥ ا٦ٜ ؿ٤ث ٦ـح٤غ: ؿٞی١ا٣ی٥ .2

. در ٨٠رد ا٠ام ّٞی ٦ٟ ٠ؼدم ٠٘ى٨ل را ةؼ اٗىٜ جؼزیش داد٣غ. ق٨د ةا ق٨را و ج٨ؿي ٠ؼدم ا٣حعاب ٠ی
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آ٣ان ّذ١ان را ة٥ ظاًؼ کار٦ایف ٚت٨ل ٣غار٣غ و ّایك٥ و ًٞض٥ و زةیؼ را ة٥ دٝیٜ ز٤گ ةا ا٠ام ّٞی، 

 .دا٤٣غ کاٗؼ ٠ی

ةا ج٨ز٥ ة٥ اّحٛاد آ٣ان ة٥ ا٣حعاةی ة٨دن ا٠ا٠ث ةایغ آ٣ان را ؿ٤ی دا٣ـث و دٝیٜ زیغی ق١ؼدن آ٣ان 

: ج٨ا٣غ ةاقغ دو دٝیٜ ٠ی

 دا٤٣غ دا٤٣غ و ٚیام ٠ـٞضا٥٣ را وازب ٠ی آ٣ان ٠ا٤٣غ دیگؼ ٗؼق زیغی٥، جٛی٥ را زایؽ ١٣ی 

 ا٣غ آ٣ان ١٦ا٤٣غ زیغ ة٥ ا٠ا٠ث ٠٘ى٨ل ةا وز٨د ٗؼد اٗىٜ ٠ْحٛغ ة٨ده. 

آ٣ان ا٠ا٠ث ٠٘ى٨ل را ةا روایث اٗىٜ، مضیش . ق٣٨غ ک٥ ٨١ْ٠ال ةا ٦ٟ ذکؼ ٠ی: ماٝضی٥ و ةحؼی٥ .3

آ٣ان در ٨٠رد ّذ١ان و . دا٤٣غ و ظالٗث اة٨ةکؼ و ١ّؼ ة٥ دٝیٜ روایث ا٠ام ّٞی، درؿث ة٨ده اؿث ٠ی

٦ؼ کؾ از ٗؼز٣غان ّٞی ک٥ قساع، ّاٟٝ و زا٦غ ةاقغ و ٚیام ک٤غ، ا٠ام . ک٤٤غ ای١ان و ک٘ؼ او ج٨ٖٚ ٠ی

 .اؿث

. دا٤٣غ ی زیغی٥ ٠ا٤٣غ ظ٨ارج، ٠ؼجکتی٢ کتیؼه را ظاٝغ در آجف ٠ی ٦ؼ ؿ٥ ٗؼ٥ٚ: نکته

 :           ٌيّدار

  

 زارودی٥ -1

 ؿٞی١ا٣ی٥- 2زیغی٥        

 ماٝضی٥ و ةحؼی٥    -2

 

************** 

 :تست ُا

فقط اوصاف امام بر حق را  (صلی هللا علیه و آله)به اعتقاد کدام یک از فرقه های زیدیه، پیامبر  *

 بیان کرده اند؟

 بتریه(صالحیه   د( سلیمانیه    ج (  بجارودیه  (الف

 دیدگاه صالحیه و بتریه در مورد عثمان چیست؟* 

 توقف دربارۀ ایمان و كفر او (ج        توقف دربارۀ كفر او (الف

 توقف دربارۀ نفاق او (د         توقف دربارۀ ایمان او (ب
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 اسياعیهیَ

آ٣ا٣ؼا ةا٤ًی٥ ٣یؽ . دا٤٣غ اؿ١اّیٞی٥ ٦٘ث ا٠ا٠ی ٦ـح٤غ و پؾ از ا٠ام مادق، اؿ١اّیٜ را ا٠ام ٦٘حٟ ٠ی

از ٣گاه آ٣ان . پؼداز٣غ ظ٨ا٤٣غ و ّٞث ای٢ ٣ا٠گػاری ای٢ اؿث ک٥ ة٥ ٨ًر اٗؼاًی ة٥ جأویٜ آیات و روایات ٠ی ٠ی

. ی ا٠ا٠ث، ةیان ٠ْارف ةا٤ًی دی٢ اؿث ٗٞـ٥٘

ُای اسياعیهیَ  فركَ

گؼو٦ی ک٥ ٠ؼگ اؿ١اّیٜ را ا٣کار کؼد٣غ و ٠ْحٛغ ة٨د٣غ او ا٠ام ٚائٟ اؿث ک٥ ٔایب : اسياعیهیَ خانصَ .1

 قغه

٠ْحٛغ ة٨د٣غ اؿ١اّیٜ ٠ؼده و ا٠ام مادق، ٠ض١غ ٗؼز٣غ اؿ١اّیٜ . رئیؾ آ٣ان ٠تارك ٣ام داقث :ىبارکیَ .2

 .را ة٥ ٨٤ّان ا٠ام ا٣حعاب کؼده اؿث

: ای٢ گؼوه ظ٨د ة٥ دو ةعف جٛـیٟ قغ٣غ

 .ی ا٠ا٠ان را در ٣ـٜ او پػیؼٗح٤غ ٠ؼگ ٠ض١غ را پػیؼٗح٤غ و ؿٞـ٥ٞ. فاطيیان .1

 .٠ؼگ ٠ض١غ را ٣پػیؼٗح٤غ و او را ا٠ام ٚائٟ دا٣ـح٥ و ٠ْحٛغ قغ٣غ ک٥ ٔیتث کؼده اؿث. كراىطَ .2

: فاطيیان

٦٘ث . ک٤٤غ دا٤٣غ و ا٠ا٠ان را ة٥ دو ٚـٟ َا٦ؼ و ٠ـح٨ر جٛـیٟ ٠ی آ٣ان ا٠ا٠ث را در ٣ـٜ ٠ض١غ زاری ٠ی

دوةاره در ز٠ان ّتیغاهلل ٠ٞٛب ة٥ . ی ا٠ا٠ان ٠ـح٨ر ٗؼا رؿیغ ا٠ام اول ا٠ا٠ان َا٦ؼ ة٨د٣غ و ؿپؾ دوره

.  ی ا٠ا٠ان َا٦ؼ ٗؼا رؿیغ ا٧١ٝغی ةاهلل دوره

: اٌضعاب در فاطيیان

ةؼظی ٗؼز٣غ ةؽرگحؼ ی٤ْی . ی وی اظحالف قغ در ٨٠رد ظٞی٥٘ (٠ـح٤نؼ ةاهلل)پؾ از ٠ؼگ ٦كح١ی٢ ا٠ام َا٦ؼ 

. ٠ـحْٞی را (ةا دظاٝث وزیؼ ٠ـح٤نؼ)٣ؽار را ا٠ام دا٣ـح٤غ و ةؼظی 

در ای٢ ز٠ان دو صک٠٨ث اؿ١اّیٞی وز٨د . ٣ؽاری٥ ج٨ؿي صـ٢ اٝنتاح در ا٨١ٝت جكکیٜ صک٠٨ث داد٣غ

.  در ایؼان ک٥ ٦ؼ کغام ٠ك٨ٕل جتٞیٓ و د٨ّت ة٨د٣غ ٌزاریَ در ٠نؼ و ىستعهیَ.داقث

. ا٣غ د٨ّت ٠ـحْٞیان را د٨ّت ٚغیٟ و د٨ّت ٣ؽاریان را د٨ّت زغیغ ظ٨ا٣غه
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ویژگی اعتلادی فاطيیان و تفاوت آٌِا با سایر فرق 

آ٣ان ةؼ ظالف ٚؼا٥ٌ٠ و ١٦چ٤ی٢ اؿ١اّیٞیان ٣عـحی٢، ج٧٤ا ة٥ ةا٢ً ٠ْحٛغ ٣یـح٤غ ةٞک٥ َا٦ؼ و ةا٢ً را 

