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اثری از:

علیرضا یوسفیان پور

فهرست

فصل دوم _ معاد

14
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فصل اول _ خداشناسی

5

فصل سوم_ راهنماشناسی
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فصل پنجم _ اخالق

38

ak

فصل چهارم_ راه وتوشه

22

56

ha

فصل اول  :خداشناسی
بینای مهربان
نشانه های محبت خداوند

ماجرای پاکت های مسابقه
شکرگزاری

نتایج شکرگزاری

c
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« و هُوَ مَعَکُم اَینَ ما کُنتُم »
هر کجا باشید او با شماست .

مهربان
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نشانه های محبت خدا

ha

همة ما را بسیار دوست دارد

از ما و آفریده هاش به خوبی
محافظت می کند .
فَاللّهُ خَیرٌ حافِظًا وَ هُوَ اَرحَمُ الرّاحِمینَ
ترجمه :
خداوند بهترین نگهدارنده است و او مهربان
ترین مهربانان است .
۵

انسان را بر سایر موجودات
برتری داده
نعمت های ارزشمند به انسان
بخشیده و راه رستگاری را
برای او هموار ساخته
( توانایی یادگیری )

چند جمله مهم :
 گاهی انسان ها با بی دقتی یا سهل انگاری و یا حتی از سر نادانی  ،دچار حادثه میشوند  ،این افراد با اشتباهات یا گناهانی که مرتکب می شوند  ،خودشان را از حفاظت
خداوند محروم می کنند .
 نشانه های محبت خد به انسان  :مراقبت و توجه دائمی  +نعمت های زیاد خداوند مهربان ما را طوری آفریده است که به مرور می توانیم کارهای خوب را یادبگیریم و انجام دهیم و کارهای بد را بشناسیم و از آنها دوری کنیم .
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خداوند این همه به ما توجّه دارد و بزرگ ترین نعمت ها را به ما داده است  ،وظیفة ما
چیست؟ تشکر و شکرگزاری
ما چگونه می توانیم شکرگزار نعمت های ارزشمند و بی پایان خداوند باشیم؟
در برابر نعمت های خداوند گاهی به زبان می گوییم « الحمدهلل »
استفاده صحیح و بجا از نعمت

شکر زبانی
( ساده ترین )

ak

مثال :
 )1نفیسه هوش باالیی دارد و از آن برای یادگیری قرآن و مطالب درسی استفاده می
کند .
 )2محمد از هر فرصتی برای کمک به پدرش استفاده می کند .
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دقت کن ! ! !
ناسپاسی در برابر خداوند است
 استفادة ناصحیح از نعمتمثال :
بهزاد جسم تنومندی دارد  ،به همین دلیل به هر کس که می رسد زور می گوید .
 شکر واقعی نعمت :از نعمت های خداوند در راه نافرمانی او و انجام کارهای حرام استفاده نکنیم.
امام صادق (ع) :
شکر نعمت آن است که از آنچه خداوند حرام کرده است  ،دوری کنی

ha

۶

خداوند نه تنها از ما راضی می شود بلکه نعمت های بیشتری نیز
به ما می دهد .
نتایج شکرگزاری

« لَئِن شَکَرتُم لَاَ زیدَنَّکُم »
اگر شکرگزاری کنید  ،ما قطعاً ( نعمت ها را ) زیاد می کنیم .
شکر نعمت  ،نعمتت افزون کند
کفر  ،نعمت از کفت بیرون کند

جدول زیر را کامل کنید .

c

شکر نعمت
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نعمت خداوند

ناسپاسی نعمت

پیامبران و امامان

پیروی از فرمایش های آنها

معلم

احترام به معلم

گوش
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ak

زبان

دروغ گفتن

امتحان کن

ha

 )1چرا برخی انسان ها با وجود اینکه خداوند از آنها مراقبت می کند  ،دچار حادثه
می شوند؟

 )2استفاده صحیح از نعمت  .............................و استفاده ناصحیح از نعمت
 ................................................................است .
 )3شکر واقعی نعمت چیست؟ توضیح دهید .

۷

سوال
 )1آیة شریفة « وهُوَ مَعَکُم اَینَ ما کُنتُم » را ترجمه کنید .
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 )2چون همه ما را بسیار  .........................دارد  ،از ما و تمامی آفرید ه هایش به
خوبی  ..........................می کند .
 )3خداوند مهربان انسان را بر سایر موجودات  ...................داده و با بذل نعمت هایی
ارزشمند  ،راه رسیدن به  ...........................را برای او هموار ساخته است .
 )4با شکرگزاری  ،خداوند نه تنها از ما  .................می شود بلکه
 .........................................نیز به ما می دهد .
 )5مراقبت و توجه دائمی  ،از نشانه های محبت خداوند نسبت به انسان است
 )6شکر زبانی  ،برترین نوع تشکر است
 )7خداوند مهربان ما را طوری آفریده است که سریع می توانیم کارهای خوب را یاد
بگیریم و انجام دهیم .
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 )8چگونه می توانیم شکرگزار نعمت های ارزشمند و بی پایان خداوند باشیم؟

 )9سه مورد از نشانه های محبت خداوند به انسان را بنویسید .
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 )10با توجه به سخن امام صادق (ع)  ،شکر نعمت در حقیقت کدام است ؟

 )1با زبان خود بگویی « الحمدهلل »
 )2از هوش خود برای یادگیری قرآن استفاده کنی .
 )3کاری کنی که خدوند از تو راضی باشد .
 )4از آنچه خداوند حرام کرده است  ،دوری کنی .
کفر  ،نعمت از کفت بیرون کند » به پیام
 )11بیت « شکر نعمت  ،نعمتت افزون کند
کدام آیة شریفه اشاره دارد ؟
 )2فَاللّهُ خَیرٌ حافِظًا
 )1لَئِن شَکَرتُم لَاَزیدَنَّکُم
 )4وَ هُوَ مَعَکُم اَینَ ما کُنتُم
 )3هُوَ اَرحَمُ الرّاحِمینَ
۸

استعانت از خدا
نیازمند یاری خداوند هستیم

ماجرای بُهلول و هارون

راه های بهره مندی از یاری خداوند
( صبر و تقوا – یاری دادن خدا – دعا )
بهلول و هارون
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فعالیت

به نظر شما  ،بهلول از این درخواست ها چه منظوری داشت؟
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بی نیاز

ما نمی توانیم تمام نیازهای زندگی خود را به تنهایی برطرف
کنیم .
ما برای حلّ مشکالت  ،نیازمند کمک دیگران هستیم.
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اِیّاكَ نَعبُدُ وَ اِیّاكَ نَستَعینُ
ترجمه :
(خدایا ) تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می خواهیم .
 )1صبر و تقوا
راه های بهره مندی از
یاری خداوند

 )2یاری دادن خداوند
 )3دعا

۹

 )1صبر و تقوا
یکی از راه های جلب یاری ( کمک) خدا

صبرکردن و تقوا داشتن
توضیح :
اگر بتوانیم در برابر مشکالت و سختی ها  ،صبر کنیم و در هر موقعیتی  ،از گناهان
دوری کنیم خداوند بیش از پیش  ،یاری خود را نصیب ما خواهد کرد
مثال  :جنگ احد
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 سپاه مسلمانان با لشکر مشرکان . . . . . . . . . . . صبر و ایستادگی در برابر مشکالت و جبران اشتباه و غفلت خود در جنگ احد ،آنان را شایسته این پیروزی کرد .
« بَلی اِن تَصبِروا َو تَتَّقوا وَ یَأتوکُم مِن فَورِهِم هذا یُمدِدکُم رَ ُّبکُم بِخَمسَةِ آالفٍ مِنَ
المَالئِکَة مُسَوِّمینَ »
ترجمه :
آری  ،اگر صبر کنید و تقوا پیشه نمایید  ،هنگامی که دشمنان با جوش و خروش بر
شما بتازند  .پروردگارتان شما را یاری خواهد کرد  ،با پنج هزار نفر از فرشتگان  ،که
نشا نه هایی با خود دارند .
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یاری خداوند ( یاری دین خدا )

ak

 )2یاری دادن خداوند

وعده یاری و کمک قطعی خدا

ha

توضیح  :با جهاد در راه خدا  ،دفاع از دین با جان و اموالمان و با عمل به دستورات
خداوند در انجام واجبات و ترك محرمات  ،در واقع خداوند را یاری کرده ایم و موجب
ثبات و پایداری دین او شده ایم .
« یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا اِن تَنصُرُوا اللّهَ یَنصُرکُم و یُثَبِّت اَقدامَکُم »
ترجمه :
ای کسانی که ایمان آورده اید اگر خداوند را یاری کنید او ( نیز ) شما را یاری می کند
و قدم هایتان را استوار می گرداند .

۱۰

 )3دعا
یکی از مهم ترین و ساده ترین راه ها برای جلب یاری خدا

دعا کردن

وَ قالَ رَبُّکُمُ ادعونی اَستَجِب لَکُم
ترجمه :
و پروردگارتان گفت  :مرا بخوانیدتا ( دعای ) شما را بپذیرم .٭
پیامبر(ص)  :هیچ مسلمانی خداوند را نمی خواند مگر اینکه دعایش یا در همین دنیا
مستجاب می شود  ،یا خداوند آن را برایش در روز قیامت ذخیره می کند  .یا در برابر
آن دعا  ،بخشی از گناهانش را می آمرزد .
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چند جملة مهم :
 دعای هیچ یک از بندگان از خداوند پنهان نمی ماند و او درخواست هیچ کس را بیپاسخ نمی گذارد  .البته گاهی اوقات از خداوند چیزهایی را درخواست می کنیم
که به مصلحتمان نیست  .خداوند که بهتر از هر کس دیگری از سود و زیان ما آگاه
است  ،به جای خواستة ما  ،چیزی را که مفیدتر و مناسب تر است به ما می دهد .
 یکی از بهترین حالت هایی که دعا در آن مستجاب می شود ،هنگام نماز است .نمازگزار در بخش های مختلف نماز با خداوند سخن می گوید و از او یاری می طلبد .
در این حال که انسان به خداوند توجّه بیشتری دارد ،خداوند نیز با لطف و رحمت
بیشتری با او رفتار می کند .
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فعالیت
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به نظر شما چه کارهای دیگری موجب جلب یاری خداوند می شود؟ به کمک دبیر خود
موارد دیگری را نام ببرید .

امتحان کن

 )1توضیح دهید چرا بهلول هرگز چیزی از هارون درخواست نمی کرد؟

۱۱

 )2آیا خداوند همه دعاهای ما را مستجاب می کند؟ توضیح دهید .

 )3خداوند در جنگ احد  ،مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد؟

 )4توضیح دهید ما چگونه می توانیم خداوند را یاری دهیم .
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سوال

 )1آیة شریفة « و قال ربُّکُمُ ادعونی استجب لکم » را ترجمه کنید .

ak

)2اگر در برابر مشکالت و سختی ها  .................... ،کنیم و در هر موقعیتی  ،از
 .....................دوری کنیم  ،خداوند بیش از پیش  ،یاری خود را نصیب ما خواهد کرد .
 )3منظور از یاری خداوند  ،توسط ما بندگان  ،یاری  ...............اوست .
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 )4یکی از مهم ترین و ساده ترین راه ها برای جلب یاری خداوند  ....................... ،است .
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 )5ما نمی توانیم تمام نیازهای زندگی خود را به تنهایی برطرف کنیم .
 )6مشرکان پس از پیروزی در جنگ بدر  ،تصمیم گرفتند دوباره به مدینه حمله کنند.
 )7دعای هیچ یک از بندگان از خداوند پنهان نمی ماند و او درخواست هیچ کس را بی
پاسخ نمی گذارد .
 )8دو مورد از راه های بهره مندی از یاری خداوند را نام ببرید .

