
توبه کنند.  -2ناه خود پشیمان شوند. از گ -1ه کسانی را می پذیرد که : البته خدا توب  

إَن هللا ُیِحُب الت ّوابینِ           چرا که خدا توبه پذیر است و توبه کنندگان را دوست دارد  

 دلیل صدور احکام و قوانین الهی : هدف سخت گرفتن بر بندگانش  نیست؛

هدایت انسان به سعادت  -1بلکه هدف :   

جلوگیری از گمراهی  -2  

پاک شدن از آلودگی  -3  

تمام کردن نعمت بر بندگانش )یعنی حجت برآنها تمام شودوبعدها گله وشکایت ازعدم راهنمایی نکنند.( -4  

تا شکر او را به جا آورند. -5  

، بهترین یاری کننده ، بهترین سرپرست ، رحیم ، رحماندیگر صفات خداوند : بهترین روزی دهنده   

(()تفکر در کتاب خلقت)  

بریم.پی بریق آثار و نشانه های خدا در تمام جهان خلقت به نیکی خدا و عظمت عالم به قدرت و بزرگی او یعنی از ط  

 هر مقدار علم و دانش ما افزون تر گردد آثار علم و قدرت خداوند را بیشتر درک میکنیم.

 خداوند سرچشمه و منشأ تمام خوبی هاست

تواند به دیگران کمال و خوبی بدهد که خودش  ید است زیرا کسی مدریافت شده از خداون هر کمال و خوبی موجودات

 آن را داسته باشد.

اما صفاتی هم هستند که مربوط به مخلوقات است و ناشی از محدود بودن آنهاست مثل: خشم، جهل،ظلم، خستگی و.... که 

 همه نوعی نقص و کاستی هستند و در خدا نیست؛ زیرا خداوند مخلوق و محدود نیست. خداوند کامل و بی نقص است.

حمد و تسبیح             به معنای منزه و بی عیب و نقص بودن خداست. یعنی نقص و عیب های موجودات در خدا وجود 

 ندارد.

و زیبایی حمد به معنای ستایش است و الحمدهللا یعنی ستایش مخصوص خداست . کسی قابل ستایش است که همه کماالت  

 ها در او باشد.

 درس دوم  )در پناه ایمان(

ز گناه میکنیم این نشان می دهد که شناخت ما از خداوند و گاهی میدانیم که خداوند بر اعمال ما گواه است و می بیند اّما با

حقیقت دیگری دستوراتش به تنهایی منجر به اطاعت از خدا و عمل به دستوراتش نمی شود که بایدعالوه بر شناخت خدا 

نیز باشد تا موجب اطاعت ما از خدا گردد. به نام ایمان  

 البته این شناخت باید به مرحله ایمان برسد سپس به مرحله عمل.



 شناخت          ایمان          عمل

ایمان : اعتماد و اعتقاد و باور قلبی به یک موضوع و یا یک حقیقت باوری که موجب عمل کردن به آن حقیقت را به 

 دنبال داشته باشد.

 ایمان و عمل دو برادر همراه و دو دوست جدایی ناپذیرند. )حضرت علی )ع( (

:راه های دستیابی و تقویت ایمان به خدا  

کمت نماز های پنجگانهح     یاد و ذکر خدا در تمام شبانه روز     -1  

بال دارد و عمل به دستورات ایمان به خدا عمل به دستورات را به دن       دوری از گناهان و انجام نیکی ها      -2

ایمان و عمل » باعث تقویت ایمان می شود و هر عمل نیک ایمان را قوی وهرگناه مانع رسیدن نور ایمان می گردد.   

«رابطه ای دو سویه دارد  

یریم وپیروی به دلیل ایمان باال می توانیم در اخالق و رفتار از آنها الگو بگ       الگو قرار دادن انسان های مؤمن   -3

کنیم تا بر ایمان خود بیفزاییم . زنانی بزرگ چون آسیه همسر فرعون،مریم و مردانی چون حضرت محمد)ص( و 

های خوبی برای الگو قرار دادن در زندگی برای افزایش ایمان هستند.نه حضرت ابراهیم نمو  

 سخن امام صادق )ع( :   آنچه موجب پایداری ایمان در دل می گردد دوری از گناهان است.

