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 به نام خدا 
 

                 ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

                                                                            به نام خدا 

 هدایت الهی                           درس اول : 

 اي مؤمنان دعوت خدا و » :  لما یحییکُمیا اَیها الذین آمنوا استَجیبوا للّه و للرسولِ اذا دعاکم « آیه ي  -1نکته ي

 . زندگی و حیاتتان می بخشدآن گاه که شما را به چیزي فرا می خواند که  پیامبر را اجابت کنید     

 ، زندگی بخش و مایه ي حیات است .دین مفهوم :      

 ( یا اَیها الذینَ آمنوا ) به مؤمنانجواب :  خداوند خطاب به چه کسانی می فرماید : استَجیبوا للّه و للرسول ؟  -2

 ( یا اَیها النّاس ) همه ي مردمجواب :    نی می فرماید : اَنتم الفُقراء الی اهللا ؟  خداوند خطاب به چه کسا -3

 ( مانند : آب ، غذا ، پوشاك .... ) غریزي و طبیعی -1  نیازهاي انسان دو دسته اند : -4

   ندگی ، .... )و انسانی ( مانند : درك هدف ز برتر و متعالی -2           ( به ترتیب )                 

 را خدا در این جهانِ خلقت آماده کرده و راه آگاهی از آن را به ما داده است . طبیعی و غریزيپاسخِ نیازهاي  -5

  ( به ترتیب )تا هستند :  3نیازهاي برتر و متعالی  -6

 ( چگونه زیستن )ست زندگی کشف راه در - 3درك آینده        - 2( چرا زیستن )             درك هدف زندگی  -1     

 ( نیازهاي برتر )رو به رو می بیند .  مهم تراگر انسان اندکی از زندگی روزمره فراتر رود ، خود را با نیازهاي  -7

 تبدیل می شوند و تا به پاسخ آن ها نرسیم ،  دل مشغولی ، دغدغه و درد متعالینیازهاي برتر به تدریج به  -8

 آرام  نمی گیریم .     

 برتر نیازِ است . بیداري و ورود به انسانیتمفهوم : دغدغه و درد متعالی نشانه ي  »هر که او بیدارتر پر دردتر ....  «شعر  -9

 ( چرا زیستن )یعنی درك هدف زندگی است .  نیاز اولمربوط به » انسان براي چه زندگی می کند ؟ « سؤالِ  -10

 اورد و یا در شناخت آن دچار خطا شود ، عمر خود را از دست داده را به دست نی هدف حقیقیاگر انسان  -11

 ( مربوط به نیاز اول )ولی سعادت را به دست نیاورده است .       

 خود می تواند بفهمد که بنا بر حکمت و عدلِ خدا مرگ پایان همیشگی زندگی نیست و  عقل انسان به کمک -12

 )= درك آینده  ( نیاز دومي زندگی آخرت ، مشخص نیست .  او آینده اي روشن دارد اما نحوه      

 ارتباط دقیقی با نیاز اول و دوم دارد . چگونه زیستنکشف راه زندگی یا  -13

 است بخصوص که انسان فقط یکبار به دنیا می آید .  کشف راه زندگیدغدغۀ اصلی انسان هاي فکور و خردمند ،  -14

نیازهاي  نیازِ سوم جامعِرا انتخاب نکند ، به هدف برتر و آینده ي زیبا نمی رسد پس اگر انسان روش درست زندگی  -15

 قبلی است .
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 به نام خدا 
 

                            ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

 باشد باید دو ویژگی داشته باشد :     راهگشا و اطمینان بخشبراي اینکه پاسخ به نیازها  -16

 کامالً درست و قابل اعتماد باشد . - 2همه جانبه باشد .                  -1      

 یعنی طوري باشد که به نیازهاي مختلف و ابعاد جسمی ، روحی ، دنیوي و   باشد  همه جانبهپاسخ به نیازها باید  -17

 اُخروي پاسخ دهد و براي هر بعدي برنامه اي جداگانه اي نداشته باشد بلکه برنامه هایش هماهنگ باشند .       

 است ،   جربه و آزمونتپاسخ باید کامالً درست و قابل اعتماد باشد زیرا هر پاسخِ احتمالی و مشکوك نیازمند  -18

 در حالی که عمر آدمی محدود است و راه هاي پیشنهادي هم بسیار زیاد است .      

 ما را به راه راست هدایت کن ، راه کسانی که به آن ها نعمت » : اهدنَا الصراط المستقیم صراط الذینَ ... « آیه ي  -19

 مراهان ؛ مفهوم : لزوم درخواست هدایت الهی به صراط مستقیمدادي ، نه راه غَضَب شدگان و نه راه گ      

 راه کسانی که به آن ها نعمت دادي نه راه غضب شدگان و نه راه گمراهان .= ا عبادت خد = صراط مستقیم -20

 خواست هر انسانِ خردمند از خدا این است که راه مستقیم را به او نشان دهد . -21

 است .   گمراهی و غضب خدادایت نکند ، نتیجه اش اگر کسی درخواست ه -22

 : ما این کتاب را به حق به تو نازل کردیم ، هر کس  »انا اَنزلنا علیک الکتاب للناس بِالحق ... و من ضَلَّ ... « آیه  -23

 . ؛ تو وکیل مدافع آن ها نیستی  زیان خودشهدایت شد به سود خودش است و هر کس گمراه شد به       

 ) هم مفهوم با آیه ي : اما شاکراً و اما کفوراً (   هدایت ویژه ي انسان ر و اختیامفهوم :       

 )اختیار . ( است  خودشحاال که خدا راه هدایت را مشخص کرده ، اگر کسی گمراه شود ، مسئولیتش بر عهده ي  -24

 پیامبر است .» اَنت « نیستی ؛ منظور از  : تو وکیل آن ها» علیهم بِوکیل  اَنتو ما  «در عبارت  -25

26-  »دانا  قالوا الحمدلّه الذي هذالهنَهتَدي لدانا اهللا ...  و ماکُنّا لگفتند سپاس خداي را که ما را به این نعمت » لوال اََن ه : 

 ان به هدایت و تشکر هدایت شدگان مفهوم : نیاز انسهدایت کرد و اگر ما را هدایت نمی کرد هرگز هدایت نمی شدیم .       

 رسوالنی بشارت دهنده  » حکیما و کان َ اهللاُ عزیزاً بعد رسل حجهعلَی اهللاِ لئَال یکونَ للّناسِ  مبشرینَ و منذرینرسالً «  -27

 نداشته باشند و خدا شکست یزيبهانه و دست آواز آمدنِ پیامبران مردم در مقابلِ خدا  بعد تا کننده فرستادیم و انذار      

 با ارسال رسل به دلیل حکمت خدا  اتمام حجتو  ( هدایت تشریعی )مفهوم : هدایت ویژه ي انسان  ؛ ناپذیر و حکیم است      

 گفت : پروردگار ما کسی است که همه چیز را  موسی»  هديشیء خَلقَه ثُم  کُلَقالَ ربنا الذي اَعطی « آیه ي  -28

 ) و تقدم خلقت بر هدایت( عامه خلق کرد سپس هدایت کرد . مفهوم : هدایت عمومی       

 ( عامه )می گویند .  هدایت عمومیخدا همه ي مخلوقات را هدایت می کند که به آن  -29

 خلق کرد و بیاراست نام پروردگار واالترت را تسبیح کن، کسیکه » : سبِّح اسم ربک االَعلی ... الذي قدر فَهدي «  -30

 . مفهوم : هدایت مخلوقات بر اساس تقدیر و ویژگی شان ( هدایت خاص ) و اندازه گیري کرد سپس هدایت کرد      
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 به نام خدا 
 

                             ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

 است ، هر موجودي را براي هدف معین خلق می کند . حکیمچون خدا  -31

 است .  نقص و ضعف و ناآگاهیآفرینشِ بی هدف ، نشانه ي  -32

 اصل عام و همگانی است . هدایت ، یک  –33

    هدف ←هدایت  ←خلقت و در آخر به هدف می رسیم .  ( ثُم هدي )، بعد هدایت می کند  خلق می کندخدا اول  -34

 ) ( عقل و اختیارتمایز بنیادین او با سایر موجودات شده است.  سببویژگی ها و ارزش هایی که خدا به انسان داده  -35

 اوست . هدف خلقتتناسب با ویژگی هاي انسان م -36

 است . تقرب به خداهدف خلقت انسان  -37

 و زیبایی هاست . خوبی هاتقرب به خدا ، تقرب به همه ي  -38

 است یعنی خودش می تواند هدف درست را تشخیص دهد و برگزیند و به  اختیاريحرکت انسان بسوي هدف  -39

 سویش حرکت کند .       

 )پیامبران = ( چراغ بیرونی  -2 )عقل  =(  چراغ درونی -1داده است :  دو چراغخدا به انسان براي تشخیص هدف ،  -40

 جهان و آینده ي روشن را درك می کند و مبدأبسیاري از مجهوالت را می یابد ، مثالً  عقلانسان به کمک  -41

 هدایت الهی دارد .می فهمد به تنهایی نمی تواند پاسخ مسائل بنیادین را بدهد و نیاز به       

  ) توبه( مربوط به بحث بشرِ پابرهنه  -1:   (ع) شاگردان امام کاظم  -42

 ) حجت آشکار و نهان( مربوط به هشام بن حکَم   -2                                       

 کنند ؛  تعقلپیام الهی به هشام فرمود : خدا رسوالنش را نفرستاد جز براي اینکه بندگان در (ع) امام کاظم  -43

 کسانی این پیام را بهتر می فهمند که از معرفت برتري برخوردار باشند ؛ آن ها که در تعقل برترند ، به فرمان       

 است . باالترالهی داناترند و آن که عقلش کامل تر است ، رتبه اش در دنیا و آخرت       

        ( = عقل ) نهانحجت  -2       ( = پیامبران و امامان ) کارآشحجت  -1اي هشام : خدا دو حجت دارد :  -44

 است و با تعقل در پیام الهی به پاسخ نیازهاي بنیادي می رسیم . پیام الهیعقل ، وسیله ي فهم  -45

46-  » أ فَاَنت لیکستمعونَ ان یم منهم ومالص آیا تو می توانی بعضی از آن ها به تو گوش می دهند... » :  تَسمع ،  

 یونس ) 42(      نکنند . مفهوم : تقدم حجت نهان بر آشکار تعقلرا شنوا کنی هر چند ناشنوایان         

47-  » أ فَاَنت لیکنظُرُ ان یم منهم ومیالع را هدایت میکنی  کورهابعضی از آن ها به تو می نگرند آیا .... » :  تَهدي 

 یونس ) 43(   ) (ص خطاب به پیامبرنباشند؟ مفهوم : تقدم حجت نهان بر آشکار و  ل بصیرتاههر چند       

 است و بشارت  استوارترکند به راهی که  همانا این قرآن هدایت می» : انَ هذا القرآنَ یهدي للّتی هی اَقوم ... «  -48

 اسرا  ) 9( ( کشف راه درست زندگی )  : نیاز سومدهند . مفهوم  دهد پاداش بزرگ را به مؤمنینی که عمل صالح انجام می می     
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 به نام خدا 
 

                           سومدین و زندگی سال  : عنوان

 : هرکس عمل صالح انجام دهد چه مذکر باشد چه مؤنث ،  »... حیاه طیبه  ذَکَرٍ اَو اُنثیمن عملَ صالحاً من  « -49

 نحل ) 97(       درك آینده = مدوبرترِ در حالی که مؤمن باشد ، به او حیات پاکیزه اي می دهیم . مفهوم : نیاز        

                   ـــــــــهررو آن است که آهسته و پیوسته رودـــــــــهرو آن نیست که گهی تند و گهی خسته رود                ر 
 

          هدایت مستمر                                                       درس دوم : 

 . با فرستادن دین مردم را هدایت کرد و پیامبران مسئول ابالغِ آن هستند تعقل و اختیارخدا متناسب با دو ویژگیِ  -1

 چیزي را تشریع کرد کهبراي شما از دین » : شَرَع لَکُم منَ الدینِ ... نوحاً ... و ابراهیم و موسی و عیسی ... « آیه  -2

 ( دینِ واحد ) . یکی است  به نوح و ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کرد . مفهوم : دین خدا از آدم تا خاتم     

   است . دینِ واحددر آن متفرق نشوید . منظور تفرقه ایجاد نکردن در »  : ال تَتَفَرَّقوا فیه « عبارت  -3

 = دین واحد ) . ( ما تَدعوهم الیه دعوت میکنیآید آنچه که آنان را بدان  مشرکین سخت می کَبرَ علَی المشرکین : بر -4

 حق گرا  حنیف =چه بود؟ (ع) دین ابراهیم  -5

 ) (ع) ابراهیم او از مشرکان نبود . ( منظور حضرت» : ما کانَ منَ المشرکین « عبارت  -6

 : گفتند یهودي یا مسیحی شوید تا هدایت شوید ؛ بگو : فقط آیین ابراهیمِ» قالوا کونوا هوداً او نَصاري ... « آیه ي  -7

    ( دین واحد )حنیف و ایمان آوردیم به آنچه که خدا به همه ي پیامبران نازل کرده است .     

 نوادگانِ یعقوب .ست ، ا نوادگان سباطاَ منظور از» و ما اُنزِلَ الی ابراهیم  .... و یعقوب و االَسباطَ ... « در آیه ي  -8

 ( دین واحد )است .  پیامبرانبین هیچ کدام از آنها فرق نمی گذاریم . منظور » : ال نُفَرِّقُ بینَ اَحد منهم « آیه  -9

  . )( اسالم = تسلیم خدا بودن ، نامِ تنها دین الهی است است .  اسالمدین در نزد خدا » انَّ الدینَ عند اهللاِ اسالم « آیه  -10

 فقط تسلیم خدا بودن است و  ؛ دین » : اال ...  اوتوا الکتابانَّ الدینَ عند اهللاِ اسالم و ما اختَلَف الذین « آیه ي  -11

 یافتند ، ولی بخاطر سرکشی علمکسانی که به آن ها کتاب داده شده ، دچار اختالف نشدند مگر بعد از این که        

  ) = اهل کتاب اوتوا الکتاب( کلید : کار را کردند . مفهوم : وحدت ادیان و علت ایجاد ادیان مختلف     به آیات این  کفرو        

 ایمان داشته باشد و میان آنان تفرقه نیندازد . همه ي پیامبرانهدایت شده ي واقعی کسی است که به  -12

 اي نوع خاص آفرینش است .است . فطرت به معن خلق و ابداعفطرت از کلمه ي فَطر به معناي  -13

 ؛ چیزي است که : اوالً مخصوص انسان است ؛ ثانیاً در همه ي انسان ها وجود دارد ؛ ثالثاً مادرزادي است فطرت -14

 مانند : عقل ، وجدان ، اختیار ، زیبا دوستی ، پرستش ، میل به جاودانگی ، عدالت طلبی       

 گرفته اند . انسان همین جهت همگی نام مشترك انسان ها داراي فطرت مشترك هستند به -15

 ( دین واحد ) مشترك خدا یک برنامه ي کلی به انسان می دهد که اسالم نام دارد .  فطري به سبب ویژگی هاي -16
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 به نام خدا 
 

                                                                        ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

 دین الهی : محور اصلیهشت  -17

 عدالت اجتماعی  -8ها  دوري از زشتی -7اخالق  -6 عبادت و احکام -5 نبوت  -4عدل   -3معاد   -2توحید  -1      

 ( دین واحد )دعوت آن ها یکسان است .  محتواي اصلیچون همه ي پیامبران این موارد را بیان کرده اند ،  -18

 مانند چگونگی نماز و روزه تفاوت داشته است . احکام فرعیتعالیم پیامبران در برخی  -19

 رشد تدریجی سطح فکري جوامع -2رویج دعوت        لزوم استمرار و ت -1   :  پیامبران متعددعلل آمدن  -20

 از بین رفتن یا تحریف تعلیمات پیامبر پیشین . -3    

 و مستمر آن است . تبلیغ دائمیالزمه ي استقرار و ماندگاري یک پیام ،  -21

 که تعالیم الهی جزء آداب  سبب شدتبلیغ می کردند و این تداوم دین را  به طور مداومپیامبران در طول تاریخ  -22

 = تداوم تبلیغ توسط پیامبران الهی ) ( علتو فرهنگ ملت ها شود .       

 ( رشد تدریجی سطح فکر جوامع )و به زبان قوم خودش بیان می کرد .  خورِ فهمهر پیامبري دین واحد الهی را در  -23

24-  »نَحنُ مرَ االَعاش النّاس مرنا اَن نُکَلنبیاء اُمقُعلی قدرِ عه يما پیامبران مأمور شده ایم با مردم به انداز» :  مهِول  

 مفهوم : رشد تدریجی فکر مردم باعث آمدن پیامبران متعدد شده است .عقل و درك و فهمشان سخن بگوییم .      

 ما هیچ پیامبري را نفرستادیم مگر به زبان قوم خودش یعنی... » :  ي بِلسان قومهو ما اَرسلنا من رسولٍ اال «  -25

 ؛ علی قَدرِ عقولهم: با رشد تدریجی سطح فکر مردم علت تجدید نبوت ها بوده ، هم مفهوم درخورِ فهم قوم خودش . مفهوم :       

 می شد ؛ بر این اساس   و یا تحریف فراموشتعالیم انبیاء  عدم توسعه ي کتابتابتدایی بودن فرهنگ و  علتبه  -26

 )3(  پیامبر بعدي دوباره تعلیمات اصیل را می آورد .      

 میباشند که به خاطر  رهبران دینیعلت وجود ادیان مختلف و منشاء اصلی اختالف و چند دینی ، آن دسته از  -27

 ) ... بغیاً بینَهم اوتوا الکتاب(  را انکار می کردند .حفظ مقام و منافع خود در برابر دعوت پیامبر جدید می ایستادند و او  

 می کرده و می گفته ادامه دهنده ي راه قبلی هاست . تصدیقهر پیامبر جدیدي پیامبر قبل از خود را  -28

 وعده داده شده بود ولی برخی از بزرگان یهودي و مسیحی او را انکار  تورات و انجیلآمدنِ پیامبر اسالم در  -29

 . کردند و به مبارزه با او برخاستند    

  عصمت -3 اعجاز           -2 وحی       -1 تا است :      3ویژگی هاي پیامبران  -30

 .ندارد در قرآن براي موارد مختلف به کار رفته و اختصاص به پیامبران  وحی کلمه ي -31

 به قلب پیامبر و یا سخن گفتن خدا و  مخصوص پیامبران است که القاي معارف عالی ترین درجۀ وحی -32

 جبرئیل با اوست و از طریق وحی برنامه ي هدایت به پیامبران داده می شد .      

 آمده یعنی نشانه ي نبوت . »آیت « در قرآن به کار نرفته به جاي آن  معجزهلغت  -33
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 به نام خدا 
 

                                                                                 ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

 ون عجز و ناتوانی بقیه را آشکار ساخت .نامیدند چ معجزهکارهاي خارق العادة پیامبران را  دانشمندان اسالمی -34

 قرار نگیرند و  هواي نفسپیامبران زمانی می توانند مسئولیتشان را به درستی انجام دهند که تحت تأثیر  -35

 ( عصمت )نشوند .  مرتکب گناه      

 کنند پس پیامبران  پیروي نمیکنند و از او  کند به او اعتماد نمی اگر مردم احتمال دهند که پیامبر گناه یا خطا می -36

 .  پندارند می رنه مردم آنها را دروغگو معصوم باشند وگَ مجموعۀ رفتارشانباید نه تنها در اجراي مأموریت بلکه در       
 است . مسئولیت هاي مربوط به رسالتباالتر از همه ضرورت عصمت در حوزه ي  -37

 رسد و هدایت نمی شوند . دین به درستی به مردم نمی (علت) م نباشدمعصو دریافت و ابالغ وحیاگر پیامبري در  -38

 معصوم نباشد ، امکان انحراف پیش می آید و اعتماد مردم از دست می رود . تعلیم دیناگر پیامبري در  -39

 ق معصوم نباشد ، احتمال دارد کاري مخالف دین انجام دهد و مردم از او سرمش اجراي وحیاگر پیامبري در  -40

 بگیرند و گمراه شوند .      