 )9چرا مشرکان پس از پیروزی در جنگ احد  ،در حملة مجدد به مدینه پا به قرار
گذاشتند ؟

۱۲

صرُوا اللّهَ یَنصُرکُم وَ یُ َثبِّت اَقدامَکُم » به کدام
 )10آیة شریفة «یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا اِن تَن ُ
یک از راه های بهره مندی از یاری خداوند اشاره دارد ؟
 )1صبرکردن

 )2دعا کردن

 )4تقوا

 )3یاری دادن خدا

 )11منظور از یاری دادن خداوند چیست و کدام مورد از بهترین حالت ها برای اجابت
دعا است ؟
 )1جهاد در راه خدا  -وقت اذان

 )2جهاد در راه خدا  -هنگام نماز

 )3یاری دین خدا  -وقت اذان

 )4یاری دین خدا  -هنگام نماز

c

 )13در ارتباط با راه های جلب یاری خدا کدام مورد نادرست می باشد ؟
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 )1خداوند به کسانی که او را یاری کنند وعده یاری داده است .
 )2گاهی خداوند در برابر دعای انسان  ،بخش از گناهانش را می آمرزد .
 )3از مهم ترین و ساده ترین راه ها برای جلب یاری خدا  ،صبر و تقوا می باشد .
 )4گاهی از خدا چیزهایی را درخواست می کنیم که به مصلحت مان نیست .
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فصل دوم  :معاد
تلخ یا شیرین
داستان انسان زیرك

سرانجام زندگی

انسان زیرك
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زیرك مسافر بود و داشت نزدیک های دروازة شهری قدم میزد  . . .مردم اون شهر
در مقابل دروازة شهر جمع شده بودند  . . .زیرك رو دیدند به طرفش دویدن و رو شانه
هاشون به قصر بردن  . . .مثل یک رویا بود صبح یه مسافر خسته بود و امشب سلطان
این سرزمین روزها می گذشت ولی کسی به سوال های زیرك جواب نمی داد  ،کم کم
نگران شد و  . . .با لباس مردم عادی اومد بیرون قصر  . . .پیرمرد او را شناخت . . .
نمی دونست چه بگه  . . .پیرمرد گفت  :حتماً می خوای بدونی در این شهر چه خبر
است و علت این رفتارها چیست پیرمرد شروع کرد به توضیح دادن  :مردم این شهر
طبق رسم قدیمی  . . .زیرك آن شب تا نزدیک صبح در قصر قدم میزد  :آسایش یک
ساله و رنج همیشگی  . . .یک سال زحمت و در عوض راحتی همیشگی  . . .تصمیمش
را گرفت  . . .همه چیز طبق برنامه پیش می رفت که ناگهان . . .
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فعالیت

الف) به نظر شما اگر پادشاه زیرك به جای کار و زحمت یک ساله  ،خوش گذرانی و
زندگی راحت در قصر را انتخاب می کرد  ،چه سرانجامی در انتظار او می بود؟
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ب) اگر کمی فکر کنیم در می یابیم که داستان زیرك شباهت های زیادی با زندگی خود
ما در دنیا دارد  .این شباهت ها را پیدا کنید و مانند نمونه  ،جاهای خالی زیر را پر کنید
 )1زیرك که اوّلین باربه آن شهرآمده بود  ،به راهنمایی نیاز داشت .
ما نیز که تنها یک بار به این دنیا می آییم  ،برای خوشبختی نیازمند راهنمایی پیامبران
هستیم.
 )2او می توانست تمام وقتش را به استراحت در قصر بپردازد .
ما نیز ممکن است ....
۱۴

 )3زمان پادشاهی اش خیلی زود سپری شد .
زمان زندگی ما ...
 )4گمان نمی کرد که نگهبانان ناگهان نیمه شب به سراغش بیایند .
ما نیز ....
 )5نگهبانان هنگام رفتن به او اجازة هیچ کاری را ندادند .
به هنگام رفتن ما نیز ....
 )6او در آن جزیرة زیبا در جایی زندگی می کرد که خودش ساخته بود .
 )7اگر زیرك وارد این شهر نمی شد  ،هرگز نمی توانست روزی پادشاه جزیرة زیبا و
ساکنان آن شود .
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داستان پادشاهان جزیره

شبیه زندگی ما انسان ها است .

حالت پادشاهان مختلف در رفتن از شهر به جزیره با یکدیگر متفاوته
وضعیت ما انسان ها نیز در رفتن از دنیا به جهان آخرت با یکدیگر متفاوته
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الَّذینَ تَتَوَفّاهُمُ المَالئِکَةُ طَیِّبینَ
جنَّةَ
م اُدخُلُوا ال َ
یَقولونَ سَالمٌ َعلَیکُ ُ
بِما کُنتُم تَعمَلونَ
ترجمه :
همان کسانی که فرشتگان جانشان
را
درحالی که پاکند می ستانند  ،و به
آنان می گویند  :درود بر شما باد ،
به ( پادش ) آنچه انجام می دادید به
بهشت وارد شوید .

وَ لَو تَری اِذ یَتَ َوفَّى الَّذینَ کَفَرُوا
المَالئِکَةُ یَضرِبونَ وُجو َههُم وَ اَدبارَهُم
وَ ذو قوا عَذابَ الحَریقِ
ترجمه :
و اگر می دیدی هنگامی که
فرشتگان جان کافران را می گیرند
 ،به صورت و پشت هایشان می زنند
و ( می گویند ) عذاب سوزان را
بچشید

ha

۱۵

 -1ایمان به خدا و پیامبرانش دارند
 -2و به فکر زندگی پس از مرگ اند

 -1کافران و بدکاران که تمام زندگی را
به خوش گذرانی و تفریح می پردازند
 -2و برای سفر توشه ای آماده
نمی کنند

رفتن از دنیا  ،هیچ ترسی برایشان
ندارد زیرا می دانند در زندگی جدید
نیز در آرامش و راحتی خواهند بود .

اصالً دوست ندارند از این دنیا بروند
زیرا مرگ برای آنها به معنای پایان
خوشی ها و سرآغاز سختی هاست

c

امتحان کن

ha
r.c

 )1چرا پادشاه زیرك از رفتن به جزیره هیچ ترسی در دل نداشت؟

 )2مرگ برای چه کسانی وحشتناك و ناخوشایند است؟ چرا؟

ak

 ) 3حالت مؤمنان را در هنگام مرگ توضیح دهید .

rf
e

سوال

ha

 )1با توجه به آیة شریفة «وَ لَو تَری اِذ یَ َت َوفَّى الَّذینَ کَفَرُوا المَال ِئکَةُ یَضرِبونَ وُجوهَهُم وَ
اَدبارَهُم وَ ذو قوا عَذابَ الحَریقِ » اوضاع کافران در هنگام مرگ چگونه خواهد بود ؟

 )2وضعیت انسان ها در هنگام رفتن از این دنیا با انسان های دیگر  .................است .
 )3کسانی که در زندگی خود به  ...................و  ..............................ایمان دارند و به فکر
 ..............................................هستند  ،مانند پادشاه زیرك اند
 )4کافران می دانند مرگ برای آنها به معنای پایان  ..................و سر آغاز
........................
۱۶

 )5مؤمنان اصالً دوست ندارند از این دنیا بروند .
 )6انسان زیرك تمام وقتش را در قصر به استراحت پرداخت .
 )7فرشتگان وقتی جان پاکان را می ستانند به آنان سالم می کنند .
 )8چرا مؤمنان از مرگ نمی ترسند ؟
 )9پیام مهم داستان انسان زیرك را بنویسید .

ha
r.c

c

 )10هر پادشاهی در آن شهر عجیب فقط  .........................بر مردم حکومت می کرد و
پس از پایان حکومت پادشاهان را به  ................می برند .
 18 )1ماه  -قصر بزرگی
 18 )2ماه  -جزیره ای
 12 )3ماه  -قصر بزرگی

 12 )4ماه  -جزیره ای

ak

 )11با توجه به آیة « الَّذینَ تَتَوَفّاهُمُ المَالئِکَةُ طَیِّبینَ یَقولونَ سَالمٌ عَلَیکُمُ
اُدخُلُوا الجَنَّةَ بِما کُنتُم تَعمَلونَ » بهشت پاداش چیست ؟
 )1اعمال انسان  )2پاکیزگی  )3سختی های دنیا  )4نترسیدن از مرگ
 )12در توصیف کافران و بدکاران کدام مورد نادرست می باشد ؟

rf
e

 )1برای سفر به جهان دیگر توشه ای آماده نمی کنند .
 )2تمام زندگی خود را به خوش گذرانی و تفریح در دنیا می پردازند .
 )3می دانند مرگ برای آنها به معنای آغاز خوشی ها و پایان سختی هاست .

ha

 )4به هنگام گرفتن جانشان به صورت و پشت هایشان می زنند .

۱۷

عبور
مقدمه
کارهایی که انجام آنها موجب آسانی زندگی در دنیا و آخرت می شود :
( نیکی به پدر و مادر – صدقه دادن – خوش اخالقی )
عده ای مرگ برایشان رفتن

به مراسم اهدای جایزه است

c

ha
r.c

آخرت

مرگ

دنیا

عده ای از روبرو شدن با مرگ
وحشت دارند .

rf
e

ak

سؤال مرد از ابوذر  :چرا ما از مرگ می ترسیم ؟
پاسخ ابوذر به مرد  :زیرا شما دنیایتان را آباد کرده اید و آخرتتان را خراب و ویران
 ،و معلوم است که دوست ندارید از آبادانی به ویرانی بروید .
 )1نیکی به پدر و مادر
 )2صدقه دادن
 )3خوش اخالقی

ha

کارهایی که انجام آنها موجب
آسانی زندگی در دنیا و آخرت

فعالیت
آیا تاکنون به مرگ فکر کرده اید؟ به نظر شما چرا از شهدا همواره با افتخار یاد می شود؟

۱۸

 )1نیکی به پدر و مادر

امام صادق (ع)  :هر کس پیوند خود را با بستگانش محکم کند و با پدر و مادرش
بسیار خوش رفتار و مهربان باشد  ،دشوار ی های مرگ بر او آسان می شود و در دنیا
نیز هرگز فقیر و تهی دست نمی شود .
 )2صدقه دادن

ha
r.c

c

امام صادق (ع)  :صدقه دادن موجب نجات
از مرگ بد و رهایی از هفتاد نوع بالست .

 )3خوش اخالقی

ak
rf
e

فعالیت

رفتار اشخاص بد اخالق و خوش اخالق را در هر یک از موارد زیر با هم مقایسه کنید :
می خواهد .

بد اخالق :

مادرش از او می خواهد در

خوش اخالق :

انجام کاری کمکش کند

بد اخالق :

کسی نسبت به او اشتباهی
کرده و از او عذرخواهی
می کند .

خوش اخالق :
بد اخالق :
۱۹

ha

فقیری از او کمک

خوش اخالق :

کارهای نیک بسیاری وجود دارند که انجام آنها می تواند پاداش بزرگ خداوند را در
هنگام رفتن از این جهان به دنبال داشته باشد  .این کارها عبارت اند :
انجام آنچه خداوند به آنها دستور داده است  ( .انجام واجبات )
ترك هر چیزی که خداوند از انجام آن نهی کرده است  ( .ترك محرمات )
سؤال  :شما چگونه خود را برای مرگ آماده کرد ه اید  ،که از آن هراسی ندارید؟
پاسخ حضرت علی (ع) :
کسی که از گناهان بپرهیزد و به واجباتش عمل کند و خود را به اخالق نیکو بیاراید،
دیگر برایش فرقی ندارد چگونه بمیرد .به خدا قسم برای پسر ابوطالب فرقی ندارد که
او به سراغ مرگ برود یا اینکه مرگ به سراغش آید .

c

امتحان کن

ha
r.c

 )1نیکی به پدر و مادر چه تأثیری بر زندگی ما در دنیا و آخرت دارد؟

 )2علّت آزار و فشار قبر سعد بن معاذ چه بود؟

ak

 ) 3دو مورد از آثار صدقه دادن را بنویسید .

rf
e

 ) 4حضرت علی علیه السّالم چگونه خود را برای مرگ آماده کرده بود که از آن
هراسی نداشت؟

ha

سوال

 )1عده ای مرگ برایشان مانند رفتن به مراسم  ........................است .
 )2هر نوع کمک به دیگران در راه خداوند  ..................... ،محسوب می شود .
 )3امام سجاد ( ع) هر شب برای نیازمندان  ...............................می برد .
 )4کسی که از  ..................بپرهیزد و به  .......................عمل کند و خود را به اخالق
نیکو بیاراید  ،دیگر برایش فرقی ندارد چگونه بمیرد .
۲۰

 )5سعد بن معاذ به دلیل خوش اخالقی در قبر عذاب نکشید .
 )6حضرت علی (ع) برایش مهم بود که خود به سراغ مرگ برود .
 )7با دعای پیامبر و رضایت مادر دو فرشته زیبا و خندان به سوی جوان در حال مرگ
آمدند .
 )8سه مورد از کارهایی که انجام آنها موجب آسانی زندگی در دنیا و آخرت می شود را
نام ببرید ؟

 )9مردی از ابوذر پرسید  ( :چرا ما از مرگ می ترسیم ) پاسخ ابوذر چه بود ؟

c
ha
r.c

 )10با توجه به سخن امام صادق (ع)  ،خوش رفتاری و مهربانی با پدر و مادر چه
آثاری را به دنبال دارد ؟
 )1دشواری های مرگ برای انسان آسان می شود .

ak

 )2موجب رهایی از هفتاد نوع بالست .
 )3پیوند انسان را با بستگانش محکم می کند .

 )4فرشتگان در تشییع جناره انسان حاضر می شوند .

 )1بله  -گندم را بین نیازمندان تقسیم کن .

rf
e

 )11آیا امام سجاد (ع) با درخواست کسی که اصرار داشت بار ایشان را حمل کند
موافقت کرد ؟ و خواسته امام از آن شخص چه بود ؟

ha

 )2خیر  -تو را به خدا قسم می دهم تا مرا رها کنی .
 )3خیر  -گندم را بین نیازمندان تقسیم کن .

 )4بله  -تو را به خدا قسم می دهم تا مرا رها کنی .
 )12مادر سعد بن معاذ وقتی رفتار پیامبر خدا را دید رو به قبر پسرش کرد و گفت :
................................
 )1خدایا او را ببخش .
 )2به خاطر پیامبرتو را بخشیدم .
 )3ای سعد  ،بهشت بر تو گوارا باد .
 )4پسرم  ،فرشتگان در تشییع جنازه تو حاضر بودند .
۲۱

فصل سوم :راهنما شناسی
پیامبر رحمت
پیامبران الگوی کامل برای ما هستند .
ویژگی های اخالقی پیامبر(ص)
( بزرگواری و محبت – عزّت نفس – امانت داری )

ha
r.c

c

خداوند

حضرت

حضرت

آدم

محمد

ak

حضرت

rf
e

حضرت
علی

فاطمه

ha

چون خود هدایت یافته بودند  ،بهترین سبک زندگی را انتخاب می کردند
پیامبران

تنها کسانی هستند که می توانند با آوردن دین آسمانی  ،مسیر صحیح
زندگی را به ما نشان دهند .
زندگی آنها به صورت کامل می تواند الگوی زندگی ما باشد
 -گفتار پیامبران

راه دستیابی ما به رستگاری

 -رفتار پیامبران

الگوی عملی زندگی ما
۲۲

سنَةٌ لِمَن کانَ یَرجُو اللّهَ وَ الیَومَ اآلخِرَ وَ َذ َک َر
« لقَد کانَ لَکُم فی رَسولِ اللّهِ اُس َوةٌ حَ َ
اللّهَ کَثیرًا »
ترجمه :
قطعاً در فرستاده خداوند ( پیامبراکرم ) برای شما الگویی نیکوست برای هر کس که
به خدا و روز آخرت امید دارد و خداوند را بسیار یاد می کند.

