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درس اول
ي لِنُحيي بِه()وَ جَعلنا مِن الماءِ کُلَّ شي ءٍ حيٍّ.)آب مايه ي حيات و اساس زندگي در جهان هستي است

(بَلَدَهً ميتا
حيات روح بشر وابسته به چيست؟
بشر وابسته طبق اين آيه حيات روح:يا ايُّها الَّذينَ آمنوا استجيبوا لِله وَللرسولِ اذا دَعاکُم لِما يُحييکم

.به اجابت دعوت خدا و پيامبر اوست
انسان دو دسته نياز دارد:
نياز هاي برتر-2نيازهاي طبيعي و غريزي      -1
.پاسخ اين نياز ها در جهان خلقت آماده است. مانند آب،هوا و پوشاک:نيازهاي غريزي-1
به رو انسان اگر اندکي از سطح زندگي روزمره فراتر برود خود را با نيازهاي مهم تري رو:نيازهاي برتر-2

.  مي بيند

نياز هاي برتر برآمده از سرمايه هاي ويژه ي انسان است.

پاسخ صحيح به نياز هاي برتر سعادت انسان را تضمين مي کند.
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برخی نیاز های برتر:

(امام سجاد.)خدايا ايام زندگاني مرا به آن چيزي اختصاص بده که مرا براي آن آفريده اي:شناخت هدف زندگي-1
اه باشد پاسخ به اين نياز از عهده ي کسي بر مي آيد که کامال از جهان ديگر و زندگي پس از مرگ آگ:درک آينده ي خويش-2

.و زادو توشه ي آن را بشناسد و به ديگران اطالع دهد
.دغدغه ي انسانهاي فکور و خردمند است.راه زندگي ارتباط دقيقي با دو نياز قبلي دارد:کشف راه درست زندگي-3

:پاسخ به نياز هاي برتر بايد حداقل دو ويژگي داشته باشد
.کامال درست و قابل اعتماد باشد-1
.همه جانبه باشد-2

چه کسي مي تواند پاسخ صحيحي به نيازهاي برتر دهد؟؟
.آگاهي از خلقت انسان،جايگاه او در نظام هستي،ابعاد دقيق و ظريف روحي وجسمي فرد داشته باشد-1
.هم چنين بداند که انسانها پس از مرگ چه سرنوشتي دارند و چه عاقبتي در انتظار آنهاست-2
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شيوه ي هدايت خداوند:
.خداوند هر مخلوقي را متناسب با ويژگي هايي که در وجودش قرار داده است هدايت مي کند

.انسان ويژگي هايي دارد مانند تفکر که او را از ساير مخلوقات متمايز مي کند
.برنامه ي هدايت انسان در برگيرنده ي پاسخ او به سواالت بنيادين بشر است

تفکر                                                             به کار بردن در زندگي

هاانسان         پي بردن به ويژگي ها و امتيازات خود                     رسيدن به هدفي که در خلقت آن
.ست

:نکات سخن امام کاظم به هشام
فرستادن رسوالن به سوي بندگان به علت تعقل بندگان در پيام الهي
پذيرش بهتر پيام الهي توسط کساني که معرفت بيشتري دارند.
داناتر بودن نسبت به پيام الهي توسط آناني که در تعقل و تفکر برتراند.
باال بودن رتبه در دنيا و آخرت فردي که عقلش کامل تر است.

روح            پاسخ به سوال هاي اساسي+ عقل 
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انسان با اختيار مي تواند برنامه اي جز برنامه ي خدا انتخاب کند.
.هر برنامه ي ديگري غير از برنامه ي خداوند نمي تواند پاسخ درستي به آن نياز ها بدهد و انسان زيان خواهد کرد:ايراد

(اِنا هَدَيناهُ السَبيل اما شاکِرا و اما کَفورا.)چنين فردي ناسپاس است

رُسُال مُبَشرينَ و مُنذِرينَ لِئال يکون لِلناس علي اهللِ حجهً َبعد الرُسُل وَ کانَ اهلل عزيزاً حکيما
.خداوند با فرستادن رسوالن راه عذر وبهانه را بسته است و حجت را بر بندگان تمام کرده است:نکته

:درس دوم
...(خداوند از دين همان را برايتان بيان کرد که نوح را به آن سفارش نمود)
...(قطعا دين نزد خدا اسالم است)
...(آيين پدرتان ابراهيم است)
...(ابراهيم نه يهودي بود نه مسيحي)

:نکات
.خداوند از پيامبران مي خواهد در دين تفرقه نکنند.1
.اهل کتاب به دليل رشک و حشد در اين موضوع که تنها دين نزد خدا اسالم است تفرقه کردند.2
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.حضرت ابراهيم يکتا پرست و مسلمان بود. 3
.مسيحيان و يهوديان حضرت ابراهيم را  مسيحي و يهودي مي دانستند. 4

راه وروش:دين يعني 
راه و روش خدا براي انسان        دين الهي        اسالم

.نندخداوند يک دين فرستاده و به همه ي پيامبران فرمان داده تا همان دين را در ميان مردم تبليغ ک
منشاء دين واحد: فطرت مشترک

نوع خاص آفرينش : فطرت
.فطرت انسان          آفرينش خاص انسان و ويژگي هايي که خداوند در اصل آفرينش قرار داده است

برخي ويژگي هاي فطري مشترک انسانها:
دوست داشتن فضائل اخالقي و بيزار بودن از رذائل اخالقي   -2استعداد و تفکر    -1
به دنبال کماالت و زيبايي ها بودن-3

(اسالم)يک برنامه ي کلي (          فطرت)ويژگي هاي مشترک
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يعني تسليم خدا بودن: اسالم
خواست اسالم ايمان قلبي به
سراي آخرت و پاداش و حساب رسي عادالنهخداي يگانه و دوري از شرک

فرستادگان الهي و راهنمايان دين                        عادالنه بودن نظام هستي
.است

:خواست عملي اسالم
انجام واجبات و ترک محرمات -1
کسب فضائل اخالقي و دوري از رذائل اخالقي-2
برپاکردن جامعه اي ديني بر اساس عدالت -3

.محتواي اصلي دعوت همه ي پيامبران يکسان است و تنها در برخي امور فرعي تفاوت دارد
علل فرستادن پيامبران متعدد:
الزمه ي ماندگاري يک پيام:استمرار در دعوت(الف
(اکرمپيامبر)ما پيامبران مامور شده ايم که با مردم به اندازه ي عقل شان سخن بگوييم:رشد تدريجي سطح فکر مردم(ب
تحريف تعليمات پيامبر پيشين(ج
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خداوند پيامبران را مي فرستد،تعيين زمان ختم نبوت نيز با خداست.

