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 (131، ص2)کافی، ج إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً  يَعْرِفْ وَ لَمْ مَاتَ مَنْ صلى اهلل علیه و آله:رسول اکرم 

شناخت و معرفی دقیق و کامل معصوم برای غیر معصوم ممکن نیست. عقول و افهام در درک و شناخت امام 

بیت )علیهم السّالم( پرتوی از نور وجودی حجج الهی معصوم پر و بال ریخته اند. با تمسک به احادیث اهل 

 معرفی گردد.

معصومین )علیهم السّالم( در برخی از احادیث به صفتهای ائمه اطهار)علیهم السّالم( اشاره فرموده اند که تفکر و  

 تأمل در این صفات سبب شناخت حجت الهی می گردد.

ور ظو معرفت خدا هستند که معرفت به آنان ممکن نیست، منتوحید « بیوت»و « ابواب»اگر گفته شد ائمه اطهار

شناخت کامل و معرفت به حقیقت جامع آنان است. هر انسانى موظف است به قدر وسعت وجودى و ظرفیت 

عقلى و ذهنى براى شناخت آنان تالش کند، تا مسیر بندگى و عبودیت خدا و راه صحیح زندگى را بشناسد و در 

  .ردصراط مستقیم گام گذا

باید با کالم و سخنان آنان و احادیث و روایاتشان مأنوس گشت. سیره و سنت آنان را در امور شخصى اجتماعی، 

 .عبادى، سیاسى و اقتصادى شناخت و آن را الگوى عمل قرار داد

مرکز با همکاری اداره کل تهذیبی تربیتی معاونت فرهنگی تبلیغی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 

یک دهه فعالیت در تولید  سابقهبا  صلی اهلل علیه و آلهخصصی تبلیغ موسسه آموزش عالی حوزوی خاتم النبیین ت

، تربیت دینی خانواده،کودک و نوجوان و علیهم السالمهای آموزشی در گرایشهای معارف اهل بیت محتوا و ارائه دوره

گامهای موثری در جهت ترویج و گسترش معارف قرآن کریم  اقدام به ؛کاربردی تبلیغ-همچنین مهارتهای علمی

 است. در بین فرهیختگان جامعه نموده علیهم السالمبیت و سیره اهل

سالم اهلل در همین راستا و همزمان با ایام والدت منجی حقیقی عالم بشریت حضرت حجت بن الحسن العسکری  

افزایی معارف مهدوی در دهه مهدویت، با توجه به شیوع بیماری واگیر و و ضرورت برگزاری نشستهای دانش علیهما

اعمال محدودیتهای کنترلی، با تالش مجدّانه گروه علمی و واحدهای اجرایی مرکز، این نشستها به صورت 

پانزده جلسه صوتی مجموعا مجازی در دو سطح  مقدماتی )چهار جلسه تصویری مجموعا دو ساعت( و تخصصی )

 برگزار می گردد. و اعطای گواهینامهدوازده ساعت( در تاریخ مشخص و به همراه برگزاری آزمون 

 :مورد بحثموضوعات اهم 



 ورزان. از منظر غرض علیه السالم. مهدویت و امام عصر ۱

 در قرآن و روایات. علیه السالم. معرفی جایگاه امام زمان ۲

 علیهم السالم. وظیفه دوستداران حضرت با رویکرد الگوگیری از یاران ائمه. ۳

 ت و روایات.بر اساس آیا علیه السالم.نصرت امام از مهمترین مسئولیتها در برابر امام زمان 4

معارف مهدوی با عنوان تربیت مربی  معاونت فرهنگی تبلیغی دوره مجازی تربیتیاداره کل تهذیبی  در این راستا 

شایسته است جهت برگزاری هرچه مطلوب تر دوره نماید. می را برای طالب عالقمند برگزار  «شمیم گل نرگس»
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