بزرگواری و محبت

عـزّت نفس

امانت داری

c
ha
r.c

بزرگواری و محبت

rf
e

ak

 رفتار پیامبر با مردم به قدری محبت آمیز بود که مردم او را برای خود پدری مهربان ودلسوز می دانستند و در دشواری ها و مشکالت به او پناه می بردند
 رفتارهای پیامبر  ،او را در بین مردم به پیامبر رحمت معروف کرد.مثال  :رفتار پیامبر با کافران و مشرکان مکه پس از فتح مکه
پیامبر(ص)  :من امروز به شما همان چیزی را می گویم که برادرم یوسف به برادرانش
گفت و آن اینکه  :امروز دیگر نکوهشی بر شما نیست  .خداوند از گناهان شما درگذرد .
او مهربان ترین مهربانان است  .بروید که شما آزادشدگانید

ha

ف
« لَقَد جاءَکُم رَسولٌ مِن اَنفُسِکُم عَزیزٌ عَلَی ِه ما عَ ِنتُّم حَریصٌ َعلَیکُم بِالمُؤمِنینَ رَئو ٌ
رَحیمٌ »
ترجمه :
بی شک برای شما پیامبری از خودتان آمده است  ،بر او دشوار است شما در سختی
بیفتید  .به ( هدایت ) شما اشتیاق فراوان دارد  ،نسبت به مؤمنان بسیار دلسوز و
مهربان است.

۲۳

عـزّت نفس
تعریف  :احساس با ارزش بودن  ،یعنی خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم.
بررسی یک مثال  :درخواست انجام کارهایمان از دیگران
کسی که عزت نفس دارد

درخواست نمی کند

کسی که عزت نفس ندارد

درخواست می کند

ha
r.c

c

پیامبر اکرم (ص) هیچ گاه حاضر نبود در انجام
کارهای شخصی خود از دیگران درخواستی کند ،
حتی اگر دیگران به انجام آن کارها افتخار هم می
کردند .

پیامبر(ص)  « :هیچ وقت انجام کارهای ( شخصی) خود را از دیگران نخواهید  ،حتی
( درکوچکترین چیزی مثل ) درخواست برای چوب خالل دندان »

rf
e

ak

امام صادق (ع) دربارة ساده زیستی پیامبر اکرم می فرماید :
هرگاه لباس و کفش رسول خدا پاره می شد  ،خودش آنها را می دوخت  .وقتی در می
زدند خودش در را باز می کرد  .با دستان خودش گندم و جو را آسیاب می کرد و آب
می آورد  .او در انجام کارهای خانه  ،به خانوادة خود کمک می کرد و . . . .

امانت داری

ha

یکی از ویژگی های بارز پیامبر اعظم  ،امانت داری بود .
پیامبر قبل از مبعوث شدن به پیامبری  ،در بین مردم به « محمّد امین » مشهور بود
از سفارش های همیشگی پیامبر ،بازگرداندن امانت حتی به صاحبان غیرمسلمان آن بود
مثال
 -1کفّار مکه به شدّت مخالف پیامبر و اسالم بودند  ،نفیس ترین اشیای خود را نزد ایشان
به امانت می گذاشتند .
 -2وقتی به دلیل شدت آزار کافران پیامبرناچار به هجرت شد از امام علی (ع) خواست
چند روزی برای پس دادن امانت های کفار در مکه بماند .
 -3داستان جنگ خیبر و فرمایش پیامبر به چوپان برای امانتداری
۲۴

فرمایش پیامبر(ص) به چوپان  « :در دین ما خیانت به امانت از بزرگ ترین گناهان
است  .این گوسفندان نزد تو امانت است پس بر تو الزم است همة گوسفندان را به
دست صاحبانش برسانی »
پیامبر(ص)  « :شخصی که در دنیا به امانت خیانت کند  ،و آن را به صاحبش پس
ندهد  ،اگر بمیرد بر دین من نمرده است و خدا را در حالی مالقات خواهد کرد که از او
خشمگین است »
ویژگی های اخالقی پیامبر(ص) موجب شد خداوند ایشان را رحمتی برای تمام
جهانیان بداند .

ha
r.c

c

« وَ ما اَرسَلناكَ اِلّا رَحمَةً لِلعالَمینَ »
ترجمه :ما تو را جز به عنوان رحمت برای تمام جهانیان نفرستادیم .
« وَ اِنَّکَ لَعَلى خُلُقٍ عَظیمٍ »
ترجمه  :به راستی که تو دارای اخالقی بسیار نیکو هستی .

rf
e

ak

چند جملة مهم :
 خداوند مهربان با فرستادن پیامبرانش لطف بزرگی به ما کرده است . بدون این نعمت  ،رسیدن به بهشت ممکن نیست . اگر مردم جهان بخواهند به بهشت زیبای الهی راه یابند و رحمت بی کرانکافیه پیامبر(ص) را الگوی عملی زندگی قرار دهند
الهی آنان را دربرگیرد
وظیفة ما در برابر این نعمت چیست ؟
تالش می کنیم با پیروی از راهنمایی های آنها سپاسگزار این نعمت بزرگ الهی باشیم.

ha

فعالیت

به نظر شما  ،چگونه می توان پیامبر اکرم را سرمشق کامل زندگی قرار داد؟

امتحان کن
 )1زندگی چه کسانی می تواند بهترین الگوی زندگی ما باشد؟ چرا؟

۲۵

 )2با ذکر یک نمونه عزّت نفس را تعریف کنید .
 )3با توجه به سخن پیامبر ،عاقبت خیانت در امانت چیست؟

سوال
 )1یک پیام برای آیة شریفة «لَقَد کانَ لَکُم فی رَسولِ اللّهِ اُسوَةٌ حَسَنَةٌ » بنویسید .

c
ha
r.c

ak

)2گفتار پیامبران راه دستیابی به  .....................است  ،رفتار آنها نیز ...........................
زندگی ماست .
 )3عزّت نفس احساس  ............................است ؛ یعنی اینکه خودمان را پیش دیگران
 ....................نکنیم .
 )4از سفارش های همیشگی پیامبر ،بازگرداندن  ....................حتی به صاحبان
 ..................................آن بود .

rf
e

 )5کسی که ارزش خود را می داند هیچگاه خود را با درخواست از دیگران کوچک و
خوار نمی سازد .
 )6پس از فتح مکه  ،کافران به دستور پیامبر به شدت مجازات شدند .

 )8پیامبر(ص) پس از فتح مکه به مشرکان چه گفت ؟

ha

 )7کفّار مکه با وجود مخالفت با اسالم با اطمینان خاطر ،نفیس ترین اشیای خود را
نزد پیامبربه امانت می گذاشتند .

 )9به دلیل ویژگی های اخالقی پیامبر(ص)  ،خداوند ایشان را رحمتی برای جهانیان
دانسته است  ،آیة مربوط به آن را بنویسید و ترجمه کنید .

۲۶

 )10خداوند مهربان با فرستادن پیامبران لطف بزرگی به ما کرده است  ،چگونه
می توانیم سپاسگزار این نعمت بزرگ باشیم ؟

 )11با توجه به عبارت شریفة « عزیزٌ علیه ما عَ ِنتّم حریصٌ علیکم » به ترتیب چه
چیزی بر پیامبر دشوار است و به کدام مورد اشتیاق فراوان دارد ؟
 )1سختی و رنج مردم  -بخشش انسان ها

c

 )2دروغگویی امت  -بخشش انسان ها
 )3دروغگویی امت  -هدایت انسان ها

ha
r.c

 )4سختی و رنج مردم  -هدایت انسان ها
 )12پیامبر(ص) می فرمود  :هیچ وقت انجام کارهای خود را از  .......................نخواهید
حتی در کوچک ترین چیزی مثل درخواست برای .................................
 )1ثروتمندان  -بستن زانوی شتر

 )2دیگران  -چوب خالل دندان

 )2کمک مالی به دشمنان

rf
e

 )1شکستن پیمان
 )3خیانت در امانت

ak

 )3ثروتمندان  -چوب خالل دندان
 )4دیگران  -بستن زانوی شتر
 )13در ماجرای وقایع محاصرة دژخیبر  ،پیامبر(ص) در سخنانش با چوپان کدام مورد را
به عنوان یکی از بزرگترین گناهان برشمردند ؟
 )4تحریک مشرکان به جنگ

ha
۲۷

اسوه فداکاری و عدالت
عدالت طلبی

فداکاری

علی جان  ،آیا می توانی مرا در اجرای
امر الهی یاری کنی ؟

c

ha
r.c

پیامبر(ص)

یا رسول اللّه ؛ چگونه شما را یاری کنم؟

علی(ع)

پیامبر(ص)

rf
e

ak

مشرکان می خواهند مرا شبانه در بسترم بکشند  .خداوند مرا از
تصمیم آنها آگاه ساخته و به من فرمان هجرت داده است  .اگر
بسترم در این شب خالی بماند  ،آنان متوجّه خواهند شد و مرا
تعقیب خواهند کرد  .پس باید کسی در بسترم بخوابد تا فرصت
کافی برای دور شدن از مکّه داشته باشم  .کار خطرناکی است ،
ممکن است کشته شوی .

ha

در این صورت آیا شما به سالمت خواهید بود ؟

علی(ع)

۲۸

ستایش فداکاری بی نظیر علی (ع)
« و مِنَ النّاسِ مَن یَشری نَفسَهُ اِبتِغاءَ مَرضاتِ اللّهِ وَ اللّهُ
رَئوفٌ بِالعِبادِ »
ترجمه :
از مردم کسانی جان خود را می فروشند ( فدا
می کنند ) تا خشنودی خدا را به دست آورند  ،و خدا
نسبت به بندگانش مهربان است .

c

فعالیت

تعریف فداکاری  :گذشتن از مال  ،سالمتی  ،خانواده و حتی از جان
خود  ،برای خدمت به دین و جامعة خود و فدا کردن آنها در راه هدف
پاك و بزرگ خود
فداکاری در اسالم  :ستایش افراد فداکار  +وعدة پاداش الهی

ak

فداکاری
علی (ع)

ha
r.c

به نظر شما براساس آیة فوق  ،چرا امیرمؤمنان بدون هیچ ترس و نگرانی خوابیدن در
بستر پیامبر اکرم را پذیرفت؟

rf
e

نمونه های فداکاری و از خودگذشتگی های علی (ع) :
شب هجرت پیامبر(ص) ( لیله المبیت )
جنگ خندق  -جنگ احد  -جنگ خیبر
خواندن آیات سورة توبه در میان مشرکان بی رحم مکه

ویژگی بارز امام علی (ع)  :عدالت طلبی و مساوات

ha

عدالت طلبی حضرت علی (ع)

عدالت علی (ع) در حکومت :
پذیرش حکومت برای ایجاد عدالت بین مردم
رعایت عدالت و مساوات بین مسلمانان ( برتری ندادن کسی بر دیگری )
رفتار با خانواده و نزدیکان مانند مسلمانان دیگر در حقوق عمومی و مسائل اجتماعی
تقسیم با دقت و مساوی بیت المال میان مسلمانان
نکته مهم  :نماز خواندن در محل بیت المال پس از رسیدن همة اموال به صاحبانش
۲۹

دلیل پذیرفتن حکومت در کالم حضرت علی (ع) :
اگر خداوند از آگاهان عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر زیاده خواهی ستمگران  ،و
گرسنگى مظلومان  ،سکوت نکنند ( و حق مظلوم را از ظالم بستانند و به او بازگردانند)
 ،حکومت بر شما را رها می کردم و آنگاه مى دیدید که ( مقام های ) دنیایی شما نزد
من از عطسة بُز بى ارزش تر است .
فعالیت
به نظر شما چه ارتباطی میان تقسیم بیت المال و نماز خواندن امیرالمؤمنین در همان
مکان وجود دارد؟

c
ha
r.c
ak
rf
e

امتحان کن

 )1سه نمونه از فداکاری های حضرت علی علیه السّالم را به صورت خالصه بیان کنید .

ha

 )2بنابر فرمایش امیرالمؤمنین علیه السّالم خداوند از آگاهان در برابر شکم بارگی
ستمگران چه عهد و پیمانی گرفته است؟

 )3مرد مسیحی چگونه به حقانیت دین اسالم پی برد و مسلمان شد؟

۳۰

سوال
 )1با توجه به آیة « و من النّاس من یشری نفسه ابتغاءَ مرضات اهلل » علت از
خودگذشتگی حضرت علی (ع) در شب هجرت پیامبر چه بود ؟

ha
r.c

c

 )2دین اسالم افراد فداکار را ستایش کرده و به آنان وعدة  . . . . . . . . . . . .. . .داده است .
 )3ماجرای از خودگذشتگی حضرت علی ( ع) در شب هجرت پیامبر اکرم به . . . . . . .
 . . . . . . . . .مشهور است .
 )4در جنگ  . . . . . . .به جز چند نفر بقیه مسلمانان از میدان جنگ گریختند.
 )5حضرت علی (ع) آیات مهم سورة توبه را با صدای بلند در میان مشرکان مکه خواند.
 )6در جنگ احد حضرت علی (ع)  ،عمرو بن عبدود را شکست داد .
 )7در شب هجرت پیامبر  ،حضرت ابوطالب در بستر پیامبر خوابید .
 )8حضرت علی (ع) حکومت را با چه هدفی پذیرفت ؟

ak

 )9انسان فداکار به چه کسی می گویند ؟

rf
e

 )10حضرت علی (ع) مقام های دنیایی را چگونه توصیف می کند ؟
 )1پوچ و بیهوده
 )2بی ارزش تر از عطسة بز
 )3شمشیری زهرآلود
 )4حیلة خطرناك شیطان

ha

 )11در دادگاه حضرت علی (ع) و مرد مسیحی  ،قاضی به نفع چه کسی رأی داد و علت
آن چه بود؟

 )1حضرت علی (ع)  ،زیرا مسلمانان به نفع ایشان شهادت دادند .
 )2حضرت علی (ع)  ،زیرا مرد مسیحی خود به دزدی اعتراف کرد .