:عوامل ختم نبوت
آمادگي جامعه ي بشري براي دريافت برنامه ي کامل زندگي-1
حفظ قرآن از تحريف-2
وجود امام معصوم پس از پيامبر اکرم-3
پويايي و روز آمد بودن دين اسالم-4

قرآن نيازي به تصحيح ندارد و جاودانه باقي خواهد ماند.
دين اسالم پاسخ گوي نيازهاي بشر در دوره هاي مختلف است.

:انسان دو دسته نياز دارد
ما.ي داردهمواره وجود دارند و از بين نمي روند و دين اسالم براي تامين آنان قوانين ثابت:نيازهاي ثابت-1

...نند امنيت،عدالت،

. از درون همين نيازهاي ثابت پديد مي آيند:نيازهاي متغيير-2

www.konkur.in

forum.konkur.in



:مثال
ند اين شکل مثال داد وستد يک نياز ثابت است اما شيوه ي دادو ستد ممکن است درهر زمان تغيير ک:حَلَ اهللُ البيعَ و حَرَم الرِبااَ

.هاي خاص نيازهاي متغيير ما هستند که فقيهان با تحقيق و مطالعه بر اساس آن اصل ثابت آن را مشخص مي کنند
انون را واسالم به حاکم نظام اسالمي اختيارات ويژه اي داده است تادر شرايط ويژه اي که نيازمند قانون جديد است حاکم اين ق

.ضع کند

:وظیفه ی پیامبران گذشته
خداوند فقط يک دين را براي هدايت انسانها فرستاده است.
پيامبران دين را در خور فهم و انديشه ي انسانهاي دوران خود بيان مي کنند.
آمدن پيامبر جديد نشانگر اين است که تعليمات پيامبر قبلي نمي تواند پاسخ گوي نياز هاي مردم باشد.
هر پيامبري مي آمد آمدن پيامبر بعدي را بشارت مي داد.
دوجود دويا چند دين دريک زمان نشانگر اين است که پيروان پيامبران قبلي به آخرين پيامبر ايمان نياورده ان.
هيچ کتاب آسماني اي که محتواي آن از جانب خدا باشد جز قرآن نيست.
ته نخواهد هرکس ديني جز اسالم اختيار کند از او پذيرف.)تنها ديني که مي تواند مردم را به رستگاري برساند اسالم است

.(  شد و در آخرت از زيان کاران خواهد بود
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.اگر کسي به آخرين پيامبر ايمان بياورد در واقع به تمام پيامبران سابق ايمان آورده است

:درس سوم

پيامبران براي نشان دادن ارتباط خود با خدا کارهاي خارق العاده انجام مي دهند.
کارهاي خارق العاده آيت يعني نشانه ي نبوت است.
تانديشمندان اسالمي آن را معجزه مي نامند زيرا عجز و ناتواني ساير افراد در اين امور آشکار اس.
معجزات پيامبران گذشته فقط براي مردم آن زمان قابل مشاهده بود.
معجزه ي آخرين پيامبر براي همه ي زمان هاست و بايد:
1-آيندگان هم معجزه بودن آن را تاييد -2.    مردم زمان خودش به معجزه بودن آن اعتراف کنند

.کنند
 است( معجزه اي از جنس کتاب)قرآنمعجزه ي اصلي پيامبر اسالم.
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:اما سرانجام اين تالش. مخالفان براي اثبات الهي نبودن قرآن بايد سوره اي مانند سوره هاي آن بياورند
ياورند نمي توانند بگو تا همانند قرآن را ب/ اگر مي توانيد يک سوره همانند آن بياوريد:بگو.مي گويند به خداوند افترا بسته است)

.(هماند آن را بياورند هر چند پشتيبان هم باشند
.مخالفان سرسخت حتي نتوانسته اند بعد از چهارده قرن سوره اي به کوچکي سوره ي کوثر بياورند

.نشان دادن قرآن،آوردن سوره اي مشابه يکي از سوره هاي اين کتاب الهي استآسان ترين راه براي غيرالهي 

:جنبه هاي اعجاز قرآن کريم
اعجاز لفظي-1
خصي محتواي قرآن نشان مي دهد که چيزي نيست که از قلم هيچ انديشمندي تراوش کند چه برسد به ش:اعجاز محتوايي-2

.که قبل از آن چيزي ننوشته و آموزشي نديده است
:اعجاز محتوایی

انسجام دروني در عين نزول تدريجي(الف
تاثير ناپذيري از عقايد دوران جاهليت(ب
(خداوند آنچه را که امت تا روز قيامت به آن احتياج دارد در کتابش آورده است)جامعيت و همه جانبه بودن(ج
نيروي جاذبه-1:ذکر نکات علمي بي سابقه(د
(و آسمان را باقدرت خود برافراشتيم و همواره آن را وسعت مي بخشيم)انبساط جهان-2
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درس چهارم
مسئوليت هاي مهم پيامبر

:دريافت و ابالغ وحي-1
ان وحيحافظ:کاتبان وحي   ،   آنانکه قرآن را به خاطر مي سپردندن و حفظ مي کردند:نويسندگان قرآن

(ع)حضرت علي :اولين و برترين کاتب و حافظ قرآن

مرجع علمي براي گفتار و رفتار پيامبر اولين ومعتبرترين(:مرجعيت ديني)تعليم و تبيين تعاليم قرآن-2
.فهم عميق آيات،پيامبر اولين و بزرگترين معلم قرآن است

(واليت ظاهري)اجراي قوانين الهي با تشکيل حکومت اسالمي-3

.مردم مدينه که به مردم مکه کمک کردند:انصار
.مردم مکه که به مدينه مهاجرت کردند:مهاجران

اسالم بر پنج پايه ي نماز،روزه،حج و واليت استوار است.
مهمترين پايه واليت است.
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:داليل نيازمندي جامعه به حکومت
اف اراسالم  عالوه بر توجه به فرد به زندگي اجتماعي نيز توجه کامل دارد،يکي از اهد:ضرورت اجراي احکام اجتماعي اسالم-1

.احراي قوانين الهي بدون حکومت امکان پذير نيست.سال پيامبران برپايي جامعه اي بر پايه ي عدل است
مشخص پيروي از او وکساني که او. سرپرست حقيقي انسان ها خداست:ضرورت پذيرش واليت الهي و نفي حاکميت طاغوت-2

.اجراي هر قانون هنگامي صحيح است که به قانون الهي برگردد. کرده است واجب است

ان الهي نکساني که به مردم فرمان مي دهند و قانون گذاري مي نند در حاليکه فرمان و قانون شان نشات گرفته از فرم:طاغوت
.يست

.پذيرش حکومت طاغوت حرام است

رسول خدا واليت معنوي و واليت ظاهري جامعه را برعهده دارد.
واليت معنوي باالتر از واليت ظاهري است.
واليت معنوي پيامبر نتيجه ي عبوديت و بندگي در مسير قرب الهي است.