 جلوي  مانع بیرونیبه سمت گناه نمی روند ، هیچ  اختیار پیامبران مثل بقیه ، انسانند و اختیار دارند و از روي -41

 نمی گیرد . آن ها را       

  ایمان و تقواچیست ؟ گناه  علت عصمت از -42

 ش  ←  ش                بینش عمیقچیست ؟  اشتباهعلت عصمت از  -43

 پدر هیچ یک از مردان شما نیست (ص)  محمد» :  خاتَم النَبیینما کانَ محمد اَبا اَحد من رجالکم ... و « آیه  -44

 ( هم مفهوم با حدیث منزلت ....   ال نَبی بعدي )ولی رسول اهللا و آخرین پیامبر است . مفهوم : ختم نبوت       

 ( ختم نبوت ): بعد از من پیامبري نخواهد آمد . ال نَبی بعدي ) پیامبر می فرماید : (  لتحدیث منزدر انتهاي  -45

 خدا داناتر است که پیامبري خویش را در کجا قرار دهد .» : رِسالتَه  یث یجعلُاَهللا اَعلم ح« آیه ي  -46

 عصمت پیامبرانمی گیرد ؛   الهی نشأت اتمیت از علممفهوم : تبیین مقام رسالت از جانب خداست و مانند خ      

 آمادگی جامعه ي بشري براي دریافت برنامه ي کامل زندگی  -1 تا است : 4ختم نبوت دالیل  -47

 پیش بینی پاسخِ نیازهاي زمانه  -4 وجود امام معصوم بعد از پیامبر     -3حفظ قرآن از تحریف         -2      

 ( عصرها ) بشر کامل شده بود و انسانها وارد دورة بلوغ فکري شده بودند . شد عقلیر( خاتمیت ) عصر نزول قرآن  -48

49- ختم نبوت این بود که عوامل تجدید نبوت از بین رفته بودند ؛ مثالً سطح درك انسان ها تغییر یافته بود .  علت 

 شدن قرآن از علت هاي ختم نبوت ) . ( تحریف نندارد و جاودانه است »  تصحیح «و »  تکمیل «قرآن نیازي به  -50

 . وانایی تشخیص عصمت را داردتاست یعنی از طرف خدا نصب می شود چون فقط خدا  مقام انتصابیامامت یک  -51

 ( ختم نبوت ) ادامه یابد . ( به جز دریافت وحی ) نقش هاي پیامبر  سبب شدتعیین امام از طرف خدا  -52
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 به نام خدا 
 

                                                                                 ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

 ن و سنت به گونه اي طراحی شده که با مراجعه به آنها پاسخ همۀ سؤال ها رامجموعه ي معارف و احکام قرآ -53

 ( ختم نبوت ) . که به دست عالمان دین تدوین شده استفاده گردد روش درست تحقیقمی یابیم ، به شرط آنکه از       

 وجه به نیازهاي متغیر درت -انطباق آن با نیازهاي متغیر زمان می شود : اول  سببِویژگی هاي دین اسالم که  -54

 اختیارات حاکم اسالمی  -وجود قوانین تنظیم کننده     سوم  -عین توجه به نیازهاي ثابت   دوم       

 نیاز متغیر -2نیاز ثابت      -1انسان در زندگی فردي و اجتماعی دو دسته نیاز دارد :  -55

 و ستد ؛  در همه ي زمان ها وجود دارند و از بین نمی روند .مانند : امنیت ، شغل ، ازدواج ، داد  نیازهاي ثابت -56

 نیازهاي متغیر در داخل نیازهاي ثابت اند ؛ مانند : شیوه هاي داد و ستد ، وسایل و اسلحه هاي ایجاد امنیت و ...    -57

 را استخراج کنند .  غیرنیازهاي متتوانند با مراجعه به معارف اسالمی و از درون آن ، قوانین  متخصصان دین می      

 به مقررات اسالمی خاصیت انطباق و تحرك داده اند و بر همه ي احکام تسلط و کنترل  قوانین تنظیم کننده -58

 احکام را تحت نظر دارند .  بازرسانِ عالی دارند و مانند      

 و  قاعده ي ال حرَج .  الضَرَر قاعده يقوانین تنظیم کننده مثل :  -59

 اسالم با ضرر دیدن و ضرر رساندن مخالف است . » : و الضرار فی اسالم  ررََالضَ« ر : رَاعده ي الضَق -60

 امکانات خصوصی اگر سبب اذیت استفاده از  - اگر براي کسی ضرر داشته باشد حرام می گردد روزه ي رمضان -61

 ختم نبوت -کننده  قوانین تنظیم  -الضرر  طبق قاعده يدیگران شود حرام است .       

 خدا براي شما در دین تنگی و اضطرار قرار نداده ،       » :  من حرَجما جعلَ علیکم فی الدینِ « قاعده ي الحرَج  -62

 طبق این قاعده اگر مسلمانی در اجراي یک قانون دچار اضطرار شود با نظر فقیه از اضطرار بیرون می آید . مثالً :       

 واجب نیست .  فقیراخت فطریه بر پرد      

 در شرایط خاصِ تحوالت اجتماعی که نیازمند تصمیم گیري فوري و مقطعی است ، اسالم به حاکم اسالمی  -63

 ( اختیارات حاکم اسالمی ، ختم نبوت )اختیارات خاصی داده است که حل کننده ي این گونه مسائل است .       

 بخشید و ....ود که پرسید سوار ، آسمان مکثی کرد ، رهگذر شاخه ي نوري که به لب داشت ، به تاریکی شن ها خانه ي دوست کجاست ؟  در فلق ب

                                               معجزه اي از نوع کتاب = قرآن درس سوم : 

 است . پیامبر اسالممنظور »  ستاره اي بِدرخشید و ماه مجلس شد ... « شعر  -1نکته ي 

 اُمی = درس نخوانده ) (بودن پیامبر است .  اُمی درباره ي... »   خط ننوشتنگارِ من که به مکتب نرفت و « شعر  -2

 ن از روي هیچ نوشته اي نمی خواندي و با دست خودت تو قبل از ای... » : التَخُطه و ما کُنت تَتلوا ... و « آیه ي  -3

 خط ننوشت که به مکتب نرفت  و : نگار من هم مفهوم با شعر نمی نوشتی ؛ مفهوم : اُمی بودن پیامبر و یک خط هم       

 »تاب المبطَلوناذاً لَار « به شک می افتادند . کجرواناگر پیامبر سواد داشت ، چه اتفاقی می افتاد ؟ در آن صورت  - 4
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 به نام خدا 
 

                                                                                 ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

  است .اُمی و درس نخوانده از موضوعات شگفت انگیز و زیبا ، عرضه ي قرآن توسط پیامبري  -5

 ، پدر و پس از مدتی مادرِ خود را از دست داد و مطابق رسم زمان جاهلیت درس نخواند . قبل از تولدرسول خدا  -6

 خود را ثابت می کرده است . پیامبر بودنآن  هر پیامبري آیت و معجزه اي داشته که به وسیله ي -7

 . کرد معجزة موسی : تبدیل شدن عصا به مار بزرگ ، نوري که با بیرون آمدن دست از گریبان همه جا را روشن می -8

 ( از نوع علم پزشکی ) : شفاي بیمار العالج ، زنده کردن مردگان ،  (ع)عیسی معجزات  -9

 می شد و فقط براي اثبات نبوت بود .انجام  به اذن خدامعجزات  -10

 داشته اند اما آن را به عنوان معجزه مطرح نکرده اند . کتاب آسمانیبرخی پیامبرانِ گذشته ،  -11

 پیامبرِ اسالم  قرآن است . معجزه ي اصلی -12

                                                      ←                          یعنی دعوت به مبارزه . تَحدي -13

 » فَاتوا بِسوره من مثله « بیاورید .  سوره اي مانند آنتَحدي قرآن این بوده که اعالم کرده اگر در آن شک دارید  -14

     براي غیر الهی نشان دادن اسالم و قرآن ، آوردن سوره اي مثل قرآن است . ( بِسوره من مثله )   آسان ترین راه -15

 : اگر در چیزي که بر بنده ي خودمان نازل کردیم »  ... من مثله ي ةٍفَأتوا بِسورو ان کُنتم فی ریبٍ ... «  آیه -16

 )و اعجاز قرآن  تَحدي شک دارید ، سوره اي مثل آن بیاورید . (      

 که بر پیامبر نازل کردیم .  قرآنی ازل کردیم یعنینسبت به آن چه بر بنده ي خویش ن» : ممّا نَزَّلنا علی عبدنا «  -17

 یعنی از شاهدان و گواهان خود براي آوردن سوره اي » ان کُنتم صادقین  من دونِ اهللاو ادعوا شُهداءکُم « عبارت  -18

 ش بینیِ حتمیپی                  کمک بگیرید . ، غیر خدا از البته ؛مثل قرآن کمک بگیرید ، اگر صادق هستید       

  هرگز هم نخواهید توانست ،اگر نتوانستید سوره اي مثل قرآن بیاورید ، و » : فَان لَم تَفعلوا و لَن تفعلوا ... « آیۀ  -19

 ( اُعدت للکافرین )آماده شده .  کافرانهستند و براي  انسان ها و سنگ هابترسید از آتشی که هیزمش       

 : هیزم جهنم انسان ها و سنگ ها هستند که براي کافران آماده شده . »ا الناس و الحجاره وقوده «عبارت  -20

 کنند و اگر از نزد غیرخدا بود در آن  بر نمی: آیا در قرآن تد » اختالفاً کثیراًاَ فَال یتَدبرونَ القرآن ... لَوجدوا فیه  «آیه  -21

 ( اعجاز محتوایی )عین نزول تدریجی ر قرآن د انسجام درونی هماهنگی و مفهوم :یافتند . اختالف و ناسازگاري بسیار می      

 یک کتاب است ؟ چون او آخرین پیامبر است و تعلیماتش براي همه ي زمان هاست (ص) چرا معجزه ي پیامبر  -22

 باشد . جاویدان پس سند نبوتش هم باید      

 علم و فرهنگ نبود ، نمی توانست شاهدي ناظر و دائمی بر نبوت ایشان باشد . اگر معجزة پیامبر از نوع کتاب و -23

 گردد . می گذرد ارزش آن کم نمیشود ، بلکه درخشندگی اش آشکارتر  در آنست که هر قدر زمان می شگفتی قرآن -24

 محتوایی اعجاز  -2   لفظی اعجاز -1 تا است : 2جنبه هاي اعجاز قرآن  -25
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 به نام خدا 
 

                                                                        ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

 ن براي هر دو جنبه ي لفظی و محتوایی است .تَحدي قرآ -26

 تا نباشد ، اعجاز محتوایی است . 4است و اگر این  اعجاز لفظیاگر یکی از این عبارت ها در تستی باشد ، جزء  -27

 ساختار موزون کلمه ها و رسایی در معنا  -2 فصاحت و بالغت                               -1      

 سران مکه نمی گذاشتند مردم آیات قرآن را بشنوند . -4 لعاده                              نفوذ خارق ا - 3 

 اساساً قرآن در چنان اوجی از معنا قرار دارد که اگر همه ي انسان ها یکدیگر را کمک کنند نمی توانند سوره اي  -28

 اعجاز محتوایی )جزء ( مانند آن بیاورند .       

 تأثیر ناپذیري از عقاید جاهلیت  -انسجام درونی ، در عین نزول تدریجی ب  -ویژگی دارد : الف 5واییاعجاز محت -29

 ذکر نکات علمی بی سابقه   -تازگی و شادابی دائمی     هـ  -جامعیت و همه جانبه بودن     د  -ج   

 ت ناسازگاري نیست بلکه دقیق تر از نازل شده ولی بین آیا تدریجاًسال  23آیه دارد و در  6000قرآن بیش از  -30

 اعجاز محتوایی )جزء ( ( انسجام درونی در عین نزول تدریجی ) اعضاي یک بدن با هم هماهنگ اند .       

 نامیده می شود .  فرهنگمجموعۀ افکار و عقاید و آداب و رسومِ هر دوره که مردم را تحت تأثیر قرار می دهد ،  -31

 از آمیزه اي از عقاید نادرست و خرافات بود ، آنان آداب توحیدي ابراهیم را با شرك آمیخته و فرهنگ مردمِ حج -32 

 )        ( تأثیر ناپذیري از زمانه ، اعجاز محتواییکعبه را مرکز بت ها کرده بودند ولی قرآن از عدالت و علم سخن می گفت .        

 اعجاز محتوایی )جزء ( )  ( جامعیتدنیوي و اُخروي سخن می گوید .  مادي و معنوي و همه ي مسائلقرآن در مورد  -33

 اعجاز محتوایی )جزء (  ( تازگی و شادابی دائمی ) قرآن کتاب دیروز ، امروز و فرداهاي انسان است . -34

 اذبه ي زوجیت در همه چیز حتی الکترون و پروتون و بر پاداشتن آسمان با ستون نامرئی و ج -زوجیت گیاهان  -35

  اعجاز محتوایی )جزء ( ؛ میان ستارگان مربوط است به ذکر نکات علمی بی سابقه       

 بخوان به نام پروردگارت » : بِالقَلَم ...  علَّماقرأ بِاسمِ ربک الذي خَلَق ... اَلذي « اولین آیات نازل شده بر پیامبر :  -36

 اعجاز محتوایی )جزء ( مفهوم : تأثیر ناپذیري از فرهنگ و عقاید جاهلیت وسیله ي قلم . که خلق کرد ... کسی که یاد داد به       

 و هست که دنیاي درونش زیباست         رازِ نشناخته اي پشت نگاهت پیداست       پلک واکن که پریخانه ي چشمت زیباست ؛      شاید از دید تو یک منظره زشت است ولی    زشت ر

 
                                                        گستره ي رسالت پیامبر: درس چهارم 

    ( به ترتیب )داشت :  قلمرو 3رسالت پیامبر  -1نکته ي  

 )    ( والیت ظاهرياجراي قوانین از طریق والیت بر جامعه  -3  ینی )( مرجعیت دتعلیم دین  -2دریافت و ابالغ وحی  -1     

 خدا بر مؤمنین منّت گذاشت هنگامی که برانگیخت پیامبري » : علیهم آیاته  یتلوا لَقد منَّ اهللاُ علَی المؤمنین ...«  -2

 ( قلمروِ اول : ابالغ وحی ) در گمراهی آشکار . از خودشان را تا بخواند برآن ها آیات خدا را و ... اگر چه از قبل بودند      
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 به نام خدا 
 

                                                                        ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

3-  ... » زَکّیهم وی هموعلّمه ...  یکمو الح و آنها را تزکیه کند و کتابِ قرآن و حکمت به آنها تعلیم دهد» : ... الکتاب . 

 مفهوم : قلمرو دوم ، تعلیم دین و مرجعیت دینی      

 بگو اطاعت کنید از خدا و پیامبر ؛ پس اگر روي برگردانید » : فَان تَولّوا ... الکافرین اهللا و الرسول طیعوا قل اَ« آیه  -4

 قلمرو سوم )  –( والیت ظاهري را دوست ندارد . مفهوم : ضرورت پذیرش والیت الهی  کافرانخدا     

 خدا ولیِّ مؤمنان است » : نور ... فیها خالدون اَهللاُ ولی الذین آمنوا ... یخرِجهم من الظلمات الَی ال«  آیه الکُرسی -5

 خارج می کند آن ها را از تاریکی به نور ، طاغوت ولیِّ کافران است خارج می کند آن ها را از نور به سوي تاریکی ،    

 رو سوم )مفهوم : پذیرش والیت الهی و نپذیرفتن طاغوت ( قلمآنها اصحاب آتش هستند و در آن جاویدان می مانند .     

 خدا براي کافران راهی به زیان مؤمنان قرار نداده است .» :  سبیالًیجعلَ اهللاُ للکافرینَ علَی المؤمنینَ  لَنو « آیه  -6

   ( قلمرو سوم ) از دالیل تشکیل حکومت اسالمی است .  استقالل جامعهمفهوم : قاعده ي نفی سبیل ، حفظ     

 آیا ننگریستی کسانی که  می پندارند به آن چه » : لذینَ ... یریدونَ اَن یتحاکموا الی طاغوت ... اَ لَم تَرَ الی ا« آیه  -7

 به تو و پیش از تو نازل شده ایمان دارند ولی می خواهند داوري را نزد طاغوت برند در حالی که باید به او کافر      

  ( جزء قلمرو سوم )یرفتن طاغوت شوند . مفهوم : ضرورت پذیرفتن والیت الهی و نپذ     

 در این آیه طاغوت است . ) ـه  ( مرجعِ ضمیرِ   »   و قد اُمروا اَن یکفروا بِه «  طاغوت مسلمانان باید به چه کسی کافر شوند ؟ -8

 »  اَن یضلَّهم ضَالالً بعیداً شیطانُو یرید « چه کسی می خواهد مسلمانان را گمراه کند ؟ شیطان   -9

 است . حراممراجعه به طاغوت و انجام دستوراتش بر مسلمانان  -10

 یعنی کسی که از طرف خدا تعیین نشده و فرمانش قرآنی نیست بلکه خالف قرآن است . طاغوت -11

 باز گردد . قانون و فرمان خدااجراي هر قانونی و پیروي از هر کس هنگامی صحیح است که به گونه اي به  -12

 فرستادیم و با آنها کتاب دالیل روشنما پیامبرانمان را با » : قد اَرسلنا رسلَنا بِالبیِنات ... لیقوم الناس بِالقسط لَ«  -13

 3  مفهوم : ضرورت اجراي احکام ، قلمروسط و عدل را برپا کنند . ق مردمفرستادیم تا ( وسیلۀ سنجش ) و میزان       

 بِالقسط ) الناسبنا کنند . ( لیقوم  قسط و عدلجامعه اي بر اساس  مردم مسلمان وظیفه دارند -14

 ( من الظلمات الی النور )باشد .  ولی اوداشته باشد و خدا  ایمان آن کس می تواند از تاریکی به نور درآید که  -15

 ( فیها خالدون ) است . آتش جاویدانکه به جاي والیت خدا والیت طاغوت را بپذیرد نتیجه اش گرفتاري در  کسی -16
 ) می نامیدند . حافظان وحی) و حفظ کنندگان آیات را (  کاتبان وحیقرآن را ( آیات نویسندگان  -17

 بود . کاتب و حافظ قرآنامام علی (ع) اولین و برترین  -18

 دوم : مرجعیت دینی )( قلمرو اولین و معتبرترین مرجع علمی براي فهم آیات قرآن بود .  گفتار و رفتار پیامبر -19

 ) 2 ي( قلمرو آمده را مطابق گفتار و رفتار پیامبر انجام میدهیم . قرآن ما اکنون : نماز، روزه و حج و ...که کلیات آنها در -20
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 به نام خدا 
 

                                                                        ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

 ( قلمرو دوم )بود .  معلم قرآناولین و بزرگ ترین ) ص( پیامبر -21

 ) و  انصاربه آن جا هجرت کرد و به کمک مردم مدینه ( ) ص( به محض اینکه مردم مدینه اسالم را پذیرفتند پیامبر -22

 ( قلمرو سوم )بنا کرد . مسجد مدینه آمده بودند ، حکومت خود را در محل  همهاجرانی که از مکّ     

 ( قلمرو سوم )است .  والیتپایه استوار است که مهم ترین پایه ي آن  5اسالم بر  -23

 کات ، نماز زالیت ، حج ، ووزه ، ر:  روح زنز : اسالم عبارتند اي پایه  5 -24

 پایه استوار است : نماز ، زکات و ... 5: اسالم بر »و ...  ةِو الزکا ةِاالسالم علی خَمسٍ علی الصال بنی «(ع) :  امام باقر -25

 دعوت شده .( مهم ترین پایه ) طور که به والیت  آن : به چیز دیگري دعوت نشده » یۀِالبِالوِ ما نوديو لَم یناد بِشَیء ...کَ « -26

 دلیل : 4است و چرا رهبري بسیار مهم است ؟  والیت و حکومتچرا جامعه نیازمند  -27

 ضرورت اجراي احکام  -2   جامعیت دین                                   -1      

 فظ استقالل جامعه در برابر کفار ح -4پذیرش والیت الهی و نپذیرفتن طاغوت       -3      

 جامعیت دین ) -1( و حکومتی است .  فردي و اجتماعیاسالم یک دین کامل و در بردارنده ي همه ي ابعاد  -28

 )2( مهم ترین بخشِ زندگی اجتماعی ، حکومت و ادارة جامعه و تنظیم روابط سیاسی ، اجتماعی و اقتصادي است . -29

 جامعه ي عادالنه احکامی مانند : پیامبران ، عدل و قوانین عادالنه است و براي ایجاد یکی از اهداف ارسال -30

 ضرورت اجراي احکام ) -2( . خمس ، زکات ، حفظ استقالل جامعه ، امر به معروف و جهاد الزم است       

 در کتاب درسی ما آمده : چهار قاعدهکالً  -31

 قاعده ي نفی سبیل  -4             قاعده ي ال حرَج -3          اعده ي الضَرَرق -2         قاعده ي عقلی   -1      

 ( مربوط به معاد ): دفع خطر احتمالی الزم است .  قاعده ي عقلی -32

 ( جزء قوانین تنظیم کننده ): اسالم با ضرر دیدن و ضرر رساندن مخالف است .  الضررقاعده ي  -33

 ی خدا در دین تنگی و اضطرار قرار نداده ؛ مثالً : پرداخت فطریه بر فقیر واجب نیست .: یعن الحرَجقاعده ي  -34

 : مؤمنان نباید سلطه ي کافران را بپذیرند . ( و لَن ... سبیال )  نفی سبیلقاعده ي  -35

 ) 3قلمرو  (را که در روزهاي اولِ ورود به شهر ساخته بود ، محل حکومت قرار داد .  مسجد مدینهپیامبر  -36

 است . مفهوم :  طاغوت: هر نظام سیاسی غیر اسالمی ، شرك آمیز است چون حاکمش ( ره ) امام خمینی  -37

 ) 3( قلمرو پذیرش والیت الهی و نپذیرفتن طاغوت       

 کند می هم میگوید : عبادت کن ، هم رابطه با سایر انسان ها را تنظیم هم زمان: مذهب اسالم (ره) امام خمینی  -38

 ) والیت ظاهري 3 ( قلمروحرکت و عملی نیست که اسالم براي آن حکمی نداشته باشد. مفهوم : جامعیت دین  هیچ      
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 به نام خدا 
 

                             ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

 نیاز  اجراي احکامبراي  اجراییه : مجموعه ي قانون براي اصالح جامعه کافی نیست به قوه ي(ره) امام خمینی  -39

 ) 3 ( اجراي احکام ، قلمرواجرایی قرار داشت .  رأس تشکیالتداریم و رسول خدا در       

 می فهمیم که عمل به آن ها مستلزم تشکیل حکومت است و بدون  ماهیت احکامبا دقت در (ره) : امام خمینی  -40

 ) 3( اجراي احکام ، قلمرو نمی توان به وظیفه ي اجراي احکام عمل کرد .  دستگاه عظیم اجراییتأسیس یک       

 است .  والیت معنوي  برترین مقامِ پیامبر -41

 ؛ مانند : شفاي بیمار ، برآوردن تصرف در عالم طبیعتوالیت معنوي یعنی مشاهده ي عالم غیب و ماوراء و  -42

 حاجات مردم ، هدایت معنوي ، کمک به در راه ماندگان .      