 )3مرد مسیحی  ،زیرا حضرت علی (ع) شاهدی برای ادعای خود نداشت .
 )4مرد مسیحی  ،زیرا مسلمان شد و قاضی امتیازی ویژه برای او قائل شد .

 )12مسلمانان در کدام جنگ یهودیان را شکست دادند ؟
 )1خندق

 )2صفّین

 )4احد

 )3خیبر
۳۱

برترین بانو
ویژگی های اخالقی حضرت فاطمه (س)
( حیا و عفت  -عالقة شدید به پیامبر – اهمیت دادن به خانواده و
خانه داری – ساده زیستی – ایثار و بخشندگی – حضور در اجتماع )
بهترین و برترین بانوی جهان
بهترین هدیه به بهترین بنده خدا

c

به فرمودة پیامبر  ،موجب برکت و شادمانی زندگی

ha
r.c

فاطمه (س)

 3سال محاصره در شعب ابوطالب
از دست دادن مادر پس از پایان محاصره
کودکی
شاهد آزار و اذیت پیامبر توسط مشرکان
ترك شهر مکه و هجرت به مدینه

rf
e

ak

پیامبر(ص) :
فاطمه سرور زنان اوّلین و آخرین و برترین بانوی جهان است .
در بین زنان عالم  ،کسی بهتر و واالمقام تر ازفاطمه نیست

با الگو گرفتن از زندگی حضرت فاطمه می توانیم خود را تا حدِّ توان به شخصیت
بهترین و برترین بانوی جهان نزدیک کنیم.

ساده زیستی

ایثار و بخشندگی

۳۲

ha

حیا و عفت

عالقة شدید به پیامبر

اهمیت دادن به خانواده و خانه داری
حضور در اجتماع

حیا و عفت

ha
r.c

c

 چند روز بعد از پیوند آسمانی حضرت علی و حضرت زهرا نزد پیامبر آمدن تا . . ......
 پیامبر خدا سفارش هایی کرد که به زندگی زیبای آن دو آرامش بیشتری بخشید .پیامبر(ص) :
علی جان  ،بهتر است شما کارهای بیرون خانه را بر عهده بگیری و دخترم فاطمه
کارهای داخل خانه را .
حضرت فاطمه (س) :
خدا می داند چقدر خوشحالم از اینکه رسول خدا  ،مرا از روبه رو شدن با مردان
نامحرم بی نیاز ساخت .

عالقة شدید به پیامبر

rf
e

ak

 انس و عالقه حضرت فاطمه به پیامبر( دعوت از پیامبر هنگام تهیه غذای خوب  ،همچون مادر مهربان برای پیامبر ،
مداوای زخم های پیامبر و امیرالمؤمنین در میدان نبرد جنگ های سخت  ،بی تاب
پیامبر در لحظات پایانی عمر پیامبر )
 انس و عالقة پیامبر به حضرت فاطمه( احترام فراوان و دوست داشتن از جان و دل  ،هنگام رفتن به مسافرت ایشان
آخرین کسی بود که با او خداحافظی می کرد  ،هنگام بازگشت از مسافرت اولین
کسی بود که با او دیدار می کرد  ،هنگام ورود به خانه پیامبر به ایشان خوشامد می
گفت و دستانش را را می بوسید و نزد خود می نشاند ) .
پیامبر (ص) :فاطمه مایة شادمانی قلب من است .

ha

فعالیت

پیامبر اکرم دربارة حضرت فاطمه سالم اللّه علیها می فرماید :
خداوند فاطمه را دوست دارد و دوستداران فاطمه را نیز دوست دارد  .خداوند با
خوشحالی فاطمه خشنود و با خشم او خشمگین می شود .
به نظر شما چرا خداوند با خوشحالی حضرت فاطمه سالم اللّه علیها خشنود و با خشم
ایشان  ،خشمگین می شود؟ دربارة این موضوع با هم کالسی هایتان صحبت کنید .
۳۳

اهمیت دادن به خانواده و خانه داری

ha
r.c

c

 کار در منزل را عیب نمی دانست .( آرد کردن گندم با دستانش  ،پختن نان  ،تاول زدن دست ها از سختی کارها )
 از عبادت خدا غافل نمی شد .( برخی شب ها تا صبح مشغول راز ونیاز بود  ،با وجود عبادت زیاد نگران آخرت
بود )
حضرت فاطمه (س)  :سوگند به خدا که اندوهم شدت می یابد آن گاه که می اندیشم
من برای سفر طوالنی آخرت چه آماده کرده ام .
 در زندگی مشترك با وجود تمام سختی ها مایة آرامش خانواده بود .امام علی (ع)  :هر گاه به او می نگریستم غم و اندوه من برطرف می شد  .خدا می
داند که فاطمه در تمام مدت زندگی هرگز مرا خشمگین نساخت و برای خود چیزی
از من نخواست  ،مبادا که من نتوانم آن را فراهم کنم ( و شرمنده شوم )  .فاطمه
یاوری نیکو در راه پیروی از خدا بود .
 توجه خاص به تربیت و آموزش فرزندانش داشت .( دادن غذای سبک به فرزندان در شب های قدر )

ak

ساده زیستی

rf
e

 دختر پیامبر بود اما همچون پدرش ساده می زیست .سلمان فارسی  :شگفتا  ،دختران پادشاهان ایران و روم بر تخت هایی از طال می
نشینند و پارچه های زربافت بر تن می کنند اما دختر رسول خدا نه چادر گرا
نقیمتی بر سر دارد و نه لبا سهایی فاخر برتن .
 با وجود خواستگاران زیاد از بزرگان و ثروتمندان  ،علی را برگزید .ایمان را بر ثروت برتری داد .
 پس از ازدواج تا مدت ها در خانة اجاره ای زندگی کردند تا بعدها خانه ای کنارخانة پیامبر ساختند .
( نیمی از اتاق فرش حصیری  +نیمی دیگر از اتاق شن نرم )

ha

۳۴

ایثار و بخشندگی

فعالیت

ha
r.c

c

 رسیدگی به محرومان را  ،عبادت و اطاعت خدا می دانستند . خودشان ثروتمند نبودند ولی آنچه داشتند را به فقرا می بخشیدند  ( .داستانگردنبند پربرکت )
پیامبر (ص)  :اکنون چیزی ندارم  ،اما تو را به خانة کسی می فرستم که خدا و
رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست دارند ؛ کسی که خدا را
برخود مقدم می دارد .
غالم با صدای بلند می خندد و می گوید :
عجب گردن بند پربرکتی  ،گرسنه ای را سیر کرد  ،برهنه ای را پوشاند  ،فقیری را
بی نیاز کرد  ،بنده ای را آزاد ساخت و در پایان به صاحب اصلی اش بازگشت .

با توجه به آیات ذیل که ویژگی های مؤمنان را ذکر کرده است  ،بگویید هر آیه به
کدام قسمت داستان اشاره دارد .

ak

یُؤثِرونَ عَلى اَنفُسِهِم وَ لَو کانَ بِهِم خَصاصَةٌ

rf
e

دیگران را بر خویش ترجیح می دهند هر چند خود نیازمند
باشند .
لَن تَنالُوا البِرَّ حَتّى تُنفِقوا مِمّا تُحِبّونَ

ha

هرگز به نیکى ( راستین ) دست نمی یابید مگر آنکه از آنچه
دوست دارید انفاق کنید .
مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَه خَیرٌ مِنها
هر کس کار نیکى کند بهتر از آن را پاداش می گیرد

۳۵

حضور در اجتماع
 -سعادت زنان

دوری از مردان نامحرم

 -موقع به خطر افتادن حق

با حفظ وقار و احترام

مردم را ارشاد و

نصیحت
 نمونه هایی از حضور حضرت فاطمه (س) در اجتماع( سخنان و خطبه ها در مسجد مدینه  ،پختن نان در خانه و فرستادن برای
رزمندگان در جبهه  ،مداوای مجروحان و آبرسانی به آنان در صورت نیاز ،
آموختن معارف و احکام دین به زنان  ،پاسخ به پرسش های آنان با گشاده رویی )

c
ha
r.c

امتحان کن

 ) 1چرا حضرت زهرا سالم اللّه علیها هرگز از امیرالمؤمنین چیزی درخواست نمی کرد؟

ak

 )2دلیل ازدواج حضرت زهرا سالم اللّه علیها با امیرالمؤمنین  ،با وجود اینکه
خواستگاران ثروتمندی داشت  ،چه بود؟

rf
e

 )3پنج مورد از ویژگی های اخالقی حضرت فاطمه سالم اللّه علیها را بنویسید .

ha

سوال

 )1به فرمودة پیامبر اکرم ( ص)  ،حضرت فاطمه (س) موجب  . . . . . . . . .و شادمانی
زندگی بود .
 )2حضرت فاطمه زهرا ( س) به  . . . . . . . . . .و  . . . . . . . . .فرزندانش توجّه خاصی
داشت .
 )3حضرت فاطمه ( س)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .را نیز عبادت و اطاعت خدا
می دانست .
 )4سخنان و خطبه های حضرت فاطمه (س) در  ، . . . . . . . . . . . . . .نمونه هایی از
حضور ضروری در  . . . .. . . . . . .است .
۳۶

 )5پیامبر(ص) گردنبند دخترش را به پیرمرد فقیر هدیه داد .
 )6امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه (س ) پس از ازدواج تا مدّت زیادی در خانة اجاره
ای زندگی کردند .
 )7حضرت فاطمه (س) سعادت زنان را در حضور در اجتماع می دانست .
 )8به فرمودة پیامبر(ص) فاطمه سرور زنان اوّلین و آخرین و برترین بانوی جهان است .
 )9در عصر جاهلیت زن و دختر چه جایگاهی داشت ؟

ha
r.c

c

 )10پس از راهنمایی پیامبر(ص) در ارتباط با تقسیم کار میان دخترشان و حضرت علی
(ع)  ،حضرت فاطمه (س) چه فرمود ؟

 )11سخن سلمان فارسی دربارة ساده زیستی حضرت فاطمه (س) را بنویسید .

 )3عالقة شدید به پیامبر

 )4حیا و عفت

rf
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 « )12خدا می داند چقدر خوشحالم از اینکه رسول خدا  ،مرا از روبه رو شدن با مردان
نامحرم بی نیاز ساخت » این سخن حضرت فاطمه (س) به کدام یک از ویژگی های
اخالقی ایشان اشاره دارد ؟
 )2ایثار و بخشندگی
 )1ساده زیستی

ha

 )13پیامبر(ص) فرموده اند « :فاطمه سرور زنان اوّلین و آخرین و برترین
بانوی جهان است  » .این سخن به چه معناست ؟
 )1حضرت فاطمه برای پیامبر همچون پدر مهربان بود .
 )2حضرت فاطمه اولین کسی بود که بعد از پیامبر به ایشان ملحق شد .
 )3پیامبر احترام فراوانی به دخترش می گذاشت و او را از جان و دل دوست می داشت .
 )4در بین زنان عالم چه در گذشته و چه در زمان حال و آینده کسی بهتر و واالمقام تر
از ایشان نیست .
 )14حضرت فاطمه (س) با وجود عبادت زیاد نگران چه چیزی بود ؟
 )2تربیت و آموزش فرزندان
 )1تنهایی حضرت علی (ع)
 )4روبرو شدن با مردان نامحرم
 )3سفر طوالنی آخرت
۳۷

فصل چهارم :راه و توشه
افتخار بندگی
بلوغ شرعی

نشانه های بلوغ شرعی

تغییرات دوران بلوغ

انجام تکالیف شرعی قبل از بلوغ

راه شناخت تکالیف دینی

ha
r.c

c

بلوغ شرعی  :سرآغاز واجب شدن تکالیف دینی ( نماز  ،روزه  ،حجاب و ) . . .

نشانه های بلوغ شرعی

تغییرات دوران بلوغ :

ak

 )1روییدن مو در برخی قسمت های بدن
 )2فعال شدن برخی هورمون ها در بدن
( نشانه های آن در پسران و دختران متفاوت )
 )3رسیدن به سن بلوغ
( وقتی انسان به سن بلوغ برسد انجام تکالیف
شرعی بر او واجب می شود )

 15سال
قمری

 9سال
قمری

rf
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 تغییرات جسمی تحوالت روحی و شخصیتی در نوجوانانبه وجود آمدن پرسش های جدید در ذهن
تردید در دانسته های قبلی و تالش برای نظم دهی
دانسته های خود براسا س منطقی جدید
افزایش حس استقالل طلبی
این ها روحیات فطری و خدادای است که موجب شکوفایی شخصیت می شود .

ha

سؤال  :اگر با روحیات فطری و خدادادی به درستی رفتار نکنیم و یا زیاده روی کنیم
چه اتفاقی می افتد؟ انحرافات فکری و اخالقی زیادی در کمین ما خواهد بود .
مثال  :اگر برای یافتن پاسخ های سؤاالت مهمّ دینی  ،به افراد ناآگاه و یا کسانی که
اعتقادات صحیحی ندارند  ،مراجعه کنیم  ،جز سرگردانی و گمراهی نتیجه ای
نخواهیم گرفت .
۳۸

سؤال  :اگر خداوند ما را دوست دارد که مطمئنیم دوست دارد پس چرا کارهایی را بر
ما واجب کرده است که انجام برخی از آنها برای ما دشواری دارد؟
برای اینکه ما انسان ها هم توان مقابله با شیطان و رسیدن به پاداش الهی را داشته
باشیم  ،خداوند تکالیفی را بر ما واجب کرده است .
خدا ما را آفریده است و به توانایی ها و ضعف های ما بهتر از خودمان آگاه است  .او
می داند چه چیزی به سود ما و چه چیزی به زیان ماست .

ha
r.c

c

شرٌّ َلکُم َو اللّ ُه
« َو عَسى اَن تَکرَهوا شَیئًا وَ ُهوَ خَی ٌر َلکُم وَ عَسى اَن تُحِبّوا شَیئًا َو هُوَ َ
یَعلَمُ وَ اَنتُم ال تَعلَمونَ »
ترجمه :
شاید چیزى را خوش نداشته باشید و آن براى شما بهتر باشد و شاید چیزى را
دوست بدارید و آن براى شما بدتر باشد  ،و خدا ( صالح شما را ) مى داند و شما
نمى دانید .