ميزان بهره مندي انسانها از واليت معنوي بستگي به درجه ي ايمان و عمل آنان دارد.
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.نمونه ي واليت معنوي پيامبر هستند( ع)امام علي 
آماين.    روزي رسول خدا هزار باب از علم را به رويم گشود که از هرکدام هزار باب ديگر گشوده مي شد

.است( ع)وزش به صورت الهام بر روح و جان حضرت علي 

عصمت پيامبر
(انجام واجبات و ترک محرمات)عصمت           محفوظ بودن از گناه

:اگر پيامبر معصوم نباشد
.در دريافت وحي و ابالغ آن           دين به درستي به مردم نمي رسد و امکان هدايت سلب مي شود

ديندر تعليم و تبيين دين ووحي الهي         امکان انحراف در تعاليم،از دست رفتن اعتماد مردم به
در اجراي احکام الهي         انجام کارهايي مخالف دستورهاي خدا،سرمشق گرفتن مردم از او و گمراه 

شدن

د رساخدا بهتر مي دان.)فقط خداوند مي تواند فردي را که توانايي دوري از گناه را دارد تشخيص دهد
.(لتش را کجا قرار دهد
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پيامبر مانند ما انسان ها اختيار دارد.
در دستورات الهي دچار گناه نمي شود.
کسي گناه مي کند که هوا وهوس بر او غلبه مي کند.
جلوه مدشمنان اسالم همبستگي مسلمانان را به دشمني تبديل کرده و اختالفات معمولي اقوام و مذاهب اسالمي را بزرگ

.ي دهند

:برنامه ای برای وحدت مسلمانان
اهانت نکردن به مقدسات ساير مسلمانان-1
اري هرکس فرياد دادخواهي مظلومي راکه از مسلمانان ياري مي طلبد را بشنود اما به ي)دفاع از مظلومان در تمام نقاط جهان-2

.(آن مظلوم برنخيزد مسلمان نيست
.شناختن کسانيکه به ظاهر مسلمان اند-3

درس پنجم
دريافت و ابالغ وحي توسط پيامبر بعد از ختم نبوت به پايان مي رسد.

!!اما تعليم و تبيين دين و واليت و حکومت چه؟؟
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سه فرضيه و ايرادهاي احتمالي:!!
:سکوت قرآن و پيامبر دراين باره-1

.ممکن نيست به اين دو مسئوليت مهم بي تفاوت باشد.قرآن هدايتگر در تمام امور
له بي توجه پيامبران آگاه ترين مردم نسبت به اهميت اين مسئوليت هاست و نمي توند از کنار اين مسئ

.بگذرد

ه تنها از بين نياز جامعه به جکومت و تعليم دين پس از پيامبر ن:اين دو مسئوليت نيز پايان مي پذيرد-2
.تعليم و تبيين دين امري تمام نشدني است. نرفت بلکه بيشتر شد

ت خود به امامپيامبر به فرمان خدا براي تعليم و تبيين حکوم.اين فرض منطقي است: تعيين جانشين-3
.ت فرمان داده است

.امام جز دريافت وابالغ وحي تمام مسئوليت هاي پيامبر را انجام مي دهد
امام بايد عصمت داشته باشد.
تشخيص عصمت براي انسان ها ممکن نيست.

تنها خداوند مي تواند فرد شايسته ي مقام امامت را معرفي کند.
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:روايات و آيات درباره ي جانشيني پيامبر
دعووي اسالم درباره صحبت چهل نفر از بزرگان بني هاشم        دعوت خويشان نزديکت را انذار کن         :آيه ي انذار

من همانا اين برادر من،وصي من و جانشين(           حضرت علي)ت به آن توسط پيامبر          من يار وياور تو خواهم بود
(پيامبر.)در ميان شما خواهد بود

هُم راکِعون.....اِنَما وليکم اهلل و رسُوله وَ: آيه ي واليت
حديث جابر
حَتي يَردا علي الحوض....اِني تارِکٌ فيکُمُ الثَقلين :حديث ثقلين.
تو براي من به منزله ي هارون براي موسي هستي جز اينکه بعد از من پيامبري نيست:حديث منزلت.
مَن اَولي الناسَ بالمومنينَ مِن اَنفسهِم           مَن کنتَ مواله فَهذا علي مواله:حديث غدير

.چون امامان عهده دار رهبري و مرجعيت ديني هستند بايد معصوم باشند
ريدُ اهلل ليُذانَما يُ. )آنان را ازهر پليدي و ناپاکي حفظ کن.خدايا اينان اهل بيت من اند:نزول آيه ي تطهير بعد از دعاي پيامبر که

(يُطَهرکُم تطهيرا.... هبَ
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:نکات آيه ي تطهير
.تعداد خاصي از خانواده ي پيامبر در مقام عصمت اند-2.     هر گناه وپليدي از اهل بيت دور است-1
.سخن وعمل اهل بيت مطابق با دين و دستورات الهي است-3

دار   ه پيامبر اکرم با هدايت و راهنمايي خداوند امام علي و يازده فرزند ايشان را به جانشيني خود و عهد
.مسئوليت امامت کرد

.الزمه ي جانشيني پيامبر برخورداري از عصمت و علم کامل است
.حضرت فاطمه جز اهل بيت است ولي عهده دار امامت نيست

درس ششم
 ه خداوند و قطعا در رسول خدا سرمشق نيکويي است براي کسي که ب)پيامبر اسوه و الگويي انسانها

(رستاخيز اميد دارد و خدا را بسيار ياد مي کندروز 
خدا حکومت مي کردرسول بر اساس دستورات قرآن و سنت ( ع)حضرت علي.
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:سيره ي پيامبر اکرم در رهبري جامعه
(:از اهداف مهم حکومت الهي)تالش براي برقراري عدالت و برابري-1
 تقسيم مساوي بيت المال
تمايز قائل نشدن بين عرب و غير عرب
مجازات متجاوزان به حقوق مردم
ايستادن در برابر تعصبات قومي و قبيله اي
يش من بدي هاي يکديگر را پ)رفتار رسول خدا محبت آميز بود،پناه بردن مردم به ايشان در سختي ها:محبت و مدارا با مردم-2

(پيامبر:بازگو نکنيد زيرا دوست دارم با دلي پاک و خالي از کدورت باشما معاشرت کنم
ت رنج شما براي او سخت و دشوار اس)عالقه مندي پيامبر به نجات مردم از گمراهي:سخت کوشي و دلسوزي در هدايت مردم-3