 و در مسیر قرب الهی به مرتبه اي از کمال نایل شد که می توانست عالم  عبودیت و بندگیرسول خدا با انجام  -43

 ( والیت معنوي ) غیب را مشاهده کند .       

 است . والیت معنويو نه از طریق آموزش معمولی ، جزء  امداد غیبی و الهامات روحیهدایت بندگان از طریق  -44

 و اخالص و عمل بستگی دارد . درجه ي ایمانمیزان بهره مندي از هدایت معنوي به  -45

 شد ؛ مثالً  امبر بود و عالوه بر تربیت معمولی از هدایت معنوي هم بهره مند میاز کودکی تحت تربیت پی(ع) علی  -46

 ) . ( الهام بر جان و روحبه روي ایشان گشود که از هر باب هزار باب دیگر گشوده می شد  هزار باب از علم) ص( : پیامبر      

47- »  ذلکفَل فَادع رتقل اُم م ... ولَ و استَقاَعدبنا بر این دعوت کن و استقامت کن ... و بگو مأمور شدم »  مبینکُل : 

 به اجراي احکام در قلمرو سوم اشاره دارد . ) لاَعدلَبه قلمرو اول و کلمۀ  اُدع( کلمۀ رفتار کنم .  عدالتبین شما به       

         لَی اهللاَندر آنجا که قضا حمله کند       چاره تسلیم و ادب تمکین است ؛   راَمري ا قَع ؛    اُفَوِضبِالرضَی اهللا ؛       اَلخیرُ فی ما و ضَیت 

 

                                                                        تداوم رسالتدرس پنجم : 

 می باشد . والیت امامانطرح و برنامه ي خدا براي جامعه ي پس از رحلت پیامبر همان  -1نکته ي 

 خواهد بود . امامان و فقهارهبري جامعه ي اسالمی در طول تاریخ بر عهده ي  -2

3- می رسد . یعنی دریافت و ابالغ وحی به پایان قلمرويِ اول رسالتقرآن در میان مسلمانان ،  با وجود 

 .  شود می  انجام توسط امامانپس از ایشان  والیت و سرپرستی جامعهو  تعلیم دینیعنی ) ص(دو قلمرو رسالت پیامبر  -4

 هرکس بمیرد و امام زمان خود را » :  مات میته جاهلیه لم یعرِف امام زمانهمن مات و : «  )ص( حدیث پیامبر -5

 ( ضرورت شناخت امام) ( مات میته جاهلیه = معلول )مرده است .   هلیتجانشناخته باشد به مرگ      

 تعیین امام از طرف خدا است زیرا علم الهی و عصمت از ویژگی هاي امام است و تشخیص عصمت براي انسان ها  -6

 ( امامت یک مقام انتصابی است . )غیر ممکن است .     
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 به نام خدا 
 

                  ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

 جانشین پیامبر است . (ع) علی هفت آیه و حدیث که ثابت می کنند امام  -7

 آیه ي تطهیر   -3  آیه ي والیت -2    اَقرَبین ) ةُعشیر ( یوم االَنذار =معرفی امام در مراسم دعوت از خویشان    -1    

 ( در توضیح آیۀ تبلیغ )حدیث غدیر  -7   حدیث منزلت  -6  حدیث ثقلین -5( در توضیح آیۀ اطاعت )   حدیث جابر  -4     

 . نفر از بزرگان بنی هاشم را دعوت کرد 40) ص( خویشانِ نزدیک خود را انذارکن و پیامبر:  سال بعد از بعثت آیه آمد سه -8

 بار براي جانشینیِ خود و خالفت یاري خواست و فقط امام علی با او بیعت کرد . سهدر این مراسم پیامبر  -9

 یوم الدار = در چه مراسمی به جانشینی انتخاب کرد ؟ مراسم دعوت از خویشانرا (ع) امام علی  )ص( پیامبر اولین بار -10

 وحی آمد و در آیه اي ویژگی هاي ولیِّ مسلمانان را مشخص کرد ؛  ۀ: در یکی از روزها نزدیک ظهر فرشتوالیت  ۀآی -11

 می خواند و   به خدا ایمان دارد و نمازمسلمانان در ابتدا خدا ، سپس پیامبر و پس از ایشان کسی است که : شما ولیِّ       

 ( علی (ع) در هنگامِ رکوع انگشترش را به فقیري صدقه داده بود . )در حال رکوع صدقه می دهند .       

 ولیِّ شما تنها خدا و پیامبر و مؤمنانی هستند که » : اهللا و رسوله ... و هم راکعون  انَّما ولیکم«  آیه ي والیت -12

 مفهوم : والیت امام علی (ع) نماز را به پا میدارند و در حال رکوع صدقه می دهند .       

 خدا اراده کرده که پلیدي » :  تَطهیرااهلَ البیت و یطَهِرکُم  الرِجسانما یرید اهللا لیذهب عنکُم «  آیه ي تطهیر -13

 ) هم مفهوم با حدیث ثقلین(  وم : عصمت امامان و خطاب به اهل بیت .را از شما دور کند و شما را کامالً پاك کند . مفه      

 او جزء اهل بیت نیست اما عاقبت نیکویی دارد .(ص): نازل شد ؛ پیامبر اُم سلَمه همسر پیامبرآیۀ تطهیر در منزل  -14

 را در کنار خود جمع کرد وقتی آیۀ تطهیر نازل شد ، پیامبر حضرت فاطمه ، امام علی ، امام حسن و امام حسین  -15

 و فرمود خدایا ! اینان اهل بیت من هستند ؛ آن ها را از هر پلیدي حفظ کن .        

  آیه ي تطهیرمی گذشت کدام آیه را می خواند ؟ (س) پیامبر هر وقت از درِ خانه ي فاطمه  -16

 : اي مؤمنان اطاعت کنید از  »منکُم ... اولی االَمر الرسول و  َطیعوااهللا و ا اَطیعوایا اَیها الذینَ آمنوا «   آیه ي اطاعت -17

 اگر به خدا و روزِ آخرت  خدا و پیامبر بازگردانیدخدا و پیامبر و صاحبان امر ، پس اگر در چیزي نزاع کردید آن را به       

 االمر ) آیه ي اولی ( آیه ي اطاعت =امام        12ایمان دارید . مفهوم : اطاعت از       

 : اگر در چیزي نزاع کردید آن را به خدا و رسول باز  »فَان تَنازعتُم فی شَیء فَرُدوه الَی اهللاِ و الرسول ... «  عبارت -18

 گردانید و این نشانه ي ایمان به خدا و آخرت است .      

 پیش بینیِ عمر طوالنی              ه است .ر آمداولی االمو لغت نساء )  59( در توضیح آیه ي اطاعت  حدیث جابر -19

 ( محمد بن علی ) است و ... (ع)  جانشینان من هستند ، نخستین آنها علی( اولی االَمر ) پیامبر فرمود : اي جابر آنها =  حدیث جابر -20

 هم .... تا امام دوازدهم که او هم نام و  در هنگام پیري او را خواهی دیدبه باقر معروف است و تو  تورات امامِ پنجم است که در      

 من است و به علت غیبت طوالنی ، فقط افرادي که ایمان راسخ دارند بر عقیده ي او باقی می مانند . ه يکُنی       
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 به نام خدا 
 

                                                                                   ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

 را مشخص کند .  چون در آیۀ قرآن مصداقِ اولی االَمر مشخص نشده براي آگاهیِ مردم ، الزم است رسول خدا آن -21

22-  ترَتی اهل بیتی « :  )ص( ؛ پیامبرثَقَلَین حدیثع فیکم الثَقَلین کتاب اهللا و نی تاركکنم در  می : من شما را ترك  »ا 

 گذارم : کتاب خدا و عترت و اهل بیتم را . مفهوم : عصمت امامان                              میان شما دو چیزِ گران بها می       

 تمسک جویید ( قرآن و اهل بیت ) : تا وقتی که به این دو »  لَن تَضلّوا اَبداً ... علَی الحوض بِهِما تَمسکتُمما ان  « -23

 حدیث ثقلین ) ادامۀ(  هرگز گمراه نمی شوید و این دو  از هم جدا نمی شوند تا کنار حوض کوثر بر من وارد شوند .       

 ( هم مفهوم با حدیث ثقلین )     تطهیره ي آیاست ؟  عصمت اماماندرباره ي آیه کدام  -24

 ( پیامبر بطور مکرر و در آخرِ عمر بارها آن را فرمود . )     حدیث ثقلیناست ؟  عصمت اماماندرباره ي  حدیثکدام  -25

 همان طور که قرآن و پیامبر الزم و ملزوم یک دیگرند ، قرآن و اهل بیت نیز همواره با هم هستند . -26

 همان طور که اعجاز قرآن همیشگی است ، وجود معصوم در کنار آن هم همیشگی می باشد . -27

 . را مشاور و شریک او در هدایت مردم قرار دهد و خدا نیز پذیرفت هارون از خدا خواست که برادرش(ع) موسی  -28

 : تو براي من به منزله ي هارون »  ال نبی بعدينَّه من موسی اال اَ هارونَ ۀِنزلَبِماَنت منّی  «: (ع) پیامبر به علی  -29

 والیت علی (ع) و ختم نبوت . مفهومِ حدیث منزلت :  براي موسی هستی با این تفاوت که بعد از من پیامبري نمی آید      

 : اي پیامبر ابالغ کن آن » لکافرین ما اُنزِل الیک من ربک و ان لَم تَفعل ... ا بلّغیا اَیها الرسول « :  تبلیغآیه ي  -30

 و خدا تو را از مردم در امان نگه می دارد و  رسالت را انجام نداده ايچه را به تو نازل شده و اگر این کار را نکنی       

      (ع)  را هدایت نمی کند . مفهوم : درباره ي ابالغ والیت امام علی قوم کافر      

 ( پیامبر باید در انجام این مأموریت عجله کند . )     پیامبر است ؟  اهمیت مأموریتیغ درباره ي کدام قسمت آیه ي تبل -31

 ) = انجام رسالت( انجام این مأموریت . : و اگر ابالغ نکنی رسالت را به انجام نرسانده اي  »و ان لَم تَفعل فَما بلّغت رسالته  «        

 پیامبر است ؟  خطرات مأموریتباره ي کدام قسمت آیه ي ابالغ در -32

 مردم در امان نگه می دارد .  : خدا تو را از»  و اهللاُ یعصمک منَ الناس «     

 : » بِالمؤمنینَ من اَنفُسهم اَیها الناس من اَولی الناس « : حدیث غدیر  مقدمۀ وتبلیغ  ۀاولین سخن پیامبر بعد از نزول آی -33

 چه کسی به والیت مؤمنان از خودشان سزاوارتر است ؟ همه گفتند : خدا و رسولش . دماي مر      

  حدیث غدیرکدام حدیث بیان شده است؟ مائده )  67( آیه ي تبلیغ براي توضیح  -34

 ست .: هرکس من ولی اویم این علی نیز ولی و سرپرست او»  مواله من کُنت مواله  فَهذا علی«  : غدیرحدیث  -35

 البالغ مشهور است .  ۀُیا حج الوِداع ۀُحجهجري به  10آخرین حجِ پیامبر در سال  -36

 آیۀ تبلیغ نازل شد .  محل غدیر خمهزار نفر همراه پیامبر بودند و در مسیر بازگشت به مدینه در  120 در آن حج -37

 حجه است .  ذيماه روز هیجدهم  عید غدیر -38
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 به نام خدا 
 

                                                                                   ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

 ( نشانه ي رسیدن به یک مقام )و با او بیعت کردند .  تبریک گفتندسم غدیر مردم به امام علی در پایان مرا -39

 را نقل کردند .  غدیرپیامبر حدیث  اصحاباز  نفر 110 -40

 الغدیر ) کتابِدر ( را ذکر کردند .  حدیث غدیر ران اهل سنتسفَدانشمندان و منفر از  350 -41

 از گناه و اشتباه است .  عصمتمعرفت کامل و  و علمالزمه ي امامت ،  -42

 کامل است .  علم و عصمتامام نیست اما جزء اهل بیت است و داراي (س) حضرت فاطمه  -43

 است . سرچشمه ي هدایت و رستگاريبر همه ي مسلمانان واجب و (س) پیروي از کالم و رفتار حضرت فاطمه  -44

 کرد ی کرد       وان چه خود داشت زِ بیگانه تمنّا می کرد ؛      گوهري کز صدف کون و مکان بیرون است       طلب از گم شدگانِ لب دریا میسالها دل طلب جام جم از ما م         

 
                   جایگاه تَشَیع ( امامت )                                :  درس ششم

 مفهوم : کاربرد لغت شیعه در قرآن به معنی پیرو .بود .  نوح: ابراهیم از پیروان  »انَّ من شیعته لَابراهیم  «ي آیه  -1نکته ي  

 د شهر شد در هنگام : موسی وار»  و هذا من عدوِه من شیعتهدخَلَ المدینه علی حینِ غفله من اَهلها ... هذا « ي  آیه -2

 بی خبري اهل آن شهر ، دو مرد را دید که با هم می جنگیدند یکی از پیروان موسی بود و دیگري از دشمنان او .    

 نامیده شده اند . شیعیان اوپیروان موسی نیز  قرآن مفهوم : در    

 است . پیرو ، یار و طرفدارشیعه در لغت به معنی  -3

 نیز نامیده است . »  مسلم «معرفی شده در حالی که قرآن او را  رو نوحشیعه و پیابراهیم  -4

 پیامبر با اینکه به پیروزي حق بر باطل یقین داشت از همان ابتداي رسالت امام علی را به مردم معرفی می کرد تا  -5

 مانع سرگردانی مردم شود .    

 مانع گمراهی و سرگردانی و مایۀ نجات جامعۀ بشري است .و عمل به دستورات او (ع)  : پیروي از علی(ص) پیامبر  -6

 ند و رستگار  کسانی که از او پیروي می کنندو  مرداین اوست قدرت که جانم به دست  خدایی: سوگند به   (ص) پیامبر -7

 شیعیان                      (ع) علی                                                                  . درقیامت ، اهل نجات اند     

 به کار برده شد . (ص) شخص پیامبرتوسط  ) اولین باراصطالح شیعه به معنی پیروان امام علی (ع -8

 پیامبر با توجه به شرایط فرهنگی زمانِ خود ، فعالیت هاي خودسرانه براي به دست گرفتن قدرت را پیش بینی  -9

 از امام علی (ع) را به مردم بشناساند ، تعصبات جاهلی و قبیله اي متداشت تا شخصیت مکرد ، بنابر این سعی  می     

 را بزداید و قدرت طلبان را به انزوا بکشد .     

 در آن زمان بزرگی و شرافت مخصوص بزرگان و رؤسا بود و علم و عدالت و صداقت وقتی ارزش داشت که رئیسِ  -10

 آن صفات باشد .  قوم و یا فرزندانش داراي      

              17                                                       



 به نام خدا 
 

                                                                           ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

 است و تغییر فرهنگ جاهلی به ارزش هاي اسالمی ، ناگهانی صورت  امري تدریجیاز آنجا که تحوالت فرهنگی  -11

 نمی گیرد ، بسیاري از افراد میانِ فرمانِ پیامبر و بزرگان خود تفاوت چندانی قائل نبودند ، و گاه در لحظات       

 سورة مائده دربارة این میلِ جاهلی به  5شدند ؛ قرآن در آیۀ  بزرگان قوم متمایل می سرنوشت ساز به سوي فرمان      

 آیا به دنبال حکم جاهلیت هستید و چه کسی بهتر از خدا حکم میکند براي مردمی که یقین دارند . مردم هشدار می دهد ؛      

 اي و ثروت را نشانه ي شرافت ندانند . پیامبر امام علی را به مردم معرفی می کرد تا آنان نظام قبیله -12

 هم مفهوم با حدیث ثقلین ) . ( علی با قرآن است و قرآن با علی است» : علی مع القران و القرآنُ مع علی «  -13

 ند . )ا هم مفهومتقریباً  14و  13و  12نکتۀ  (علی با حق است و حق با علی است . » : علی مع الحق و الحقُ مع علی «  -14

 .  پدران این امتیممن و علی » : اَنَا و علی اَبوا هذه اُمه «  : (ص)پیامبر  -15

 : خدا بزرگترین فرشته ي خود را همراه پیامبر قرار داد ؛ آن فرشته شب و روز مکارم و اخالق به (ع) امام علی  -16

 ضرت تبعیت می کردم .ایشان یاد می داد و من در نهایت عشق و شیفتگی از آن ح      

 » اَنا مدینه العلم و علی بابها « می فرماید : (ع) درباره ي مقام علمی امام علی  (ص)پیامبر  -17

 :واجب است : ثالثاً        در علم خود معصوم است . : ثانیاً          از همه داناتر است . (ع) مفهوم : اوالً علی       

 بهره ببرند زیرا ایشان راه رسیدن به علم پیامبر است و بهره مندي از علمِ پیامبر واجب است .) (عمردم از دانش علی       

 : اي علی من شهر حکمتم و تو درِ آن هستی و نمی توان وارد شهري شد مگر از درِ آن ؛ آن کس سود  (ص)پیامبر  -18

 تو دشمنی کند ؛ کسی به فالح می رسد که پیرو تو باشد  می برد که والیت تو را بپذیرد ؛ تهی دست کسی است که با      

 ؛ دروغ می گوید کسی که با تو دراُفتد .      

 می شود . نجات تشبیه شده اند زیرا پیروي از آن ها باعث کشتیِ نوحو بقیه ي امامان به (ع)  امام علی -19

 . کند پس تا قیامت امام داریم می  شود ، ستارة دیگر طلوعتشبیه شده اند و اگر ستاره اي غایب  ستارگانِ آسمانائمه به  -20

 جابر بن عبداهللا انصاري از یاران پیامبر می گوید : در کنار خانه ي کعبه بودم که علی (ع) وارد شد ، پیامبر با دست -21

 هستند .   اهل نجاتبه خانه ي کعبه زد و فرمود این مرد و پیروان او در روز قیامت       

 در  راسخ ترینشما در پیمان با خدا ،  وفادارترینبه خدا ،  اولین ایمان آورندهپیامبر سپس فرمود : این مرد  -22

 انجامِ فرمان خدا ، صادق ترین در داوري ، بهترین در رعایت مساوات و ارجمند ترین شما نزد خدا است .      

 شیعیان =  » خیرُ البریهلذینَ آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم انَّ ا«  در این هنگام بر پیامبر آیه نازل شد که : -23

 . دهند امام علی اند که ایمان دارند و عمل صالح انجام می شیعیانیا بهترین مخلوقات همان  خیرُ البریهمنظور از  -24

 بی مانند است . عملنظیر و  بلکه به خاطر ایمان بی نیستتمجیدهاي پیامبر از علی (ع) به خاطر خویشاوندي  -25

 ماه طول کشید . 9سال و  4سال بود و مدت حکومت امام علی (ع)  10در مدینه ) ص( مدت حکومت پیامبر -26
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 به نام خدا 
 

                           ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

 امام علی وقتی به حکومت رسید ، عدالت و مساوات را سرلوحه ي کارِ خود قرار داد و به همین جهت مظلومان  -27

 ( عالی ترین نمونه ي انسانیِ حکومت )  شیفته ي رهبري ایشان شدند .      