انجام تکالیف شرعی قبل از بلوغ

واجب نیست  -اما بهتر است به کمک پدر و مادر فرابگیریم و تمرین کنیم .

ak

تکرار و تمرین تکالیف قبل از بلوغ

بهره مندی از پاداش الهی
ایجاد آمادگی برای انجام تکالیف

rf
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عادت به انجام اعمال دینی قبل از بلوغ شرعی

انجام راحت واجبات دینی
بعد از مکلف شدن

ha

اهل بیت ( ع) همواره فرزندانشان را از خردسالی با وظایف دینی آشنا می کردند و از
آنان می خواستند به اندازه توانشان  ،به این تکالیف عمل کنند .
امام صادق (ع) دربارة ارزش عبادت در جوانی :
محبوب ترین آفریده ها نزد خداوند  ،جوان نورسیده و با طراوتی است که جوانی و
شادابی اش را در اطاعت خداوند سپری می کند  .خداوند به چنین کسی نزد
فرشتگانش افتخار می کند و می فرماید  :این است بنده واقعی من .

۳۹

چگونه می توانیم تکالیف دینی خود را بشناسیم و آنها را به درستی انجام دهیم :

فعالیت

ha
r.c

c

 -1تحصیل در علوم دینی ( متخصّص در دین = مجتهد = فقیه ) :
افرادی که برای کسب دانش و تخصّص در دین به حوزه علمیه می روند و پس از سال ها
تحصیل  ،تحقیق و مطالعه به تخصّص در دین دست می یابند  .مجتهدان می توانند
تمام احکام دینی را به دست بیاورند و شیوة صحیح انجام دستورات خداوند را در هر
موضوعی روشن کنند .
 -2مراجعه به متخصّص در احکام دین ( تقلید از مرجع تقلید )
مرجع تقلید  :مجتهدی که مردم برای یادگیری احکام به او مراجعه می کنند .
شرایط مرجع تقلید  :زنده  +شیعه دوازده امامی  +عادل  +اعلم
شناخت مرجع تقلید  :برای عالمان دین امکان پذیر است و مردم می توانند با مشورت
آنان مرجع تقلید خود را انتخاب کنند .

الف) از میان انواع تقلید کدام درست و کدام نادرست است؟
جاهل از جاهل . . . . . . . . . . . . . . . :

ak

جاهل از عالم . . . . . . . . . . . . . . . . :
عالم از جاهل . . . . . . . . . . . . .. . . :

ب) با توجه به شرایط مرجع تقلید  ،به پرسش های زیر پاسخ دهید :

rf
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 )1از دو نفر مجتهد  ،یکی از آنها داناتر و دیگری مسن تر است  ،آیا مردم
می توانند از هرکدام که بخواهند تقلید کنند؟ چرا؟

ha

 )2کسانی که امسال به بلوغ می رسند  ،آیا می توانند از مرجعی که از دنیا رفته است ،
تقلید کنند ؟ چرا ؟

۴۰

امتحان کن
 )1نشانه های بلوغ شرعی را به صورت خالصه بیان کنید .
 )2توضیح دهید از چه زمانی باید فراگیری تکالیف شرعی را آغاز کرد؟ چرا؟

 )3تقلید در احکام شرعی به چه معنی است؟ توضیح دهید .

c

سوال

ha
r.c

 )4سه مورد از شرایط مرجع تقلید را بیان کنید .
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 )1ترجمه آیة شریفة زیر را تکمیل کنید و پیام آن را بنویسید .
« و عَسى اَن تَکرَهوا شَیئًا وَ هُوَ خَیرٌ َلکُم َو عَسى اَن تُحِبّوا شَیئًا َو وهُ َو شَ ٌّر لَکُم َو
اللّهُ یَعلَمُ وَ اَنتُم ال تَعلَمونَ »
شاید چیزى را خوش نداشته باشید و آن براى شما  . . . . . . .باشد و شاید چیزى را
 . . . . . . . . .بدارید و آن براى شما بدتر باشد  ،و خدا ( صالح شما را ) مى داند و
شما . . . . . . . . . . . .
 )2بلوغ شرعی سرآغاز  . . . . . . . . . .. . . . . .تکالیف دینی است .

ha

 )3خدا ما را آفریده است و به  . . . . ... . . . . .و ضعف های ما بهتر از خودمان آگاه است
 )4به افراد  ، . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .مجتهد یا فقیه می گویند .
 )5با تمرین تکالیف دینی قبل از بلوغ  ،عالوه بر بهره مندی از پاداش الهی . . . . . . . . ،
کافی را در خود ایجاد کنیم .
 )6رسیدن به درجة اجتهاد برای همگان به راحتی امکا نپذیر است .
 )7سن تکلیف را به سال قمری حساب می کنند .
 )8انجام تکالیف شرعی قبل از بلوغ واجب می باشد .
 )9در دوران بلوغ حس استقالل طلبی افزایش می یابد .
۴۱

 )10چرا خداوند تکالیفی را بر ما واجب کرده است ؟

 )11امام صادق ( ع) دربارة ارزش عبادت در جوانی چه می فرماید؟

 )12در دوران بلوغ عالوه بر تغییرات جسمی چه تحوالتی پدیدار می شود ؟
 )1تغییر در صدا و روییدن مو در بدن
 )2شک و تردید در دانسته های قبلی

c

 )3شدت یافتن وابستگی به پدر و مادر

 )4فعال شدن برخی هورمون ها در بدن

ha
r.c

 )13سن بلوغ برای پسران و دختران به ترتیب کدام است ؟
 13 )1سال قمری  10 -سال شمسی

 15 )2سال شمسی  9 -سال قمری

 15 )3سال قمری  9 -سال قمری

 9 )4سال قمری  15 -سال قمری

 )14کدام یک از موارد زیر نادرست می باشد ؟

ak

 )1شناخت مرجع تقلید  ،برای عالمان دینی امکان پذیر است .
 )2بلوغ شرعی سه نشانه دارد  ،اگر یکی از این نشانه ها در کسی ظاهر شود  ،او به
بلوغ رسیده است .
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 )3نماز ،روزه و پرهیز از گناهان نمونه هایی از تکالیف دینی مسلمانان است .
 )4مسلمانان باید در اصول دین از عالمان و فقیهان تقلید کنند .

ha
۴۲

به سوی پاکی
مطهّرات ( 2مورد )

نجاسات ( 6مورد)
شیوة تطهیر با آب
فعالیت

ha
r.c

c

به نظر شما  ،آیا کسی که ما انسان ها را آفریده  ،برای زندگی سعادتمندانة ما نیز
دفترچه راهنما فرستاده است؟
امام رضا (ع ) :
خداوند آفرینندة ماست
خداوند حکیم هر چیزی را که برای سالمتی مردم
زیا ن آور باشد و موجب هالکت و نابودی آنان شود
بهتر از هر کسی می داند
 ،حرام کرده و آنچه را برای سالمتی آنها مفید باشد
چه چیزی زیان آور برای ما  ،حالل کرده است .
چه چیزی مفید برای ما
رعایت طهارت و دوری از نجاسات
سالمتی جسم و روح
به ما آموخته است
مقدمه و شرط قبولی برخی عبادات
چگونه زندگی کنیم
از چه چیزی دوری کنیم
به چه کارهایی بپردازیم

ak
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نجاسات

خون خارج از بدن
( نجس  ،تماس )

ادرار و مدفوع انسان ( نجس )
( شست و شوی محل دفع
ادرار و مدفوع برای سالمتی
ضروری و برای نماز واجب )

تمام اجزای بدن و رطوبت
های آن ( نجس )

خون حیواناتی که
خون جهنده دارد

ادرار و مدفوع حیوانات
حرام گوشتی که خون
جهنده دارد
۴۳

ha

خون

ادرار و مدفوع

سگ و خوك

امام صادق (ع) :
سگ شکاری را در خانه
ات نگهداری نکن  ،مگر
اینکه بین تو و او دری
باشد

نجاسات
شراب
شراب و هر مایع مستی
آور ( نجس )

ha
r.c

c

خوردن شراب
کم یا زیاد
حرام
از بزرگترین گناهان

مطهّرات
زمین

آب

کُر

آب

حداقل  384لیتر
( در برخورد با نجاسات نجس نمیشه )

قلیل کمتر از  384لیتر
( در برخورد با نجاسات نجس میشه )
جاری از زمین می جوشد و جریان دارد
( در برخورد با نجاسات نجس نمیشه )

۴۴

 )1زمین پاك باشه
 )2زمین خشک باشه
 )3عین نجاست با راه
رفتن کامالً برطرف
بشه
 )4زمین سبزه زار ،
موکت فرش نباشه

ha

راکد
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« و اَنزَلنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهورًا »
ترجمه:
از آسمان  ،آبى پاك و پا ك کننده فرود آوردیم .

کف پا یا کف کفش نجس
شده رو پاك می کنه

شیوة تطهیر اشیاء نجس با آب
ظرف

غیرظرف
به غیر ادرار
نجس شده

با ادرار نجس
شده

c

قلیل
2مرتبه آب

ha
r.c

قلیل
 1مرتبه آب

کُر یا جاری
 1مرتبه آب

قلیل
 3مرتبه آب

کُر یا جاری
 1مرتبه آب

کُر یا جاری
 1مرتبه آب

ابتدا باید نجاست را برطرف کنیم  ،سپس آن را زیر شیر آب بگیریم یا در آب جاری
فرو ببریم  ،به طوری که آب به تمام جاهای نجس شده برسد .
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نکته مهم :
ظرفی را که سگ لیسیده یا از آن آب خورده است ،
باید ابتدا خاك مال کرد ،
سپس آن را دو بار شست تا پاك شود .
این ظرف بدون خاك مال کردن پاك نمی شود .
فعالیت

ha

گزینه های درست را با عالمت
کنید:

و گزینه های نادرست را با عالمت

مشخص

اگر بدن ما با ادرار آلوده شد  ،کافی است محل آن را با دستمال تمیز پاك
کنیم .
ظرف نجس با دو بار آب قلیل ریختن پاك نمی شود .
اگر کف پای ما نجس شده باشد  ،با را ه رفتن روی موکت یا فرش پاك
نمی شود .
ظرفی را که سگ لیسیده است با دو بار شستن پاك می شود .
۴۵

امتحان کن
 )1اگر بدن انسان با خون نجس شود چگونه می توان آن را تطهیر کرد؟

 )2زمین  ،چه چیزهایی را می تواند پاك کند؟

 )3برای پاك کردن چیزهایی که نجس شده اند  ،ابتدا چه باید کرد؟

c
ha
r.c

سوال

 )1اگر مقدار آب حداقل  384لیتر باشد  ،به آن آب  . . . . . . .گفته می شود .
 )2عالوه بر خون انسان  ،خون حیواناتی که خون  . . . . . . . .دارند نیز نجس است .
 )3خداوند آب را طوری آفریده است که هم پاك است و هم  . . . . . . . . . . . . .است .

ak

 )4آب قلیل اگر با چیز نجس برخورد کند  ،نجس . . . . . . . . . . . .
 )5ظرفی را که سگ لیسیده یا از آن آب خورده است  ،باید ابتدا  . . . . . . . . . . . . . .کرد .

rf
e

 )6نوشیدن شراب اگر موجب مستی انسان نشود اشکالی ندارد .

ha

 )7تطهیر ظرف نجس با آب جاری بدین صورت است که یک مرتبه آب کشیده
می شود.
 )8زمین اگر سبزه زار باشد و پاك باشد یکی از مطهّرات خواهد بود .
 )9با توجه به سخن امام رضا (ع) خداوند چه چیزهایی را حرام کرده است ؟

 )10پنج مورد از نجاسات را نام ببرید .