. از ٣گاه آ٣ان، ا٠ام اؿ١اّیٞی، ا٠ام ٣اًٙ و ٚؼآن ا٠ام ما٠ث اؿث. دا٤٣غ ٠ک١ٜ یکغیگؼ ٠ی

( بَ استثٍای كراىطَ)درجات اىاىت از ٌگاه اسياعیهیان 

 (رب ا٨ٝٚث)ک٤غ  ا٠ام ٠ٛیٟ، رؿ٨ل ٣اًٙ را ارؿال ٠ی .1

 ا٠ا٠ان ٠ـحٛؼ از ٣ـٜ اوی٤غ. آیغ و ک١ک اوؿث ا٠ام اؿاس، ١٦ؼاه رؿ٨ل ٣اًٙ ٠ی .2

 ک٤غ ا٠ام ٠ـحٛؼ، ا٠ا٠ی ک٥ ا٠ام پؾ از ظ٨د را جْیی٢ ٠ی .3

 (٣ائب اال٠ام)د٦غ  ا٠ام ٠ـح٨دع ک٥ ة٥ ٣یاةث از ا٠ام ٠ـحٛؼ، قئ٨ن ا٠ا٠ث را ا٣سام ٠ی .4

كراىطَ 

ةْغ٦ا ٠اٝکیث ظن٨می . وی ٗؼدی زا٦غ ة٨د ک٥ ًؼٗغارا٣ی پیغا کؼد. ٨٠ؿؾ ای٢ ٗؼ٥ٚ ص١غا٣ت٤اقْخ اؿث

قغ٣غ و  ةْغ٦ا پیؼوان وی ٨٠ٗٙ ة٥ جكکیٜ صک٠٨ث در ةضؼی٢. را ٨ٕٝ کؼد و ٠اٝکیث اقحؼاکی را ة٤یان ٧٣اد

ظ٨د  از ز٥ٞ١ ای٤ک٥ ة٥ ٠ک٥ ص٥ٞ١ کؼده و زوار را کكح٤غ و صسؼ االؿ٨د را ١٦ؼاه. ٗسایْی را ة٥ ةار آورد٣غ

. ةؼد٣غ

: علاید

ةیف از دیگؼ ٗؼق اؿال٠ی ة٥ ةا٤ًی گؼی و وغیث ةا ّٛایغ و اصکام ٌْٚی و از١اّی ٠ـ١ٞا٣ان ٠تادرت ٠ی 

 .ة٥ گ٥٣٨ ای ک٥ ١٣ی ج٨ان آن را ٗؼ٥ٚ ای اؿال٠ی ٣ا٠یغ. کؼد٣غ

وی ماصب قؼیْث زغیغ و . دا٤٣غ ة٢ اؿ١اّیٜ را ا٠ام ٦٘حٟ دا٣ـح٥ و ّالوه ةؼ ای٢ او را پیا٠تؼ ٠ی آ٣ان ٠ض١غ

. م اؿثزدی٢ زغیغ اؿث و آظؼی٢ پیا٠تؼ او٨ٝاِٝ

٨٣ح، اةؼا٦یٟ، ٨٠ؿی، ّیـی، ٠ض١غ، ّٞی، ٠ض١غ ة٢ اؿ١اّیٜ : م ٦٘ث ٣٘ؼ٣غزاِٝوپیا٠تؼان اول

١ّٜ ة٥ َا٦ؼ ٨٠زب گ١ؼا٦ی و ١ّٜ ة٥ ةا٢ً . آ٣ان ٠ْحٛغ٣غ ک٥ ٚؼآن و ؿ٤ث دارای َا٦ؼ و ةا٢ً اؿث

 . و ٧٠ٟ جؼی٢ ٚیام آن ٦ا در ةضؼی٢ رخ داد.٨٠زب ٣سات اؿث
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 :ٌيّدار

 

 ظاٝنی٥                ٣ؽاری٥   ٤٠٨٠ی٥ و ٚاؿ١ی٥ -1

                       ٗا١ًی٥  اؿ١اّیٞی٥

 ٠تارکی٥                 ٠ـحْٞی٥  صاُٗی٥ و ًیتی٥       ًیتی٥   داوودی٥ و ؿٞی١ا٣ی٥ -2

 ٚؼا٥ٌ٠ 

*******************  

 :تست ُا

 ة٥ اّحٛاد کغام یک از ٗؼ٥ٚ ٦ا ٠ض١غ ة٢ اؿ١اّیٜ ا٠ام ٦٘حٟ و آظؼی٢ ا٠ام اؿث؟* 

  ٠تارکی٥(   د اؿ١اّیٞی٥(ج   اؿ١اّیٞی٥ ظاٝن٥ (  بٚؼا٥ٌ٠  (اٖٝ

 کغام ٗؼ٥ٚ اؿ١اّیٞی را ١٣ی ج٨ان ٗؼ٥ٚ اؿال٠ی ظ٨ا٣غ؟* 

 ٠ـحْٞی٥( ٠تارکی٥      د( ًیتی٥               ج( ٚؼا٥ٌ٠    ب (اٖٝ

 

 اُم سٍت: بخش سّم

. پیا٠تؼ اؿث (٨ٚل، ْٜٗ و جٛؼیؼ)ا٦ٜ ؿ٤ث ة٥ ٤ْ٠ی پیؼوان ؿ٤ث 

در امالح ظاص ة٥ کـا٣ی گ٘ح٥ ٠یك٨د ک٥ ٠ْحٛغ ة٥ وز٨د ٣ل ةؼ ا٠ام و ظٞی٥٘ ٣یـح٤غ و جْیی٢ ظٞی٥٘ را ةؼ 

. دا٤٣غ ی ٠ـ١ٞا٣ان ٠ی ٧ّغه

ىعتزنَ 

. اّحؽال ة٥ ٤ْ٠ی ک٤اره گیؼی اؿث

:  اًالق قغسیاسی٠ْحؽ٥ٝ ٣عـحی٢ ةار ةؼ یک گؼوه 

 کـا٣ی ک٥ پؾ از ظالٗث ا٠ام ّٞی از ا٠ام ک٤اره گیؼی کؼد٣غ 

 و ٠ْاوی٥ ک٤اره گیؼی کؼد٣غنکـا٣ی ک٥ از ا٠ام صؾ  
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 :ی کالىی ىعتزنَ

: گػاری ٠ْحؽ٥ٝ ة٢ ٌّا اؿث و ّٞث ٣ام پای٥ گػار ای٢ ٠کحب، وامٜ

 اّحؽال از درس صـ٢ ةنؼی 

 اّحؽال از ا٠ث اؿال٠ی 

. ّٞث ک٤اره گیؼی وی، ةضخ ای١ان و ک٘ؼ ٠ؼجکب کتیؼه ة٨د

: اعتلادات واصم بً عطا

 .ای وز٨د دارد ک٥ ٠ؼة٨ط ة٥ ٠ؼجکب کتیؼه اؿث ٠یان ک٘ؼ و ای١ان ٠ؼجت٥: ٤٠ؽٝة ةی٢ ا٤١ٝؽٝحی٢ .1

 .ی ادتات م٘ات ٚغیٟ ةؼای ظغاو٣غ، جْغد ا٥٧ٝ اؿث الز٥٠: ٣٘ی م٘ات .2

و آزاد  پؾ ا٣ـان ٠عحار ؛زایؽ ٣یـث ک٥ ظغا ا٣ـان را ٠ست٨ر ک٤غ و ؿپؾ ّٛاب ک٤غ: اظحیار ا٣ـان .3

 .اؿث

در ٨٠رد ّٞی و ٠عاٝ٘ان و ّذ١ان و ٠عاٝ٘ا٣ف، یکی صٙ ة٨د٣غ و دیگؼی ةاًٜ ا٠ا : صٙ و ةاًٜ .4

 .٠كعل ٣یـث ک٥ کغام

ی ةٕغاد را پای٥ گػاری کؼد  ٠کحب اّحؽال در ةنؼه ة٥ وز٨د آ٠غ و رقغ کؼد ا٠ا ةْغ٦ا ةكؼ ة٢ ٠ْح١ؼ، ٠ْحؽ٥ٝ