 و روي کار آمدن بنی اُمیه و بنی عباس امید مظلومان به یأس گرایید .(ع) با شهادت امام علی  -28

 امام علی با  شیعیانامامان همواره از عدل به عنوان یک اصل اساسی اسالم یاد می کردند به همین جهت نام  -29

 است . اسالمی همراه  عدالت      

 توسط سید رضی جمع شده . 4است که درقرن(ع)  نهج البالغه مجموعۀ سخنرانیها، نامه ها و سخنان کوتاه علی -30

 . و سربلندي مسلمانان غافل کند حفظ وحدتشناخت جایگاه شیعه نباید ما را از مسئله اي مهم و حیاتی یعنی  -31

 ( وحدت ) شیعه و سنی اند . زمینه ساز وحدتامبر ، قرآن و قیامت ، باورهاي مشترك فراوان ، مانند : خدا ، پی -32

 ) وحدت ( . مبارزه کنید غربزدگیجمع شوید و با  توحیدامام خمینی : اي مسلمانان جهان به پا خیزید و زیر پرچم  -33

  ن مسلمانان است .بی تفرقه و جنگمستکبران درصدد نابودي اسالمند و راهیکه براي هدفشان انتخاب کرده اند  -34

 را میان مسلمانان می کارد و مستکبران در موقعِ مناسب آن را  بذرِ دشمنیتوهین به مقدسات سایر مسلمانان  -35

 ( ضد وحدت ) درو می کنند .      

 نیست .هرکس صبح خود را آغاز کند و در اندیشه ي رسیدگی به سایر مسلمانان نباشد ، مسلمان (ص) :  پیامبر -36

 ( وحدت ) هرکس فریاد داد خواهی مظلومی را بشنود اما به او کمک نکند ، مسلمان نیست .(ص) :  پیامبر -37

 و معرفت و استدالل ارتقاء ببخشیم تا بتوانیم با دیگر مسلمانان بر اساس دانش ما باید اعتقادات خود را با  -38

 ( وحدت ) سخن بگوییم . استدالل      

  ( وحدت )اعتقادات نه تنها سبب تفرقه نمی شود بلکه دل ها را به یکدیگر نزدیک می کند .  از دفاعِ منطقی -39

 زینت ما باشید و مایۀ زشتی ما نباشید ؛ »کونوا لَنا زیناً و ال تکونوا علَینا شَیناً  «خطاب به شیعیان : (ع)  امام صادق -40

 سبب تضعیف تشیع می شود . شیعه يِ بدون عملال می برد و جایگاه تَشَیع را با شیعه يِ با عملمفهوم :       

      غلوقه ؛        کُلُّ یومٍ هواهللاِ م دفی شَأن ، اي پسر ! ما زنده از آنیم که آرام نگیریم         موجیم که آرامش ما عدم ماست ؛          التقل ی 

 
                                وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه ( ع ):  درس هفتم

 تا دو میراث گرانقدرپس از ایشان ادامه می یابد و قرآن و اهل بیت به عنوان ) ص(مقام امامت پیامبر  -1نکته ي  

 آخرُ الزمان راهنماي ما به سوي رستگاري خواهند بود .    

2-  » ... هبکانَ عاق نظروا کَیفی االَرض فَیسیروا فقبلی ها را بینند» : اَ فَلَم ی آیا در زمین گردش نمی کنند تا عاقبت 

 شود . مطالعۀ تاریخ باعث درس عبرت می. مفهوم : پیشه کنند بهتر است  تقويو خانۀ آخرت براي کسانیکه     
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 به نام خدا 
 

                                                             ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

 : محمد نیست مگر رسولی که پیش از  »...  انقَلَبتُم علی اَعقابِکُملٌ ... اَ فَان مات اَو قُتلَ و ما محمد الّا رسو «ي آیه  -3

 او رسوالن دیگري هم بوده اند پس اگر بمیرد یا کشته شود آیا به عقب برخواهید گشت و هرکس به عقب بازگردد     

 = جاهلیت ) بازگشت به عقب بود: کرد  ز رحلت پیامبر مسلمانان را تهدید می. ( مهم ترین خطري که پس ابه هیچ کس گزندي نمی رسد     

 بیان تاریخ گذشتگان براي کسانی عبرت آموز است که اهل تعقل باشند . -4

 سپاس گزاران واقعی نعمت رسالت کسانی هستند که بعد از پیامبر به عقب بازنگردند . ( سیجزي اهللاُ الشاکرین ) -5

 دربارة بازگشت مسلمانان به عقب : به زودي زمانی فرا می رسد که در آن زمان چیزي پوشیده تر از (ع)  امام علی -6

 حق و آشکارتر از باطل و رایج تر از دروغ بر خدا و پیامبر نباشد ، نزد مردم آن زمان کاالیی کم بهاتر از قرآن نیست    

 ایج تر از آن نیست آنگاه که بخواهد به صورت وارونه و به نفع وقتی که بخواهد به درستی خوانده شود و کاالیی ر   

 دنیا طلبان معنا شود و در شهرها چیزي ناشناخته تر از معروف و شناخته تر از منکر و گناه نیست .   

 امام علی (ع) درباره ي بازگشت به عقب و حاکم شدن بنی اُمیه خبر می دهد و آن را نتیجه ي سستی مسلمانان  -7

 در دفاع از حق می داند و می فرماید : به خدا سوگند بنی اُمیه تا آنجا در ستم گري پیش می روند که هر حرامی     

   لی نیست مگر آن که ظلم آنها را ببیند .را حالل می کنند و هر پیمانی را می شکنند و هیچ  کُلبۀ گ 

 باعث شد حکومت اسالمی که بر مبناي امامت هجري رحلت کرد و حوادث بعد از رحلت  11پیامبر در سال  -8

 تحقق نیابد .، طراحی شده بود      

 دستاورد پیش آمد باال این بود که امامان با اینکه در جامعه بودند ولی فاقد قدرت براي اجراي احکام بودند و امام  -9

 سال خانه نشین بود .  25(ع)  علی     

 ماه ي حکومت  امام علی (ع) بود . 9سال و  4ت ، دوره ي کوتاه نمونه ي انسانی حکوم عالی ترین -10

 دو سال قبل از رحلت پیامبر وقتی مکه تصرف شد به ظاهر اعالم مسلمانی کرد .( رهبر مشرکان مکه ) ابوسفیان  -11

 ت هجري جانشین پیامبر شد و حکوم 40دشمن رسول خدا معاویه پسر ابوسفیان بود که در سال  سخت ترین -12

 ... » انقَلَبتُم علی اَعقابِکُمو ما محمد الّا رسولٌ ... اَ فَان مات اَو قُتلَ « را به خالفت تبدیل کرد .       

 از هیچ کار زشتی ابایی نداشت حتی زنان را مجبور به طالق می کرد تا با او  معاویهفرزند و جانشین  یزید -13

 سگ بازي و میمون بازي می کرد .،   می خورد آشکارا شراب، ازدواج کنند       

 . ندمنقرض شدند و بنی عباس جاي آن ها آمد (ع) امام صادقزمان  در یعنی 132بنی اُمیه در سال  -14

 بنی عباس خود را عمو زادگان امامان معرفی می کردند ولی روش سلطنتی بنی اُمیه را ادامه دادند ؛ اگر تحول  -15

 پیامبر و قرآن و امامان وجود نداشتند نامی از اسالم باقی نمی ماند .معنوي زمان       

 مشکلی دارم زِدانشمند مجلس باز پرس                      توبه فرمایان ، چرا خود توبه کمتر میکنند؟                     
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 به نام خدا 
 

                                                              ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

       ☼چهار مشکل و مسئله ي دوران خلفا :   -16

 تحریف در معارف اسالمی و جعل حدیث  -2دیث پیامبر                          ممنوعیت نوشتن احا -1      

 تبدیل حکومت عدل پیامبر به سلطنت قیصري و کسرایی  -4ظهور شخصیت ها و الگوهاي غیر قابل اعتماد           -3      

 منتقل می شد . دیگرانبه بعد از رحلت پیامبر نوشتن احادیث ممنوع شد و فقط از طریق حافظه  -17

 ننوشتن احادیث باعث می شد در نقل آن ها خطا پیش بیاید و جاعالن حدیث بتوانند حدیث جعلی بسازند و  -18

 ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر ) -1(  وجود نداشته باشد . منبعی براي تشخیص حدیث هایی درستمدرك و       

 سلیقه هاي به ناچار بی بهره می ماندند و  منبع هدایتمردم از یک  ننوشتن حدیث این بود که مهم ترین اشکال -19

 ) 1(  شخصی را در احکام دین دخالت می دادند .      

 ننوشتن اَحادیث مشکلی براي شیعیان ایجاد نمی کرد زیرا آن ها از طریق امامان معصومِ خود که سخنانشان -20

 ) 1(  ترسی داشتند .مانند پیامبر معتبر بود ، به احادیث دس      

 ) 2(  یعنی غیر مسلمانانی که دینشان کتاب آسمانی دارد ؛ مانند : یهودي و مسیحی . اهل کتاب -21

 بود که به ظاهر مسلمان شده بود و در مسجد می نشست و اهلِ کتاب  که بود ؟ یکی از علماي کَعب االَحبار -22

 جعل حدیث ) - 2 ( . را وارد تفسیر قرآن می کرد داستان هاي خرافی درباره ي پیامبران        

 حاکمان بنی اُمیه و بنی عباس به اندیشه هایی میدان می دادند که به قدرت آن ها کمک می کرد و مردم را  مطیعِ آنها -23

 ) 2(  یزه می گرفتند .کرد و برخی دنیا دوستان به خاطر نزدیکی به این حاکمان از قول پیامبر حدیث جعل می کردند و جا می      

 شخصیت هاي برجسته هستند و اگر این شخصیت ها دنبال  عموم مردم در اعتقادات و رفتار خود دنباله رويِ -24

 ) 3(  کماالت یا زشتی ها بروند مردم هم دنبال آن ها می روند .      

  )ع (  امام علی: مانند ؛ و شجاع و عدالت طلب مردم انسان ها ي آزاده ، در آن زمان که رسول خدا اُسوه و سرمشق بود  -25

 ) 3( مقداد و ابوذر را سرمشق قرار می دادند .       

26- نزوا کشیده می شوند و افرادي که در اندیشه هر چه از زمان پیامبر فاصله می گیریم شخصیت ها ي اصیل به ا 

 ) 3( اه برجسته پیدا می کنند . و عمل از اسالم دور هستند اُلگوي مردم می شوند و جایگ      

 ) 3(  ) ظهور شخصیت ها و الگوهاي غیر قابل اعتماد -3(   :  26تا  24مفهوم نکته ي       

 ) 4(  می نامیدند .سري کَ را ایرانمی نامیدند و حاکمان  قیصررا  رومحاکمان  -27

 ) 4(  پیامبر حکومتش را بر پایه ي برابري و مساوات بنا نهاد . -28

 ) 4(  ست .تقواپیامبر اعالم کرد همه ي انسان ها از یک مرد و زن آفریده شده اند و مالك کرامت و گرامی بودن  -29

 ) 4(  . ( انقلبتم علی اَعقابِکم = بازگشت به  عقب )بعد از رحلت پیامبر جاهلیت در لباسی جدید وارد زندگی مسلمانان شد  -30
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 به نام خدا 
 

                                                                                 ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

 خود را در جبهۀ دوستان قراردادن ، تبدیل حکومت به سلطنت و ساختن کاخ و تصرف  عبارت : با تزویر و نیرنگ -31

                        ) 4(    زمین هاي مسلمانان توسط پادشاهان مربوط به تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت قیصري و کسرایی است .      

                                                 احیاي ارزشهاي راستین توسط اماماندرس هشتم : 

 هستند . (ص)پیامبر  خطاب بهآمده ، » بگو = قُل « آیاتی که در آنها کلمه ي  -1نکته ي  

 ر می باشند و به اخالص پیامبر هم اشاره آمده درباره ي پاداش و اَجر و مزد پیامب اَجرآیاتی که در آنها کلمه ي  -2

 ( و با هم ارتباط مفهومی دارند . ) دارند ؛ چون پیامبر اَجر خود را از خدا می خواهد .     

 من براي رسالت از شما مزدي  بگو » : اال من شاء اَن یتَّخذَ الی ربِه سبیالقل ما اَساَلکم علَیه من اَجرٍ « آیه ي  -3

 نمی خواهم مگر از کسی که بخواهد راهی به سوي پروردگار پیش گیرد .      

 جرِ من جري که از شما خواستم به سود خودتان است اَبگو آن اَ... » :  فَهو لَکُمقل ما سألتَکُم من اَجرٍ « آیه ي  -4

 فقط با خداست .     

 اَجرِ من فقط با خداست . ← ه ي آیه ي باال در ادام» : ان اَجري اال علَی اهللا ... « آیه ي   -5

 ( مثلِ درس اول پیش ) : مشهود بودن خدا او در هر چیزي مشهود است . مفهوم » : و هو علی کُلِّ شَی ء شهید « عبارت  -6

 هیچ اَجري  از شما نمی خواهم بگو به خاطر رسالت ... » : ال الَموده فی القُربی اَساَلَکم علَیه اَجراً ا قل ال« آیه ي  -7

 شوري ) 23( به جز دوستی خاندانم و هرکس کارِ خوبی انجام دهد بر خوبی او می افزاییم .     

 سوره ي شوري پیامبر فرمود منظور از خاندان و نزدیکان من علی و فاطمه و حسن و  23بعد از نزول آیه ي  -8

 حسین (ع) می باشد .    

 راه را اشتباه رفتند امام علی عاقبت آنان را پیش بینی می کرد و راه نجات را به آن ها نشانبسیاري از مردم  -9

 را تشخیص دهید که رها کنندگان و پشت کنندگان به  راه رستگاريمی داد : آگاه باشید که وقتی می توانید      

 نید که شکنندگان پیمان را تشخیص دهید را بشناسید وقتی می توانید به عهد خود با قرآن وفا ک صراط مستقیم     

 و آن گاه می توانید پیرو قرآن باشید که فراموش کنندگان قرآن را بشناسید .     

 طلب کنید ، آنان هستند که  )= اهل بیت (  راه حل نهایی را این طور بیان می کند :  همه این ها را از اهلش(ع) امام علی -10

      نشان حکایتگر توانایی و دانش آن هاست ، سکوت شان خبردهنده ي منطق و گفتارشان است نظر دادن و حکم کرد 

 در میان آنان شاهدي صادق و در عین سکوت ، گویاست . دین ؛و ظاهرشان نمودار باطنشان می باشد       

 می رسد .  به پایان( یعنی دریافت و ابالغ وحی ) اول رسالت  يِ قلمرو ) ص( با آمدن قرآن و رحلت پیامبر -11

 د : نمی باش  همان مسئولیت هاي دوگانه ي امامت) ص( پیامبررسالت  دیگرِ يدو قلمرو -12

 ( حکومت )والیت ظاهري  -2 مرجعیت دینی                       -1      
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 به نام خدا 
 

                                                                        ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

 امامان با انجام مسئولیت هاي دو گانه تالش کردند از مسخ و تحریف اسالم جلوگیري کنند و مردم را از ظلمت  -13

 اغوت ها به روشنایی برسانند .ط      

 باقی بماند .؛ استوار است  امامتو  عدل،  توحیدسبب شد تا چهرة اسالم راستین که بر اساس علت ) = ( تالش ائمه  -14

 ) . ( این ها علمی هستند با اقدامات سیاسی و حکومتی در نکته ي بعد اشتباه نشودتا :  4 امامان اقدامات مربوط به مرجعیت دینی -15

   ) ص( حفظ سخنان پیامبراقدام براي  -2 تعلیم و تفسیر قرآن                                      -1       

 تربیت شخصیت هاي اسالمی  -4 تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو         -3*     

 ی و حکومتی )( سیاساصل پیروي می کردند :  4امامان در مجاهده براي والیت ظاهري و حکومت از  -16

 بر حق معرفی خویش به عنوان امامِ -2        عدم تأیید حاکمان                                  -1       

 انتخاب شیوه ي درست مبارزه  -4 *        ه مردم                         آگاهی بخشی ب -3       

17- ت ،  ( که قرآن را تفسیر کنند ، مانند کعب االحبار .صالحیت میدان می دادند  حاکمان زمان به افراد فاقد1مرجعی ( 

 تعلیم و تفسیر قرآن توسط امامان ، مشتاقان معارف قرآنی ، حتی آنان که تابع امامان نبودند از معارف ي در نتیجه  -18

  ) 1مرجعیت ،  ( قرآن بهره بردند .      

 ) 2مرجعیت ،  (ل میکردند و میگفتند این آموزشها از پیامبر است . امامان سخنان پیامبر را به امام بعدي منتق -19

 رفت و در نیشابور حدیث سلسله الذهب را بیان فرمود .( پایتخت مأمون )  مروامام رضا به اجبارِ مأمون از مدینه به  -20

 . ندا امام و معصوم و مثل طال پاكسلسله الذهب یعنی زنجیرة طال زیرا تمام راویان آن از امام رضا تا پیامبر همگی  -21

 صنی ... کلمه ي ال اله اال اهللا قلعه ي محکم من کلمه ال اله اال اهللا ح: ) ) ص(حدیث سلسله الذهب : ( خدا به پیامبر  -22

 ) 2مرجعیت ،  (است و هرکس وارد آن شود از عذاب من در اَمان است .       

 ال اله اال اهللا » : بِشروطها و اَنا من شروطها « با اندکی درنگ می فرماید : (ع) ا بعد از حدیث سلسله الذهب امام رض -23

 قلعه ي خداست به شرط هاي آن و من از شرط هاي آن هستم .      

 این بود که توحید فقط یک لفظ و شعار نیست بلکه باید در زندگی اجتماعی ظاهر شود و (ع) مقصود امام رضا  -24

 توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام که همان والیت خداست ، میسر می شود .   تجلی       

 با گسترش سرزمین هاي اسالمی سؤال هاي مختلفی پیش می آمد و امامان با تکیه بر علم الهی اظهار نظر  -25

 ، مرجعیت دینی ) ( پاسخ می دادند ) ( جزء تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نومی کردند .       

 ) 3مرجعیت ،  ( ثمره ي حضور سازنده ي امامان در جامعه فراهم آمدن کتاب هاي بزرگ حدیث و سیره ي امامان بود . -26

 از خطبه ها ، نامه ها و کلمات حضرت علی است .  بخش هایینهج البالغه  -27

 ست .ا است و کتاب صحیفۀ سجادیه دعاهاي امام سجاد(ع) یهزار سخن کوتاه از عل11 کتاب غُرَرالحکم و دررالکلم شامل -28
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 به نام خدا 
 

                                                                        ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

 ربعه جزء تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو و مرجعیت دینی می باشند .تمام این کتاب ها و کتب اَ -29

 ) 2مرجعیت ،  (: مهم ترین مجموعه ي احادیث پیامبر و امامان :   کتب اربعه ي شیعه -30

 ( مرحوم صدوق )من ال یحضُرُه الفقیه  -2 ك ) _( ك  )       ( کُلینیکافی  -1 

   ( شیخ طوسی )    استبصار  -4 ( شیخ طوسی ) تَهذیب  -3 

 از وظایف انسان هاي بزرگوار تربیت افراد مستعد است و این شاگردان امامان اندیشه هاي اسالم را در عالم  -31

 صیت ها ) خبیت شتر -4مرجعیت ،  ( گسترش دادند .      

 می کردند :  امامان از دو جهت با حاکمان زمان مبارزه -32

 اول : از آن جهت که رهبري از جانب خدا به آنان سپرده شده بود و الزم بود براي این وظیفه به پا خیزند .         

 کردند . با آن مقابله میمر به معروف یفۀ ادوم : از آن جهت که سکوت در مقابل ظلم را گناه میدانستند و بر اساس وظ      

 کردند  امامان هیچ یک از حاکمان زمان خود را تأیید نکردند گرچه در مواردي عملِ بعضی از حاکمان را تأیید می -33

   )عدم تأیید حاکمان  -1، والیت ظاهري  (می دانستند .  یکسان  ) ص(اما آنان را در غصب خالفت پیامبر       

  همزمان  جاهده ي امامان یعنی عدم تأیید حاکمان و معرفی خود به عنوان امام ، همواره براي حاکماندو اصل اول م -34

 می کردند و همه ي آنان را شهید کردند .  روشن بود ، به همین جهت با امامان بد رفتاري      

 ) 3 (یک اصل اساسی می دانستند . ائمه راه رهایی مسلمانان را آگاه شدن آنان می دانستند و رشد و آگاهی مردم را  -35

 ( تَشَیع ) امامان شیوة مبارزه با حاکمان را مطابق زمان برمی گزیدند به گونه اي که هم تفکر اصیل اسالم راستین  -36

 باقی بماند هم بناي ظلم و جور بنی اُمیه و بنی عباس سست شود و در عین حال روش زندگی امامان  به عنوان        

 )  شیوه ي مبارزه  -4( والیت ظاهري ، اسالم حقیقی به نسل آینده معرفی گردد .       

