
یافتخار بندگ

.کندعمل ... و بحجا، روزه، مناز، به احکام دینی خود مانند مانند بزرگساَلنبلوغ رشعی رسآغاز واجب شدن تکالیف دینی است؛ یعنی بر هر دخرت و پرسی واجب می شود : بلوغ رشعی 
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هشتمدرسنامه پیام هفتم درس 

.ز خودمان آگاه استبر ما واجب کرده است؛ زیرا او ما را آفریده است و به توانایی ها و ضعف های ما بهرت ارا تکالیفیمقابله با شیطان و رسیدن به پاداش الهی را داشته باشیم، خداوند توان برای اینکه ما انسان ها 

تغییرات دوران بلوغ

...بدن و فّعال شدن برخی هورمون ها در -مو در برخی قسمت های بدن، روییدن : تغییرات جسمی 

یابدحس استقالل طلبی افزایش می-های جدید در ذهن به وجود می آید پرسش : و شخصّیتی تغییرات روحی 

بلوغ رشعی

شدن برخی هورمون ها در بدن که نشانه های آن در پرسان و دخرتان متفاوت است،فّعال -٢بدن،   روییدن مو در برخی قسمت های -١
.سال قمری استبرای دخرتان پایان نه و به سن بلوغ؛ این سن برای پرسان پایان پانزده ساِل قمری رسیدن -٣

جوانی که استترین آفریده ها نزد خداوند، جوان نورسیده و با طراوتی محبوب : فرمایدامام صادق علیه الّسالم دربارٔه ارزش عبادت در جوانی می 
.منعی این است بنده واق: نزد فرشتگانش افتخار می کند و می فرمایدچنین کسی خداوند به . و شادابی اش را در اطاعت خداوند سپری می کند

ادامه درسنامه
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نیراه شناخت تکالیف دی

.تمنونه هایی از تکالیف دینی ما مسلامنان اس… مناز، روزه، خمس و زکات، حج، پرهیز از گناهان و
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درسنامه پیام هفتم درس هشتم

.منونه هایی از تکالیف دینی ما مسلامنان است… مناز، روزه، خمس و زکات، حج، پرهیز از گناهان و

صیل، مطالعه برای کسب دانش و تخّصص به حوزه های علمیه می روند و پس از سال ها تحزمان، افرادی در هر . استتحصیل علوم دینی یکی از راه های دستیابی به نحوه صحیح انجام این وظایف، 
حیح انجام دستورات احکام دینی را به دست بیاورند و شیؤه صتوانند متام مجتهدان می . به افراد متخّصص در دین، مجتهد یا فقیه می گویند. دینی به تخّصص دست می یابنددر علوم و تحقیق 

.را در هر موضوعی روشن کنندخداوند 

.می گویندقلید مرجع ت، می کنندبه مجتهدی هم که مردم برای یادگیری احکام به او مراجعه . می شودگفته تقلید، این کارراه شناخت احکام، مراجعه به متخّصص در احکام دین است که به 

لیدتقلید و مرجع تق

درشایط یک مرجع تقلی

زنده باشد،-١
شیعه دوازده امامی باشد،-٢
عادل باشد؛ یعنی به واجبات دینی عمل کند و از گناهان دوری کند،-٣
اعلم باشد؛ یعنی از سایر مجتهدان داناتر باشد-٤

.خاب کنندرا انتتقلید خود شناخت مرجع تقلید، برای عاملان دینی امکان پذیر است و مردم می توانند با مشورت آنان مرجع 
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