 )11آیا آب جاری و کُر در برخورد با نجاسات نجس می شود ؟
۴۶

 )12برای تطهیر لباس نجس شده با ادرار  ،به ترتیب با آب کُر و قلیل باید چند مرتبه
آب کشیده شود ؟
 3 )2مرتبه  2 -مرتبه
 2 )1مرتبه  1 -مرتبه
 1 )3مرتبه  2 -مرتبه

1 )4مرتبه  3 -مرتبه

 )13ادرار و مدفوع کدام یک از موارد زیر نجس محسوب نمی شود ؟
 )2انسان

 )1گاو

 )4گربه

 )3موش

 )14آب باران حکم آب  . . . . . . . ..را دارد .
 )1راکد

c

 )2قلیل

 )4جاری

 )3کُر

ha
r.c

 )15کدام یک از موارد زیر نادرست می باشد ؟
 )1شراب و هر مایع مستی آوری نجس است .
 )2تمام اجزای بدن سگ و خوك و رطوبت های آن نجس است .
 )3آب حوض و استخر حکم آب قلیل را دارد .
 )4آب جاری آبی است که از زمین می جوشد و جریان دارد .

ak

ستون دین
واجبات نماز

شیوة صحیح نماز خواندن

rf
e

وقت دیدار

اهمیت نماز

ha

شهیدان راه نماز و امام

فعالیت
از نماز ظهر عاشورای امام حسین علیه السّالم و یارانش چه می آموزیم؟
۴۷

اهمیت نماز
خدا نماز را به پیامبران آموخت و از آنان خواست که مردم را به آن سفارش کنند
حَیَّ عَلَی الصَّالِة
بشتاب به سوی نماز

حَیَّ عَلَی الفَالحِ
بشتاب به سوی رستگاری

حَیَّ عَلَی خَیِر العَمَل
بشتاب به سوی بهترین عمل

شایسته نیست هنگامی که خداوند ما را به گفتگوی با خود می خواند و اجازه مناجات با
خود را به ما می دهد  ،بدون دلیل آن را به تأخیر بیندازیم .
به تأخیر انداختن بدون دلیل نماز

c

نماز اول وقت

نزدیکی هر چه بیشتر به خدا و دوری از شیطان
دوری از گناهان و زشتی ها و نزدیکی به بهشت

ha
r.c

نماز درست و به موقع

سبک شمردن دعوت خدا و بی احترامی

پیامبر(ص)  :آنگاه که انسان با ایمان  ،به نماز می ایستد تا پایان نمازش خداوند به او
توجّه می کند و رحمتش را بر سر او می گستراند  .فرشتگان اطراف او را می گیرند و
به او می گویند  :ای نمازگزار ،اگر می دانستی مورد توجّه چه کسی قرار گرفته ای و با
چه کسی مناجات می کنی  ،هرگز نماز را رها نمی کردی .

rf
e

ak

امام باقر(ع) دربارة ارزش نماز اول وقت می فرماید :
نمازی که در اوّل وقت خوانده شود  ،به صورتی درخشان به سوی صاحبش برمی گردد
و می گوید  :تو مرا خوب حفظ کردی  ،خداوند هم تو را حفظ کند

ha

پیامبر(ص)  :پروردگارتان می فرماید  :هر کس به نمازهای پنچ گانه اش اهمیت
دهد و آنها را در وقت خود بخواند  ،من قول می دهم در روزی که به مالقات من می
آید او را به بهشت ببرم .
« وَ اَقِمِ الصَّالةَ اِنَّ الصَّالةَ تَنهی عَنِ الفَحشاءِ وَ المُنکَرِ »
ترجمه :
و نماز را به پا دار که بدون شک نماز از گناهان و زشتی ها باز می دارد

۴۸

واجبات نماز
عمداً یا سهو ًا
کم یا زیاد بشه
باطل میشه

رکن

غیررکن

 )1نیت
 )2قیام
)3تکبیره االحرام
 )4رکوع
 )5سجود ( دو سجده )

ha
r.c

c

 )6قرائت
 )7ذکر
 )8تشهّد
 )9سالم
 )10ترتیب
 )11مواالت

عمداً
کم یا زیاد بشه
باطل میشه

 -1نیت ( قصد می کند برای خشنودی خدا نماز می خواند )
 -2تکبیره االحرام ( اهلل اکبر می گوید )

 -3خواندن حمد و سوره

 -4رکوع ( به اندازه ای که دستش به زانوهایش برسد خم می شود و ذکر رکوع می
گوید )

ak

 -5سجود ( دو بار سجده می کند و ذکر سجده را می گوید )

rf
e

 -6تشّهد ( پس از سجده دوم می نشیند و ذکر تشهّد را می گوید )
 -7سالم

ha

امتحان کن
 )1ارکان نماز چندتاست؟ به ترتیب آنها را نام ببرید .

)2کسی که به نمازهای پنج گانه اش اهمیت دهد و آنها را اوّل وقت بخواند  ،چه
پاداشی خواهد داشت؟
۴۹

 )3فرشتگان به نمازگزار با ایمان چه می گویند؟

سوال
کرِ » برپا
 )1با توجه به آیة شریفة « و اَقِمِ الصَّالةَ اِنَّ الصَّالةَ تَنهی عَنِ الفَحشاءِ وَ المُن َ
داشتن درست و به موقع نماز چه نتیجه ای را به دنبال دارد ؟

ha
r.c

c

 )2به فرمودة پیامبر(ص)  :آنگاه که انسان  ، . . . . . . . . .به نماز می ایستد تا پایان
نمازش خداوند به او توجّه می کند و  . . . . . . . . . . . . . .را بر سر او می گستراند .
 )3برپا داشتن نماز آن قدر نزد خداوند ارزشمند است که آن را به تمام . . . . . . . . . . . . .
آموخت .
 )4نماز  . . . . . . . . . . . . . . . .موجب نزدیکی هرچه بیشتر انسان به خداوند و دوری از
شیطان می شود .
 )5باید تمام کارهای نماز را به ترتیب و بدون  . . . . . . . . .انجام دهیم .

ak

 )6در رکعت های سوم و چهارم حمد و یک سوره دیگر را آهسته می خوانیم
 )7قنوت از واجبات غیر رکن نماز می باشد .

rf
e

 )8ایستادن یکی از واجبات نماز است و نمازگزار باید تا جایی که برایش امکان دارد
نمازش را ایستاده بخواند .
 )10ارکان نماز با دیگر واجبات نماز چه تفاوتی دارد ؟

ha

 )9واجبات غیر ارکان نماز را نام ببرید .

 )11کدام مورد از ارکان نماز می باشد ؟
 )1تشهّد

 )2قیام

 )3قرائت

 )4ذکر

 )12در رکوع به جای « سبحانَ رَبِّیَ العَظیمِ وَ بِحَمدِه » می توان . . . . . . . . . . . . . . .
گفت
 2 )1بار سبحان اهلل  3 )2بار الحمدهلل
 2 )3بار الحمدهلل
 3 )4بار سبحان اهلل
۵۰
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نماز جماعت
احکام نماز جماعت
غسل جمعه

نماز جماعت
شیوة اقامة نماز جمعه
فعالیت

به نظر شما چرا پیامبر اکرم همه مردم حتی افراد نابینا را به شرکت در نماز جماعت
تشویق می کرد؟
پیامبر(ص)

ha
r.c

c

کامل ترین دین آسمانی
از مؤمنان می خواهد

مسلمانان

اتحاد و همیاری در کارها

ak

بسیاری از عبادت ها را
گروهی انجام دهند

همواره نماز را
به جماعت اقامه
می کرد .

به دعوت پیامبر به نماز جماعت پایبند
بودند  ،گویی نماز به صورت جماعت
و دسته جمعی واجب شده است و
نماز فرادی حالت خاص و استثنایی
دارد.

rf
e

امام رضا (ع ) دربارة ارزش نماز جماعت :
هر رکعت نماز جماعت به اندازة دو هزار رکعت نماز که به تنهایی خوانده می شود ،
ارزش دارد .

نماز جماعت

ha

از زیباترین و ارزشمندترین نمونه های همدلی مسلمانان با یکدیگر

همگی در صف های منظم و شانه به شانه ایستاده و به راز و نیاز مشغولیم
توجه بیشتر قلب هایمان به خدا و لطف و رحمت بیشتر خدا به همة ما
خواندن نمازهای واجب به جماعت
صبر کردن برای شروع نماز جماعت
ترك بدون عذر نماز جماعت

مستحب
مستحب
شایسته نیست

اگرفردی نماز را فرادی بخواند بعد نماز جماعت شروع شود
۵۱

بهتر است دوباره
به جماعت بخواند .

فعالیت
به نظر شما برگزاری نماز به صورت جماعت  ،چه فایده های دیگری می تواند داشته
باشد؟

برخی از احکام نماز جماعت
 -1مأموم

تکبیره االحرام را پیش از امام جماعت نگوید .

c

 -3مأموم

اگر به اشتباه پیش از امام جماعت سر از رکوع بردارد در حالی که
امام در رکوع باشد باید به رکوع برگردد و با امام سر بردارد .

ha
r.c

 -2مأموم

همة قسمت های نماز را به غیر از حمد و سوره خودش بخواند .

 -5مأموم

اگر به رکعت سوم یا چهارم نماز جماعت برسد باید حمد و سوره
را خودش بخواند .

 -6مأموم

اگر به رکعت دوم برسد  ،اقتدا می کند و قنوت و تشهد را با امام
می خواند  ،احتیاط آن است که موقع خواندن تشهد به حالت نیم
خیز بنشیند بعد از تشهد با امام برمی خیزد و حمد و سوره را می
خواند در حالی که او رکعت دوم را می خواند و نماز جماعت در رکعت
سوم می باشد  .در رکعت دوم بعد دو سجده می نشیند و تشهد می
خواند .

rf
e

ak

 -4مأموم

زمانی که امام جماعت در رکوع است برسد باید تکبیره االحرام
گفته و به رکوع برود .

ha

روز قدس  :آخرین جمعة ماه مبارك رمضان
نماز جمعه  :جمعة هر هفته برگزار می شود و جایگزین نماز ظهر
خطبه  :به سخنان امام جمعه قبل از اقامه نماز جمعه
۵۲

خطبة اول
 2خطبه

ستایش خدا و صوات بر پیامبر و اهل بیت و دعوت
به تقوا
صحبت دربارة مسائل اخالقی و اجتماعی جامعه
خواندن سورة کوچکی از قرآن

خطبة دوم
نماز جمعه

ستایش خدا و صوات بر پیامبر و دعوت به
پرهیزکاری
صحبت دربارة مسائل مختلف ایران و جهان
خواندن سورة کوچکی از قرآن

c

رکعت اول :
نیت  +تکبیره االحرام  +حمد و سوره  +قنوت  +رکوع +
سجده
رکعت دوم :
حمد و سوره  +رکوع  +قنوت  +سجده  +تشهد و سالم

 2رکعت

ha
r.c

 ) 1نیت ( قصد می کنیم برای خشنودی خدا )
 ) 2شستن تمام سر و گردن

 )3شستن طرف راست بدن
( از باالی شانة راست تا کف پای راست )

ha

 )4شستن طرف چپ بدن
( از باالی شانة چپ تا کف پای چپ )

rf
e

ak

غسل جمعه  :مستحب قبل از ظهر جمعه و قبل از شرکت در نماز جمعه

امتحان کن
 )1نماز جمعه چگونه خوانده می شود؟

۵۳

 )2در نماز جماعت مأموم باید غیر از……… و……… همه قسمت های نماز را
خودش بخواند .
 )3شیوه انجام غسل را توضیح دهید .

سوال

c

 )1نماز جماعت یکی از زیباترین و ارزشمندترین نمونه های  . . . . . . . . . .مسلمانان با
یکدیگر است .

ha
r.c

 )2نماز جماعت آن قدر ارزشمند است که  . . . . . . . . . . . . . . .است برای شروع نماز
جماعت صبر کرد .
 )3مأموم نباید  . . . . . . . . . . . . . . . .را پیش از امام جماعت بگوید .

ak

 )4نماز جمعه جایگزین نماز  . . . . . . . .می شود و مانند نماز  . . . . . . .دو رکعت است .
 )5مستحب است فرد مسلمان قبل از شرکت در نماز جمعه  . . . . . . . . . . . . . . .به جا
آورد .
 )6در رکعت دوم نماز جمعه ابتدا قنوت می خوانیم و سپس به رکوع می رویم
 )7نماز جمعه چهار خطبه دارد که قبل و بعد نماز می باشد .

rf
e

 )8در غسل پس از شستن سر و گردن طرف راست بدن را شست و شو می دهیم .
 )9امام رضا (ع) درباره ارزش نماز جماعت چه فرموده است ؟

ha

 )10اگر شخص موقعی که امام جماعت در رکوع است  ،به نماز جماعت برسد  ،چگونه
باید عمل کند ؟

 )11امام جمعه در خطبة اول پس از ستایش خداوند و دعوت مردم به پرهیزکاری دربارة
چه مسائلی صحبت می کند ؟
۵۴

 )12اگر مأموم پیش از امام جماعت  ،سر از رکوع بردارد  ،چنانچه امام هنوز در رکوع
باشد  ،باید . . . . . . . . . . . . . .
 )1بایستد تا امام برخیزد .

 )2به رکوع برگردد .

 )3نمازش را دوباره بخواند .

 )4نمازش را ادامه بدهد .

 )13غسل های واجب و مستحب چه تفاوتی با هم دارند و غسل جمعه . . . . . . . . . . . . .
می باشد.
 )1شیوة انجام آن ها متفاوت  -مستحب
 )2نیت ها متفاوت  -واجب

c

 )3شیوة انجام آن ها متفاوت  -واجب

ha
r.c

 )4نیت ها متفاوت  -مستحب

 )14مأموم اگر به رکعت  . . . . . . . . . . . .نماز جماعت برسد  ،باید حمد و سوره را
خودش بخواند .
 )1اول یا دوم

 )2سوم یا چهارم

 )3اول یا چهارم

 )4دوم یا سوم

ak
rf
e
ha
۵۵

فصل پنجم  :اخالق
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نشان عزّت

آرامش و امنیت

مسئولیت مشترك

محرم و نامحرم

 یکى از دستورهای حکیمانة خداوند که سالمتى روح ما انسان ها را در پى دارد ،حکم حجاب است .

c

مهم ترین فایدة حجاب

درامان ماندن از آزار و اذیت افراد سودجو وهوسران

rf
e

آمارها :
بیشترین آزار و اذیت ها

ak

پیام آیه :

ha
r.c

ن
ن یُدنینَ َعلَیهِنَّ مِن جَالبِیبِهِ َّ
یا اَیُّهَا النَّبِیُّ  ،قُل لِاَزواجِکَ وَ بَناتِکَ َو نِساءِ المُؤمِنی َ
ذلِکَ اَدنى اَن یُعرَفنَ فَال یُؤذَینَ وَ کانَ اللّهُ غَفورًا رَحیمًا
ترجمه :
اى پیامبر ،به زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو که پوشش خود را بر خود
فرو پوشند این مناسب تر است تا به ( عفت ) شناخته شوند
و مورد آزار و اذیت قرار نگیرند  .و خدا آمرزنده و مهربان است .

ha

دربارة زنانی است که پوشش مناسبی ندارند
و خود را در معرض دید نامحرمان قرار می دهند

این افراد  /بدون آنکه بدانند  /با تحریک انسان های سست اراده و مریض  /در دامی
می افتند که سرانجامی جز حسرت و پشیمانی ندارند .