 مبارزه ي مخفی و آشکار نکردن ایمان در شرایط اضطراري به طوري که بیشتر ضربه بزنی و کمتر  : یعنیتَقیه اصلِ  -37

 )  ي مبارزه شیوه  -4( والیت ظاهري ، :  56تا  36مفهوم نکته ي بخوري .  ضربه      

 ( تَقیه )امامان با مخفی نگه داشتن ارتباطشان با یاران خود آن ها را از دست حاکمان سالم نگه می داشتند .  -38

 ( تَقیه ) سال سکوت کرد هر چند از حاکمان انتقاد می کرد . 25امام علی براي حفظ نظام نوپاي اسالمی  -39

 ویه دستور جهاد داد ولی وقتی دید معاویه با نیرنگ فرماندهان سپاه را فریب علیه معا، امام حسن مانند امام علی  -40

 )  شیوه ي مبارزه  -4( والیت ظاهري ،  ( تَقیه ) مسلمانان صلح نامه ي معاویه را امضاء کرد . براي حفظ جانِ، داده       

  ( تَقیه ) زیر بیعت یزید هم نرفت . امام حسین در زمان معاویه به خاطر صلح نامه ي برادرش جهاد نکرد ولی -41

 پس از شهادت امام حسین سازمان تَشَیع از هم پاشید به همین جهت امام سجاد از طریق دعا به تجدید بناي  -42

 آن پرداخت و به سبب همین اقدام بار دیگر شیعه بعنوان یک جریان بزرگ فکري و سیاسی در جامعه ماند .      
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 به نام خدا 
 

                                                                                ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

 )(ع)  ( نهضت علمی امام باقرهاي امام سجاد در دوران امام باقر زمان معرفی اسالم اصیل فرا رسید . در اثر فعالیت  -43

 امام باقر اقدام علمی و فرهنگی مهمی را آغاز کرد و آن پایه گذاري یک مدرسۀ بزرگ علمی در شهر مدینه بود . -44

 . باز داشتولی چون شرایط مناسب نبود امام باقر او را  براي قیام به او مراجعه کرد امام باقرزید بن علی برادر  -45

 عموي خود اجازة قیام داد . ، امام صادق به زید  -46

 و در مراسم حج حق حکومت را از آنِ خود دانست . روزِ عرفه امام صادق در  -47

 شاگرد ) 4000( امام صادق مدرسه ي علمی امام باقر را توسعه داد و هزاران شاگرد تربیت کرد .  -48

 در زمان امام صادق ناخوشنودي از بنی اُمیه به اوج رسید . -49

 دو جناح علیه اُمویان فعالیت می کردند یکی عباسیان و دیگري علویان . -50

 بنی عباس بر بنی اُمیه پیروز شدند و دوران اختناق و سخت گیري نسبت به علویان دوباره آغاز شد . -51

 ختناق شدید بود و ایشان در قالب تَقیه به مبارزه ادامه داد و سالهاي طوالنی در زندان ماند .دورة امام کاظم ا -52

 ده سالِ اولِ امامت امام رضا در دوره ي هارون عباسی بود که دورانی سخت و مشکل بود . -53

 ولیعهد و جانشین خود  با روي کار آمدن مأمون زمینه ي فعالیت شیعیان بیشتر شد ، او با اجبار امام رضا را -54

 معرفی کرد اما بعداً به خاطر ناکامی در نقشه اش امام را به شهادت رساند .       

 با شهادت امام رضا مرحله ي سختی آغاز شد و رفت و آمد به خانه ي امام جواد هم مشکل شد . -55

 ت و در آنجا شهید شد و امام حسن عسگري رف( مرکز خالفت ) در سامرا  امام هادي به اجبار به یک پادگان نظامی -56

 )  شیوه ي مبارزه  -4( والیت ظاهري ، :  56تا  36مفهوم نکته ي    هم در همین محل شهید شد .      

 ( والیت معنوي ).  ندو برکت ا واسطه ي خیرپس از پیامبر امامان  -57

 امامان قرار می گیرند و انوار حکمت بر قلب  مورد توجه روح خود را پاك کرده اندانسان هاي با فضیلت که  -58

 ( والیت معنوي ) آنان تابیده می شود این امدادهاي معنوي چنان گسترده است که نمی شود آن را درك کرد .      

 و اگر خدا عنایتش را از کسی قطع کند هیچ چیز برایش باقی نمی ماند . از طرف خداستوالیت معنوي امامان  -59

 ( والیت معنوي و توحید در عبادت )آن هاست .  واقعیِ بندگیِو منزلت انسان هاي با فضیلت ناشی از مقام  -60

 آنکه آورد مرا باز برَد اندر وطنم من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم                                                       

                                                      ن ( عج )امام زما خورشید پنهان =درس نهم : 

 هجري در سامرا متولد شد . 255سال در نیمه ي شعبان (عج) امام مهدي  -1نکته ي  

 د و ایشان را به یاران نزدیک معرفی می کرد .زنده بو 260امام حسن عسکري پدر ایشان تا سال  -2

 ) 329( تا سال  طول کشید .  سال 69سالگی شروع شد و  5غیبت صغري : بعد از شهادت امام عسگري از  -3
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 به نام خدا 
 

                                                                        ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

 ( نُوابِ خاص یا اَربعه )با پیروان خود ارتباط داشت .  نفر 4در غیبت صغري امام زندگی مخفی داشت و از طریق  -4

 . ( نامه )تعیین نکند زیرا غیبت کبري آغاز شده  یامام از او می خواهد جانشین، از درگذشت آخرین نایب  روز قبل 6 -5

 هیچ نایب خاصی ندارد .(عج)  زمانهجري شروع شده و تا کنون ادامه دارد و امام  329غیبت کبري از سال  -6

 ( فَانَّهم حجتی علَیکم )ند . نائب عامِ امام زمان هست، در غیبت کبري فقها و راویان حدیث  -7

 این بدان سبب است که خدا » : ما بِاَنفُسهِم  یغَیِّروانعمه اَنعمها علی قومٍ حتی یراً مغَذلک بِاَنَّ اهللاَ لَم یک « آیه ي  -8

 ی داده مگر آن که آن ها تغییر دهند وضع خودشان را  . متغییر نمی دهد نعمتی که به قو     

 ) 18تا  9زیر و نکته  آیه يبا ( هم مفهوم  می باشد .  است که تغییر کردن مردم(عج)  مفهوم : درباره ي علت غیبت امام زمان     

 نمی دهد مگر این که   خدا سرنوشت هیچ قومی را تغییر» : ما بِاَنفُسهِم  یغَیِّروا انَّ اهللاَ ال یغَیِّرُ ما بِقومٍ حتی« آیه ي  -9

 ودشان وضع خود را تغییر دهند . خ    

 می گیرد .  آن ها  اگر مردم نعمتی را که خدا به آن ها داده ضایع کنند خدا آن نعمت را از -10

 عامل از دست دادن نعمت تغییر کردن مردم است . -11

 آن جامعه می باشد . خود مردمِزمینه ساز هالکت و بدبختی یا عزت و سربلندي یک جامعه  -12

 . خدا نعمت هدایت را با وجود انبیاء و اولیاء کامل کرد و آنها دلسوزتر از پدري مهربان براي نجات مردم کوشیدند -13

 نفر از امامان را شهید کردند  11معرفی می کند ولی چون مردم ناسپاس  پدران امتپیامبر خود و امام علی را  -14

 غیبت )( علت خدا دوازدهمین امام را غایب کرد .       

 چون پیامبر و امامان ، امام دوازدهم را معرفی کرده بودند ، حاکمان بنی عباس می خواستند به محضِ تولد او را  -15

 را در محله ي نظامیِ سامرا زندانی کرده بودند .  یازدهمو  دهم بکُشَند ، به همین علت امام        

 بودن جانِ امام زمان خداوند آخرین ذخیره و حجت خود  و در خطر قدرناشناسی و ناسپاسیِ مردمبه سبب  -16

 ( علت غیبت )را از نظرها  پنهان کرد .    

 مردم براي ظهور می باشد .  عدم آمادگیادامه یافتن غیبت امام زمان باقی ماندن همان شرایط و  علت -17

 ی ، شایستگی ظهور و بهره مندي از وجود غیبت آن قدر ادامه می یابد که نه تنها مسلمانان بلکه جامعه ي انسان -18

 ایشان را پیدا کند .       

 ، بشریت عملی شدنِ وعده هاي الهی در مورد حکومت صالحان و عدالت را به چشم می بیند .  زمان ظهوردر  -19

 پیامبر : خدا زمین را از قسط و عدل پر می کند بعد از این که از ظلم و جور پر شده باشد . -20

 و زیاده روي آن ها  ستمگري انسان ها: زمین از حجت خدا ( امام ) خالی نمی ماند اما خدا ، به علت (ع) علی  -21

 در گناه آن ها را از وجودش بی بهره می کند .       
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 به نام خدا 
 

                                                                                  ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

 که انجام دهیم  گناهی:  قضاي حتمی خدا این است که اگر نعمتی را بدهد آن را پس نمی گیرد مگر (ع)  امام باقر -22

 ( هم مفهوم )رعد را خواند  11انفال و  53شایستگی نعمت را نداشته باشیم سپس دو آیه ي اول درس یعنی آیه ي      

 و آیاتی که درباره ي تغییر مردم سخن می گویند جزء قوانین و سنت ها هستند ولی تغییر در (ع) سخن امام باقر  -23

 با تصمیم یک فرد یا یک گروه عدالت و علم بر پا نمی شود . جامعه سنت خاص خود را دارد ؛ مثالً       

 می گیرد .  انجام والیت معنويرهبري و امامت امام مهدي در عصر غیبت از طریق  -24

 یعنی حضور دارد اما ظاهر و آشکار نیست مانند خورشیدي که  حضوراست نه  ظهورغیبت امام زمان در مقابل  -25

 بینیم .برا  ما نمی توانیم او ؛ پسابر است  حضور دارد ولی پشت      

 : حجت خدا از خیابان ها عبور میکند و به مردم سالم میکند ، می بیند و دیده نمی شود و روزي  (ع)امام علی  -26

 که ظهور می کند ، روز شادي پیروان علی و فرزندان اوست . مفهوم : او حضور دارد ولی ظاهر و آشکار نیست .      

 این پنهان بودن ناشی » است .  آفتاب پشت ابربهره بردن از من در عصر غیبت مانند بهره بردن از : «  )ج(ع امام زمان -27

 ( والیت معنوي ) ایشان است . رهبري ظاهريانسان ها در بهره مندي از  عدم شایستگیاز       

 ن به اذنِ خدا به افراد مستعد و شیعیان است ؛ ایشا والیت معنويبخش اصلی رهبري امام زمان مربوط به  -28

 می رسانند .  امداد معنوي      

 : ما از اَخبارِ شما آگاهیم ، ما در رسیدگی به شما کوتاهی نمی کنیم و اگر  شیخ مفیدامام زمان در نامه اي به  -29

 ( والیت معنوي )  ردند .دشواري ها بر شما فرود می آمد و دشمنان شما را ریشه کن می ک، جز این بود       

 ي ا: هدایت باطنی افراد ، حل بعضی مشکالت علما ، خبردادن از پاره  ( عج ) امام زمان والیت معنوينمونه ي  -30

 رویدادها ، شفاي بیماران ، دعا براي مؤمنان و دستگیري از درماندگان .      

 پشت ابر ما را  نیم و نمی شناسیم ولی مثل خورشیددوران غیبت دوران عدم رهبري نیست بلکه او را نمی بی -31

 هدایت می کند .      

 ( والیت ظاهري )بخش رهبري ظاهري خود را به عالمان دین واگذار کرده است . ( عج ) امام زمان  -32

 وجود امام همراه با ظاهر بودن در میان مردم شبیه خورشید تابان در روز روشن است . -33

 در روز است . خورشید پشت ابرم و غایب بودن از مردم شبیه وجود اما -34

 نبود امام شبیه غروب خورشید و شب تاریک است . -35

 تعیین زمان ظهور و پایان غیبت فقط در اختیار خداست . -36

 و آن چه براي ظهور الزم است احساس نیاز جهانی به کمک الهی ، نا امیدي از همه ي مکتب هاي غیر الهی  -37

 آمادگی یاران براي همکاري با ایشان .      
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 به نام خدا 
 

                                                                          ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

 تعیین کنندگان وقت دروغگویند .» :   کَذب الوقّاتون« بار فرمود :   3درباره ي زمان ظهور  (ع) امام باقر -38

 اال )( هم مفهوم باست ، مهدي نمی آید مگر ناگهانی .  مثَلِ برپایی قیامت(عج) : مثَلِ ظهور مهدي  )(ص پیامبر -39

 است اما غیر عقلی و محال نیست . غیر عاديامري (عج) عمر طوالنی امام مهدي  -40

 ند مثل این که یک عدد هم زوج باشد و هم فرد ولی برخی دیگر عادي نیستند .اَ بعضی امور محال و غیرممکن -41

 ا جوان نگه می دارد .از نظر عقلی بدن انسان می تواند هزاران سال زنده بماند ؛ خدا بدن ایشان ر -42

 سال قوم خود را دعوت می کرد پس عمر طوالنی قبالً هم سابقه داشته است . 950 نوح قرآن : حضرت  -43

                                                                *** 

 االن دونیا دي               اوغول دوغان ، درده ساالن ، دونیا دي           ، گ نوحدانحیدر بابا ! دونیا یاالن دونیا دي                   سلیماندان ، 

 هر کَسیمه ، هر نَه ویریپ ، آلیپ دي                افالطوندان ، بیر گورو آد ، گالیپ دي .....                               

 

                                           ( ظهور امام زمان ) در انتظار طلوعدرس دهم : 

 (عج)امام زمان  مفهوم : دعا براي ظهور» هجران تو اسیرم  شبِ بر آ اي آفتاب صبح امید    که در دامِ« شعرِ  -1نکته ي  

 و به خصوص در تَشَیع اعتقادي عمیق و استوار است . عقیده به موعود و منجی در اسالم  -2

 این عقیده در میان ارادتمندان اهل بیت چنان ریشه دارد که آثار آن در زندگی روزانه ي آنان مشاهده می شود . -3

 تاریخ صحنه ي مبارزه دائمی حق و باطل بوده است . -4

 ت و آزادگی تالش کردند و صفحات تاریخ را با جهاد و در جبهه ي حق خداپرستان حضور دارند که در راه عدال -5

 ایثار خود شکوه بخشیدند .    

 در جبهه ي باطل خودخواهان و خودپرستانی حضور دارند که شرك و ستمگري را پیشه ساخته و براي رسیدن  -6

 به آن به بهره کشی از انسان ها و فساد و بی بندوباري پرداختند .      

 شود یا باطل؟ با بینشِ انسان دربارة جهان ارتباط دارد .  الِ آیندة تاریخ چه می شود؟ جبهۀ حق پیروز میپاسخ به سؤ -7

 آنان که از شناخت آفریننده ي جهان درمانده اند و اداره کننده ي آن را نمی شناسند نمی توانند آینده ي روشن  -8

 براي تاریخ تصور کنند .    

 دنیا که جبهه ي حق پیروز خواهد شد .  آخرِ  =آینده ي تاریخ  -9

 آیندة روشن تاریخ نیز می باشند . آیاتی که درباره ي امام زمان و حکومت صالحان و مستضعفان هستند دربارة -10

 خداپرستان معتقدند یکی از نام هاي خدا حق است و او با حکمت خود جهان را اداره می کند پس بر اساس  -11

 باور دارند که آینده ي جهان از آنِ حق خواهد بود نه باطل .  وعده ي الهی       
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 به نام خدا 
 

                                                                                ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

 ، ذکر در زبور نوشتیم بعد از » : اَنَّ االرض یرِثُها عبادي الصالحون  الذّکرمن بعد  الزَبور و لقَد کَتَبنا فی« آیه ي  -12

 خ زمین را بندگان صالح من به ارث می برند . مفهوم : آینده ي روشن تاری      

 است . (ع)  زبور کتاب آسمانی حضرت داود -13

 ) فقط در این یک آیه در کتاب درسی ( است . تورات»  .... الذّکرمن بعد  الزَبور لقَد کَتَبنا فی «در آیه ي  ذکرمنظور از  -14

15-  » ونُرید نَّ عفوی الذینَ اُلَاَنَ نَمم االَئمه ستُضعلَهی االرض و نَجعستضعفان    اراده کردیم که منت بگذاریم بر» : . ..ا فم 

 مفهوم : آینده ي روشن تاریخ = ظهور امام زمان و پیروزيِ جبهۀ حق در زمین و قرار دهیم آن ها را امامان و وارثان زمین .       

 : خدا وعده داده » ... و لَیبدلَنَّهم من بعد خوفهم اَمنا م هلَیمکنَنَّ لهم دینَ الذین آمنوا ... لَیستَخلفَنَّهم ... و وعد اهللا«  -16

 به کسانی از شما که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند که آنان را در زمین جانشین قرار دهد همان طور که قبلی ها را جانشین      

 را به ایمنی تبدیل کند . ( آینده ي تاریخ )  بیمشاناست و  که برایشان پسندیده  دینشان را مستقر سازدقرار داد و براي آنان      

 پیامبران براي تحقق وعده ي خدا از طرح خاصی براي پایان تاریخ سخن گفته اند : آنان می گویند در پایان  -17

 دهد که  یظهور می کند و حکومت جهانی و عادالنه تشکیل م ولیِّ الهیتاریخ وقتی شرایط کامالً آماده شد یک        

 فقط براساس دین خدا اداره می شود .        

 دین حقو هدایت با  او کسی است که پیامبرش را:  »رسلَ رسوله بِالهدي و دینِ الحق ... و لو کَرِه المشرکون اَ هو الذي«  -18

 ) ( آینده ي تاریخد . نخواهن مشرکاناگرچه  گردانَدو پیروز فرستاد تا دین حق را بر همه ي ادیان چیره       

 پیامبران در اصل الهی بودن پایان تاریخ و ظهور ولی خدا براي برقراري حکومت جهانی اتفاق نظر دارند .  -19

 آخرین فرزند امام حسن عسکري و امام دوازدهم هم نام پیامبر است و مهدي یکی از لقب هاي ایشان است ایشان  -20

 )قیده ي ما مسلمانان = شیعیان ع (اهللا ) و با توجه خاصِ خدا به حیات خود ادامه می دهد .  ۀَقی( ب ذخیره ي الهی است     

 .است است ولی هنوز به دنیا نیامده (ع) از نسل پیامبر و فاطمه (ع) در کتاب هاي اهلِ سنَت تأکید شده مهدي  -21

 فایده دارد :  4ان در جامعه زنده بودن امام زمان و مشخص بودن پدر و مادر ایشان و حضور ایش -22

 که خود را مهدي معرفی کند به زودي شناخته می شود . ماجراجوي فریبکاري: هر  اول

 . دوم : پیروان ایشان ، امام خود را حاضر می یابند و می دانند او از حالِ مسلمانان و فداکاري هاي مؤمنان اطالع دارد

 حاضرِ خود سخن بگویند و براي رضایت ایشان تالش کنند . سوم : هرگاه احساس کنند می توانند با امام

 چهارم : جامعه از هدایت و والیت معنوي ایشان برخوردار می گردد .

 را در دلها زنده کرده است . اصلی به نام انتظارنگاه مثبت دین به آینده ي تاریخ و اعتقاد به امام زمان ،  -23

 : آرمانِ خود را می شناسد و یقین دارد روزي این هدف در جهان محققبه معنی خاصِ کلمه  منتظرانسان  -24

 شود پس همواره تالش می کند و از آنجا که به خدا و آخرت ایمان دارد می داند که پاداشش را خواهد گرفت . می     
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 به نام خدا 
 

                                                                         ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

 ند .می ک  می گوید و به امید فرداي درخشان تالش  »نه  «به واقعیت هاي ناهنجار  جامعه ي منتظر -25

 جامعه ي منتظر حکومت طاغوت را نمی پذیرد و در جهت جامعه ایی که انتظارش را می کشد حرکت می کند  -26

 مثالً اگر در انتظار عدالت جهانی است ؛ او هم براي تحقق عدالت تالش می کند .       