(و بر هدايت شما حريص است
(از اينکه برخي ايمان نمي آورند شايد که جانت را از دست بدهي)بدرفتاري سران قريش با پيامبر

:مبارزه با فقر ومحروميت-4
مبارزه با فقر و بناي جامعه اي آباد و دور از محروميت

از بيکاري بدش مي آمد.
احترام به فقيران
(گرسنه باشدبه من ايمان نياورده است کسي که شب با شکم سير بخوابد و  همسايه اش)به آساني با فقيرترين مردم مي نشست
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توسط پدرش علي ناميده شد( ع)علي        .
علي يعني           واالو بلند مرتبه

((ع)پيامبر روبه يارانش همزمان با ورود امام علي)برادرم به سويتان آمد
و پيروان او رستگارند و در قيامت اهل نجات اند( ع)حضرت علي.
خدا،حضرت علي اولين ايمان آورنده به خدا،وفادار ترين در پيمان با خدا،راسخ ترين در انجام فرمان

.صادق ترين در داوري بين مردم،بهترين در رعايت مساوات بين مردم،ارجمندترين نزد خدا است
بهترين مخلوقات کساني اندکه ايمان آورده اند و کارهاي شايسته انجام دادند.
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(ع)فضائل و ويژگي هاي حضرت علي
:عدالت بي مانند-1

مبارزه با تبعيض و نابرابري
خريداري ننگ دنيا و آخرت توسط کساني که بيش از حد خود از بيت المال برداشته باشد در سخن حضرت

اني کنم اگر همه ي دنيا را به من بدهند تا به اندازه ي گرفتن پوست جو از دهان موري خدا را نافرم) تقسيم مساوي بيت المال
(نخواهم کرد

:علم بيکران-2
سخن درباره ي جهان شناسي،انسان شناسي،دين شناسي و...
کتاب نهج البالغه
شاگردي فقط در نزد پيامبر

(پيامبر:هر کس مي خواهد به اين علم برسد بايد از در آن وارد شود. من شهر علمم و علي در آن است)
ود مرا هرگاه از پيامبر سوال مي کردم پاسخم را ميداد و اگر در حضورش سکوت مي کردم ايشان پيشگام ميشد و از دانش خ)

((ع)امام علي:بهره مند مي ساخت
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:درس هفتم
 مُحَمّد اِلّا رسولٌ قَد خَلَت مِن قَبلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِن ماتَ اَو قُتِلَوما  ...
 خداوند به مردم زمان پيامبردر مورد بازگشت به ارزشهاي دوران جاهليت بعد از فوت پيامبر هشدار
 ندواقعي نعمت رسالت کساني هستند که پيرو پيامبر مي مانند و به عقب برنمي گردسپاسگزاران .
 (: مسلمانانفراموشي بسياري از تعاليم پيامبر توسط نشانگر )پيامبرهاي مهم بعد از رخداد
 شدن رهبري امت از راهي که پيامبر امر کرده بودخارج  .
 نيافتن امامت تحقق
 امير المومنين درباره ي حاکم شدن بني اميه و انذار مردمسخنان  :
 بني اميه بر مردم نه به خاطر نزديکي آنان به حق پيروزي
 پراکندهدر مسير باطل خود متحدند و شما در راه حق امويان
 اميه چنان به ستمگري ادامه مي دهد که هر حرامي را حالل مي شماردبني
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:چالش هاي سياسي،اجتماعي و فرهنگي عصر امامان
:مشکالت 

احاديثخطا در نقل احتمال .1ممنوعيت ازنوشتن احاديث    .1
جاعالن حديثشرايط مناسب براي ايجاد .22

سليقه در احکام دين دخالت .3
فظ کرده بواين اوضاع نابسامان حديث براي پيروان ائمه پيش نيامد زيرا امامان احاديث پيامبر را ح: نکته

.آوردنددند و شيعيان اين احاديث را از طريق آنها که انسانهايي معصوم و به دور از خطا بودند بدست مي
ه بني اميه تفسير و تعليم قرآن کريم توسط عالمان وابسته ب: تحريف در معارف اسالمي و جعل احاديث.2

مطابق افکار خود و موافق با منافع قدرتمندان

مردم در ( ع)در گفته هاي امام علي

حکومت امويان دو دسته اند

دسته اي براي دنياي خود که به آن 

.نرسيده اند گريان اند

افته دسته اي بر دين خود که به آن دست ني

اند گريان اند
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قرار زوا انرا در اسالمي کردند شخصيت هاي اصيل تالش با دور شدن از زمان پيامبر حاکمان وقت : ارائه ي الگو هاي نامناسب.3
. دور بودند به جايگاه برجسته برساننداسالمي دهند و افرادي را که در انديشه و عمل از معيارهاي 

هاشخصيت ورود جاهليت با شکلي جديد به زندگي اجتماعي مسلمانان ، منزوي شدن: حکومت عدل نبوي به سلطنتتبديل .4
ايجاد    ي با تقوا و مورد اعتماد پيامبر،تغيير مسير حکومت و ساختن کاخ هاي مجلل و انباشته کردن جواهرات گران قيمت ،

فرهنگمشکالت براي ائمه اطهار بدليل تغيير 

 (:ع)عليرفتار مسلمانان بعد از پيامبر از بيان حضرت عاقبت
 پوشيده تر از حق و آشکار تر از باطل نيستچيزي  .
 تر از دروغ بر خدا و پيامبرش نيسترايج  .
 آنگاه که رايج تر و فراوان تر از آن نيستکااليي کم بهاتر از قرآن نيست وقتي بخواهد به درستي خوانده شود و کااليي

.به صورت وارونه و به نفع دنيا طلبان معنايش کنندبخواهند 
 شناخته تر از معروف و خير و شناخته شده تر از منکر و گناه نيستچيزي  .
 نجات از شرايط نابسامان بعداز پيامبرراه:
 راه رستگاري از طريق شناخت پشت کنندگان به صراط مستقيم شناخت
 شکناندر عهد خود با قرآن از طريق شناختن پيمان پايداري
 قرآن ماندن از طريق شناخت فراموش کنندگان قرآنپيرو
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ان همه ي اينها را از اهلش طلب کنيد آنان اند که نظر دادن و حکم کردنش: راه حل نهايي امام علي
در نشان دهنده ي دانش آنهاست هرگز با دين مخالفت نمي کنند و در دين مخالفت نمي کنند و

.ندارنداختالف دين 

 تر ضربه يعني اقدامات خود را مخفي نگه دارند به گونه اي که در عين ضربه زدن به دشمن، کمتقيه
.بخورند

