
تربیت اسالمی 

مقدمه 

مشکل جوامع ایمانی 

 قرائت آیات 100 تا 116 سوره مبارکه آل 
عمران 

 ترجمه به همراه توضیح مختصر آیات 
مذکور 

لزوم ترجمه و تفسیر 

 گاهی اوقات براي تذکر و تنبه همین 
 ترجمه آیات کافی ست اما گاهی اوقات 
 بیان تفسیر کمک خیلی زیادي به 
فهم آیات می کند 

 انس با قرآن باعث فهم و درك بیشتر 
آن می شود 

 ترجمه مجدد آیات 100 تا 103 براي بحث 
این جلسه 

ارتباط عاطفی با مکتب 

 در جوامع ایمانی به دلیل شدت ارتباط 
 عاطفی با مکتب گاهی پی میآید دشمن 
 از این نکته سوء استفاده می کند و 
 افراد را در جهتی که به سود خودش هست 
تحریک می کند 

 برخورد افراد مختلف نسبت با مسائل 
عاطفی 

 بسیار حساس و نشان دادن واکنش و 
عملکرد سریع نسبت به مسئله 

 بدون توجه و بدون غیرت و اساسا بدون 
ارتباط عاطفی با مسئله 

برخورد احساسی در ضمن آگاهی و تعقل 

 بهترین نوع برخورد برخورد نوع سوم 
است اما چگونه؟ 

داستان اوس و خزرج 

مقدمه 
 قرن هاست دشمن توانسته با دخالت در 
 امور مسلمین آیه 103 سوره مبارکه آل 
عمران را کم اثر کند 

 اوس و خزرج دو برادر بودند یمنی که به 
 مدینه امروزي مهاجرت کردند و در آنجا 
 ساکن شدند و با زاد و ولد به دو قبلیه 
بزرگ تبدیل شدند 

 یهویدیان به دلیل نشانه هایی که از 
 پیغمبر آخر الزمان داشتند به اطراف 
مدینه مهاجرت کردند 

 یهودیان دیدند اگر با اوس و خزرج 
 مقابله نکنند آنها روز به روز بزرگ تر 
 خواهند شد و براي یهودیان مشکل ساز 
خواهد شد 

 براي مقبله با آنها در میان آنها شروع 
کردند به تفرقه پراکنی و جنگ افروزي 

 مکر یهودیان جواب داد و جنگ اوس و خزرج 
به بزرگ ترین جنگ ها تاریخ بدل شد 

 یهودیان در بین سوء استفاده هم 
 می کردند و با تخصصی که در ساخت 
 سالح داشتند به آنها سالح 
 می فروختند و نیاز مالی آنها را با پول 
ربوي تأمین میکردند 

 و اینگونه اوس و خزرج روز به روز ضعیف 
تر از دیروز 

 تا اینکه پیامبر اکرم صلی اهللا علیه 
 و ءأله بعثت کرد وو بین اوس و خزرج 
اتحاد و ألفت برقرار کرد 

راه حل مشکل جوامع ایمانی 

راه حل اول 
 ارتباط اشخاص جامعه با آگاهی هاي اصیل 
و مستند به آیات و روایات و منابع دینی 

 این راه حل بهترین راه حل است اما ممکن 
 است عده زیادي در جامعه این امکان را 
 نداشته باشند چه به خاطر شرایط 
 شخصی و چه به دلیل عدم تخصص هر 
 چند که تا حدي از انس با منابع دینی 
براي همه الزم است 

راه حل دوم 
 مراجعه به افراد ذي صالح و متخصص در 
دین و متون دینی 

لزوم مرجع شناسی 

دلیل اول 
 تخصص نداشتن توده مردم و نیاز به 
افراد متخصص در مسائل مختلف 

دلیل دوم 

 در صورت نشانختن و نشناساندن مراجع 
 دینی در زمینه هاي مختلف اشاخصی که 
 صالحیت ندارند این جایگاه را در اجتماع 
کسب می کنند 

 مثل مستشرقین که در معرفی اسالم و 
 تاریخ اسالم در بازه اي از خود مسلمانان 
گیشی گرفتند 

 مثل افراد داخلی که سواد و تخصص الزم 
را ندارند 

دلیل سوم 
 مراجع بدون صالحیت دین را از جامعه 
می ربایند 

خصوصیات مرجع دینی 

 دین را به صورت نخصصی و عمیق درك 
کرده باشد 

 خودش به دین معتقد باشد و صرفا 
گزارشگر نباشد 

خودش عامل به دین باشد 

داراي سابقه و الحقه درخشانی باشند 

میزان پیروي از مراجع ذي صالح 

 قرار نیست در جزء جزء مسائل پا به پاي 
 آنان و در تبعیت آنان باشیم بلکه 
 قرار است در تشخیص مصلحت کلی و 
مسائل ریشه اي از آنها استفاده کنیم 

 مراجع ذي صالح باید توسط طالب و 
 اشخاص فرهنگی صاحب رسانه به مردم 
معرفی شوند 

 آینده جامعه اسالمی در این زمینه رو به 
 بهبودي و رو به اصالح است به دلیل 
جوانان دغدغه مند و اگاه امروز 

جهان امروز 
 براي مقابله با این مکرها باید به آیه 
واعتصموا بحبل اهللا توجه جدي بکنیم 

 مکر و حیله و تفرقه افکنی هاي دشمنان 
 یهودي همچنان ادامه دارد 