 پویایی جامعه ي شیعه به دو عامل وابسته است : -27

 اعتقاد به عاشورا و آمادگی براي شهادت در راه عدالت .  : گذشته ي سرخ -1        

 : باور به مهدویت و نپذیرفتن طاغوت و تالش براي عدالت و انسانیت . آینده ي سبز -2        

 تا :  4در دوره ي غیبت  مهم ترین مسئولیت هاي منتظر -28

 دعا براي ظهور  -4 ایجاد آمادگی در خود و جامعه   -3 پیروي از امام عصر   -2تقویت معرفت ، ایمان و محبت امام  -1   

 ... )تقویت  -1 ( والیت و محبت امامِ عصر را بپذیرد .پیامبر : هرکس دوست دارد خدا را در حالِ ایمان کامل مالقات کند ،  -29

 گارنگ پیدا می شود و عصرِ غیبت ، عصرِ دو دلی ها و شک و تردید هاست ؛ در این دوره فتنه هاي گوناگون و رن -30

 تقویت ... ) -1( بی ایمانی را تبلیغ می کنند ؛ مؤمن حقیقی به خود تردید راه نمی دهد .       

 غایب پیامبر به امام علی : بزرگترین مردمان در ایمان و یقین آیندگان هستند زیرا پیامبر را ندیده اند و امام آن ها  -31

 ) تقویت معرفت و ایمان و محبت -1( مفهوم : مسئولیت اولِ منتظر  ، و احادیث ایمان می آورند.  است و فقط با خواندن قرآن      

 ) 2(  پیروي از امامِ عصر پیروي از دستور آن حضرت مبنی بر مراجعه به عالمانِ دین  و تبعیت از آنان است . -32

 پیروي از امام ) -2( یش از قیام نیز پیرو او باشد . پیامبر : خوشا به حالِ کسی که به حضورِ قائم برسد در حالی که پ -33

 ) 3( ( آمادگی )  منتظر ، عصرِ غیبت را عصرِ آماده باش براي یاري امام تلقی می کند و هر لحظه منتظر نداي ایشان است . -34

 سی خواهند گفت :  مانند قوم مو عدم آمادگیآنان که در زندگی با باطل مبارزه نکرده اند در روز ظهور به علت  -35

 ) 3(  تو و پروردگارت بروید بجنگید ما اینجا می نشینیم .      

 درباره ي کسانی که با امام پیمان می بندند و بیعت می کنند می فرماید : امام به این شرط با آنان  )ع(امام علی  -36

 ه ظلم خون ریزي نکنند ، به خانه اي هجوم بیعت می کند که : در امانت خیانت نکنند ، اهل دشنام نباشند ، ب      

 ساده زیست باشند ، بر مرکب هاي گران قیمت سوار نشوند ، لباس هاي فاخر نپوشند ، به یتیمان ستم ، نبرند       

 ایجاد آمادگی ) -3( نکنند ، شهوت رانی و احتکار نکنند ، شراب ننوشند و در راه خدا با شایستگی جهاد کنند .       

 (ع) : یاران مهدي (عج) مردمانی مقاوم ، سرشار از یقین و استوارتر از صخره ها هستند که اگر به کوه ها  امام صادق -37

 ایجاد آمادگی ) -3( روي آورند آن ها را متالشی می کنند .        

می حق و باطل در  جبهه ي چه کسی می تواند یار امام زمان باشد؟ کسی که قبل از ظهور تمرین کرده و در نبرد دائ -38

 ایجاد آمادگی ) -3(  حق بوده و ویژگی هایی مثل شجاعت و پاکدامنی را در خود پرورانده باشد .
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 به نام خدا 
 

                                                                        ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

 کسانی که فقط با دعا و گریه سر می کنند و در نبرد حق و باطل حضور ندارند ، شجاعت از جان گذشتگی را  -39

 ( ایجاد آمادگی ) ترك می کنند . ندارند و در نبرد سپاه امام ، صحنه را       

 ند .اَ یاران امام زمان پیش تازان تحول جهانی و سازندگان تمدن متعالی اسالم -40

 ) 3(  نفر از آن ها زن هستند و اکثراً جوان می باشند . 50یاران پیامبر در بدر )  ( =نفرند  313هسته ي مرکزي یاران  -41

 است  زیرا فرج و گشایش واقعی برترین اعمال و محبوب ترین کارهابودن از انتظار فرج و در انتظار ظهور  -42

 براي دین داران با ظهور آن حضرت حاصل می شود .       

 براي ظهور است . دعا الزمه ي انتظار  -43

 می گردانی و نفاق و اهلش را  دعاي افتتاح براي ظهور : خدایا آن دولت با کرامتی را طلب می کنم که با آن اسالم و اهلش را عزیز  -44

 ده  و کرامت دنیا و آخرت را بر ما ارزانی دار . خوار می سازي ؛ ما را در آن دولت از دعوت کنندگان به طاعت خود قرار       

 الذینَ آمنوا و عملوا الصالحاتدر آینده ي تاریخ چه کسانی حاکمان زمین خواهند شد ؟  وعده ي الهیطبق  -45

 الذینَ اُستُضعفوا فی االَرضدر آینده ي تاریخ چه کسانی حاکمان زمین خواهند شد ؟  اراده خداوندق طب -46

 عبادي الصالحونتاریخ چه کسانی حاکمان زمین خواهند شد؟  ةاست که در آیند در زبور نوشته شدهقرآن میگوید :  -47

    .                                               مرجعیت و والیت فقیهدرس یازدهم : 

 راه پیدا نخواهد کرد به همین جهت کتاب هدایت ما خواهد بود . باطل قرآنهیچ گاه در  -1نکته ي  

 چه ، کتاب راه پیدا نخواهد کرد چه پیش از آن : باطل در این » ...  هلفال یأتیه الباطل من بینِ یدیه و ال من خَ« عبارت  -2

  . ؛ قرآن از منابع فقه استآن  عصمتجاودانگی و قرآن عصمت  ؛ مفهوم : در قرآن هیچ اشتباهی وجود نداردبعد از آن .     

 خداوند ، مسیر هدایت و دین حق را با ارسال رسوالن در اختیار ما قرار داده است . -3

 او کسی است که پیامبرش را با » :  لمشرکونق ... و لَو کَرِه احال دي و دینِالههو الذي اَرسلَ رسوله بِ« آیه ي  -4

 بدشان بیاید . مشرکانهدایت و دین حق فرستاد تا دین حق را بر همه ي دین ها پیروز کند اگر چه     

 هر انسانی ، براي رستگاري ، باید به دستورات قرآن و دین الهی عمل کند . -5

 بگیرند ، باید کسانی این مسئولیت را  دانش دین را به طور عمیق و تخصصی فراچون همه ي مردم نمی توانند  -6

 ( آیه ي نفر )بپذیرند تا سایر مردم براي به دست آوردن احکام به آنان مراجعه کنند .      

   می شود که مؤمنان همگی اعزام شوندو ن... » :  ۀٍرقََ من کُل فنَفَرَو ما کان المؤمنون لینفَروا کافه  فَلوال « ر : فَآیه ي نَ -7

 و وقتی به سوي مردم د ) نه کنقُّفَ( در دین تَ دندانش دین بیاموزکنند تا  نمی  پس چرا از هر گروهی چند نفري کوچ     

 و تقلید کنند .از هر قومی فقط چند نفر باید مرجع تقلید شوند و بقیه از ابر می گردند آن ها را انذار کنند . مفهوم :  انخودش    

 والیت ظاهري  -2مرجعیت دینی    -1مسئولیت هاي دوگانه ي امامان :  -8
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                                                             ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

 ( مرجعیت فقیه ) در دوره ي غیبت کبري مرجعیت دینی توسط فقیه مرجع تقلید انجام می گیرد .  -9

 والیت ظاهري و حکومت اسالمی در غیبت کبري توسط والیت فقیه انجام می گیرد .  -10

 ان امامان آن ها دانشمندانی تربیت می کردند که به شهرهاي دور دست بروند و احکام اسالم را به مردم در زم -11

    ) ( آیه ي نفربیاموزند این روش برگرفته از قرآن بود .       

 نامیده می شوند . فقیه افرادي که به معرفت عمیق در دین می رسند ؛   یعنی تفکر عمیق تَفَقُّه  -12

 کسی که از امام خود دور افتاده سخت تر از حال یتیمی است که پدرِ خود را از دست داده  : حالِ(ص) یامبر پ -13

 زیرا در مسائل زندگی نظر امام را نمی داند ؛ البته اگر یکی از پیروان ما که با علوم و دانش ما آشناست ، وجود       

 تقلید کردن : مفهوم در این صورت او در بهشت با ما خواهد بود . داشت ، باید دین را به دیگران آموزش دهد       

 هرکس از فقها نگه دارنده ي نفس و » : فَاَما من کانَ منَ الفُقها صائناً لنَفسه ... فَللعوامِ اَن یقَلدوه : «  )ع(امام صادق  -14

 تقلید کردن و هم مفهوم با آیه ي نفر: مفهوم کنند . نگهبان دین و ... بود بر مردم عوام واجب است از او تقلید       

 واهله مخالفاً -3لدینه  حافظاً -2لنَفسه  صائناً -1شده : شرط بیان  4براي مرجع تقلید  )ع(در حدیث امام صادق  -15

        4- ماً طیع اَمرِ موالههواي نفس خود ولف مخادین خود و  نگهباننفس خود و  نگه دارنده يیعنی : ؛  ل خداي خود  داررفرمانب 

 از میان کسانی که   : فرمود ؟ در جواب کسانی که پرسیدند براي قضاوت به چه کسی مراجعه کنیم (ع) امام صادق  -16

 ( تقلید کردن )در احکام دین تخصص دارند یکی را برگزینید ؛ من چنین شخصی را قاضی و حاکم قرار دادم .       

 م صادق دربارة کسانی که براي قضاوت به سالطین یا قاضی آن ها مراجعه می کنند فرمود : هرکس به حق یا اما -17

 ناحق به چنین کسانی مراجعه کند به طاغوت مراجعه کرده و این مخالف کالم خداست : یریدونَ اَن یتَحاکَموا      

 خواهند براي داوري نزد طاغوت بروند در حالیکه باید به او کافر شوند . الی الطاغوت و قَد اُمروا اَن یکفروا بِه : می      

 براي قضاوت باید نزد یکی از کسانی که سخن ما را روایت می کنند و در احکام دین : بعد از این سخن فرمود  -18

 قها )  فُ . ( تقلید ازتفکر می کنند مراجعه کنند ؛ من چنین کسی را حاکم و داور قرار داده ام       

 . » :.فَانهم حجتی . دیثناح ةِروافَارجعوا فیها الی  ۀعو اَما الحوادث الواق« امام عصر در پاسخ اسحاق بن یعقوب :  -19

 در مورد رویدادهاي جدید زمان به راویان حدیث ما رجوع کنید ؛ آنها حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنها       

 ند .ا هم مفهوم حوادث واقعهدر سخن امام صادق و حدیث شرایط فقیه  و نفر ۀآیقها می باشند با تقلید از فُ ةکه درباراحادیثی  -20

 میتواند احکام را بدست آورد و حالل و حرام را تشخیص دهد .دیث ) احا( قرآن و  دقیق منابع اسالمی ۀفقیه کسی است که با مطالع -21

 حوادث واقعهم رویدادهاي جدید که در زمان پیامبر و امامان اتفاق نیافتاده را به دست آورد . فقیه باید بتواند احکا -22

 باید به فقها مراجعه کنند  دسترسی ندارندکه میخواهند طبق اسالم زندگی کنند اما به پیامبر و امام  هر زمان مردمِ -23

 بودن  زمان شناس به : شرط ، مربوط فَارجعوا فیها الی رواه حدیثنا      
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                                                                        ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

 مردم نباید به حاکمان طاغوت مراجعه کنند و اگر از فقها پیروي نکنند ؛ عمالً طاغوت را پذیرفته اند و مخالف  -24

 قرآن رفتار کرده اند .      

 )والیت معنوي ( ما از اخبار شما آگاهیم ... ، شیخ مفید   -1یاران امام زمان :  -25

 )تقلید کردن ( حوادث واقعه .... ،  اسحاق بن یعقوب -2                            

 مسئولیت مرجعیت و والیت را بر عهده دارد . 2در دوره ي غیبت و به نیابت از امام زمان فقیه واجد شرایط  -26

 مراجعه به فقها را تقلید می گویند پس تقلید از مرجع تقلید به معناي رجوع به متخصص است . -27

 ز فقها که شرایط حکومت را دارد و رهبري جامعه را به عهده می گیرد ولی فقیه نامیده می شود .یکی ا -28

 زمان شناس  -3عادل   -2با تقوا   -1تا :  3 عالوه بر تخصص در فقه مرجع تقلیدشرایط  -29

 قدرت روحی شجاعت و  -5کفایت و تدبیر   -4زمان شناس  -3عادل   -2با تقوا   -1:  ولی فقیهشرایط  -30

 با درایت و بینش قوي نقشه هاي  شرایط پیچیده ي جهانیرهبر باید با تدبیر و کفایت باشد و بتواند در  -31

 : کفایت و تدبیر ، شرایط اختصاصی رهبر و جزء مشروعیتدشمن را خنثی کند . مفهوم       

 ن مبارزه کند و در اجراي احکام دین از         رهبر باید شجاعت و قدرت روحی داشته باشد و بدون ترس با دشمنا -32

 ) شجاعت و قدرت روحی -5(   کسی نترسد و با قدرت در مقابل تهدیدها بایستد .     

  30شرط نکته ي  5یعنی شرایط دین را داشته باشد و شرایط دین یعنی  مشروعیت رهبر -33

 ولیت یعنی به یکی از دو روش مستقیم یا غیر مستقیم هم داشته باشد ، مقب مقبولیترهبر بجز مشروعیت باید  -34

 توسط مردم انتخاب شده باشد .      

 اینگونه انتخاب شدند (ره) یعنی مردم مستقیماً رهبر را انتخاب کنند که حضرت امام خمینی رهبر  مستقیمِانتخاب  -35

 پذیرفتند .و مردم در راهپیمایی هاي سراسري با ایشان بیعت کردند و او را       

 این روش در ؛ برگان رهبر را انتخاب می کنند خیعنی مردم خُبرگان را انتخاب می کنند و  غیر مستقیمانتخاب  -36

 آمده و انتخاب حضرت آیت اهللا خامنه اي طبق قانون اساسی به روش غیر مستقیم بوده است . قانون اساسی     

 است . خبرگانباشد رهبر جامعه است ؛ تشخیص این امر با مجلس گانه را داشته 5تا وقتی ولی فقیه شرایط  -37

 خود ما به اندازه اي از علم فقه آگاه باشیم و بتوانیم فقیه اعلم را  -1: ( داناتر )  مرجع تقلید اَعلمراههاي تشخیص  -38

 ئن شویم او اعلم است .یکی از فقیهان چنان مشهور باشد که مطم -3  از دو نفر عادل بپرسیم -2 تشخیص دهیم      

 ی اسالم است ، هر کس بطور جداگانه نمیتواند ولی فقیه خود عاز آنجا که ولی فقیه بیان کننده ي احکام اجتما -39

 را انتخاب کند زیرا اداره ي جامعه با یک رهبر امکان پذیر است و در غیر اینصورت هرج و مرج پیش می آید و       

 ر تمام دنیاست . این یک امر روشن د      
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 به نام خدا 
 

                                          ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

.  : ویژگی هاي حکومت اسالمی درس دوازدهم

 )یعقوب بن اسحاق  (است .  فقیه واجد شرایط ةاز امام عصر بر عهد نیابتوالیت و رهبري جامعه در عصر غیبت به  -1نکته ي 

 رسول خدا و امامان است از این رو ولی فقیه از  از والیت و رهبري در جامعه ي اسالمی به جانشینی و نیابت  -2

 راهنمایی قرآن بهره می برد و پیامبر و اهل بیت را سرمشق خود قرار می دهد .    

 ) وظایف رهبر(            رابطه ي رهبر با مردم چگونه است ؟ -3

 رهبر نسبت به مردم دلسوز و مهربان است و از کوتاهی آن ها می گذرد و براي آن ها آمرزش می خواهد . -1    

 مثل مجلس شورا است . وجود نهادهاي مشورتی مشورت ه ي الزمبا مردم مشورت می کند ؛ با توجه به توسعه ي جوامع  -2    

 ا توکل بر خدا مانع خلل در نظام اسالمی می شود .ولی فقیه در تصمیم گیري قاطع و استوار است و ب -3    

 رهبر نسبت به سرنوشت جامعه قاطع و استوار است . -5با روش درست و منطقی به روشنگري مردم می پردازد .     -4    

 م به دین و سعادت رهبر تربیت و هدایت مرد -7رهبر نگاه برابر و قانونی به آحاد جامعه دارد و به مساوات رفتار میکند . -6    

 رهبر در برابر مستمندان و مستضعفان فروتن و در برابر ستم کاران با عزت است .  -8می داند .  بهترین حق مردمرا         

 به راه پروردگارت دعوت کن با دانش و» :  و جادلهم ... اُدع الی سبیل ربِّک بِالحکمه و المؤعظه الحسنه« آیه ي  -4

 درباره ي وظایف رهبر است . -خطاب به پیامبر است ؛ ز نیکو و مجادله ي نیکوتر اندر     

 وظایف رهبر  ؛ مفهوم : ) ص( پایداري کن همانطور که فرمان یافته اي . خطاب به پیامبر» : فَاستَقم کَما اُمرت « آیه ي  -5

  هر دومشترك وظایف   وي آورده اند سرکشی و طغیان نکنید .تو و آنان که با تو ، به خدا ر» : من تاب معک و التَطغوا «  -6

 » :م فی االَمر ... و شاوِرهلَانفَضّوا من حولک و لو کُنت فَظاً غلیظُ القلب  لنت لَهمفَََبِما رحمه منَ اهللا «  -7

    تو پراکن اگر تندخو و سنگ دل بوديشدي و مهربان با آنان نرم  الهی هربه م ردده می شدند ، از آنها درگذر و با از گ 

 ( علّت و معلول )توکل  -وظایف رهبر  -) ص(آن ها مشورت کن و وقتی تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن . خطاب به پیامبر     

 به فرمانداري مصر منصوب شد و امام علی در نامه اي به او سیماي یک حاکم اسالمی را(ع) مالک اشتر از طرف علی  -8

 جمالت جزء وظایف رهبر میباشند .  تمام این است . )علت  زیرا است و عبارت بعد از لغت  معلول( قسمت اولِ عبارت رسیم میکند . ت     

 مردم دو دسته اند یا برادر دینی تو اَند و یا در آفرینش همانند تو هستند . زیرا اي مالک : با مردم مهربان باش -9 

 این کار تو را از سرکشی نجات می دهد و عقلت را به جایگاهش بر می گرداند . زیرابزرگی خدا نگاه کن  اگر دچار تکبر شدي به -10

 خشنودي فراگیرترین  جلبِ شامل ترین و در عدل، در  : در حق میانه ترین دوست داشتنی ترین چیزها نزد تو باید -11

 کند . و رضایت عمومی خشم خواص را بی اثر میبرد  خشم عمومی خشنودي خواص را از بین میزیرا  باشد      

 رهبر باید بیش از همه در پنهان کردن عیب هاي مردم بکوشد . زیراعیب جوها را از خود دورکن  -12

 ( زیرا به بعد = علت )است .  خیانت کاراو در لباس نصیحت ظاهر می شود اما  زیرا شتاب نکن سخن چیندر قبول  -13
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 ( با ترسو مشورت نکردن = معلول ).  روحیه ي تو را سست می کندا زیرکن مشورت ن ترسوبا  -14

 . شوند نیکوکاران به کار خیر بی رغبت و بدکاران به کار بد تشویق می زیرا نظرت یکسان نباشند نیکوکار و بدکار در -15

 این گروه   زیرا ا تحقیق کنند ،و عده اي را انتخاب کن تا از وضع آنه طبقات محرومخدا را در نظر بگیر در مورد  -16

 )اَند . و دربارة وظائف رهبر اشتر از قول امام علی به مالک  16 تا 8ت ا( نکنیازمند هستند .  عدالتبیش از دیگران به     

 . شندبا مردم مسئولیت دارند از رهبر تبعیت کنند و پایبند قوانین و مقررات -1    وظایف مردم نسبت به رهبر و حکومت : -17

 وحدت و همبستگی بر محور رهبري را حفظ کنند . -3           براي اجراي قوانین و پیشرفت استقامت و پایداري کنند .   -2    

 خود را براي مقابله با ظالمان آماده کنند تا آن ها به فکر تهاجم نیافتند . -4    

 خیر خواه و نصیحت گر و یاور رهبر باشند . -6                   آگاهی سیاسی و اجتماعی خود را افزایش دهند .      -5    

 در جهت آبادانی کشور بکوشند . -8 وظیفه ي امر به معروف را انجام دهند تا مانع گسترش بدي شوند .  -7    

 . نافع فردي خود ترجیح دهندمنافع کل جامعه و نظام را بر م -10                      .  در حفظ اموال عمومی تالش کنند  -9    

 پروردگار شما خداي رحمان است از من پیروي کنید و فرمانم را » : انَّ ربکم الرحمان فَاتَّبِعونی و اَطیعوا اَمري «  -18