م مسئوليت هاي دوگانه ي مقا

امامت

اقدامات 
مربوط به 
مرجعيت 

ديني

ريمتعليم و تفسير قرآن ک

اقدام براي حفظ سخنان و 

سيره ي پيامبر
اسب تبيين معارف اسالمي متن

با نيازهاي نو

مجاهده در 
ت راستای والی

ظاهری

عدم تاييد حاکمان

معرفي خويش به عنوان امام

بر حق

انتخاب شيوه هاي درست 

مبارزه
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 استاهلل اله ال کلمه ي طاليي در امان ماندن از عذاب الهي با توجه به حديث زنجيره هاي راه  .
 بِشُروطِها .)خداست ميسر مي شودواليت امام که همان واليت تجلي آن در زندگي اجتماعي با . فقط يک لفظ نيستتوحيد

.(و اَنا مِن شُروطِها
:چند نکته

.در زمان امامت امام عصر،در دوره ي غيبت صغري امام چهار نايب خاص را تعيين کرد که رابط ايشان و مردم بوده اند
. در زمان غيبت کبري نيز رهبري و راهنمايي جامعه در شکل و قالب ديگري ادامه يافت

؟وظيفه ي ما در برابرامامان و پيامبر چيست
د نه مايه ي زشتي وعي زينت و زيبايي ما باشيمايه )نشويمزندگي کردن به گونه اي که سبب بدبيني ديگران نسبت به تشيع 

(مايب 

:مروري کوتاه بر مبارزه ي امامان
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.ق در سامرا متولد شد.ه255حضرت مهدي در سپيده دم جمعه

ق طول کشيد،.ه329تا 260از سال.1
ارتباط با مردم از طريق چهار نائب خاص

غيبت کبري،شروع پس از مرگ آخرين .2امام زمان دو دوره ي غيبت دارد       
.نائب خاص و طوالني تر است

باط چهار نفر از ياران صميمي و مورد اعتماد که امام زمان از طريق آنان پيوسته با پيروان خود در ارت:نواب خاص يا نواب اربعه
.بود و آنان را رهبري مي کرد

د          پيامبر اکرم حضرت مهدي را به عنوان آخرين امام و قيام کننده عليه ظلم و برپا کننده ي عدل در جهان معرفي کر
.حاکمان در صدد قتل ايشان بودند          خداوند آخرين ذخيره ي خود را از نظرها پنهان کرد

امام عصر تا کي ادامه مي يابد؟؟غيبت 
دا را پيدا تازماني که نه تنها مسلمانان بلکه جامعه ي انساني شايستگي درک ظهور و بهره مندي کامل از وجود آخرين حجت خ

.کنند
علت بي بهره ماندن مردم از وجود حجت در ميانشان:

(.زمين از حجت خدا خالي نمي ماند)ستمگري انسان ها و زياده روي شان در گناه آنان
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ٌليمٌعَذلِکَ بِانَّ اللّهَ لَم يَکُ مُغَيِّرا نِعمَه اَنعَمَها عَلي قَوًمٍ حَتّي يُغَيِّروا ما بِاَنًفُسِهِمً و اَنَّ اَللّهَ سَميع.
آنها ماگر مردم نعمتي را که خدا به آنها داده است درست استفاده نکنند خداوند آن نعمت رااز:نکته

(تغيير مي دهد)ي گيرد
.هستندزمينه ساز هالکت يا عزت و سربلندي يک جامعه مردم خود همان جامعه 

.زمان غايب است نه اينکه حاضر نباشدامام 

ود داردبه دليل غايب بودن بهره مندي از امام در عصر غيبت کاهش مي يابد  فقط واليت معنوي وج
.

امام علی

حجت خدا در میان مردم حضور دارد 

به نقاط مختلف می رود

از معابر و خیابانها عبور می کند

سخن مردم را می شنود

بر جماعت مردم سالم می کند

.روز ظهور روز شادی فرزندان علی و پیروان اوست
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نکات نامه ي امام به شيخ مفيد
ما از اخبار و احوال شما آگاهيم

.هيچ چيز از اوضاع شما بر ما پوشيده و مخفي نيست

کوتاهي نکردن در رسيدگي به مسلمانان

مسلمانانفراموش نکردن ياد 
 دشواري ها و  مصيبت ها برما فرود مي آمد و دشمنان ما را ريشه کن : اگر امام زمان از ياد ما غافل بود

.مي کردند

:تدبر در آيات
..وَعَدَ اللّه اَلَّذينَ آمنوا مِنکم وَ عَمِلوا اَلصّالحات لَيَستَخلفنَّهم کَما استَخلفَ اَلّذينَ مِن قَبلَهم و

...وَ نُريدُ اَن نَمُنُّ عَلي الذينَ استَضعِفوا في االَرض 
...وَ لَقَد کَتَبنا فِي الزَّبور مِن بَعدِ الذِّکر 

ياري رساني هاي امام زمان 

دعا براي مومنان
دستگيري از 

درماندگان
خبردادن از پاره 
اي از رويدادها 

هدايت باطني 
افراد

حل مشکالت علمي 

علما

www.konkur.in

forum.konkur.in



!!!!  وعده های این آیات
يتوعده ي جانشيني در زمنين و استقرار در زمين و تبديل کردن ترسشان به امن:مومنان صالح
پيشوايان و وارثان زمين شدن:مستضعفان
(در تورات)به ارث بردن زمين:بندگان شايسته

.طرحي براي تحقق وعده هاي الهي وجود دارد
عقيده ي اصلي همه ي پيامبران   الهي بودن تاريخ و ظهور ولي خدا براي برقراري حکومت جهاني

موعود
امام مهدي از نسل پيامبر(          شيعه)مسلمانان
از نسل پيامبر است ولي هنوز به دنيا نيامده(          اهل سنت)مسلمانان

:ايشانفوايد مشخص بودن امام زمان و پدرومادر 
.اگر ماجراجوي فريبکاري بخواهد خود را مهدي موعود معرفي کند به زودي شناخته مي شود.1
مردم هوشيار فريب نمي خورند. 2
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ودن فوايد اعتقاد به زنده ب

امام زمان 

.پيروان آن حضرت امام را حاضر و ناظر بر خود مي يابند

.جامعه به صورت هاي گوناگون از هدايت هاي امام و واليت معنوي ايشان برخوردار مي گردد

.مي توانند خواسته هاي خود را با امام خود در ميان بگذارند و براي رضايت ايشان تالش کنند

مسئوليت هاي منتظران

تقويت معرفت و محبت امام

پيروي از فرمان هاي امام عصر

آماده کردن خود وجامعه براي ظهور

دعا براي ظهور امام
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در امانت خيانت نکنند،پاک دامن باشند،اهل دشنام نباشند