۵۶

آیا حجاب تنها مسئولیت زنان است و مردان براى حفظ سالمت پاکدامنی جامعه
مسئولیتى ندارند؟
حفظ
پوشش
مسئولیت
مشترك

مردان نیز مانند زنان حدود پوشش دارند .
هر کاری که مرد یا زن را به گناه اندازد  ،حرام
(لباس های تنگ و بدن نما و انگشت نما  ،سخن
گفتن با لحن تحریک آمیز و هر رفتاریکه توجه
نامحرم را جلب کند )

ha
r.c

c

حفظ
حیا و عفت

rf
e

ak

قُل لِلمُؤمِنین یَغُضّوا مِن اَبصارِهِم وَ یَحفَظوا فُروجَهُم ذلِکَ اَزکى لَهُم اِنَّ اللّهَ خَبیرٌ بِما
یَصنَعونَ
وَ قُل لِلمُؤمِناتِ یَغضُضنَ مِن اَبصارِهِنَّ وَ یَحفَظنَ فُروجَهُنَّ وَ ال یُبدینَ زینَتَهُنَّ اِلّا ما
ظَهَرَ مِنها
ترجمه :
( ا ی پیامبر ) به مردان مؤمن بگو چشم های خود را ( ا ز نگاه به نامحرم )
فروگیرند  ،و دامان خود را ( از گناه ) حفظ نمایند  ،که این برای آنان پاکیزه تر
است ؛ زیرا خداوند به آنچه می کنند آگاه است .
و به زنان مؤمن ( نیز) بگو چشم های خود را ( از نگاه به نامحرمان ) فروگیرند  ،و
دامان خود ر ا ( از گناه ) حفظ نمایند  ،و زینت خود را آشکار نکنند  ،جز آن مقدار
( مانند گردی صورت ) که نمایان است .

ha

پیام آیه :
حفظ پوشش به تنهایى براى سالمت جامعه کافى نیست و تمام افراد
چه مرد و چه زن باید با رفتار و گفتار خود  ،حیا و عفّت را رعایت کنند
فعالیت

به نظر شما چرا خداوند در این آیات هریک از مردان و زنان را به صورت جداگانه
مخاطب خود قرار داده و این راهنمایى را براى هر دو گروه تکرار کرده است؟
۵۷

افراد محرم برای مردان

افراد محرم برای زنان

شوهر
پدرشوهر

امتحان کن

زن
مادر زن

ha
r.c

c

پدر
پدر بزرگ
برادر
پسر
دایی
عمو
برادر زاده
خواهر زاده
نوه ها

مادر
مادر بزرگ
خواهر
دختر
عمه
خاله
برادر زاده
خواهر زاده
نوه ها

 )1با توجّه به آیات قرآن کریم  ،مهم ترین فایده حجاب براى بانوان چیست؟

ak

 )2مسئولیت مشترك مردان و زنان براى حفظ پاکى جامعه چیست؟

rf
e
ha

سوال

ن
 )1در آیة شریفة « یا اَیُّهَا النَّبِیُّ  ،قُل لِاَزواجِکَ َو بَناتِکَ وَ نِساءِ المُؤمِنینَ یُدنی َ
ن » درخواست خداوند از زنان
عَلَیهِنَّ مِن جَالبِیبِهِنَّ ذلِکَ اَدنى اَن یُعرَفنَ فَال یُؤذَی َ
چیست  ،علّت آن را نیز بنویسید .

 )2یکى از دستورهای حکیمانة خداوند که سالمتى روح انسان ها را در پى دارد ،
حکم  . . . . . . .. . . .است
 )3حفظ حجاب هیچ مانعى براى  . . . . . . .و  . . . . . . . . . . . . . .نیست .
۵۸

 )4زنان بدحجاب با تحریک انسان های  . . . . . . . . . . . . . . . . .و مریض  ،خود را در دام
مى اندازند .
 )5دین اسالم  ،هر کارى که مردان یا زنان را به گناه اندازد  . . . . . . . . . ،مى داند .
 )6مردان و زنان در حفظ حیا و عفّت به یک امر توصیه شده اند .
 )7حفظ پوشش به تنهایى براى سالمت جامعه کافى نیست .
 )8حفظ پوشش فقط مسئولیت زنان می باشد .
 )9پوشاندن چه قسمت هایی از بدن بر زنان واجب است ؟

c
ha
r.c

 )10آیا حفظ پوشش به تنهایى براى سالمت جامعه کافى می باشد ؟

ak

 )11کدام وظیفه فقط در مورد زنان بیان شده است ؟
 )3نپوشیدن لباس تنگ

 )4آشکار نکردن زینت ها

rf
e

 )1حفظ دامان از گناه

 )2چشم پوشی از نامحرم

ha

 )12در کدام گزینه تمامی موارد برای مرد محرم محسوب می شود ؟
 )1خواهر  -خواهر زن  -مادربزرگ
 )2عمّه  -خاله  -دختر برادر
 )3مادر  -زن  -زن برادر
 )4خاله  -مادر زن  -زن عمو

۵۹

 13بر بال فرشتگان
ارزش علم آموزی و عالم

اسالم شکوفاگر علم

پیامبر(ص) وارد مسجد شد
 عده ای مشغول دعا و نیایش بودند و نماز مستحبی می خواندند . عده ای مشغول گفت و گوی علمی و یادگیری مسائل دینی خود بودند .پیامبر(ص)  :این افراد همگی مشغول انجام کارهای نیک هستند  ،اما خداوند مرا برای
تعلیم و آموزش مردم فرستاده است .
پیامبر(ص) به علم جویان پیوست

c
ha
r.c

فعالیت

به نظر شما چرا پیامبر اکرم در مسجد  ،هم نشینی با گروهی را انتخاب کرد که به
کسب علم و دانش مشغول بودند؟

علم و دانش اهمیتی نداشت
تعداد اندکی از مردم توانایی
خواندن و نوشتن داشتند

rf
e

تشویق مؤمنان به فراگیری دانش
آزاد کردن اسیر به شرط آموختن
خواندن و نوشتن به  10نفر
عالمان برتر از عابدان بدون دانش

ak

بعد پیامبر

قبل پیامبر

ha

پیامبر(ص) با تشویق مؤمنان به فراگیری دانش :
ای مردم  ،بدانید کسی که به دنبال فراگیری دانش است  ،با هر قدمی که برمی دارد ،
در کارنامة اعمالش ثواب یک سال عبادت نوشته می شود .
فرشتگان بال هایشان را زیر پای او می گسترانند .
و زمینی که زیر پای اوست برایش از خداوند مهربان آمرزش می طلبد .
پیامبر (ص):
هنگامی که شیطان تالش می کند مردم را با عقاید و تفکرات فریب کارانه از راه
درست منحرف کند  ،این عالمان هستند که متوجه انحراف می شوند و جلوی آن را
می گیرند .
۶۰

امام صادق (ع) دربارة ارزش دانش می فرماید :
کسی که کارهایش را بدون دانش و بینش انجام می دهد  ،مانند کسی است که به
بیراهه می رود  .هرچه سریع تر حرکت کند  ،از مقصدش دورتر می شود .
« و قُل رَبِّ زِدنی عِلمًا » ترجمه  :بگو  ،پروردگارا  ،دانش مرا بیفزا .

سؤال  :دلیل این همه سفارش و تأکید دین اسالم بر کسب دانش چیست؟
چون کسانی می توانند به اهداف خود برسند که نسبت به راه خود  ،علم و آگاهی
داشته باشند ؛ چرا که پیدا کردن راه درست زندگی  ،بدون دانش و بینش  ،امکان پذیر
نیست .

c

فعالیت

ha
r.c

به این روایات که از رسول اکرم و امیرمؤمنان ( ع) به دست ما رسیده است توجه کنید
و آنها را به موضوع مرتبط با آن وصل کنید .
زندگی همیشگی
فراگیری دانش بر هر مسلمانی واجب است
ثروت واقعی
در برابر کسی که از او علم می آموزید  ،فروتن باشید
تواضع نسبت به معلم
علم و دانش گنجی است پایان ناپذیر
علم آموزی برای همه
آنان که اهل علم و دانش اند حتی پس از مرگشان زنده اند .

ak

rf
e

 مسلمانان که راه سعادت خود را از پیامبر و خاندان پاکش آموخته بودند با عمل بهسفارش های آنها  ،تالش خستگی ناپذیری را برای کسب دانش آغاز کردند .
 موفّقیت های علمی مسلمانان همواره در زمان هایی روی می داد که در کنار توجّهجدّی به کسب علم و دانش  ،از احکام و تعالیم اسالمی غفلت نمی کردند .

بیش از  4000نفر
در مجالس گوناگون
درس امام صادق (ع)
یادگیری رشته های
علمی مختلف
جابر بن حیان
( پدر علم شیمی )

موفقیت دانش آموزان
ایرانی در اولین دوره
المپیاد جهانی ریاضی
تاکنون بیش از 400
مدال طال  ،نقره و برنز
از المپیادهای بین المللی
۶۱

ha

اسالم شکوفاگر علم

کشورمان صاحب فناوری
ساخت و پرتاب ماهواره
همراه با موجود زنده به
فضا
دانشمندان کشورمان به
فناوری پیچیدة هسته
دست یافته اند .

فعالیت
مردی نزد پیامبر اکرم (ص) آمد و عرض کرد  :ای رسول خدا  ،علم چیست؟
سکوت کردن
پیامبر فرمود :
گوش فرا دادن .
سپس چه؟
به خاطر سپردن .
بعد چه؟
به آن عمل کردن .
بعد از آن چه؟
آموزش آن به دیگران .
سپس چه؟
دربارة این حدیث ارزشمند در کالس گفت وگو کنید و توضیح دهید جابه جایی در
مراحل کسب دانش چه نتایجی به همراه دارد .

c
ha
r.c

امتحان کن

 )1عالمان چگونه مردم را از انحراف نجات می دهند؟

rf
e

ak

 )2بیشترین پیشرفت های علمی مسلمانان در چه زمانی روی داده است؟
با یک مثال آن را توضیح دهید .

 )3انجام کارها بدون دانش و بینش چه نتیجه ای به دنبال دارد؟

ha

سوال

 )1پیامبر(ص)  :همواره عالمان را برتر از کسانی می دانست که بدون علم و دانش . .
 . . . . . . . . . .می کنند .
 )2فراگیری دانش بر هر مسلمانی  . . . . . . . . .است .
 )3تنها کسانی می توانند به اهداف خود برسند که نسبت به راه خود  . . . . . ،و . . . . . .
داشته باشند..
۶۲

 )4در زمان بعثت پیامبر(ص) تعداد اندکی از مردم توانایی  . . . . . . . . . . .و . . . . . . . . .
داشتند.
 )5پیامبر(ص) در مسجد گروهی را که مشغول گفت و گوی علمی بودند را برای
همنشینی انتخاب کرد .
 )6به دستور پیامبر هر اسیری که به ده نفر از مسلمانان نماز می آموخت  ،آزاد
می شد .
 )7پیدا کردن راه درست زندگی  ،بدون دانش و بینش  ،امکان پذیر نیست .
 )8پیامبر(ص) ضمن تشویق مؤمنان به فراگیری دانش چه می فرمود ؟

c

ha
r.c

 )9جابربن حیان از شاگردان چه کسی بود و در کدام رشتة علمی به شهرت فراوانی
دست یافته است ؟

ب زِدنی عِلمًا » شایسته است که از خداوند چه
 )10با توجه به آیة شریفة «وَ قُل َر ِّ
درخواستی داشته باشیم ؟

ak

 )1افزایش تقوا

 )2افزایش دانش

 )3فراوانی نعمت

 )4طلب مغفرت

rf
e

 )11مسلمانان که راه سعادت خود را از  . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .آموخته بودند  ،با
عمل به سفارش های آنها  ،تالش خستگی ناپذیری را برای کسب  . . . . . . . .آغاز
کردند .

ha

 )1کتاب های آسمانی گذشته  -ثروت
 )2کتاب های آسمانی گذشته  -دانش
 )3پیامبر و خاندان پاکش  -ثروت
 )4پیامبر و خاندان پاکش  -دانش

۶۳

 14کمال همنشین
ویژگی های دوست خوب
( اهل نماز و نیکی – وفای به عهد – راست گویی )
گِلی خوشبوی در حمام روزی
بدو گفتم که مشکی یا عَبیری
بگفتا من گِلی ناچیز بودم
کمال هم نشین در من اثر کرد

c

فعالیت

رسید از دست محبوبی به دستم
که از بوی دالویز تو مستم
ولیکن مدتی با گُل نشستم
و گرنه من همان خا کم که هستم

ha
r.c

با توجّه به شعر بگویید  ،دوستان و هم نشینان چگونه بر یکدیگر تأثیر می گذارند؟

rf
e

ak

 بعضی از ما همین که شخصی را چند مرتبه در خیابان  ،مدرسه  ،صف اتوبوس و یامکان های دیگر ببینیم و از او خوشمان بیاید  ،با او دوست می شویم و بدون هیچ
تحقیقی او را هم نشین خود می سازیم .
این روش انتخاب می تواند بسیار خطرناك باشد ؛ چرا که ما به خوبی نمی دانیم
دوست تازة ما چه ویژگی های رفتاری دارد .
امام علی (ع) :
پیش از آنکه کسی را به دوستی برگزینی  ،او را امتحان کن وگرنه بدون آنکه خودت
بدانی  ،به هم نشینی با بدان گرفتار خواهی شد .