 امام علی )ع(  :  همنشینی با انسان های هوسران موجب از بین رفتن ایمان می شود.

ن:آویژگی مومنان بر اساس آیات قر  

هنگام یاد خدا در انجام دستورات خدا کوتاهی نمی کنند.-1 

به هنگام تالوت آیات قرآن ایمان آنها زیاد می گردد.  -2  

.( ش ایمان مؤمنان استتالوت  قرآن عامل اقزای)  

  ))آثار ایمان((

خداوند انسان را طوری آفریده که جز با یاد خدا آرام نمی گیرد . خواسته های دنیایی دل زدگی  ایجاد آرامش روحی : -1

ا یاد می آورند و جای خواسته ی واقعی قلب یعنی رسیدن به خدا را نمی توانند بگیرند. کسانی که ایمان آوردند دل آنها ب

 خدا آرام است و آگاه باشید که دلهای شما با یاد خدا آرام میگیرد .

«اَل ذیَن آَمنوا َو َتطَمئَن قُلوبهم ااَل بِِذکرهللا َتطَمئن القُلوب»  

 جایگاه ایمان قلب آدمی است.

رهایی از پوچی و سردرگمی و بی هدفی : -2  

ودگی می کند که هدف متعالی می کندو کسی احساس بیهارزشمند داشتن انسان را از بیهودگی خارج هدف واال و

ندارد.هدف مؤمنین از زندگی برخاسته از اعتقاد به خداست. آنها معتقدند نه تنها انسان بلکه آفرینش همه موجودات برای 



رسیدن به هدف مشخص یعنی کمک گرفتن از پیامبران برای کشف هدف و رسیدن به آن است می دانند که خدا از 

نش آنها هدفی دارد و به حال خود رها نشده اند.افری  

برخورداری از رحمت خدا و هدایت به راه راست -3  

راهنمایان الهی  -درس سوم  

پیام های دین را دریافت و به مردم ابالغ می کنند.  

تسلیم محض در برابر اوامر و دستورات خدا  -1راهنمایان الهی      

استقامت و پایداری در راه خدا و هدف -2ویژگی های خاصی دارند          

پیروی نکردن ازعقاید باطل و مبارزه با آنها -3  

انسان ها به وسیله پیامبران می طلبد که کسانی به این سمت برگذیده و انتخاب شوند که کامال مطیع خدا باشند * هدایت -1

و به دستورات خدا به صورت کامل عمل کنند. از جمله پیامبران با این ویژگی در قرآن یاد شده: حضرت ابراهیم)ع( و 

، رفتن حضرت موسی نزد فرعون و تقاضای آزادی بنی خدا د و همسرش در سرزمین مکه به دستور رها کردن فرزن

 اسرائیل از او و حضرت ایوب .

مردم بعد از دعوت پیامبران به سوی خد ا:   

گروهی دعوت پیامبران را می پذیرفتند که با عمل به تعالیم باعث نجات ورستگاری خود میشدند.    -1    

یی زندگی دنیا و آخرت خود را زودگذر دنیاورات خدا و خوش گذرانی با لذت های با عمل نکردن به دستگروهی   -2

 نابود می کردند.

 دین الهی رستگاری دنیا و آخرت را برای انسان ها به ارمغان می آورد.

تا مردم پیرو آنها نباشند وقتی در نقشه های خود  گروه مخالفان : با سرکشی در مقابل پیامبران آنها را دروغگو می نامند

می کردند. موفق نمی شدند اقدام به قتل پیامبران  

 پایداری فراوان پیامبران ناشی از استقامت آنها در راه خدا بود. زیرا استقامت کلید رسیدن به وعده های بزرگ خداست.

* خرافه : به یک سری باور های غلط می گویند که نه دین آن را تأیید می کند و نه از نظر علمی و عقلی ثابت شده -3

 است.