 .(ی قیْی ٠ْحؽ٥ٝ)ک٥ ة٥ قی٥ْ ٣ؽدیک ة٨د٣غ 

 اة٨ّٞی زتائی، اة٦٨اقٟ زتائی، ٚاوی ّتغ اٝستار: ی ةنؼه ةؽرگان ٠ْحؽ٥ٝ

 کْتی، اؿکاٗی و ظیاط: ی ةٕغاد ةؽرگان ٠ْحؽ٥ٝ

 روش کالىی ىعتزنَ

ای را ةایغ ةؼ ّٜٛ آد٠ی ّؼو٥ کؼد، اگؼ ٨٠اٗٙ ةا ّٜٛ ة٨د  از ٣گاه آ٣ان، ٦ؼ ٠ـأ٥ٝ. آ٣ان ة٥ قغت ّٜٛ گؼا ة٨د٣غ

٠ت٤ای آ٣ان ای٢ ة٨د ک٥ ج١ام ٠ْارف اّحٛادی، ٨ْٛ٠ل اؿث و زایی ةؼای جْتغ . ٨٠رد ٚت٨ل اؿث و اال ظیؼ

 .وز٨د ٣غارد

 .آیغ ٣ٛف ٣ٜٛ ٣یؽ ج٧٤ا ارقاد ة٥ صکٟ ّٜٛ اؿث و ٤٠تِ ٠ـحٛٞی ة٥ ق١ار ١٣ی

ّٞث زیاده روی ٠ْحؽ٥ٝ در ّٜٛ گؼایی ای٢ ة٨د ک٥ آ٣ان در مٖ ٠ٛغم ٠تارزه ةا ز٣اد٥ٚ و ک٘ار ٚؼار داقح٤غ و 

 .کؼد٣غ ی ّٛٞی ک٥ ٨٠رد ٚت٨ل ١٦گان ةاقغ اؿح٘اده ٠ی ةؼای جضکیٟ ّٛایغ دی٤ی از اد٥ٝ
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 اعتلادات ىِو ىعتزنَ

 .آ٣ان ٠ْحٛغ ة٥ ج٨صیغ م٘اجی و ٤٠کؼ ج٨صیغ اْٗاٝی ة٨د٣غ: توحید .1

 :٣ُؼیات ٠عحٖٞ ٠ْحؽ٥ٝ در ج٨صیغ م٘اجی

 ٜا٣کار م٘ات زایغ ةؼ ذات: وام 

 ّی٤یث م٘ات ةا ذات: اة٨ ا٧ٝػیٜ ّالف 

 ٣یاةث ذات از م٘ات: اة٨ّٞی زتائی 

 م٘ات ة٥ ٤ْ٠ی صال اؿث ک٥ ٥٣ ٠ْغوم اؿث و ٥٣ ٨٠ز٨د و ج٧٤ا ٚائٟ ة٥ : اة٦٨اقٟ زتائی

 .ذات اؿث

پؾ ظغاو٣غ ج٧٤ا .  اْٗال دارای صـ٢ و ٚتش ذاجی ٦ـح٤غ و ّٜٛ ٦ٟ ٚادر ة٥ درك آن اؿث:عدل .2

 .ک٤غ دا٣غ پؼ٦یؽ ٠ی ک٤غ ک٥ ّٜٛ آن را صـ٢ ةغا٣غ و از کاری ک٥ ّٜٛ آن را ٚتیش ٠ی کاری را ٠ی

 منسلة بین المنسلتین .3

 (دا٤٣غ ةؼ ظالف دیگؼان ک٥ جضٛٙ وّیغ را الزم ١٣ی).  جضٛٙ وّغ و وّیغ الزم اؿث:وعد و وعید .4

.  وز٨ب آن ٠كؼوط ة٥ دو قؼط اصح١ال جأدیؼ و ّغم ٠٘ـغه اؿث:امر به معروف و نهی از منکر .5

 .ة٥ٞ در م٨رت قی٨ع ٤٠کؼات، ٚیام الزم اؿث

********************   

 :  تست ُا

 ٣عـحی٢ ةار واژة ٠ْحؽ٥ٝ ةؼ چ٥ کـا٣ی اًالق قغ؟*  

 ک٤اره گیؼ٣غگان از یؽیغ (اٖٝ

 ک٤اره گیؼ٣غگان از صـ٢ ةنؼی (ب

 ک٤اره گیؼ٣غگان از ّذ١ان (ج

 )ّٞی٥ اٝـالم)ک٤اره گیؼ٣غگان از ا٠ام ّٞی  (د

 درؿث جؼ اؿث؟« إنّ اٝتاری جْاٝی ّاٟٝ ٝػاج٥»کغام ج٘ـیؼ ةؼای ز١ٞة * 

  .         ظغا ة٥ ذات ظ٨یف، ّاٟٝ اؿث (ب      .ّٟٞ ظغا، ذاجی ظغا اؿث (اٖٝ

 .ظغا ّٟٞ ٣غارد و ّاٟٝ ٣یـث (د    .ّٟٞ ظغا، ّی٢ ذات ظغا اؿث (ج

 ٣ُؼ ٠ْحؽ٥ٝ در ٨٠رد ا٠ؼ ة٥ ٠ْؼوف و ٧٣ی از ٤٠کؼ چیـث؟* 

 قؼًغارد ٦ٟ صغّ و ٦ٟ  (د قؼط و صغّی ٣غارد (ج.قؼط دارد، ا٠ّا صغّ ٣غارد (ب.صغّ دارد، ا٠ا قؼط ٣غارد (اٖٝ
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       اُم حدیث

 :    روش ٧ٛٗای ا٦ٜ ؿ٤ث در ٥ٛٗ ةؼ دو گ٥٣٨ اؿث

کؼد٣غ و صحی ٚیاس را در ةؼظی ٨٠ارد، ةؼ  از ّٜٛ ة٥ گـحؼده جؼی٢ قکٜ، اؿح٘اده ٠ی: ٧ٛٗای ّؼاق .1

 .ک٥ ة٥ امضاب رای ٠ك٨٧ر ة٨د٣غ (٠ا٤٣غ اة٨ص٤ی٥٘)کؼد٣غ  ٣ٜٛ ٠ٛغم ٠ی

و چ٥  (ک٥ ّٜٛ ٤٠تِ ٠ـحٜٛ اؿث)دا٣ـح٤غ و کالم را چ٥ ّٛٞی  ج٧٤ا ٣ٜٛ را ٠ْحتؼ ٠ی: ٧ٛٗای صساز .2

آ٣ان صحی ٣ٛف ّٜٛ را در . دا٣ـح٤غ ةی اّحتار ٠ی (ک٤غ ک٥ ّٜٛ ٨ٝازم ّٛٞی ٣ٜٛ را داةث ٠ی)٣ٛٞی 

ک٥ ة٥ امضاب صغیخ یا ا٦ٜ صغیخ  (٠اٝک، قاْٗی، و اص١غ). قغ٣غ دٗاع از ّٛایغ دی٤ی ٣یؽ ٤٠کؼ ٠ی

 .٠ْؼوف ة٨د٣غ

 :ی احيد حٍبم              اعتلادٌاىَ

  ٜای١ان ّتارجـث از ٣یث، ٨ٚل و ١ّ 

 ج١ام رظغاد٦ا، ٚىا و ٚغر ا٧ٝی اؿث 

 ظالٗث از آن ٚؼیف اؿث 

  (و٨ٝ َاٟٝ)ز٧اد ج٧٤ا ةایغ ١٦ؼاه ا٠ام ةاقغ 

 ١٣از ز٥ْ١ و ّیغی٢ ج٧٤ا ةا ا٠ام مضیش اؿث 

 ٚؼآن ٠ع٨ٞق ٣یـث 

  (و٨ٝ َاٟٝ)مغٚات و ظؼاج از آن ا٠ام اؿث 

 اًاّث از ؿٌٞان در ٠ْنیث زائؽ ٣یـث ا٠ا ظؼوج ةؼ وی ٦ٟ زائؽ ٣یـث. 