  وظایف مردماطاعت کنید . درباره ي        

 است این حقوق سبب دوستی  ر رهبرحق رهبر بر مردم و مردم ب: بزرگ ترین حقی که خدا واجب کرده ، (ع) علی -19

 و ارجمندي دین می شود ، مردم جز به صالح حاکمان اصالح نشوند و حاکمان جز به پایداري مردم نیکو نگردند و        

  . می شود وقتی هر دو حق یک دیگر را ادا کنند حق ارزشمند        

 رأي و نظر اکثریت مردم پدید می آید نه گروهی خاص و اساس  حکومتی است که بر: نظام جمهوري یا مردم ساالر  -20

 در کنار اسالمی بیان گر این مطلب است . جمهوريوجود لفظ       

 ؛ یعنی حکومتی که بر اساس رأي اکثریت مردم تشکیل می شود . مردم ساالر یا دموکراتیکحکومت  -21

 دینی  مردم ساالريِ یعنی= حکومت والیت فقیه یا جمهوري اسالمی  -22

 ؛ اوالً حکومت اسالمی برمبناي قوانین اسالم تشکیل می شود و تفاوت جمهوري دموکراتیک با جمهوري اسالمی  -23

 قانون گذار نمی تواند خالف دستور الهی قانون تنظیم کند . ثانیاً دموکراسی رایج در جهان هدفش فقط تأمین دنیاي        

 ي الهی بی اعتنا است اما هدف اصلی نظام اسالمی سعادت اخروي و عدالت است .مردم است و نسبت به ارزش ها       

 برقراري حکومت در عصر غیبت به مؤمنان فرصت می دهد آنچه را براي آمادگی ظهور الزم است فراهم سازند . -24

 بیراهه شناخت . است که می توان در پرتو آن راه را از چراغ هدایتیمرجعیت و والیت فقیه در عصر غیبت ،  -25

 تشکیل حکومت اسالمی در عصر غیبت به معناي ارائه ي یک الگو از حاکمیت دین داران است .  -26

 من از بینوایی نیم روي زرد                              غمِ بینوایان رخَم زرد کرد                                  
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                                                             عزّت نفس             درس سیزدهم : 

 را در گروِ  سعادتخدا با فرستادن پیامبران و پیشوایان ما را به پیروي از دین دعوت کرده و رسیدن به  -1نکته ي  

 ست .پیمودن این راه قرار داده ا     

 در مقابل دیگران شکست نمی خورد و تسلیم نمی شود . انسان عزیزاست ؛  شکست ناپذیريعزّت به معناي  -2

 خود را تسلیم دیگران  می کند .، قرار دارد که به معناي شکست پذیري و تسلیم شدن است و ذلیل »  ذلّت «در مقابل عزت  -3

 ما بنی آدم را بسیار گرامی داشتیم و در دریا و » : زقناهم من الطّیبات .... و ... و ر بنی آدم کَرّمناو لقد « آیه ي  -4

 خشکی جا به جا کردیم و آنها را بر بسیاري از مخلوقات برتري دادیم . مفهوم : کرامت و عزت نفس انسان     

 تو را براي خودم . مفهوم : خدا به انسان می فرماید : اي فرزند آدم موجودات و مخلوقات را براي تو آفریدم و  -5

 رب خداست . جایگاه انسان قُ -کرامت و برتري انسان     

 ست . ( بهاي بهشت ال اله اال اهللا است . ) خود خدابهاي وجود انسان  -6

 یکی از راههاي اصلی رسیدن به کرامت و قرب الهی به نظر قرآن ، کسب عزت نفس است . -7

 دو مورد ضروري است :عزت و شکست ناپذیري در  -8

 در برابر خواسته هاي نامشروع درونی که سبب روي آوردن به گناه می شوند . -1                             

 در برابر دشمنان ظالم بیرونی که می خواهند تسلیم ظلم شویم و ذلت را بپذیریم . -2                             

 . شود کس در برابر تمایالت نامشروع بایستد گرد ذلت بر چهره ي او نمی نشیند و عزیز میهر: می آموزد  قرآن به ما  -9

 کنند پاداشی نیکوتر است  می  براي آنان که نیکی... » :  ۀال یرهقُ وجوههم قَتَرٌ و ال ذلَّللَّذین اَحسنوا ... و « آیۀ  -10

 ( درباره ي انسان عزیز و عزت نفس ) نها در بهشت جاویدان هستند . چهره شان را تیرگی و خواري نمی پوشاند و آ و      

11-  »بوا السلَّهیئات ... اَلذین کَسقُهم ذکسانیکه اعمال بد انجام می دهند مجازاتی مثل همان دارند و چهرة » :  تُره 

 گناه  سته هاي نامشروع درونی و تن دادن بهنتیجه ي تسلیم شدن در برابر خوا. مفهوم : آنان را ذلت و خواري می پوشاند       

 می دهد .  » نه« انسان عزیز و شکست ناپذیر توانایی کنترل هوس ها را دارد و به آن ها پاسخ  -12

 خود انسان است و عوامل بیرونی فقط زمینه ساز هستند . عامل اصلی انجام گناه -13

 هوس ها را کنترل کنیم و به عزت نفس برسیم .قرآن می گوید با روي آوردن به خدا می توانیم  -14

 خدا حقیقت شکست ناپذیري است که همه تسلیم او هستند و سرچشمه ي تمام عزت هاست و هرکس دنبال  -15

 عزت است باید خود را به این سرچشمه پیوند دهد .       

 هرکس عزت می خواهد بداند همۀ عزت براي خداست . » : من کانَ یرید العزه فَللّه العزه جمیعاً « فاطر  10آیۀ  -16
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  پیامبر و مؤمنانعزت براي خدا ، » : ال یعلمون  لمنافقینو لکن ا لمؤمنینو للّه العزَه و لرَسوله و ل« آیه ي  -17

 .دانند ؛ مفهوم :  هرکس به خدا و پیامبر نزدیک تر باشد عزتش بیشتر است  نمی  منافقاناست ولی       

  .است کوچکشان ن بزرگ است و غیر خدا در چشماخدا در نفس آن:  » ... فسهم فَصغُرَ ما دونهفی اَن عظُم الخالق« (ع) :  علی -18

 هم مفهوم با آیاتی که خدا را سرچشمۀ عزت می دانند .و را در بندگی خدا یافته اند  عامل درونیدر برابر  که عزتسانیکمفهوم : وصف        

 نشو در حالیکه خدا تو را آزاد مثل خودت : بنده ي دیگري  »حراً  د جعلک اهللاُو قَ كغیرِ دبال تَکُن ع «: (ع) علی  -19

 )  ... عظُم الخالق( هم مفهوم با و حفظ عزت نفس  بیرونی ظالمدشمن مفهوم : تسلیم نشدن در برابر  ه است .آفرید     

 . پیشوایان ما چون بندة حقیقی خدا بوده اند در شرایط سخت هم عزتمندانه زندگی کردند و تن به خواري ندادند -20

 اصرة مشرکان بود و جز ابوطالب و یاران اندك پشتوانه اي نداشت به بزرگان مکه که به او پیامبر وقتی در مح -21

 ، نه گفت ؛ اگر خورشید و ماه را در دستم بگذارید از حق دست بر نمی دارم .  دادند وعدة ثروت می     

 ود : مرگ باعزت از زندگیامام حسین (ع) : وقتی یزیدیان می خواستند در مقابل حفظ جانش تسلیم شود ؛ فرم -22

 .  کنم با ذلت برتر است ؛ همچنین : به خدا من دست ذلت به شما نمیدهم و همچون بردگان فرار نمی      

 که می خواست سید الشهدا را تحقیر کند ؛ فرمود :  حاکم کوفهبیداهللا بن زیاد ، در پاسخ ع زینب حضرت -23

  20هم مفهوم با نکته ي  : کرامت و عزت نفس و 24تا  21. مفهوم  مدر واقعه ي کربال جز زیبایی ندید      

 . در مقابل زلیخا با این که یک غالم بود تسلیم نشد و گفت به خدا پناه می برم یوسفحضرت  -24

 .ذلیل و خوار تسلیم نفس اماره می شود  ؛ انسانِ با کرامت و عزیز همواره به سود نفس لوامه عمل می کند انسانِ -25

 انسان است .  خود عالی و خوددانیریشه ي عزت و ذلت مربوط به  -26

 شناخت ریشه ها سبب می شود که انسان بهتر بتواند به سوي عزت حرکت کند و از ذلت دوري کند . -27

 :انسان داراي دو دسته تمایالت است  -28

 عدالت و شجاعت و ...،  وي است ؛ مانند : علمخود عالی ، مربوط به بعد روحی و معن =تمایالت عالی  -1        

 خود دانی ، مربوط به بعد حیوانی و دنیایی است ؛ مانند : ثروت ، غذا و زیور و زینت . =تمایالت دانی  -2        

 تمایالت دانی در حقیقت تمایالت بدي نیستند و براي زندگیِ دنیا الزم هستند ولی نباید از حد تجاوز کنند و  -29

 مانع رشد تمایالت عالی شوند ، این حد و مرز را خدا تعیین می کند .      

 ن به دنبال خوشبختی همیشگی اوست ؛انسان را به تمایالت عالی فرا می خواند چو، عقل و وجدان  -30

 فقط دنبال غرایز و تمایالت دانی است .نفس اماره ) = ( ولی هواي نفس       

 ه به نداي عقل و وجدان و نفس لوامه گوش می دهد و تسلیم نفس اماره نمی شود .هموار عزیز انسانِ -31

 در درون شکست میخورد و تسلیم نفس اماره می شود پس گناهکار ابتدا از درون شکست خورده است . ذلیلِ انسان -32
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 به نام خدا 
 

                                                                        ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

 را از دست داده اند و خود  عزت نفستحقیقات نشان می دهد که اکثرِگناهکاران و مجرمان افرادي هستند که  -33

 افزایش عزت نفس و تکریم انسان است .  مبارزه با کژي هاتحقیر شده اند . بنابراین یکی از راههاي        

 ( معلول ) عزت نفس  ←تسلیم و بندگی خدا ( علت )  -34

 ( معلول ) و نفس لوامهتوجه به خود عالی  -دوري از گناه  -عزت نفس  ← احساس حضور در پیشگاه خدا ( علت )       

       ( معلول )باقی ماندن بر عزم و تصمیم  -حفظ پیمان با خدا  ←عزت نفس ( علت )       

 ( معلول ) گناه و خود دانی  -ذلت نفس  ←غفلت از خدا ( علت )         

 ( معلول )سستی در عزم و تصمیم  -شکستن پیمان  ←ذلت نفس  ( علت )       

 می کند .  داراي عزت نفس باشد گدایی نمی کند ، گدا ابتدا خود را کوچک می کند و سپس گداییفقیري که  -35

 جوانی که عزت نفس دارد در برابر شهوت نمی شکند . -36

 انسان عزیز در برابر ظالمان شکست ناپذیر و در برابر مردم متواضع است . -37

 ، هر چه عزتمندتر باشیم ، کمتر گناه می کنیم . وجود دارد رابطه ي معکوس عزت نفس و گناهمیان  -38

                                                             زمینه هاي پیوند درس چهاردهم : 

 شود و با آمدن فرزندان کامل می شود . می پیوند زن و مرد ایجاد  نزد خداست که با ارزشمندترین بنا خانواده -1نکته

  ( محبوبه ازدواج کرده ) است . ازدواج نزد خدا محبوبترین بنا:   (ص) پیامبر -2
 با تولد فرزندان زن و مرد ، مادر و پدر بودن را  می پذیرند . -3

 صاص به جنس خاصی ندارد و به هر دوي زن و مرد در قرآن اخت» بنی آدم « و » انسان « ، » انس « کلمه ي  -4

 : تساوي زن و مرد ) 8تا  4نکته ي ( مفهوم مربوط می شود .      

 کرامت و برتري انسان بر سایر مخلوقات هم براي زنان است هم براي مردان . -5

 . ( تساوي ) هر یک از زن و مرد به میزان تقوا ، عفاف و دوري از گناه ، نزد خدا گرامی تر است -6

 پاداش اخروي و قرب پروردگار یا گرفتار شدن به عذاب ارتباطی با جنسیت ندارد . ( تساوي ) -7

 همانا مردان و زنان » : انَّ المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات ... اَعد اهللاُ لَهم مغفره و اَجراً عظیماً «  -8

    و راستگو و صبور و فروتن و صدقه دهنده و روزه دار و پاکدامن و یادکنندگان خدا  ردارمسلمان و مؤمن و فرمانب 

 آمرزش و پاداش بزرگ دارند . مفهوم : تساوي زن و مرد      

 شانه هاي او از ن» :  لقومٍ یتَفکرون... موِده و رحمه ...  لتَسکُنوا الیهاو من آیاته اَن خلقَ لَکم من اَنفُسکم اَزواجاً «  -9

 قرارداد این نشانه اي  مودت و رحمتخلق همسرانی از جنس خودتان است تا با ایشان آرامش یابید و بین شما     

 مفهوم : هدف دوم ازدواج ، اُنس با همسر .  گروهی که می اندیشنداست براي     
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 به نام خدا 
 

                                                                       ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

 مسرانی از جنس خودتان است .علت خلق ه» تا با ایشان آرامش یابید  = لتَسکُنوا الیها« ت رعبا -10

 خدا از همسرانتان براي شما فرزندان و » : و رزقَکُم ...  بنینَ و حفده... جعلَ لَکُم من اَزواجِکم  هللاُاَ« آیه ي  -11

 . مفهوم : هدف سوم ازدواج ، رشد و پرورش فرزندان  نوادگان قرارداد به شما روزي هاي پاکیزه داد       

 زن و مرد را به صورت زوج آفریده ، زوجیت یعنی تکمیل کنندة یک دیگر هستند گرچه هدفشان مشترك  خدا -12

 و واحد است اما به جهت مرد یا زن بودن تفاوت هایی دارند و این تفاوت ها آن ها را به هم نیازمند کرده ولی به       

 پس هم مرد براي زن آفریده شده و هم زن براي مرد .است  تقواهیچ کدام نیست بلکه برتري به  معنی برتريِ      

 برخی تفاوت هاي زیستی و روانشناختی سبب شده که زن و مرد بتوانند نقش هاي متفاوتی بر عهده گیرند و  -13

 یک خانواده ي متعادل پدید آورند و هدف از آفرینش انسان ها به صورت زوج ، همین است . مثالً عاطفه ي       

 نان باالتر و جسم مردان قوي تر است پس هر دو نقش تکمیلی در کنار هم دارند . ز      

 رفتارهاي نامناسبی نسبت به زن رواشده و برخی براي نقش مادري ارزشی قائل  باورهاي غلطمتأسفانه به علت  -14

 . دمها به قدرت اقتصادي آنهاستفضیلت آ: پندارند  این اشتباه بنیادي است که برخی می ناشی ازنیستند این تفکر       

 عامل پایداري خانواده پس از ازدواج ، درك درست زوجیت و مکمل هم بودن زن و مرد و عمل به این مهم ترین  -15

 درك است . اگر همسران از این موضوع غافل باشند به سرعت از هم بیگانه می شوند و با کوچک ترین تنشی از      

  هم جدا می شوند .     

 یک دیگر تشبیه شده اند یعنی کاستی ها و نقصهاي هم را می پوشانند .  لباسدر قرآن هریک از زن و مرد به  -16

  انسان با رسیدن به بلوغ و جوانی وارد مرحلۀ مسئولیت پذیري میشود و شایستۀ آن میگردد که  مخاطب خدا قرار گیرد . -17

 شناخت ویژگی هاي  -3مشخص کردن هدف ازدواج  -2تقویت عفاف   -1خانواده مهم ترین برنامه ها براي سعادت خود و  -18

 شناخت  معیارهاي همسر مناسب  -6آمادگی پذیرش مسئولیت    -5آشنایی با نقش خود در خانواده    -4زن و مرد          

 کودکی به بزرگ سالی است ، دوره ي گذر از ارزشمندترین دوره ي عمردوره ي بلوغ تا ازدواج حساس ترین و  -19

 است و هرکس پاکدامنی را حفظ کند راه رسیدن به بهشت را هموار کرده . ( تقویت عفاف )       

 آنان را  به بهترین صورت زندگیپیشه کنند تا خدا  عفافقرآن از دختران و پسران می خواهد قبل از ازدواج  -20

 دامن گیر آنان می شود   تا قیامتجنس مخالف نباشند که زیان آن سامان دهد و در پی رابطۀ آشکار و پنهان با       

 ( تقویت عفاف ) بد  می گذارد .  و در نسل هاي آنان تأثیرِ      

 اینگونه ، هرجوانی بطور فطري خواستار ازدواج با کسی است که پاکدامن بوده و به گناه آلوده نباشد پس باید خودش هم  -21

 ) عفاف ( شود . ی بر عدالت است و هر عملی عکس العملی دارد که قسمتی از آن در همین جهان ظاهر میباشد ، نظام هست      
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 به نام خدا 
 

                                                   ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

 در مسیر عفاف پیشگیري بهتر از درمان است و براي پیشگیري باید در آستانه ي گناه قرار نگیریم و این اقدامات  -22

 نگاه نکردن به بعضی از فیلمها ،  –مشغول بودن به کارهاي ضروري  -نماز  -شناخت روش پیامبر و امامان  -در حفظ پاکدامنی مؤثرند :       

 کنترل نگاه  -ورزش   -شرکت در مراسم مذهبی   -لباس مناسب   -دوست مناسب   -نه گفتن         

 هدف براي تشکیل خانواده قرار داده است : ( به ترتیب ) 4خدا  -23

 ندان  چهارم : رشد اخالقی و معنوياول : پاسخ به نیاز جنسی     دوم : اُنس با همسر     سوم : رشد و پرورش فرز

 ( هدف اول ) ابتدایی ترین زمینه ي شکل گیري خانواده و اولین کشش و جاذبه میان زن و مرد نیاز جنسی است .  -24

 ( هدف اول )بر اثر ازدواج و پاسخ صحیح به این نیاز هریک از زن و مرد به آرامش روانی می رسند .  -25

 نیازمند زندگی با دیگري است و این نیاز پس از بلوغ آشکار می شود و اگر فردي از راه هاي هر یک از زن و مرد  -26

 قراري او را آزار می دهد که فقط با ازدواج  بی نامشروع نیاز جنسی خود را برطرف کند اما مجرد باشد باز هم یک       

 ( هدف دوم ) و در کنار همسر بودن برطرف می شود .      

 )  2 ( هدف کنند . نمی د ریشه در همین موضوع دارند که زن و مرد نیاز به آرامش را برطرف ازدواج هاي ناموفقی برخ -27

تجربه هاي روانشناختی گویاي آن است که توانایی زن نسبت به مرد در ایجاد سکونت و آرامش بیشتر است و مبدأ  -28

 هدف دوم )مودت و رحمت ) ( آیه : ( آرامش در خانواده اوست . 

 خانواده بستر رشد و بالندگی فرزندان است و هیچ نهاد دیگري نمی تواند جایگزین آن شود فرزند ثمره ي پیوند  -29

 ( هدف سوم )  زن و مرد است و آنان دوام خود را در وجود فرزند می بینند .  تحکیم بخش وحدت روحیو       

 بی تدبیري پدر و مادر سرکوب شود مجازاتی به همراه دارد ؛        که به خاطر استعدادهاي فرزندانهر یک از  -30

 ( هدف سوم : ... بنینَ و حفده )بهداشت روانی و جسمی کودك از همان ابتداي ازدواج باید مورد توجه قرار گیرد .       

31- هدف چهارم ) (تشکیل خانواده رشد اخالقی و معنوي همه ي اعضاي خانواده است .  عالی ترین هدف 

 فساد را از خود دور می کند ، مسئولیت پذیر می شود ، مهر و عشق و ایثار ،  تشکیل خانوادهپسر یا دختر جوان با  -32

 و معلول  علت،  ( هدف چهارم )و از خود گذشتگی را تمرین می کند و رنج ها و سختی ها را تحمل می کند .        

 بیت صحیح کودکان و رشد فضایل اخالقی آن هاست البته در صورتی که پدر و خانواده تنها محیط مناسب تر -33

 ( هدف چهارم ) مادر با مسئولیت خود آشنا باشند و آن را انجام دهند .       

 ار دهیم . را در اولویت قر هدف چهارمبراي اینکه ازدواج موفق باشد و به جدایی منجر نشود باید این چهار هدف را در نظر بگیریم و  -34

 است و تفاوت هاي زن و مرد به معنی برتري ذاتی یکی بر دیگري نیست .  طبیعیخانواده یک نهاد  -35

 حساس ترین دوره ي زندگی ، دوره ي بلوغ تا ازدواج است و حفظ پاکدامنی در این دوره بسیار مهم است . -36
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 به نام خدا 
 

                                                              ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

                                                            : پیوند مقّدس درس پانزدهم

 از ازدواج نیست . محبوب تر: در اسالم هیچ بنایی نزد خدا  (ص) پیامبر -1نکته ي  

 و حساس ترین تصمیم هاي زندگی ، انتخاب همسر و آغاز زندگی مشترك است . زیباتریناز  -2

 با زنان مشرك ازدواج نکنید تا ایمان ... » : تی یؤمنوا  تُنکحوا المشرکین حو ال حتی یؤمنَّال تَنکحوا المشرکات «  -3

 . است  ایمانمفهوم : مهم ترین معیار همسرِ مناسب و شرط ازدواج بیاورند و زن ندهید به مردان مشرك تا ایمان بیاورند .     

