درس 6
 -1قرآن کتاب .....................و .........................مردم است  .هدایت – راهنمایی
-2اهل بیت  ...........................پاک ترین انسان ها هستند  .پیامبر
 -3پیامبر اسالم (ص) بارها .......................و ......................بعد از خود را به مردم معرفی کرده است  .جانشینان –
پیشوایان
 -4بهترین راه هدایت مردم چیست؟ معرفی الگوهای برتر و انسان های نمونه
 -5خداوند در قرآن درباره ی پاکی اهل بیت چه فرموده است ؟ فرموده ! همانا خدا اراده کرده است که همه ی
پلیدی ها و ناپاکی ها را از شما اهل بیت دور سازد و شما را پاک و مطهر گرداند .
 -6اهل بیت و پیشوایان دینی ما چه ویژگی هایی داشتند ( 5مورد )  -در برخورد با مردم بسیار مهربان و خوش
اخالق بودند .
-کسی را با القاب زشت و ناپسند صدا نمی زند .

– خطای دیگران را به راحتی می بخشیدند  -در نزد

دیگران غیبت نمی کردند .
-7اصل دین ما  ،امامت یعنی چه ؟ یعنی ما معتقدیم که خداوند  ،جانشینان پس از حضرت محمد (ص) را نیز تعیین
و از طریق پیامبر به مردم معرفی نموده است .
-8جانشینان بعد از پیامبر چند نفر بودند و با چه عنوانی شناخته می شوند ؟ دوازده نفر با عنوان امام
 -9امام چه کسی است ؟ امام کسی است که به فرمان الهی و با آگاهی کامل از آموزه های دین  ،بعد از پیامبر ،
رهبری جامعه اسالمی را بر عهده می گیرد .
-11کدام حدیث را از پیامبر (ص) درباره جانشینان بعد از خود خوانده ایم ؟ جانشین بعد از من علی و بعد از او دو
نوه ام حسن و حسین هستند  .سپس نه نفر از فرزندان حسین به ترتیب  ،وصی و جانشین ایشان هستند آخرین آن ها
مهدی است که از دید مردم غایب می شود .
 -11امام علی (ع) درباره دوستی با اهل بیت چه فرموده است ؟ فرموده (( هر کس ما را دوست دارد  ،پس شبیه ما
عمل می کند .