*****************   

 :تست ُا

 کدام گزینه در مورد اهل  الحدیث درست نیست؟* 

 كالم عقلی مردود است (ب  عقل فقط می تواند از دین دفاع كند  (الف

 نقل، منبع عقاید است (د                   كالم نقلی مردود است (ج

 کدام گزینه در مورد عقاید ابن حنبل درست است؟* 

 .جهاد باید همراه با امام عادل باشد (ب    .ایمان نیّت و عمل است و دارای درجاتی است (الف

 قرآن كالم خدا و مخلوق است (د        .اطاعت از سلطان در معصیت جایز نیست (ج
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 اصاعره

٨٠ؿؾ ای٢ ٠کحب اة٨اٝضـ٢ . اقْؼیگؼی را٦ی ةی٢ اٗؼاط ٠ْحؽ٥ٝ و ج٘ؼیي ا٦ٜ صغیخ در ّٜٛ گؼایی اؿث

 .اقْؼی و٢١ اماٝث دادن ة٥ ٣ٜٛ ةؼای ّٜٛ ٣ٛف جتیی٤گؼی و ٠غا٧ْٗگؼی را پػیؼٗث.اقْؼی اؿث

 :آرای ىِو اصعری

م٘ات ظتؼی٥ یا ١٦ان م٘اجی ک٥ در اظتار وارد قغه اؿث صٛیٛث دارد ا٠ا ةالجكتی٥ و : م٘ات ظتؼی٥ .1

 .ة٤اةؼ ای٢ واْٚا ظغا دؿث دارد ا٠ا دؿث ظغا ةغون کی٘یث اؿث. ةالجکییٖ

 (دا٣ـح٤غ در صاٝی ک٥ ٠ْحؽ٥ٝ م٘ات ظتؼی٥ را ا٣کار و ا٦ٜ صغیخ، داةث ٠ی)

دٝیٞكان ای٢ اؿث ک٥ ٦ؼ چیؽی ک٥ ٨٠ز٨د . ق٨د ا٠ا ٥٣ ٠ا٤٣غ ؿایؼ ازـام ظغا دیغه ٠ی: رؤیث ظغا .2

 (دٝیٜ ا٨ٝز٨د)اؿث ٚاةٜ رؤیث اؿث و ظغا چ٨ن ٨٠ز٨د اؿث پؾ ٚاةٜ رؤیث اؿث 

آٗؼی٤غ ا٠ا ا٣ـان ٦ٟ  ٚىا و ٚغر ا٧ٝی ٠٨١ّیث دارد و صحی اْٗال ا٣ـان را ٦ٟ ظغا ٠ی: زتؼ و اظحیار .3

 .دارای ٣ٛف کاؿب اؿث

آٗؼی٤غ ا٠ا ا٣ـان در صال ا٣سام ْٜٗ،  ٤ْ٠ی کـب آن اؿث ک٥ اگؼچ٥ ظغاو٣غ، اْٗال ا٣ـان را ٠ی

ک٤غ و در ٣حیس٥ در ٨ًل ٚغرت و ْٜٗ ظغاو٣غ، ا٣ـان آن ْٜٗ را کـب  اصـاس آزادی و اظحیار ٠ی

 .ة٤اةؼ ای٢ کاؿب ة٨دن در ای٤سا ة٥ ٤ْ٠ی ٠ضٜ کـب ة٨دن اؿث و ٥٣ ایساد کـب. ک٤غ ٠ی

 .ةغی٧ی اؿث ک٥ ای٢ ٣ُؼی٥ ٣یؽ ١٦ان زتؼ اؿث و ج٘اوت واْٚی ةا آن ٣غارد

ا٦ٜ صغیخ، کالم را ٚغیٟ و )کالم ُٝ٘ی صادث اؿث و کالم ٣٘ـی ظغاو٣غ، ٚغیٟ اؿث : کالم ظغا .4

 (دا٣ـح٤غ ٠ْحؽ٥ٝ صادث ٠ی

امال اْٗال دارای صـ٢ و ٚتش ٣یـث و اگؼ ٦ٟ ةاقغ ا٣ـان ٚادر ة٥ درك آن : صـ٢ و ٚتش اْٗال .5

 .٣یـث

 :اٝتح٥ صـ٢ و ٚتش ؿ٥ ٤ْ٠ی دارد

 ک٤غ ٠ذال ّٟٞ، صـ٢ اؿث ک٥ ةغا٦حا ذاجی اؿث و ّٜٛ ٦ٟ آن را درك ٠ی: ک١ال و ٣ٛل. 

 ٠ذال کكح٥ قغن دق٢١ ک٥ ای٢ ٦ٟ ا٠ؼ ٣ـتی اؿث: ٨٠اٗٙ و ٠عاٖٝ ٔؼض ة٨دن. 

 ی اْٗال از ای٢ ٣ُؼ، ٠ٛحىی صـ٢ و ٚتش قؼّی اؿث ی٤ْی قارع  ٥١٦: اؿحضٛاق ٠غح

 .گ٨یغ ک٥ کغام کار ظ٨ب و کغام کار ةغ اؿث ٠ی

 .زایؽ اؿث زیؼا ٦ؼ کاری ظغا ا٣سام د٦غ ٣یک٨ اؿث: جکٞیٖ ٠االیٌاق .6
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گـحؼش ٠کحب اقْؼی ة٥ دؿث ا٠ام اٝضؼ٠ی٢ ز٨ی٤ی م٨رت گؼٗث و در ز٠ان وی، ٠کحب اقْؼی ةیكحؼ 

 .در ز٠ان ٗعؼ رازی قکٜ ٗٞـ٘ی گؼٗث و ٧٣ایحا در ز٠ان ٔؽاٝی، ة٥ ّؼٗان گؼاییغ. قکٜ ّٛال٣ی گؼٗث

****************** 

 :تست ُا

 ازنظراشعری کسب چیست؟*  

 .کسب، تأثیر قدرت انسان در فعل است (الف

  .کسب، مقارن بودن خلق فعل با خلق قدرت حادث در انسان است (ب

 .کسب، تأثیر قدرت خدا در فعل مقارن با تأثیر قدرت انسان در فعل است (ج

 .کسب، یعنی محل واقع شدن انسان برای فعلی که خدا آن را خلق می کند (د

 

 اشاعره كدام معنای حسن و قبح را قبول ندارند؟*  

 كامل و ناقص بودن (ب         مالیم و منافر طبع بودن (الف

 موافقت و مخالفت با مقصود (د         استحقاق مدح و ذم داشتن  (ج

 

 بیشترین تأثیر در تثبیت مذهب اشعری پس از اشعری از آن كیست؟*   

 مولوی (د    غزالی (ج     فخررازی (ب   جوینی  )الف

 

 کدام گزینه دربارۀ صفات خبریه درست است؟*   

 .همۀ اهل الحدیث به نظریۀ تشبیه و تکییف معتقدند (الف

 .معتزله به نظریۀ تفویض معتقدند (ب

 .اشعری به نظریۀ نفی بال تشبیه قائل است (ج

صفات خبریه صفاتى هستند كه در آیات و اخبار آمده است و عقل به خودى خود این صفات را  (د

  .كند براى خدا اثبات نمى
 

 ىاتریدیَ

وی پیؼو ٠ػ٦ب ص٤٘ی ة٨د و ة٥ ّٜٛ ة٥ ٨٤ّان یک ٤٠تِ ٠ـحٜٛ . ٠اجؼیغی٥ پیؼوان اة٤٠٨ن٨ر ٠اجؼیغی ٦ـح٤غ

١٦ا٣گ٥٣٨ ک٥ اقْؼی صغ وؿي ا٦ٜ صغیخ و ٠ْحؽ٥ٝ اؿث، ٠اجؼیغی ٣یؽ ٠یا٥٣ اقْؼی و ٠ْحؽ٥ٝ . کؼد ٣گاه ٠ی