باطل اعتقادی نداشتند بلکه به دستور خداوند مأمور بودند تا با عقاید باطل که ریشه در دستورات  پیامبران نه تنها به عقاید

 خدا نداشت مبارزه کنند.

دعوت می کردند. می خواستند به جای پیروی از ندیشه ورزی و تفکر مشرکین را به ا دالیل محکم آنها با آوردن

 خرافات از دستورات خدا اطاعت کنند.



پیامبران الهی با عقاید باطل و خرافات مبارزه می کردند مخالفان برای دور کردن مردم از عقیده باطل دیگری زمانی که 

استفاده می کردند و به پیامبران می گفتند که شما برای ما بدشانسی می آورید و پیامبران هم در جواب آنها می گفتند : هر 

.بالیی سر شما می آید نتیجه کارهای خودتان است  

اعتقاد  به خرافات و عقاید باطل و غیر عقلی و علمی باعث شده که برخی به فالگیرها و کف بین ها و رّمال ها مراجعه 

به خدا در انسان کم رنگ شود ، میل به خرافات افزایش می یابد و اگر انسان ایمان را تقویت کند به  انکنند. اگر ایم

 خوبی به این مطلب می رسد که کلید حل تمام مشکالتش پیروی از دستورات خداست.

خورشید پنهان -درس چهارم  

از نشانه های پس از ظهور حضرت مهدی )عج( : 

خبری از حکومت های ظالمانه نیست ، علم و دانش شکوفا می شود. باال رفتن فهم و ایمان انسان ها و خالی شدن دادگاه 

فقط به و زندانها، کم شدن ثروت اندوزی و حرص و طمع ، انسان فقیری در جامعه یافت نمی شود ، همه در کل جهان 

و زمین ، سرسبزی و خرمی همه جا ، شاد و خوشبخت زندگی  خدا سجده و تعظیم می کنند ، باریدن برکت از آسمان

 کردن همه مردم در کنار یکدیگر .

 سخن پیامبر در مورد قیام حضرت مهدی)عج(  

شما را بشارت باد به مهدی ، مردی از خاندان من در روزگاری که مردم گرفتار اختالف و تزلزل هستند، قیام می کند و 

 زمین را همچنان که از جور و ستم پر شده از عدل و داد پر می کند.

 اعتقاد به قیام و ظهور حضرت مهدی  یکی از اثر گذارترین عقیده شیعیان است. 

 آنچه که موجب شده مؤمنان ایستادگی کنند امید به آینده ای روشن بعد از قیام حضرت مهدی)عج( است.

یهودیت نیز این اعتقاد به چشم  وت ؛ در ادیان مسیحیت اعتقاد به منجی در تمام ادیان وجود دارد و مختص شیعیان نیس

 می خورد.

داشتن عمری طوالنی برای حضرت مهدی)عج( امری محال نیست همچنان که در طول تاریخ بشریت انسان هایی چون 

 حضرت نوح)ع( را با عمر طوالنی داشتیم پس می تواند عمر طوالنی داشته باشد.

مهدی )عج( می فرمایند: خداوند عمر اورا در دوران غیبتش طوالنی می کند سپس امام حسن)ع( در مورد عمر حضرت 

 به قدرتش در چهره جوانی کمتر از چهل سال آشکار می کند تا مردم به توانایی خدا در هر کاری پی ببرند.

آمادگی مردم جهان برای همراهی  حضرت در قیام  

 شرایط قیام حضرت مهدی )عج(

وجود یاران با وفا تا پای جان در راه امام و هدف امام  

ایان دادن به جنگ و بی پیش از ظهور امام زمان ظلم و خونریزی جهان را فرا می گیرد و امام به اذن خدا برای پ

عدالتی ظهور خواهند کرد. هدف امام از قیام گسترش عدالت و مهربانی است و مردم پس از درک این هدف مقدس 

 رهبری امام زمان)عج(را با دل و جان خواهند پذیرفت و امام خونریزی و جنگ های همیشگی را پایان خواهد داد.


