


 در مورد غدیر اجرا نشد ؟( ص)چرا دستورالعمل حضرت

 (ارتداد)مسلمانان نسبت به کل اسالم متمرد شدند : احتمال اول 

 ارتد الناس بعد النبی اال     ثالث: مؤید

 خمس                                      

 سبع                                      

 نقد      عمل مسلمین به دستور دین

 تفاوت ارتداد فقهی با ارتداد مد نظر در روایت         

 

 مسلمانان نسبت به این دستور خاص متمرد شدند : احتمال دوم 

 (ع)به خاطر     کینه نسبت به علی 

 جلوگیری از جمع نبوت و خالفت در یک خاندان               

 (ع)صالبت و انعطاف ناپذیری علی                

 

 خودشان بعدا به سراغ حضرت رفتند: نقد 



 اغفال مسلمین    الزمه      عده قلیلی متمرد زیرک منافق: احتمال سوم 

 جمع بندی                                                                                    

 عده کثیری عامه جاهل ساده                                                 

 

 الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فال تخشوهم و اخشون : جریان نفاق     مؤیدات    قرآن :جمع بندی 

 

 منافق: برای امتم می ترسم از    تدبیر سوء: پیامبر                                              

 جاهل: سوء تدبیر                                                                                     

 

 پیامبر با تنزیل می جنگید من با تأویل : امیرالمؤمنین                                             

 

 پیامبر برای جنگ به نزول آیات متوسل می شد من به تفسیر و تأویل آیات                                            

 

 دشمن پیامبر با تنزیل و اصل قرآن می جنگید دشمن من با تفسیر و تأویل من از قرآن          



 :نفاق 
 موش صحرایی: لغت نفاق      نافقاء  -1

 

 تعریف نفاق     مخالفت ظاهر و باطن ، پرده ای بر روی کفر خود کشیدن -2

 ، منافق الجنان عالم اللسان یقول ما تعرفون و یفعل ماتنکرون                    

 

 یحسبهم الجاهل اغنیاء من: خوب (    سوء استفاده)توانایی فطری پوشاندنریشه نفاق     -3

 التعفف                                                                                    

 شمول تعریف نفاق: بد                                                                           

 

 کثیر القول ، تفاوت ظاهر و باطن ، کثیر القسم ، قلیل الذکر ،: ویژگی های منافقین  -4

 تفکیک خدا از رسول ، انتخاب سلیقه ای دین ، ترسو بودن ، عدم فهم عمیق دین  

 

 از ابتدا متظاهر و منافقانواع منافق        -5

 ابتدا مؤمن و سپس منافق                          



 اهل تسنن معتقدند     نفاق فقط در مدینه بود تفاوت دیدگاه شیعه و سنی      -6

 تمام شد( ص)با رحلت پیامبر                                                                   

 

 شیعه     می تواند از مکه هم باشد چون                                         

 داشتن شامه تیز و داشتن پیش بینی آینده درخشان اسالم                             

 داشتن ایمان سطحی و غیر عمیق                                                      

 اگر با رحلت حضرت تمام شد این همه تأکید                                                       

  برای چیست ؟                                                     

 در قرآن      مطلق    فال تخشوهم واخشون   خطر منافقین   -7

 هم العدو فاحذرهم                                                   

 ان المنافقین فی الدرک االسفل                                                   

 وما جعلنا الرؤیة التی اریناک اال فتنة : بعد از پیامبر                                        

 للناس و الشجرة الملعونة فی القرآن                                                              

 در احادیث نبوی                                

       



 چرا ؟.ناشی از میزان و نوع خطر آن در مقایسه با کفر استاهمیت نفاق     -8

 مستقیم     غلبه ظاهری با اسالم: چرا ؟     کفر 

 در هر حال اسالم پیروز                                                          

 غلبه ظاهری با کفر                                    

 پوساندن از داخل     در هر حال نفاق پیروز: غیر مستقیم : نفاق            

 

 پرهیز از     عدم اعتقادخواص      وظیفه ما      -9

 عدم توان                                                      

 مرعوبیت                                                      

 غفلت                                                       

 بی تفاوتی                                                      

 تفکیک حق و باطل از اهل حق و باطلعوام                         

 امر به معروف و نهی از منکر                                 

 رعایت مراتب سه گانه رابطه حاکم و رعیت                                 

 (بصیرت)تالش در جهت کسب اطالعات الزم                                  

 خودداری از پردازش شایعات                                 

 تالش برای بصیرت آفرینی                                 



 مستبد و دیکتاتور: سه روش رهبری     بی اعتنا به دیگران 

 بی ثبات: تأثیر پذیر و دهن بین                         

 تصمیم گیری با خود حاکم+ مشورت با دیگران                         

 