اقْؼی از ّٜٛ مؼٗا در ٠ٛام جتیی٢ و دٗاع از ّٛایغ دی٤ی ة٧ؼه ٠یتؼد، : وز٥ ج١ایؽ اقْؼی و ٠اجؼیغی . اؿث

 .٠اجؼیغی ٦ا ّالوه ةؼ ای٧٤ا در ٠ٛام کكٖ و دریاٗث ام٨ل ٣یؽ از ّٜٛ اؿح٘اده ٠یکؼد٣غ
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 :ىِيتریً علاید ىاتریدی

 صـ٢ و ٚتش ّٛٞی ٨٠رد ٚت٨ل اؿث: صـ٢ و ٚتش اْٗال .1

 ّٛال ٚتیش اؿث: جکٞیٖ ٠االیٌاق .2

٧٠ٟ جؼی٢ دٝیٜ او ةؼ .اراده از ؿ٨ی ا٣ـان اؿث ا٠ا ایساد ْٜٗ ظارزی، کار ظغاؿث: زتؼ و اظحیار .3

 .اظحیار ا٣ـان وزغان اؿث

. ١٠ک٢ اؿث و دٝیٜ آن مؼٗا ٣ٛٞی اؿث ا٠ا چگ٣٨گی آن ٠كعل ٣یـث: رؤیث ظغا و م٘ات ظتؼی٥ .4

 .او چگ٣٨گی رویث را ةا ّغم ارائ٥ ج٘ـیؼ و اّحٛاد ة٥ ج٨٘یه ج٨زی٥ کؼد

 .٠اجؼیغی در کالم ا٧ٝی ةا اقْؼی ج٨اٗٙ دار٣غ

****************** 

 :تست ُا

 ماتریدی پیرو كدام مذهب فقهی بود؟*  

حنبلی  )د    شافعی (ج     حنفی (ب     مالكی (الف

 ماتریدی، حدّ میانی كدام مذاهب است؟  *

                                               اشاعره و اهل  الحدیث (ج   امامیه و اهل  الحدیث (ب    اهل  الحدیث و معتزله (الف

 اشاعره ومعتزله (د

 نظر ماتریدی در مورد صفات خبریه چیست؟ *

 اثبات بالكیف (د     اثبات بالتشبیه (ج    تأویل (ب   تفویض  (الف

 

 وُابیت

اکذؼ ١ّٞای ٦ٟ ّنؼ . اة٢ جی١ی٥ ة٤یا٣گػار ای٢ آیی٢ ة٨د ک٥ ١٦ا٤٣غ ا٦ٜ صغیخ و ص٤اة٥ٞ، ٤٠کؼ ّٟٞ کالم ة٨د

و ةا ص١ایث ٦ای .وی ة٥ ٠عاٝ٘ث ةا او پؼداظح٤غ جا ای٤ک٥ در ٚؼن دوازد٦ٟ ٠ض١غ ة٢ ّتغا٦٨ٝاب ٨٧َر کؼد

٦ای زیادی ةؼ آرای وی ٨٣قح٥ قغ و اوٝی٢ ردّی٥ ةا ٣ام  ردّی٥. ة٥ ٚغرت رؿیغ (زغ آل ؿ٨ْد)٠ض١غ ة٢ ٠ـ٨ْد 

و ٣عـحی٢ ردّی٥ .ج٨ؿي ةؼادرش ؿٞی١ان ة٢ ّتغ ا٦٨ٝاب ٨٣قح٥ قغ« اٝن٨اّٙ اال٧ٝی٥ ٗی اٝؼد ّٞی ا٦٨ٝاةی٥»

 . است«٧٤٠ر االرقاد ٢١ٝ اراد اٝـغاد» ّا١ٝان قیْی از قیط زْ٘ؼ کاقٖ إٌٝا ةا ٣ام 
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 :ظ٨ا٤٣غ در صاٝی ک٥ در ٨٠رد م٘ات ظتؼی٥ ٠یان ؿٖٞ ؿ٥ ٣ُؼ وز٨د داقح٥ اؿث آ٣ان ظ٨د را ؿٞ٘ی٥ ٠ی

 جكتی٥ کا٠ٜ م٘ات .1

 .ای ک٥ جكتی٥ ٣ك٨د جأویٜ م٘ات ة٥ گ٥٣٨ .2

 ج٨٘یه و ٣ُؼ ٣غادن .3

 .ک٤٤غ ی اظیؼ ک٥ ٣ُؼ اص١غ اؿث پیؼوی ٠ی ا٠ا و٦اةیان ج٧٤ا از ّٛیغه

زیؼا ظ٨د اص١غ ة٥ ٗىائٜ ا٦ٜ ةیث ٠ْحؼف اؿث . صحی ٠یان و٦اةیان و ص٤تٞی٧ا ٣یؽ ج٘اوت ةـیاری وز٨د دارد

 .و ا٦ٜ زیارت ٦ٟ ة٨ده اؿث

ة٤اةؼ ای٢ ج٧٤ا قتا٦ث و٦اةیان ةا ص٤تٞی٧ا، اجعاذ ٣ُؼ ج٨٘یه در ٨٠رد م٘ات ظتؼی٥  و ١٦چ٤ی٢ اؿح٤اد ة٥ 

 .٨َا٦ؼ روایات اؿث

 :صباُت وُابیان و خّارج

و٦اةیان ٣یؽ ةؼ . ظ٨ا٤٣غ ظ٨ارج دیگؼ ٠ـ١ٞا٣ان را ةؼ اؿاس جٞٛی ظاص ظ٨د از ای١ان و ک٘ؼ، ٠كؼك و کاٗؼ ٠ی

 .اؿاس جٞٛی ظامكان از ج٨صیغّتادی ةـیاری از آداب اؿال٠ی را ک٘ؼ و قؼك ٠یغا٤٣غ

 :اىّرصرک آىیز از ٌظر وُابیان

. ی ٔیتی اوٝیاء، ظغا را ؿ٨گ٤غ دادن ة٥ صٙ اوٝیاء زیارت ٚت٨ر، ج٨ؿٜ، جتؼك، ٣ػر ةؼای ٚت٨ر، اّحٛاد ة٥ ؿ٥ٌٞ

١٦ا٣گ٥٣٨ ک٥ ٠كؼکان . ظغا یکی اؿث و اؿح١غاد از ٦ؼ کؾ دیگؼ ٠ـاوی ةا پؼؿحف اوؿث: اؿحغالل و٦اةیان

 .پػیؼٗح٤غ ٠ک٥ ظغا را ٚت٨ل داقح٤غ ا٠ا ةح٧ا را ة٥ ٨٤ّان واؿ٥ٌ ٠ی

 :پاؿط

 ی ای٢ صؼف قؼك ظ٨د و٦اةیان اؿث زیؼا ج١ام ا٣ـا٧٣ا ة٥ ٦ٟ ٠ضحاز٤غ الز٥٠ .1

ز٨ی٤غ ک٥ ةی ظامیث ٦ـح٤غ در صاٝی ک٥ اوٝیا از ؿ٨ی ظغاو٣غ دارای  ٠كؼکان ة٥ اقیایی ج٨ؿٜ ٠ی .2

 ٠ٛام و ج٨ا٣ایی ٦ـح٤غ

 .ظغاو٣غ ظ٨د دؿح٨ر ة٥ ج٨ؿٜ و ق٘اّث آ٣ان داده اؿث .3

٠كؼکان ةؼای ةح٧ا اؿحٛالل ٚائٜ ة٨د٣غ در صاٝی ک٥ ٠ـ١ٞا٣ان، ٚغرت ٦یچ کؾ را ٠ـحٜٛ از ظغا  .4

 .دا٤٣غ ١٣ی
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************* 

 :تست ُا

 چه كسی در میان اهل سنت نخستین كتاب را در ردّ دمحم بن عبدالوهاب نوشت؟* 

 برادر دمحم بن عبدالوهاب (ب      پدر دمحم بن عبدالوهاب (الف

 كاشف  الغطاء(د                          ابن القیم (ج

 