به ظلم وستم خونريزي نکنند،به خانه اي هجوم نبرند

کسي را به ناحق آزار ندهند،ساده زيست باشند

بر مرکب هاي گران قيمت سوار نشوند،لباس هاي فاخر نپوشند

ي نباشندبه يتيمان ستم نکنندبه حقوق مردم تجاوز نکنند،دنبال شهوت ران

شراب ننوشند،به پيمان خود عمل کنند،ثروت و مال را احتکار نکنند

در راه خدا به شايستگي جهاد نمايند
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شرط مالقات خدا با ايمان کامل           قبول واليت و محبت امام عصر
.مرگ جاهليت به علت نشناختن امام زمان خود است

:عوامل پويايي جامعه ي شيعه
اعتقاد به عاشورا،آمادگي براي شهادت و ايثار:سرخگذشته ي .1
عصرانتظار براي سرنگوني ظالمان و گسترش عدالت در جهان،زير پرچم امام :سبزآينده ي .2

نفراز زنان50نفر       313ياران اصلي امام زمان       
.محبوب ترين کارها نزد خدا انتظارفرج است

.زمان ظهور        هنگامي است که مردم از همه ي مکتب هاي غيرالهي و مدعيان برقراري عدالت در جهان نااميد شده اند

اهداف انبيا که با 
ظهور تحقق مي 

يابد

عدالت گستري

آباداني

شکوفايي عقل و علم

امنيت کامل

فراهم شدن زمينه ي رشد و کمال
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زکات بعد از ظهورآنچنان ميان مردم مساوات برقرار مي شود که نيازمندي پيدا نخواهد شد تا به او
.بدهند

مرجعیت و والیت فقیه
.ضروري است که مرجعيت ديني و واليت و رهبري در عصر غيبت ادامه يابد

:علل
اگرمرجعيت . ف عمل و نمي توانند به آن وظايشوند ديني ادامه نيابد مردم با وظايف خود آشنا نمي 1

کنند
وانه ي اسالم را که نيازمند مديريت و پشتاجتماعي اگرواليت ظاهري ادامه نيابد نمي توان احکام .22.

.است در جامعه به اجرا درآوردحکومتي 
:مختلفتربيت دانشمندان و اعزام آنان به نقاط :راهکارهاي پيامبر و امامان در زمان خود

تفقه به معناي تالش براي کسب معرفت عميق است.
و   رآن افرادي که به معرفت عميق در دين مي رسند و ميتوانند قوانين و احکام اسالم را از ق:فقيه

.روايات بدست آورند
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احادیث مربوط به مراجعه به فقها
:پيامبر اکرم

.تحال کسي که از امام خود دور افتاده و به او دسترسي ندارد سخت تر از حال يتيمي است که پدر خود را از دست داده اس.1
.اگر يکي از پيروان ما که به علوم و دانش ما آشناست بايد ديگران را که به احکام آشنا نيستند راهنمايي کند.2
.شخص راهنما با ما در بهشت خواهد بود.3

:امام زمان
.در مورد رويداد هاي زمان به راويان حديث ما رجوع کنيد.1
آنان حجت من بر شمايند و من حجت خداوند بر آنها.2

.     مسلمانان نه تنها دراحکام فردي بلکه در مسائل اجتماعي هم بايد به فقيه مراجعه کنند
مراجعه به فقیهان برای آموزش احکام دین:تقلید

فقيهي که توانايي سرپرستي و واليت جامعه را دارد :ولي فقيه
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مرجعيت ديني به صورت مرجعيت فقيه

.ادامه مي يابدغيبت                                                                           در عصر 
فقيهواليت ظاهري به صورت واليت 

باشدباتقوا 
عادل باشد

شرايط مرجع فقيه   زمان شناس باشد وبتواند احکام دين را متناسب با نيازهاي روز    
.بدست آورد

.اعلم باشد

:راه هاي شناخت مرجع تقليد
.از دونفر عادل و مورد اعتماد که بتواند فقيه واجد شرايط را تشخيص دهد،بپرسيم.1
يکي از فقيهان،در ميان اهل علم آنچنان مشهور باشد که انسان مطمئن شود و بداند که اين فقيه واجد .2

. شرايط است
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ولي فقيه بايد مقبوليت داشته باشد.
تشکيل نظام و حکومت اسالمي برپايه ي مشروعيت و مقبوليت استوار است.

:انتخاب ولي فقيه
.چون درغير اين صورت هرج ومرج پيش مي آيد.انتخاب ولي فقيه مثل مرجع تقليد نيست

.انتخاب ولي فقيه بايد به صورت دسته جمعي باشد

ت به جامعه آن خبرگان از ميان فقها کسي را که شايسته تر اس.        براساس قانون اساسي مردم         نمايندگان خبره ي خود را انتخاب مي کنند
. اعالم مي کنند

شرايط ولي 

فقيه

با تقوا باشد

عادل باشد

زمان شناس باشد و بتواند احکام دين را متناسب با نيازهاي روز بدست آورد

.مدير ومدبر باشد وبتواند جامعه را در شرايط پيچيده ي جهاني رهبري کند

.بايستددشمنان شجاعت وقدرت روحي داشته باشدو بدون ترس و واهمه در برابر 

.کندو پايداريبايستد دراجراي احکام دين از کسي نترسد وبا قدرت در مقابل تهديد ها .
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وظايف رهبر

تالش براي اجراي احکام ودستورات الهي در جامعه

حفظ استقالل کشور وجلوگيري از نفوذ بيگانگان

تصميم گيري بر اساس مشورت

ساده زيستي

مسئوليت هاي 

رمردم در برابر رهب

وحدت وهمبستگي اجتماعي

استقامت وپايداري در برابر مشکالت

افزايش آگاهي سياسي و اجتماعي

مشارکت در نظارت همگاني

اولويت دادن به اهداف اجتماعي
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:نامه ي مهم امام علي به مالک اشتر
ر براددوست و مهربان باش چراکه مردم دو دسته اند  همهدل خويش را نسبت به مردم مهربان کن وبا .1

ديني تو          در آفرينش همانندتو    
مردم سعي و تالش کن نه در جلب رضايت خواص که با وجود رضايت عمومي خرضايت عموم در بدست آوردن .2

.نمي بخشدو باخشم عموم مردم رضايت خواص سودي نمي رساند شم خواص به تو آسيبي 
دن بايد بيشتر از همه در پنهان کرمدير جامعه زيرا مردم عيب هايي دارند که دور کنعيب جو رااز خود .3

.آنها بکوشد
.           انتخاب کن تا درمورد وضع طبقات محروم تحقيق کنندو به تو گزارش بدهندمورد اطمينان عده اي افراد .4