 در جنگ احد       رشد جامعه اسالمی ( ص)پیامبر

 افزایش یافت( ص)تبعیت مردم از پیامبر                                    

 شکست به خاطر مشورت نبود به خاطر طمع بود                                    

 

 :حدیث قدسی 

 من کان ظاهره ازین من باطنه فهو عدو و من کان ظاهره و باطنه سواه فهو مؤمن 

 و من کان باطنه ازین من ظاهره فهو ولی     برداشت غلط      تنزل ظاهر 

 برداشت صحیح   ارتقاء باطن                                                       



 : 13دفاع از 

 سابقه اعتقاد به نحوست ایام و اعداد و اشیا -1

 ریشه اعتقاد به نحوست       فرار از مسئولیت -2

 تنبلی در پیگیری ریشه کارها                                      

 برخی مصادیق خرافه گرایی       ازمیر ترکیه -3

 شهرهای اروپایی                                            

 سازمان ملل                                            

 تطیر                                            

 ذبیحة الجن                                            

 ورزشکاران                                            

 مخالفت اسالم با خرافه گرایی      سنت های الهی -4

 ان هللا ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم                                            

 نظام علی معلولی                                            

 نکات تکمیلی      یوم نحس مستمر -5

 شاید و نشاید در کارها                         



 :تعظیم شعائر اسالمی 
 عالمت وابستگی: معنی شعار     شعور  -1

 شعارهای مردود     تصویری -2

 عددی                            

 بسم هللا الرحمن الرحیم: شعائر اسالمی      توحید  -3

 صلوات: نبوت                           

 نام گذاری     اسم های وحشتناک                          

 اسم های قرآنی                                          

 اسم های انفعالی                                          

 طلب مغفرت: معاد                          

 اذان                         

 سالم     اصل                         

 نوع                                   

 دعا: خداحافظی                         

 روز عزا 3مرگ                              

 سرزدن مؤمنین                                     

 بلند نشدن دود                                     

 ریشه پنهان کردن شعائر     انفعال -4

 اهمیت التزام      مأثورات -5



 رابطه شک و حقیقت      جستجوی حقیقت

 

 اهمیت شک                           

 

 شک در جوانان      ریشه                           

 انواع     تعنتی                                                   

 تفهمی                                                              

 

 تالش و تحقیق: انواع شک     مقدس      عمل                            

 یقین و خروج از شک: هدف                                                          

 نیل به حقیقت: نتیجه                                                          

   

 وقوف در شک: غیر مقدس     عمل                                            

 نامعلوم: هدف                                                              

 ضاللت یا باقی ماندن در شک: نتیجه                                                              

 



 :روابط بین الملل اسالمی 

 صلح کل: مطلقا بلی آیا با غیر مسلمانان می توان ارتباط برقرار کرد؟       -1

 قائلی ندارد: مطلقا خیر                                                                           

 نگاه اسالم: تحت ضوابطی بلی                                                                           

 ...هجرت ، منع ازدواج و:میزان تأثیر مثبت یا منفی او در اسالم ما   به لحاظ فردی:ضابطه اسالمی در -2

 به لحاظ اجتماعی    مباحث سیاسیبرقراری روابط با                                                   

 مباحث اقتصادیغیر مسلمانان                                                                              

 مباحث فرهنگی                                                                                                        

 مبنای نگاه صلح کل به دین    نباید تحمیلی باشد: سلیقه ای   مسائل انسان در جامعه     مبنای نگاه اسالمی -3

 نباید مالک روابط باشددر برقراری روابط با                                                                    

 مبنای نگاه اسالم واقعی است و باید   در جای خودش:واقعی غیر مسلمانان                                      

 شودتحمیل                                                                                                                           

 باشدمالک روابط                                                                                                                      

 اگر کسی مصلحت خویش را درک نکرد   : ثمره بحث  -4

 اگر مصلحت    اجبار پذیر بود     اول روشنگری سپس اجبار                    

 اجبار پذیر نبود    اول روشنگری سپس جلوگیری از مخالفت و تضعیف                                          

 