 وجود دارد؟ (سلفیه)چه نسبتی میان وّهابیان، عالمان و محدثان قرن دوم و سوم  *

 عموم و خصوص مطلق (د      عموم و خصوص من وجه (ج      تباین (ب     تساوی (الف

 

 کدام گزینه دربارۀ وّهابیان نادرست است؟ *

 .به نظر وّهابیان، توسل و طلب شفاعت از غیر خدا شرک است (الف

 .به نظر وّهابیان، الزمۀ نفی بت پرستی، نفی توسل و طلب شفاعت از غیر خدا است (ب

 .الزمۀ حرف وّهابیان این است که کمک گرفتن انسانها از یكدیگر شرک است (ج

  .به نظر وّهابیان، شفاعت امر مردودی است (د

 

 

 غالت: بخش چِارم

در ّٟٞ ٗؼق و ٠ػا٦ب ة٥ گؼو٧٦ایی ٔاٝی گ٘ح٥ ٠یك٨د ک٥ ا٣ـان را ة٥ ٠ؼجت٥ ظغایی ی٥ ٗؼد ّادی را ة٥ ٠ٛام 

ی٥ درای٢ ٠یان ئدروزی٥، ا٦ٜ صٙ و٣نیؼی٥، قیعی٥، ةاةی٥ و ة٧ا: ای٢ ٗؼ٥ٚ ٦ا ّتارج٤٤غ از. پیا٠تؼی رؿا٣غه ةاق٤غ

 .ج٧٤ا ٗؼ٥ٚ وا٥ٝ ةاةی٥ وة٧ایی٥ مؼیضا ٔاٝی و ٔیؼ ٠ـ١ٞان ق٤اظح٥ ٠یك٣٨غ

 

 دروزیَ

ة٥ کـا٣ی گ٘ح٥ ٠یك٨د ک٥ صاکٟ ةا٠ؼ اهلل را ة٥ درز٥ ظغایی رؿا٣غ٣غ در ٠نؼ پغیغ آ٠غ در ؿ٨ری٥ رقغ کؼد و 

٨٠ؿؾ ای٢ ٗؼ٥ٚ ٗؼدی ة٥ ٣ام دروزی ة٨ده  ک٥ ةا . در صال صاَؼ پیؼوا٣ف در ؿ٨ری٥ و ٝت٤ان ز٣غگی ٠یک٤٤غ

 .وةْغ از ٚحٞف ص١ؽه ای٢ ٠ػ٦ب را ادا٥٠ داد. ک١ک ص١ؽه ة٢ ّٞی ای٢ ٗؼ٥ٚ را پای٥ ریؽی کؼد٣غ

 :                                     ارکان امالصات ٠ػ٦تی ای٢ ؿاز٠ان. ؿاز٠ا٣ی ک٥ ص١ؽه جاؿیؾ کؼد ام٨ل ّٛایغ دروزی را قکٜ ٠یغ٦غ

-ّٜٛ، ٣٘ؾ یا روح کٞی، ک٥١ٞ، ٠ٛغم وجاٝی ک٥ ةْغ از ای٢ ٦ا ٠تٕٞی٢ ، ٠کاؿؼی٢ و ٠ْحٛغان ّا٥٠ ٚؼار ٠ی

 .گیؼ٣غک٥ اٗؼادی جسٞی ای٢ ارکان ٦ـح٤غ
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 علاید دروزی ُا 

 .جٕییؼ دی٢ و ٠ػ٦ب را زایؽ ١٣یغا٤٣غ چ٨ن در ٥١٦ ادیان ز٦٨ؼ ج٨صیغ وز٨د دارد* 

 .                                                                                             ة٥ ٣ـط ادیان ا٧ٝی اّحٛاد ٣غار٣غ* 

 .                                                                                                              ل ة٥ ج٤اؿط ٦ـح٤غئٚا* 

قیط ٠ؼؿٜ ٣نؼ رییؾ ای٢ ٠ػ٦ب درز٠ان صاَؼ ای٢ ٗؼ٥ٚ را ة٥ ٨٤ّان ٗؼ٥ٚ ای اؿال٠ی، ٠ْحٛغ ة٥ ظغا و 

 ٠یغا٣غ ،ؿپؾ اؿ١اّیٜ و ةْغ ا٠ا٠ان ٗا١ًی جا اٝضاکٟ  و و ٚؼآن و ا٠ا٠ث ا٠ا٠ان جا ا٠ام مادقپیا٠تؼ

 .                                                                                                                            ٠ْؼٗی ٠یک٤غ

٠ْحٛغ ...ج٘اوت دروزیان ةا ٗا١ًیان در ای٢ اؿث ک٥ ٗا١ًیان ةْغ از اٝضاکٟ ة٥ ا٠ا٠ث اُٝا٦ؼ و ا١ٝـح٤نؼ و

 .                                                                    ٦ـح٤غوٝی دروزیان ٔیتث اٝضاکٟ را ةاور کؼد٦ا٣غ

 .                                                                              ل ةا ٦ٟ اظحالف دار٣غئای٧٤ا در اصکام ١ّٞی از ٥ٛٗ ص٤٘ی جٛٞیغ ٠یک٤٤غ وٝی در ةْىی ٠ـا

پؾ از ص١ؽه و یارا٣ف جا ز٠ان صاَؼ چ٤غ ّاٟٝ ةؽرگ در ٠یان آ٧٣ا ٨٧َر کؼده ک٥ ةؽرگحؼی٢ آ٧٣ا ج٨٤ظی و 

 .                                                                                                          ةْغ از آن قیط ٗاَٜ اؿث

                                                                                                         ******************* 

 :                                                                                                                                                          تست ُا

 در اركان سازمان دروزیه، حمزة بن علی، تجلی كدام ركن است؟* 

 عقل (د     جناح  األیمن (ج     كلمه (ب    نفس (الف

 

 کدام گزینه در مورد دروزیان درست است؟ *

  .دلیل روگردانی از مذهب خاص، جهل به آن مذهب است (الف

 .تناسخ امری مردود است (ب

 .سن ازدواج برای دختر نُه سال است (ج

 .تغییر دین تنها پس از تحقیق و بررسی، جایز است (د

 

 دروزیه پیرو كدام مذهب فقهی هستند؟* 

مالكی  (د      شافعی (ج     حنفی (ب     جعفری (الف
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 اُم حق و ٌصیریَ

 ٨ٞٔ کؼده ا٣غ ةؼای اٗؼاد و گؼو٦ایی اؿث ک٥ در ٨٠رد ا٠ام ّٞی.... ٣ام ا٦ٜ صٙ، ٣نیؼی٥، ٨ّٞیان ، یارؿان و

 .                                                                                             ئٜ ٦ـح٤غو ةؼای اودرز٥ ظغایی ٚا

را ظغا ٠یغا٤٣غ و ةؼظی قیٌان را ةؼظی مؼیضا ا٠ام ّٞی. گؼو٧٦ای ٠عحٖٞ ا٦ٜ صٙ ّٛایغ ٠عحٖٞ دار٣غ

 .                                                       جٛغیؾ ٠یک٤٤غ ةْىی دیگؼ ّٛایغ ظ٨د را ةا ا٠ا٠ی٥ ١٦ا٤٦گ ٠یـاز٣غ

در ٨٠رد ٣ض٨ه پیغایف ٗؼ٥ٚ ا٦ٜ صٙ ا٨ٚال ٠عحٞ٘ی اؿث ا٠ا ٣ٛف ؿٌٞان اؿضاق در قکٜ گیؼی آداب و 

 ک٥ ٠س٥ّ٨١ ؿع٤ان اوؿث ١٧٠حؼی٢ ٤٠تِ ای٢ ٗؼ٥ٚ نامه سرانجامکحاب . ّٛایغ ای٢ ٗؼ٥ٚ ٔیؼ ٚاةٜ ا٣کار اؿث