.به عدالت نيازمندندبيش از ديگرانزيرا اين گروه .          سپس براي رفع مشکالت آنها عمل کن
ميکندير غافل گکه دشمن گاهي از اين راه تورا مباشاگر با دشمن پيمان بستي از پيمان شکني دشمن غافل .5
  .
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نفوذناپذيري و تسليم نبودن عزت        
فوذ خدا عزيز است معنايش اين است که کسي نمي تواند اورا مغلوب کند و در اراده ي او ن

.نمايد
در مقابل عزت،شکست پذيري و مغلوب و تسليم بودنذلت         

در برابر مستکبران و ظالمان وهمچنين در مقابل هوي و هوس خويش مي :انسان عزيز
.ايستد وتسليم نمي شود

هر فرماني را مي .در برابر مستکبران و زورگويان تن به خواري مي دهد:انسان ذليل
.تسليم هوي وهوس خود است،هر کاري راکه موافق هوي وهوس اوباشد انجام ميدهد.پذيرد

:عزت نفس
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:تدبر درآيات
...مَن کانَ يُريدُ العِزَّهَ فلِلّه العزَّهُ جميعا

طبق اين آيه راه رسيدن به عزت روي آوردن به خداست.
راه هاي تقويت عزت:
:شناخت ارزش خود ونفروختن خويش به بهاي اندک.1
اديمما فرزندان آدم را کرامت بخشيديم وبر بسياري از مخلوقات برتري د.
اي فرزند آدم،اين مخلوقات را براي توآفريدم و تورابراي خودم
خداوند به انسان وعده ي ديدار داده وبهشتي به وسعت همه ي زمين وآس

.مانها برايش آماده کرده است
ه همانا بهايي براي جان شما جز بهشت نيست،پس خود را ب(:ع)امام علي

.کمتر ازآن نفروشيد
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:توجه به عظمت خداوند وتالش براي بندگي او.2
خدا خالق تمام هستي است،سرچشمه ي همه ي قدرتها و عزت هاست

داردشکست ناپذير است، هيچ کس توانايي ايستادن در برابر قدرت اورا ن
.هر کس به دنبال عزت است بايد خودرا به اين سرچشمه وصل کند

:در وصف انسانهايي که عزت خود را در بندگي خدا يافته اند
خالق جهان در نظر آنان عظيم،غير خدا در چشم آنان کوچک(:ع)امام علي 

او را انساني که به چنين شناختي رسيد        تسليم خدا مي شود،بندگي
.پذيرد،در مقابل غير خدا عزيز باقي مي ماندمي 

.تبنده ي کسي مثل خودت نباش زيرا خداتو را آزاد آفريده اس(: ع)امام علي
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:اسوه های عزت در برابر ستمگران
رده اند وهيچ پيشوايان ما با تکيه بر بندگي خداوند در سخت ترين شرايط عزتمندانه زندگي ک

.گاه تن به ذلت و خواري نداده اند
دست رااگر اينان خورشيد را در:سخن پيامبر اکرم به بزرگان مکه در محاصره ي طاقت فرسا

.ستم و ماه را دردست چپم بگذارند از راه حق دست بر نمي دارم وتسليم نمي شوم
مرگ با عزت از زندگي با ذلت برتر است:سخن امام حسين در مورد بيعت با يزيد.

 جفرمود"ديدي خداچه بر سرخاندان شما آورد"حضرت زينب در برابر حاکم کوفه در جواب
.ز زيبايي نديدم

تمرين ايستادگي در برابر تمايالت پست:
عيف مي انسان همواره با تمايالتي روبه رو مي شود که پاسخ مثبت دادن به آنها عزت نفس را ض

ت نامشربه طوريکه دربرابر هرخواس.اگر پاسخ گويي ادامه يابد ذلت انسان را احاطه مي کند.کند
.وع دروني و بيروني به سرعت تسليم مي شود
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بيگاهاني و جواني          بهترين زمان براي پاسخ منفي دادن به تمايالت گاه ونوجو

دهانسان به گناه عادت نکرده،خواسته هاي نامشروع دروجود او ريشه دار نش:در جواني
.به گفته ي پيامبر نوجوانان و جوانان به آسمان نزديک ترند

ن کند ونوجوانان بهتر ازهر آدمي مي تواند ايستادگي در برابر تمايالت منفي را تمري
.عزت نفس خود را تقويت کند

دو دسته تمایالت انسان
ست،با رمربوط به روح الهي و معنوي ا...مانند تمايل به دانايي وتمايالت عالي وبرتر .1

.سيدن به آنها احساس موفقيت وکمال مي کنيم
ست،با رمربوط به بعد حيواني و دنيايي انسان ا...مانند ثروت،شهرت ومايالت داني ت.2

.سيدن به آنها احساس لذت مي کنيم
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تمايالت داني       الزمه ي زندگي دردنيا
.رندتمايالت داني بد نيستند اما نسبت به تمايالت عالي بسيار ناچيز و پايين ت

.حد ومرز توجه به اين تمايالت را خدا مي داند وبا احکام مشخص کرده است
هر انساني در درون با دودعوت روبه روست:
دعوت عقل و وجدان) و از ما ميخواهد درحد نياز به تمايالت فروتر پاسخ دهيم(:نفس لوامه)1

فرصت پرورش تمايالت معنوي والهي را در خود بدهيم
دعوت هوي وهوس) و       از ما ميخواهد فقط به تمايالت بعد حيواني سرگرم (:نفس لوامه)2

.باشيم واز تمايالت عالي وبرتر غافل باشيممشغول 

تمایالت دانی بد هستند اگر

دهد قرار اصل را تمایالت انسان این 

باشددر فکر رسیدن به آنها 

از تمایالت الهی غافل بماند
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رشدمسيرازبازماندنوذلتواديدرقدم=وهوسهويبهمثبتپاسخ
موتسليرودميذلتبارزيرقدرتمندانوستمگرانبرابردرکهاستايمرحله

.شودميآنانهايخواسته
ينيپايبسيارنفسعزتياهستندنفسعزتفاقدگناهکارانومجرماناکثر

.دارند
باشندميبااليينفسعزتداراينيکوکارومفيدانسانهاي.