 آنان ( مشرکان ) به آتش دعوت می کنند و » :  لجنهالی او اهللاُ یدعو  الی النارالمشرکین ... اولئک یدعون «  -4

 . مفهوم : مشرکان با بی ایمانی خود انسان را به سوي هالکت می کشانند .خدا به بهشت و آمرزش      

 نیز ،   پروردگارا مرا برپادارنده ي نماز قرار بده و فرزندان مرا» : تی ... ریربِّ اجعلنی مقیم الصاله و من ذُ« آیه ي  -5

 مفهوم : پدر و مادر با ایمان فرزندان را به نماز دعوت می کنند .دعاي مرا بپذیر و والدینم و مؤمنان را ببخش .     

 ) حتی یؤمنوا. ( ال تنکحوا المشرکین اوست  مؤمن بودندر انتخاب همسر  اولی و شرط اصلی -6

 ( یدعون الی النار )افرمانی و بدبختی سوق می دهد . همسري که مؤمن نباشد و مشرك باشد ، خانواده را به ن -7

 ... ) ( اجعلنی مقیم الصاله و من ذُریتیپدر و مادر با ایمان تالش می کنند فرزندانشان مؤمن باشند و نماز بخوانند .  -8

 ( اغفر لی و لوالدي )فرزند با ایمان همواره به پدر و مادر خود محبت می کند و براي آمرزش آن ها دعا می کند .  -9

 ) ( همسر با ایمانپیام آیات این درس نشان دهندة مسئولیت زن و مرد در انتخاب همسر و تربیت فرزندان است .  -10

 .پایه گذاري شده و در سایۀ این کانون ، اعضاء خانواده مسیر رشد را می پیمایند  ایمانخانوادة مورد قبول خدا بر محور  -11

 از تعیین هدف ازدواج انتخاب زوج مناسب مطرح می شود ؛ رضایت کامل زن و مرد براي ازدواج ضروري  بعد -12

 است و اگر عقدي به زور انجام گیرد باطل است و مشروعیت ندارد .     

 داشتن قدرت انتخاب ارزشمند و مسئولیت زا است پس باید براي موفقیت با چشم باز عمل کرد و الزمه ي  -13

 . ( حدیث : حب الشَی ء .... )است تسلط بر احساس جوانی چنین انتخابی       

 عالقه ي شدید به چیزي آدمی را کور و کر می کند . مفهوم :  » :  میعمی و یصیء حب الشَ« امام علی (ع) :  -14

 یم پس الزم است در انتخاب عالقه ي شدید چشم و گوش را می بندد و فریادهاي خیر خواهانه را نمی شنو      

 همسر با پدر و مادر مشورت کنیم .      

 پدر و مادر به علت عالقه به فرزند مصلحت را در نظر می گیرند و به علت تجربه و پختگی شان خصوصیات افراد را  -15

 بودن اجازه ي پدر براي دختر بهتر در می یابند و عاقبت ازدواج را می توانند پیش بینی کنند به همین علت ضروري       

 مشخص می شود .       
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 به نام خدا 
 

                                                             ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

 لطافت روحی دختر در فضاي عالقه به جنس مخالف واقعیت ها را نادیده می گیرد و چون به خاطر حیا در ازدواج  -16

 که شناخت کامل از  پدرویژگی هاي پسر را بشناسد پس ي مانع شود که همه  حیاپیش قدم نمی شود ممکن است       

 ، گلِ لطیف خود را راهنمایی می کند .  جنس مرد دارد به سانِ باغبانی دلسوز      

 دارد .هرگونه سهل انگاري و تصمیم عجوالنه پشیمانی به دنبال ،  براي تشکیل خانواده انتخاب همسر خوب است اولین قدم -17

 اگر فردي ایمان نداشته باشد ازدواج با او حرام می شود و هر که ایمانش قوي تر باشد شایستگی اش بیشتر است . -18

 نماز ، اخالق خوب ، کارحالل ، زیبایی ، درست کاري ، قناعت ، : اصالت خانوادگی ، پوشش مناسب ، سالمت معیار ها مانند  -19

 ، تحقیق باید نتیجه بخش باشد ،  است ضروريتحقیق دربارة همسر آینده به اندازه اي که بتوان با اطمینان تصمیم گرفت  -20

 آن را نداده . نیست و خدا اجازة نتیجه بخشت هایی که براي هوس است اشتباه گرفت این معاشرت ها نباید آن را با معاشر    

 انجام نشود مشکالت و آسیبهاي موقع مناسبو پاسخ گویی به قانون خلقت است و اگر در  نیاز طبیعیازدواج براي رفع  -21

 ازدواج ) . ( زمانجبران ناپذیر روانی ، اخالقی و اجتماعی دارد       

 شادابی و نشاط و سالمت و خوشرویی و کاهش روابط نامشروع و آسیب اجتماعی و روانی از فوائد ازدواجِ به موقع است . -22

 می گردد .  تأخیر در ازدواج سبب افزایش فشارهاي روحی و روانی ، روابط نامشروع و آسیب هاي اجتماعی -23

 نمی گیرد .  رکتی براي جسم و روح او دارد که هیچ چیز جاي آن رازندگی یک جوان در کنار همسر چنان ب -24

 شود و براي فرار از این پژمردگی  می اگر کسی بخواهد در قالبی بجز ازدواج به نیاز جنسی پاسخ دهد پس از چندي پژمرده  -25

 شود .  از آب دریا بنوشد تشنه تر می به گناه بیشتر پناه می برد ولی نمی داند روحش مانند تشنه اي است که هر چه بیشتر    

 .  رسد می  آمادگی براي ازدواج نیازمند دو بلوغ است یکی بلوغ جنسی و دیگري بلوغ عقلی که مدتی پس از بلوغ جنسی فرا -26

 می یابد که باید زندگی را جدي بگیرد ، توجه به داشتن شغل و تنظیم خرج      جوان در بلوغ عقلیبا رسیدن به  -27

 است .  نشانه هاي بلوغ عقلیاز  و هزینه      

 نباید فاصله ي میان بلوغ جنسی و عقلی زیاد شود به همین علت پیشوایان ما به ازدواج تشویق کرده اند و از  -28

 والدین خواسته اند رسوم غلط را کنار بگذارند و با پندارهاي باطل فرزندان را به گناه نکشند .       

 ( اهمیت ازدواج و تشویق به ازدواج )داشته باشید .  پروا: ازدواج نصف دین است و در نصف دیگر از خدا ص) (پیامبر  -29

 آن ها را  رزق و روزيکند و  اخالقشان را نیکوفراهم کنید تا خدا  امکان ازدواج: براي فرزندان  (ص) پیامبر  -30

 تشویق به ازدواج ) ( ازدواج علت است ، بقیه معلول هستند )( آن ها را زیاد کند .  عفاف و غیرتتوسعه دهد و      

 ( تشویق به ازدواج ) رکعت نماز مجرد است .  70امام صادق : دو رکعت نماز شخص متأهل برتر از  -31

 است .  مشکالت اقتصادي فراوانبراي ازدواجِ به موقع اولین سؤالی که به ذهن جوان خطور می کند  -32

 با کمال تشنگی از خلق استغناء خوش است                   با لب تشنه مردن بر لب دریا خوش است               
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 به نام خدا 
 

                                                                        ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

                                                                کانون مهردرس شانزدهم : 

 را به سوي تشکیل خانواده برمیدارند و احساس جدید در آنها پدید می آید. گام اصلیزن و مرد ، با انتخاب همسر  -1

 نام دارد و تعهد رسمی و شرعی دختر و پسر براي تشکیل خانواده است . عقد، پیمان ازدواج  -2

 اعالم رضایت دختر و پسر و اجباري نبودن ازدواج     -1 سه شرط اصلی پیمان ازدواج :  -3

 صداق ( مهریۀ زن ) -3        پدر دختراجازه ي  -2                                           

 در پیمان زناشویی مرد به نشانه ي ارزشی که براي زن قائل است و اعالم صداقت خود متعهد می شود هدیه اي  -4

 ) به زن تقدیم کند . مهر  به عنوان (     

 را به کار برده ؛ نحله به معناي هدیه و صداق نشانه ي »  صداق« و »  نحله« دو کلمه ي  قرآن به جاي مهریه -5

 صداقت مرد است .      

 مهر و محبت پشتوانه ي اصلی تحکیم خانواده است نه مهریه که جنبه ي اقتصادي دارد ، افزایش مهریه مانع  -6

 ین جهت پیشوایان ما ، زنانی را که فقط با مهریه ي زیاد جدایی نیست بلکه آمار طالق را بیشتر می کند به هم    

 دانسته اند . بی برکتحاضر به ازدواج می شوند     

 وقتی یک دختر و پسر پیمان ازدواج می بندند به این معناست که نقش جدیدي را پذیرفته اند آنان مکمل بودن  -7

 فاوت ها سبب اختالف سلیقه و انتظارات نا به جا می شود . و تفاوت ها را پذیرفته اند و عدم آشنایی با این ت     

 زن و مرد داراي نقش هاي مشترك و اختصاصی هستند . یاد آوري این نکته ضروري است که خانواده محیط  -8

 همدلی است و هرکس باید به نقش دیگري کمک کند .     

 پدري  -4  رابطه ي محبت آمیز با همسر -3هبانی از حریم خانواده  مدیریت و نگ -2 تأمین هزینه ي زندگی  -1تا :  4نقش مرد  -9

 مادري  -3تدبیر امور خانه    -2  همسرداري -1 :تاست  3نقش زن  -10
 نامیده می شود و بر عهده ي مرد است . نَفَقه تأمین کلیه هزینه هاي زن و فرزندان -11

 است ؛ حتی اگر زن ثروتمند هم  انجامِ وظایف همسريشرط پرداخت نفقه نیازمند بودنِ زن نیست ، بلکه  -12

 باشد باز هم تکلیف پرداخت نفقه بر عهده ي مرد است .      

 در صورتی که مرد با وجود توانایی نفقه را نپردازد دادگاه اسالمی وظیفه دارد حق زن را بگیرد و به او بدهد . -13

 زن بدون نگرانیِ کسب و کار به تربیت فرزندان  ی شودسبب مپرداخت نفقه ي زن و فرزندان توسط مرد  -14

 ( علت و معلول )درست کار و با تقوا بپردازد و این ارزشمند ترین کار است .        

 اگر زن درآمد اقتصادي داشت خودش مالک آن است و تأمین هزینه هاي زندگی بر عهده ي او نیست .  -15
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 به نام خدا 
 

                                                                        ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

 افراد ، نمی گیرد و در مشکالت هر اجتماعی نیازمند مدیر است و اگر مدیریت نباشد تقسیم کار به خوبی صورت  -16

 نمی کنند .   نقش خود را ایفا      

 ( مدیریت ، نقش مرد )انجام درست مسئولت مدیریت خانواده توسط مرد نیازمند برنامه ریزي و مشورت با بقیه است .  -17

 آسایش همسر براي  مرد باید کارهایی که به مصلحت خانواده نیست انجام ندهد ، زمینه ي تحصیل فرزندان و -18

 ( مدیریت ، نقش مرد )ایفاي نقش مادري را فراهم کند و در مقابل مشکالت بیرونی از خانواده حفاظت کند .       

 مرد باید محبت به همسر را ابراز کند ، همسر با شنیدن ابراز محبت اعتماد به نفس فوق العاده اي می یابد و  -19

 ر می شود .توجهش به زندگی چند براب      

 نشستن مرد  «هیچ گاه از قلب زن بیرون نمی رود و : » تو را دوست دارم «  پیامبر : این گفته ي مرد به زن که -20

 نقش مرد )  - ( رابطه ي محبت آمیز»  در کنار همسر ، نزد خدا از اعتکاف و شب زنده داري دوست داشتنی تر است      

 ت بلکه باید عواطف را به فرزندان منتقل کند و با آن ها مشورت کند و مراقب پدر فقط نان آور خانواده نیس -21

 سرنوشتشان باشد . ( نقش پدري )      

 محوري است و اگر به خوبی ایفا شود بناي خانواده مستحکم و ناگسستنی می شود .، در خانه  نقش زن -22

 محیط خانه شادي می بخشد و در چارچوب این  زن ، آرامش بخش زندگی مرد است ؛ او با گرماي خویش به -23

 رابطه نیازهاي زناشویی برطرف می شود و توجه به خارج از خانه از بین می رود و فساد اجتماعی از بین می رود .      

  نقش زن )    - ( همسرداري     

 )  ( همسرداري ، نقش زنآن است .  شوهر داري در بهترین شکلامام علی : جهاد زن  -24

 شوهرداري نیز خانواده را از هجوم گناه ، همان طور که جهاد در جبهه ، کشور را از هجوم بیگانه حفظ می کند  -25

 حفظ می کند .       

 خانواده با زن است . مدیریت داخلیبا توجه به نقش مرد در تأمین هزینه هاي خانواده و حراست کلی از آن ،  -26

 : تدبیر امور خانه ، نقش زن یت خانواده را بر عهده دارد و زن ، مدیریت داخل خانه را . مفهومعلی (ع) : مرد ، مدیر -27

 این سخن یک تقسیم کار طبیعی است و اهمیت مدیریت داخل خانه و ارزش خانه داري را نشان می دهد . ** 

 . نده ي آن ها زیر یک سقف استجمع کننده و پیوند دهنده ي پدر و مادر و فرزندان و نگه دار مدیریت داخلی -28

 :  می کند  چون مجموعه اي از بهترین معانی را تداعیدر همه ي فرهنگ ها مادر است  زیباترین کلمه - 29

 علّت                                                              حبت ، ایثار ، عفاف و ...م      

 ابر نیست چون از ابتداي انعقاد نطفه تا پس از تولد با محبت به رشد فرزند بر نقش مادريهیچ کار دیگري با  -30

 توجه دارد .       
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 به نام خدا 
 

                                                              ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

 فداکاري و محبت مادر به خود او هم تعالی می بخشد ، بوسه اي که مادر بر فرزند می زند نه تنها تزریق محبت  -31

 است ؛ بلکه شربتی گوارا براي مادر است .         

 : بهشت زیر پاي مادران است .  »حت اَقدامِ االُمهات لجنه تَاَ «: ) (صپیامبر  -32

 به خاطر وظایف سنگین مادري در تربیت فرزندان اسالم وظیفۀ تأمین معاش را از دوش مادران برداشته است .  -33

 رسیدن به این رشد اخالقی تمام اعضاي خانواده است و نقش هاي زن و مرد هم براي  مهم ترین هدف ازدواج -34

 ( نقش مشترك زن و مرد ) هدف است .       

  تجربه ي زندگی ما با پدر و مادراست که این تصور برگرفته از  متفاوتهریک از ما تصورمان از پدر و مادر  -35

 است و می تواند در بردارنده ي افتخار و خرسندي و یا نارضایتی باشد .       

 .یت والدین را به دست آوریم باید دستوراتشان را تاجاییکه مخالف فرمان خدا نباشد اطاعت کنیم عین حال که باید رضا در -36

 می رنجانند در زندگی خوشبخت و کامروا  نمی شوند .   خود راپدر و مادر  به تجربه دیده شده کسانی که - 37

 یمان آوردند و فرزندانشان در ایمان از آن ها پیروي کردند ، آنان که ا» : و الذین آمنوا و اتبعتهم ذُریتهم بِایمان ... « آیه  -38

 نمی شود و هر انسانی در گروِ کاري است که انجام داده . مفهوم :   فرزندان شان را به آن ها ملحق می کنیم و از عملشان چیزي کم       

 ، انسان خودش مسئول اعمال خویش است .  فرزندان است، نقش مشترك والدین رشد تعالی خود و  ستا ایمانمهمترین شرط ازدواج        

 پروردگارت » : .. و قل رب ارحمهما  قوالً کریماو قل لَهما  اُفو قَضی ربک ...و بِِالوالدین احسانا ... فَال تَقُل لَهما «  -39

 ر دوي آن ها پیر شدند کوچکترین حکم کرد که جز او را نپرستید و به والدین نیکی کنید و وقتی که یکی یا ه       

 سخن بگو و بال مهربانی براي آنها بگستر  کریمانه حرف زشت را به آن ها نزن و آن ها را از خود نران و با آن دو       

 ینمفهوم : مهم ترین وظیفۀ فرزندان احسان به والدبگو خدایا آن دو را ببخش همانطور که مرا در کودکی تربیت کردند .        

 ) ( قُل + همابار کلمه ي  3آیاتی که در آن ها کلمه ي قل آمده خطاب به پیامبرند بجز یک آیه که در آن  -40

 است . خطاب به فرزندانمی باشد و  پدر و مادرآمده و درباره ي       

 می باشد .  دعا براي پدر و مادر» ما کما ربیانی صغیرا ربِّ ارحمهقُل « عبارت  -41

 . مخالف دستور خدا نباشداز آن ها شرطش این است که  اطاعتبه والدین باید بی قید و شرط باشد ولی  احسان -42

 

 !؟ اَال اي یوسف مصري که کردت سلطنت مغرور                پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندي                 
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 به نام خدا 
 

                                                                         ) کنکور براي  ( سومدین و زندگی سال  : عنوان

                                                                                                                         مهم ترین ها و برترین هاي سال سوم                        
 انقَلَبتُم علی اَعقابِکم  مهم ترین خطري که پس از رحلت پیامبر مسلمانان را تهدید می کرد بازگشت به عقب بود . -1

 ك است .زیباترین و حساس ترین تصمیم هاي زندگی ، انتخاب همسر و آغاز زندگی مشتر -2

 اولئک هم خیرُ البریه       بهترین مردمان روي زمین شیعیان امام علی (ع) اند .                                 -3

 بِالوالیهو لَم یناد بِشَی ء کَما نودي است .         والیتپایه استوار است که مهم ترین پایه ي آن  5اسالم بر  -4

 تَتَّقونکُتب علَیکُم الصیام ..... لَعلَّکُم            مهم ترین فایده ي واجب شدنِ روزه تقوي است . علّت ، فلسفه و -5

 .  فَأتوا بِسوره من مثلهبراي غیر الهی نشان دادن اسالم و قرآن، آوردن سوره اي مثل قرآن است  آسان ترین راه -6

           انقَلَبتُم علی اَعقابِکم   . هجري جانشین پیامبر شد 40ویه در سالدشمن رسول خدا یعنی معا سر سخت ترین -7

  کریماقوالً و قُل لَهما  اُف... فَال تَقُل لَهما  بِِالوالدینِ احسانامهم ترین وظیفۀ فرزندان احسان به والدین است . و  -8

 است . ر بر مردم و مردم بر رهبرحق رهبامام علی(ع) : بزرگ ترین حقی که خدا واجب کرده ،  -9

 عالی ترین درجۀ وحی مخصوص پیامبران است . ( سخن گفتن با خدا یا جبرئیل ) -10

 است . مسئولیت هاي مربوط به رسالتباالترین ضرورت عصمت در حوزه ي  -11

 ظهور او بودن از است .برترین اعمال و محبوب ترین کارها در دوران غیبت انتظار فرج امام زمان  و در انتظار  -12

 در همه ي فرهنگ ها مادر است چون مجموعه اي از بهترین معانی را تداعی می کند . زیباترین کلمه -13

14- تشکیل خانواده رشد اخالقی و معنوي همه ي اعضاي خانواده است . ( هدف چهارم )    عالی ترین هدف 

 پیوند زن و مرد ایجاد میشود و با آمدن فرزندان کامل می شود .نزد خدا خانواده است که با  ارزشمندترین بنا -15

 است . ( محبوبه ازدواج کرده است .)     ازدواج پیامبر (ص) : محبوبترین بنا نزد خدا -16

 مرد است .   عامل پایداري خانواده پس از ازدواج ، درك درست زوجیت و مکمل هم بودن زن ومهم ترین  -17

 و دخالت سلیقه هاي شخصی دین بود . منبع مهم هدایتلِ ننوشتنِ احادیث بی بهره ماندن مردم از یک مهم ترین اشکا -18

 . است والیت معنوياست . بخش اصلی رهبري امام زمان نیز مربوط به  والیت معنويبرترین مقامِ پیامبر   -19

 بط سیاسی ، اجتماعی و اقتصادي است .مهم ترین بخشِ زندگی اجتماعی ، حکومت و ادارة جامعه و تنظیم روا -20

 برگه ي دو رو 22=  صفحه  44ه : جزو       صفحه  220،  تعداد صفحات کتاب درسی  3پایان دین وزندگی        
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