و٦ٟ اک٨٤ن در آیی٢ پارؿان یازده . ٠ضـ٨ب ٠یك٨د او ةؼای جغاوم آیی٢ ظ٨د یارا٣ف را ؿاز٠ا٣غ٦ی کؼد 

 .ظا٣غان وز٨د دارد

 آداب و رسّم اُم حق

 ؿؼ ؿپؼدگی ة٥ یکی از ظا٣غا٧٣ای یازد٦گا٥٣* 

 ؿ٥ روز روزه گؼٗح٢ در چ٧ٞی ز٠ـحان * 

 رٗح٢ ة٥ ز١عا٥٣ و ٣یاز دادن ة٥ زای ١٣از ظ٨ا٣غن                                                                           * 

      علاید اُم حق

                                                                                                                             اّحٛاد ة٥ ٠ـا٥ٝ ص٨ٞل و ج٤اؿط *

 

٨٣ةعحی از ٠ض١غ ة٢ ٣نیؼ . ق٧ؼؿحا٣ی درةاره ٗؼ٥ٚ ٣نیؼی٥ ٠یگ٨یغ آ٧٣ا ا٠ا٠ان ٠ْن٨م را ظغا ٠یغا٤٣غ

 ٨ٞٔ کؼد و او را ة٥ درز٥ ئ٥١ ٠ْحٛغ ة٨د ا٠ا درةاره ا٠ام صـ٢ ّـگؼ ی١٣یؼی ٣ام ٠یتؼد ک٥ ة٥ ده ا٠ام از ا

٨ّٞی٣٨ی ک٥ در ؿ٨ری٥ ٦ـح٤غ ٍٝ٘ ٣نیؼی٥ را ٠ؼة٨ط ة٥ ٚؼن قكٟ ٠یغا٤٣غک٥ ةا پیؼوان ١٣یؼی . رة٨ةیث رؿا٣غ

 . ج٘اوت دارد

 را ٣اقی از ز٧ٜ ئ٨ّٞ٥١ی٨ن ظ٨د را قی٥ْ ا٠ا٠ی ٠ی دا٤٣غ و ّٛایغ ا٠ا٠ی٥ را ٚت٨ل دار٣غ و ٨ٞٔ ٨ّٞی٨ن درةاره ا

 .و دوری از ١ّٞا ٠یغا٤٣غ

******************* 

 :تست ُا

 مهمترین فرد مذهب اهل حق كیست؟ *

 سلطان اسحاق  (الف

 بهلول ماهی (ب

 شاه فضل ولی  (ج

 پیر بنیامین (د
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 ............... به اعتقاد اهل حق *

 .روزۀ واجب، از دوازدهم چله بزرگ زمستان تا پانزدهم است (الف

 .یارستان هر ماه باید در جمخانه جمع شوند و مراسم خاصی را انجام دهند (ب

ظاهر شد و در وهله دوم جامه شاه خوشین و در وهله سوم خداوند در وهله اّول در جامه علی  (ج

 در جامعه سلطان سحاک 

  .انسان پس از مرگ وارد بدن دیگری می شود (د

 

 كدام گزینه از عقاید نمیری است؟ *

  غلّو در مورد دوازده امام معصوم (الف

 یغلّو در مورد امام عل (ب

 امام یازدهم امامیه، خداست (ج

 .نمیری، امام غایب است (د

 

 صیخیَ

و ة٥ واؿ٥ٌ ةؼظی دیغگا٧٦ایف از ؿ٨ی ّغ٦ای از ١ّٞا . ة٥ پیؼوان قیط اص١غ اصـایی قیعی٥ گ٘ح٥ ٠یك٨د

ةا وی ٠عاٝ٘ث قغ و ٣عـحی٢ ٠عاٝ٘ث آقکار ةا او از زا٣ب ٠ض١غ جٛی ةؼٔا٣ی ٠ْؼوف ة٥ ق٧یغ داٝخ ة٨د و 

. ةؽرگحؼی٢ و ٠ْؼوٗحؼی٢ ادؼ او قؼح اٝؽیاره اٝسا٥ْ٠ اٝکتیؼه اؿث. صحی ٨٠رد جک٘یؼ آ٧٣ا ٚؼار گؼٗث 

:                                                                                                                                             علاید و آرا

اصـایی ٠ْحٛغ اؿث ک٥ ّٜٛ ة٥ م٨رت ٠ـحٜٛ ٚادر ة٥ درك صٛایٙ ٣یـث ةٞک٥ ج٧٤اراه کكٖ ٠ْارف ةا 

.                                                     ک١ک از ا٨٣ار ا٦ٜ ةیث و ٠غد رؿا٣غن آ٣ان ة٥ صٛایٙ و ٨ّٞم دؿث ٠ییاةیٟ

آرای احسایی                                                                                                                                                                                            

 اؿث و ١٦ی٢ ٣ُؼی٥ دٝیٜ امٞی جک٘یؼ او از ؿ٨ی ١ّٞا کیفیت ىعاد جسياٌی٠ْؼوٗحؼی٢ رای اصـایی درةاره 

و ةؼٔا٣ی ةاقغ او امٜ ٠ْاد زـ١ا٣ی ک٥ در آیات و اصادیخ ٠حْغد ةؼ آن جاکیغ قغه ٠ی پػیؼد ا٠ا ج٘ـیؼ 

 ٠ك٨٧رجؼی٢ ّٛیغه اىاىت و جایگاُش در آفریٍشةْغ از از ٠ـأ٥ٝ ٠ْاد . ه ٠یغ٦غئظامی از زـٟ ارا

-او ٠ْن٠٨ان را واؿ٥ٌ ٗیه ظغا ٠ی.١٦ی٢ ّٛیغ٦اش ةاّخ قغ ةؼظی او را در ز٠ؼه ٔاٝیان ٚؼار د٤٦غ.اوؿث

وای٢ ٣ٛف را ةؼ . دا٣غ ة٥ ای٢ ٤ْ٠ی ک٥ ظغا ٠ْن٠٨ان را ظٞٙ و آ٧٣ا ة٥ اذن ظغا ٨٠ز٨دات دیگؼ را آٗؼیغ٣غ

 .اؿاس ّٜٞ ارة٥ْ ارؿ٨ٌیی ج٨ویش ٠یغ٦غ
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از قاگؼدان اصـایی ؿیغ کاَٟ رقحی اؿث و ٤٠كأ اکذؼ آرای ٣ادرؿث قیعی٥ اوؿث  و از قاگؼدان ؿیغ 

. کاَٟ ٠یؼزا ّٞی ٠ض١غ ٠ٞٛب ة٥ ةاب ة٨د ک٥ ادّای ةاةتث و ؿپؾ ٣ت٨ت ٨١٣د

ظا٨٣اد٧٦ای صس٥ االؿالم ،د٥ٛ االؿالم و اصٛاٚی . در آذرةایسان ؿ٥ ًای٥٘ ة٥ جتٞیٓ آرای اصـایی پؼداظح٤غ

قاظ٥ دیگؼ قیعی٥ ٠ؼة٨ط ة٥ کؼ٠ان اؿث ک٥ از ز٥ٞ١ اظحالٗات آ٧٣ا ةا قیعی٥ آذرةایسان ای٤ک٥ قی٨ه . اؿث

اظتاریگؼی داقح٤غو ة٥ جٛٞیغ از ٠ؼازِ اّحٛادی ٣غاقح٤غ وٝی آذرةایسا٣ی٧ا ة٥ ازح٧اد وجٛٞیغ ٠ْحٛغ و 