مقدسپیوند
.نيستازدواجازترمحبوبخدانزدبناييهيچ:خدارسول

خانوادهخدانزداجتماعينهادترينمقدس
.شودميکاملفرزندانآيد،باميوجودبهومردزنازدواجبا:خانواده
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:آيات

ِ ا َن خلَق لَکُم من انفسکُم ازواجا لتسکُنوا الَيها وَجعل بَينکُم مودة َ ورحمة ِان فيآياتـه ي من و
ذِلک َاليات ِلقوم يَتفکرون

 منوحفدة ورزقکُم لَکُم من انفسکُم ازواجا، وجعل لَکُم من ازواجکُم بَـنين َواللّه َجعل
يَکفرونالطِّيبات َافَبالبَاطل ُيؤمنون َ وِبِنعمِة اللِّه هُم 

.هدف از تشکيل خانواده آرامش درکنار همسر و ايمان است.1
و آفرينش همسراني از جنس خود انسان تا مايه ي آرامش باشند،دوستي:آيات و نشانه هاي خدا در اين آيات.2

بين زوجينرحمت 

"مربوط به زن ومرد هردوست. اختصاص به جنس خاصي ندارد:"ناس"،"بني آدم"،"انسان"،"انس.
حقيقت انسان روح است.
زنان و مردان به عنوان افراد بشراستعداد ها و ويژگي هاي فطري يکسان دارند.
با استفاده از ويژگي هاي فطري مشترک       قرب الهي و بهشت جاويد کسب مي شود.
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:نقش های مکمل
زن ومرد زوج يکديگرند.
زن ومرد درويژگي هاي انساني مشترک هستند.
خداوند براي هردو هدف واحدي معين کرده است.
از جهت زن بودن و مرد بودن يعني خصوصيات جسمي متفاوت اند.
بدون   تفاوتها بين مرد وزن به گونه ايست که آنان را به هم نيازمند کرده

.داشته باشندبرترياينکه
استتقوا برتري هر کس نزد خدا به.

:تفاوت ها سبب به وجود آمدن نقش خاص در هرکدام شده است
زنان      توانمندي عاطفي باال

مردان       قدرت جسمي بيشتر
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:آمادگي براي ازدواج
ار گرفتنرسيدن به بلوغ     ورود به مرحله ي مسئوليت پذيري،شايستگي مورد مخاطب خدا قر

:تبيين دومورد اول
اکي دوره ي عمر،اگرجواني اين دوره را باپحساس ترین دوره ي بلوغ تا ازدواج :تقويت عفاف.1

بگذراند راه رسيدن به بهشت را براي خودوخانواده اش هموار کرده است،
.هر جواني خواستار ازدواج با کسي است که قبل ازازدواج پاکدامني خود را حفظ مي کند

استعدالتنظام هستي بر .کسيکه چنين خواستي دارد بايد خودش اينگونه باشد.

ي مهمترين برنامه ها برا

تشکيل خانواده

تقويت عفاف و پاکدامني درخود در آغاز بلوغ

مشخص کردن هدف هاي خود از تشکيل خانواده

شناخت معيارها و شاخص هاي همسر مناسب

شناخت ويژگي هاي روحي زن ومرد
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:توجه به اهداف ازدواج.2

زمينه ي ازدواجابتدايي ترين :پاسخ به نياز جنسي:اول
د واين هريک از زن ومرد نيازمند زندگي با يکديگر هستن:انس با همسر:دوم

.نياز پس از بلوغ آشکار مي شود
ت هيچ خانواده بستر رشدو بالندگي فرزندان اس:رشد وپرورش فرزندان:سوم

حکيم تو ثمره ي پيوند زن ومردفرزند .نهادي نمي تواند جايگزين آن شود
.آنهاستبخش وحدت روحي 

اي پسرودختر جوان با تشکيل خانواده زمينه ه:رشد اخالقي ومعنوي:چهارم
ا گذشت ب.فساد را ازخود دور مي کنند،مسئوليت پذيري راتجربه مي نمايند

.ومدارا به درجات معنوي باالتري نايل مي شوند
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:انتخاب همسر
است باطلانجام بگيرد به زور رضايت کامل دختر وپسر براي ازدواج ضروري است واگر عقدي 

.ومشروعيت ندارد
ت بايد براي موفق شدن دراين مسئولي.استمسئوليت آور ودر عين حال ارزشمندقدرت انتخاب 

.برشور جواني تسلط کامل داشت
.عالقه ي شديد به چيزي آدم راکور و کر مي کند:حُبُّ الشَّي ء يُعمي ويُصمَّ(:ع)امام علي

براي انتخاب درست       مشورت با پدر ومادر
.تحمیل کنندنظر خود را بر فرزندانشان نبایدپدران ومادران 

معيارهاي همسر شايسته:
مهمترين معيار       باايمان بودن

!!چندموردديگر
...اصالت خانوادگي،اخالق خوب وخوش رويي،پوشش اسالمي وقناعت در زندگي و
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:راه هاي شناخت همسر
شتحقيق درباره ي همسر را نبايد با معاشرت هايي که منشاء آن هوي وهوس زودگذر است ا

ه سبيشتر اين معاشرت ها ب.در اين معاشرت ها برهر دو طرف احساسات حاکم است.تباه کرد
.ستي رابطه وجدايي مي انجامد

:زمان ازدواج
(وغ جنسيبعداز بل)بلوغ جنسي و بلوغ عقلي وفکري:آمادگي براي ازدواج نيازمند دو بلوغ است

.ي کندبا رسيدن به بلوغ عقلي جوان زندگي را جدي مي گيرد وبراي آينده اش برنامه ريزي م

نشانه 
هاي بلوغ

عقلي

توجه به داشتن شغل

فکرکردن درباره ي ويژگي هاي همسر

تنظيم خرج وهزينه ي خود

دوري از بي برنامه بودن
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سخنانی درمورد ازدواج:
وا داشته باپس براي نصف ديگر بايد از خدا پر.کسي که ازدواج کند نصف دين خود را حفظ کرده است(:ص)امبر اکرمپي
.شد

روزي  براي دختران و پسران خود امکان ازدواج فراهم کنيد تاخداوند اخالقشان را نيکو کند ودر رزق و(:ص)پيامبر اکرم
.آنها توسعه دهد وعفاف و غيرت آنان را زياد گرداند

.دو رکعت نماز شخص متاهل برتر از هفتاد رکعت نمازي است که شخص مجردي مي خواند(:ع)امام صادق

ه آن پاسخ ازدواج براي رفع نيازهاي طبيعي وپاسخ گويي به قانون خلقت است وبايد در زمان مناسب و شيوه ي صحيح ب
.دهيم

فوايد ازدواج درزمان 

مناسب

شادابي

سالمت جسمي و روحي

رشد طبيعي

احساس رضايت دروني

کاهش فشار جنسي

سالمت اخالقي جامعه
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خود اگر شخصي بخواهد به شيوه اي غيراز شيوه هاي مطرح شده ازسوي دين به نياز جنسي
.لذت آني برخاسته از گناه پس ازچندي روح و روان فرد را پژمرده مي کند.پاسخ دهد

.شوندبه جاي برگشت به مسير درست براي فرار از پژمردگي به افراط در گناه کشيده مي

تاثيرات تاخير در ازدواج

افزايش فشارهاي روحي ورواني

روابط نامشروع وآسيب هاي اجتماعي
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