اهل نماز و نیکی

وفای به عهد

نـــــــــو
۶۴

ha

ویژگی های دوستان خوب

راستگویی

ر

اهل نماز و نیکی

فعالیت

ha
r.c

c

امام صادق (ع) :
دوستان خود را در ( داشتن ) دو ویژگی بیازمایید  ،اگر در آنها بود ( با آنان هم
نشین شوید) و اگر نداشتند ( حتماً ) از آنان دوری کنید  ،از آنان دوری کنید  ،از آنان
دوری کنید  ( . . . .اوّل ) رعایت اوقات نماز و ( دیگری ) نیکی به هم نوعان در
سختی و راحتی
در پریشان حالی و درماندگی
دوست آن دانم که گیرد دست دوست
سؤال  :چرا امام با تأکید ما را از دوستی با کسانی که به نماز بی توجّه اند و یا به فکر
دیگران نیستند  ،بازمی دارد؟ کسی که به فرمان خدا برای اقامه نماز بی توجّه است
به ما و خواسته های ما نیز توجّهی نخواهد کرد کسی که فقط در ایّام خوشی در کنار
انسان است و در سختی و نیاز  ،او را به حال خود رها می کند  ،دوست خوبی نیست .

به نظر شما چرا اهل نماز بودن تا این حد در انتخاب دوست مهم دانسته شده است؟
درباره این موضوع در کالس گفت وگو کنید .

ak

وفای به عهد

نشانة ایمان

rf
e

قَد اَفلَحَ المُؤمِنونَ  . . .وَ الَّذینَ هُم لِاَ ماناتِهِم وَ عَهدِهِم راعونَ
ترجمه :
به راستی که مؤمنان رستگار شدند  ،کسانی که آنان امانت ها و پیمان خویش را
رعایت می کنند .

ha

 قول دادن و عمل نکردن به آن -پایبند نبودن به قول و وعده

پایدار نماندن دوستی

امام علی (ع) :بر دوستی کسی که به عهد خود وفا نمی کند  ،اعتماد نکن .

۶۵

فعالیت
براساس روایت فوق  ،افراد بدقول و پیمان شکن  ،چگونه دوستان خود را از دست می
دهند؟

راستگویی

موجب اعتماد در دوستی

راستگویی

ha
r.c

c

امام صادق (ع) :
برای اینکه کسی را به درستی بشناسید  ،تنها به طوالنی بودن رکوع و سجود نمازش
نگاه نکنید  ،بلکه به راست گویی و امانت داری او بنگرید .
کسی که زبانش راست گو باشد  ،اعمالش نیز پاك خواهد شد .
امام علی (ع) :
عاقبت راست گویی نجات است و عاقبت دروغ گویی  ،حسرت و پشیمانی نتیجة
دروغ گویی  ،در دنیا خواری و در آخرت عذاب جهنم است
موجب اعتماد در دوستی

ak

 خورشید واقعیت از پشت ابر دروغ بیرون میاد بسیاری از دروغ های بزرگ  ،نتیجة دروغ هایی است که به شوخی گفته می شود .بعد مدتی گرفتار اخالق زشت دروغ گویی می شود

rf
e

 -به شوخی دروغ گفتن

کم کم در میان دوستان به دروغ گویی مشهور
آبرو و اعتبارش را از دست می دهد

ha

به گناهان بزرگ دیگر نیز گرفتار می شود
امتحان کن

 )1کدام دو ویژگی است که اگر در کسی نبود باید از او پرهیز کرد؟

 )2راست گویی چه تأثیری بر اعمال انسان دارد؟
۶۶

 )3یکی از ویژگی های مؤمنان که آنان را رستگار می سازد چیست؟

سوال
 )1خداوند وفای به عهد را نشانه  . . . . . . . .می داند .
 )2پایبند نبودن به قول و وعده  ،موجب می شود  . . . . . . . . .پایدار نماند .

ha
r.c

c

 )3بسیاری از دروغ های بزرگ  ،نتیجة دروغ هایی است که به  . . . . . .. . . . . .گفته
می شود .
 )4به فرمودة امام صادق (ع) کسی که زبانش  . . . . . . . . . . . . . .باشد  ،اعمالش نیز پاك
خواهد شد .
 )5کسی که به فرمان خالق جهان و خواسته او برای اقامه نماز بی توجّه است  ،به ما و
خواسته های ما نیز توجّهی نخواهد کرد .
 )6ابتدا باید کسی را به عنوان دوست انتخاب کنیم و سپس او را امتحان کنیم .

ak

 )7کسی که کار اشتباهی انجام دهد و سپس دروغ بگوید تا اشتباهش را مخفی کند برای
جبران باید فقط یک بار عذرخواهی کند .
 )8چرا انتخاب دوست بدون تحقیق بسیار خطرناك است ؟

rf
e

 )9پیش از آنکه کسی را به دوستی برگزینیم  ،چه باید بکنیم ؟ سخن امیرمؤمنان (ع)
را در این زمینه بنویسید

ha

 )10با توجه به فرمایش امام صادق (ع) دوستان خود را با کدام ویژگی ها باید
بیازماییم ؟
 )1شجاعت و امانت داری
 )2علم و صداقت
 )4نماز و نیکی به هم نوعان
 )3ثروت و ایثار
 )11بیت زیر به کدام یک از ویژگی های دوست خوب اشاره دارد ؟
در پریشان و درماندگی
دوست آن دانم که گیرد دست دوست
 )1اهل نماز و نیکی
 )2وفای به عهد
 )4راست گویی
 )3اهل فکر و اندیشه
۶۷

 )12برای اینکه کسی را به درستی بشناسید  ،تنها به طوالنی بودن رکوع و سجود
نمازش نگاه نکنید  ،بلکه به  . . . . . . . . . . .. . . . .و  . . . . . . . . . . . . .او بنگرید .
 )1خوش اخالقی  -ثروت
 )3دوستان  -فرزندان
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 )2آبرو  -اعتبارش
 )4راست گویی  -امانت داری

مزدوران شیطان

میکروب های اخالقی

ha
r.c

c

رفتارها و عادت های ناپسند و راه های درمان

میکروب های اخالقی
( دروغ  ،تنبلی  ،غیبت  ،ناسزا )

ak
برخی از رفتارهای ناپسند

تنبلی

۶۸

درمان  :اندیشه

ha

عجله

rf
e

اگر مقابله نکنیم  ،شکست
می خوریم و به بهشت زیبای
خداوند نمی رسیم

درمان :
آینده نگری
دوستی با انسان های کوشا
تصمیم قاطع
برنامه ریزی

عجله
چرا گاهی در حالی که خیلی عجله داریم  ،دنبال چیزی می گردیم ؛ در
چنین شرایطی حتی اگر آن چیز در کنار ما هم باشد ،معموالً نمی توانیم آن را پیدا
کنیم ؟ ؟ ؟
چون وقتی عجله می کنیم و شتاب زده هستیم  /نمی توانیم خوب فکر کنیم
به همین دلیل نمی توانیم تصمیم صحیح بگیریم  /و هر تصمیمی می تواند یک اشتباه
بزرگ باشد .
یکی از مشکالت انسان عجول  ،دوباره کاری است آن را توضیح دهید .
زیرا کاری که با عجله و بی دقتّ انجام شود  /بی نتیجه خواهد بود
و دوباره مجبور است وقت و نیروی خود را صرف انجام درست همان کارکند .

c

ha
r.c

آیا عجله و شتاب همیشه و در همه حال ناپسند است؟ آیا مواردی هست که عجله در
آنها خوب باشد؟
در انجام کارهای نیک هرگز نباید تأخیر و کوتاهی کنیم ؛ بلکه باید در اوّلین فرصت
آنها را به انجام برسانیم .

صدقه دادن به مستمند :

rf
e

نماز خواندن به وقت اذان :

ak

اگر فوراً این کار را نکند شیطان به سراغش می آید و با بزرگ نشان دادن صدقه در
ذهنش او را قانع می کند که خودش یشتربه پول احتیاج دارد و االن وقت این کار
نیست
اگر نمازمان را به خاطر کارهای دیگر به تأخیر بیندازیم  ،شیطان به طمع می افتد و ما
را به کارهای دیگر مشغول می کند و همین طور کارهای دیگر و کارهای بعدی . . . .

ha

امام علی (ع) :
پشیمانی انسان عجول از همة مردم بیشتر است ؛ زیرا عقل او وقتی به کمکش می
آید که دیگر کار از کار گذشته باشد .
اندرز پیامبر(ص) :
هرگاه تصمیم گرفتی کاری کنی  ،اوّل به نتیجه و عاقبت آن خوب بیندیش  .اگر
دیدی نتیجة خوبی دارد  ،به تصمیمت عمل کن و اگر دیدی نتیجه اش تباهی و بدی
است  ،از آن صرف نظر کن .

۶۹

فعالیت
توضیح دهید در هریک از موارد زیر عجله و شتاب چه نتایج خوب یا بدی را به دنبال
دارد؟
پاسخ به سؤاالت امتحانی

تصمیم گیری در کارها

c
ha
r.c

عبور از خیابان

تنبلی

rf
e

ak

 یکی دیگر از آفت های اخالق که در قلعة روح انسان نفوذ می کند  ،تنبلی وسستی است .
انسان تنبل  :از نعمت های ارزشمندی مثل عمر و سالمتی برخوردار است ولی کمتر
استفاده می کند و بدون اینکه برای هدف درستی تالش کند نعمت هایش را بیهوده
هدر می دهد .
( به موقع نماز نمی خواند  ،در درس خواندن کوتاهی می کند  ،در کارهای خانه به
خانواده کمک نمی کند  ،به نظافت و پاکیزگی کمتر اهمیت می دهد و با بی نظمی و
بی حالی همواره اطرافیانش را به زحمت می اندازد ) .

ha

امام صادق (ع) :
از تنبلی و بی حالی به شدت بپرهیز ؛ زیرا که این دو  ،هم دنیا را از تو خواهند گرفت
و هم آخرت را

۷۰

راه های درمان تنبلی

آینده نگری

همراهی دوستان
کوشا و دیدن سعی
و تالش آنها
مطالعة زندگی
انسانهای موفق
پرتالش موجب
انگیزة بیشتر

ak

امام علی (ع) :
راه درمان تنبلی
عزم و ارادة
محکم و جدّی
است

برای برنامه ریزی
پیش از هر چیز
باید اولویت
بندی کنیم .

rf
e

امام علی (ع) :
هرکس امروز در
کارش کوتاهی و
سستی کند در
آینده به غم و
اندوه مبتال می
شود.

امروز و فردا نکنیم
تصمیم جدّی
بگیریم و با توکل
بر
خدا از همین امروز
دست به کار شویم

از گام های
اساسی
مبارزه با تنبلی

دوستی با انسان
های کوشا

ha
r.c

c

گاهی به دلیل آن
که کاری سخت و
زحمت دارد آن را
انجام نمی دهیم .
اما باید به این
فکر
کنیم که این رفتار
چه تأثیری در
آینده ما دارد

تصمیم قاطع

برنامه ریزی

ha

امتحان کن
 )1چرا انسان عجول نمی تواند تصمیم های درستی بگیرد؟
 )2دو راه مقابله با عجله و شتا بزدگی را بنویسید .

 )3توضیح دهید شخص تنبل چگونه دنیا و آخرت خود را از دست می دهد؟
۷۱

سوال
 )1عامل اصلی انتشار میکروب های اخالقی  . .. . . . .. . . .است .
 )2از آفت های اخالق که در قلعة روح انسان نفوذ می کند  . . . . . . . ،و . . . . . . . .
است .

 )3اگر نمازمان را برای انجام کارهای دیگر به تأخیر بیندازیم  ،شیطان به . . . . . . . . .
می افتد.
 )4به فرمودة امام علی (ع) هر کس امروز در کارهایش کوتاهی و سستی کند در
آینده به  . . . . . . .و  . .. . . . . . .مبتال می شود .

c

 )5یکی از گام های اساسی مبارزه با تنبلی  . . . . . . . . . . . . . . .است .

ha
r.c

 )6در انجام کارهای نیک هرگز نباید عجله کنیم .
 )7اندیشیدن دربارة عاقبت کار از راه های درمان عجله و شتاب زدگی می باشد .
 )8انسان تنبل با مشکلی به نام دوباره کاری روبه رو است .
 )9چه چیزهایی سالمتی اخالقی انسان را تهدید می کند ؟

ak

 )10بنا به فرمودة امام علی (ع) پشیمانی انسان عجول از همة مردم بیشتر است علت
آن چیست ؟

rf
e

 )11اولویت بندی در برنامه ریزی را توضیح دهید .
 )12کدام یک از راه های درمان تنبلی نمی باشد ؟
 )2شتاب در کارها

ha

 )1آینده نگری

 )3برنامه ریزی

 )4تصمیم قاطع

 )13به فرمودة امام علی (ع) راه درمان تنبلی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .است .
 )1دوستی با انسان های کوشا
 )2اندیشیدن دربارة بیکاری
 )3توکل بر خدا
 )4عزم وارادة محکم و جدی
۷۲