. دو٠ی٢ اظحالف آ٧٣ا ٠ـأ٥ٝ رک٢ راةِ اؿث. ظ٨دقان ٦ٟ ة٥ ازح٧اد ٠یپؼداظح٤غ

 ********************

: تستِا

 کغام گؽی٥٤ در ٨٠رد ٠ْاد قیط اص١غ اصـایی درؿث جؼ اؿث؟* 

 .زـغ اوّل پؾ از ٣٘عة اوّل ٣اة٨د ٠ی ق٨د (اٖٝ

 .ا٣ـان در ةؼزخ ةا زـغ دوم ز٣غگی ٠ی ک٤غ (ب

                                                                                                             زـٟ اوّل در ٚتؼ ةاٚی ٠ی ٠ا٣غ (ج

ةغن اظؼوی ٔیؼ از ةغن د٣ی٨ی اؿث  (د

اوٝی٢ ٠عاٝ٘ث آقکار ةا ّٛایغ قیعی٥ از زا٣ب چ٥ کـی ة٨د؟                                                                          * 

قیط زی٢ اٝغی٢ ( ٠ض١غ جٛی ةؼٔا٣ی      د (ج٠یؼزا ّٞی ٠ض١غ      ( ؿیغ کاَٟ رقحی      ب (اٖٝ

 ئیَبابیَ و بِا

او از اةحغا ةا ٗؼ٥ٚ قیعی٥ آق٤ا قغ و ةْغ از ٠ؼگ ؿیغ کاَٟ .٨٠ؿؾ ٗؼ٥ٚ ةاةی٥ ؿیغ ّٞی ٠ض١غ قیؼازی اؿث

رقحی ة٥ د٣تال زا٣كی٤ی ةؼای اودر ای٢ ٨٠ْٚیث ؿیغ ّٞی ٠ض١غ ظ٨د را ٠غّی ةاةیث و ًؼیٙ ارجتاط ةا ا٠ام 

و ةؼظی از پیؼوان ؿیغ کاَٟ ٦ٟ از او . ٠ْؼٗی و ؿپؾ ادّای ٣ت٨ت کؼد و ة٥ ةاب ٠ْؼوف قغ (ّر)ز٠ان

او کحاةی ةا ٨٤ّان ةیان ک٥ آن را کحاب آؿ١ا٣ی ظ٨د ٠یغا٣ـث و ة٥ ظاًؼ آرا و ّٛایغ ٠ح٤اٚىی . جتْیث کؼد٣غ

. ک٥ اةؼاز ٠یکؼد ة٥ دؿح٨ر ا٠یؼ کتیؼ اّغام قغ
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   ئیَبِا 

از ٣عـحی٢ . ٗؼ٧ٚای ٤٠كْب از ةاةی٥ اؿث ة٤یان گػار آن ٠یؼزا صـی٢ ّٞی ٨٣ری ٠ْؼوف ة٥ ة٧اءاهلل اؿث

ةْغ از اّغام . .گؼو٣غگان ة٥ ٗؼ٥ٚ ةاةی٥ ٠یؼزا صـی٢ ّٞی ٨٣ری و ةؼادر ک٨چکف ٠ْؼوف ة٥ متش ازل ة٨د٣غ

ّٞی ٠ض١غ، ٠یؼزا یضیی ادّای زا٣كی٤ی او را کؼد ا٠ا ة٥ دٝیٜ ؿ٢ کٟ ٠یؼزا صـی٢ ّٞی ز٠ام کار٦ا را ة٥ 

ا٠یؼ کتیؼ ةؼای ٗؼو ٣كا٣غن ٗح٥٤ ةاةیان از ٠یؼزا صـی٢ ّٞی ظ٨اؿث ایؼان را جؼك و ة٥ کؼةال . دؿث گؼٗث

.   ةْغ از ٠ؼگ ا٠یؼ کتیؼاو ة٥ ج٧ؼان ةؼگكث. ةؼود

٣ا٠یغه ة٨د ٠یان ٠یؼزا  ((٢٠ ی٧ُؼ اهلل))ة٥ ظاًؼ ادّای ؿیغ ّٞی ٠ض١غ ة٥ ٨٧َر ٗؼدی ةْغ از ظ٨دک٥ او را 

ةاةی٧ایی ک٥ ادّای ٠یؼزا یضیی را ٚت٨ل داقح٤غ .یضیی و ةؼادرش ٠یؼزا صـی٢ ّٞی اظحالف م٨رت گؼٗث  

. ازٝی ٣ام گؼٗح٤غ و پػیؼ٣غگان ادّای ٠یؼزا صـی٢ ّٞی ة٧ایی ظ٨ا٣غه قغ٣غ

٠یؼزا صـ٢ ّٞی ٠ٛا٠ات زیادی ةؼای ظ٨د ادّا کؼد از ز٥ٞ١ ٠ٛام ا٦٨ٝیث، قؼیْث زغیغ ة٨د و کحاب اٚغس 

ةْغ از ٠ؼگف پـؼ ةؽرگف ّتاس ا٤ٗغی ٠ْؼوف ة٥ ّتغاٝت٧ا . را ٨٣قث ا٠ا ١٧٠حؼی٢ کحاب او ایٛان اؿث

.        ّتغاٝت٧ا ة٥ ظاًؼ ؿ٘ؼی ک٥ ة٥ اروپا و آ٠ؼیکا داقث ٗؼ٤٦گ ٔؼةی در جْاٝی١ف ادؼ گػاقث. زا٣كی٢ او قغ

ةْغ از او ق٨ٚی ا٤ٗغی ٗؼز٣غ ارقغ دظحؼش زا٣كی٢ او قغ و ة٥ ظاًؼ ّٛیٟ ة٨د٣ف، ١٦ـؼش، روصی٥ 

 ٣٘ؼه ٤٠حعب ق٨ٚی ٠ٞٛب ة٥ ایادیان ا٠ؼ اهلل، ة٧اییان را ة٥ ظ٨د زٞب و ةیث اْٝغل را ٠27اکـ٨ل و گؼوه 

.  جاؿیؾ کؼد٣غ جا ةْغ از ٠ؼگ ق٨ٚی ةؼ ؿؼ زا٣كی٤ی او درگیؼی رخ ٣غ٦غ1963در

: آییٍِا و باورُا 

ا١٦یث داقح٢ دو کحاب اٚغس و ایٛان،٨٣زده روزه در آظؼی٢ ٠اه ؿال و زیارت ا٠اک٢ ٠ٛغس قا٠ٜ ٤٠ؽل 

... ؿیغ ّٞی ٠ض١غ در قیؼاز و ٤٠ؽل ٠یؼزا صـی٢ ّٞی در ةٕغاد اؿث و

آیی٢ ةاةی و ة٧ایی از ١٦ان اةحغای پیغایف در ٠یان ٠ـ١ٞا٣ان ة٥ ٨٤ّان ٗؼ٥ٚ وا٥ٝ ق٤اظح٥ قغ ة٥ ظاًؼ 

جاریط پؼ صادد٥ ة٧ایی، ٣ادرؿث در آ٠غن پیكگ٨یی٧ای آ٧٣ا و٤٠ازّات دور از ادب وص١ایح٧ای دوٝح٧ای 

.  یٜ ز٠ی٥٤ ْٗاٝیث آ٧٣ا را در کك٨ر٦ای اؿال٠ی گؼٗثئاؿح١ْاری ةاالظل اؿؼا

    *******************  
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:   تستِا

در صال ز٠ان صاَؼ ر٦تؼی اکذؼ ة٧اییان ةؼ ٧ّغه چ٥ کـی اؿث؟                                                                   * 

وٝی ا٠ؼا٥ٝ   (روصی٥ ٠اکـ٨ل      ب(جچارٝؽ ٠یؾ       ( ؿ١اء ا٥ٝ      ب(اٖٝ

.......... از ؿعیٖ جؼی٢ و ةارز جؼی٢ ّٛایغ ة٧اییث*  

اّحٛاد ة٥ ٣ـط دی٢ اؿالم (اّحٛاد ة٥ ٣ت٨ت ّٞی ٠ض١غ و صـی٢ ّٞی             ب (اٖٝ

ا٦٨ٝیث ّٞی ٠ض١غ و صـی٢ ّٞی  ( دم ٨ّ٨٠د ة٨دن ّٞی ٠ض١غ و صـی٢ ّٞی    ئاّحٛاد ة٥ ٚا(ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


