c
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ha
اثری از:

علیرضا یوسفیان پور

فهرست

فصل دوم _ راهنماشناسی

19

ha
r.c

c

فصل اول _ خداشناسی

5

فصل سوم _ راه وتوشه

38

ak
ha

فصل پنجم _ جامعه اسالمی

rf
e

فصل چهارم _ اخالق

48

55

فصل اول  :خداشناسی
تو را چگونه بشناسم
شناخت خدا

مقدمه ( ابیات )

راه های شناخت صفات خدا(تفکر در کتاب آسمانی – تفکر در
کتاب خلقت )
حمد و تسبیح

ha
r.c

c

یک پرسش
مقدمه (ابیات)

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

نروم جز به همان ره که تواَم راهنمایی

همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم

rf
e

ak

همه توحید تو گویم که به توحید سزایی
تو حکیمی  ،تو عظیمی  ،تو کریمی  ،تو رحیمی
تو نمایندة فضلی  ،تو سزاوار ثنایی
بری از رنج و گدازی  ،بری از درد و نیازی
بری از بیم و امیدی  ،بری از عیب و خطایی
نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی
نتوان شبه تو جستن  ،که تو در وهم نیایی
نَبُد این خلق و تو بودی  ،نبُوَد خلق و تو باشی
نه بجنبی نه بگردی  ،نه بکاهی نه فزایی
همه عزّی و جاللی  ،همه علمی و یقینی
همه نوری و سروری  ،همه جودی و سخایی

ha

فعالیت
 )1صفت هایی را که در این شعر به خدا نسبت داده شده است  ،بیان کنید .

۵

 )2چه صفات دیگری از خدا می شناسید  ،که در این شعر به آن اشاره نشده است ؟

شناخت خدا
همیشه ذهن مشغول کرده

قادر به چه کارهایی ؟
آیا به همه چیز عالم ؟

یافتن راهی برای شناخت هر چه بهتر

چه ویژگی هایی ؟
چگونه خدایی ؟

خالق و آفریدگار هستی

c
ha
r.c

نیازمند منبعی با اطالعات دقیق و حقیقی
تا شناخت صحیح و به دور از اشتباه و خطا
توانایی انسان محدود و خدا نامحدود

شناخت کامل خدا ناممکن

به قدر توان و درک خود  ،شناخت محدودی از خدا ممکن

راه های شناخت صفات خدا

تفکر در کتاب آسمانی

تفکر در کتاب خلقت

ha

بهترین راه  ،توصیف دقیق و بی نفص

rf
e

ak

پیامبر(ص)  « :ما عَرَفناکَ حَقَّ مَعِرفَتکَ »
آن چنان که شایستة معرفت توست  ،تو را نشناختیم .

۶

« اِنَّه یَعلَمُ الجَهرَ وَ ما یَخفی »
ترجمه :
او هر آشکار و نهانی را می داند .
خداوند بر همه چیز آگاه است
( آنچه در قلب ما می گذرد  ،آنچه چشم های ما می بیند و
آنچه در گوش دیگران نجوا می کنیم  ،فرو افتادن برگ درخت در گوشه ای از جهان ،
هیچ چیز آشکار و پنهانی نیست مگر آنکه خدا به آن علم دارد )

ha
r.c

c

« وَ هُ َو الغَفورُ الوَدودُ »
ترجمه :
او بسیار آمرزنده و دوستدار بندگانش است ٭
خداوند مهربان است.
( مهربانی او همه چیز و همه کس را در برگرفته است  ،مهرورزی بر بندگان را بر خود
واجب کرده است خود را دوستدار بندگان نامیده است .

rf
e

ak

« وَ مَن یُشاقِّ اللّهَ فَانَّ اللّهَ شَدیدُ الِعقابِ »
ترجمه :
و هرکه با خدا دشمنی کند بداند که خداوند به سختی عقوبت می کند .
خداوند مجازات کننده نیز است .
( کسانی را که به مبارزه با حق برمی خیزند و از گناه و سرکشی دست بر نمی دارند ،
از رحمت خویش محروم و به عذابی دردناک گرفتار می کند )

ha

« انّ اللّهَ ال یَظِلمُ النّاسَ شَیئًا وَ لکِنَّ النّاسَ اَنفُسَهُم یَظِلمونَ »
ترجمه :
خداوند به مردم هیچ ستمی نمی کند بلکه این مردمند که به خود ستم می کنند .
خداوند به بندگانش ظلم نمی کند
( انسان ها با گناهان و خطاهایشان به خود ظلم می کنند و خود را در مسیر گرفتاری
و هالکت قرار می دهند )

۷

« اِنَّ اللّهَ یُحِبُّ التَّوّابینَ »
ترجمه :
همانا خداوند توبه کنندگان را دوست دارد .
خداوند بسیار توبه پذیر
( خداوند کسانی را که از گناه خویش پشیمان شوند و توبه کنند  ،با آغوش باز می
پذیرد  ،چرا که خود را خدای بسیار توبه پذیر معرفی می کند و توبه کنندگان را
دوست دارد )

ha
r.c

c

« ما یُریدُ اللّهُ لِیَجعَلَ عَلَیکُم مِن حَرَجٍ و لکِن یُریدُ لِیُطَهِّرَکُم و لِـ ُیتِمَّ نِع َمتَه َعلَیکم
لـعلّکُم تَشکُرونَ »
ترجمه :
خداوند نمی خواهد ( با احکامش ) شما را در سختی و مشقت قرار دهد  ،بلکه می
خواهد شما را از ( آلودگی ها ) پاک کند و نعمتش را بر شما تمام نماید  ،تا شکر او را
به جای آورید .
خداوند با قوانین و احکام انسان رو هدایت می کند ( راهنمایی به سعادت و
خوشبختی و جلوگیری از گمراهی )

ak

rf
e

پی بردن به وجود خالق  +آشنایی با صفات و ویژگی ها جهان همچون
جاده ای رهنمون به سوی خداست تمام اجزای عالم از او سخن می گویند

ha

برگ درختان سبز در نظر هوشیار

هر ورقش دفتری است معرفت کردگار

علم و دانش

یافتن آثار علم و قدرت خدا

۸

« ما انسا ن ها همچون طفلی خردسال هستیم که وارد
کتابخانه ای بزرگ می شود که همة دیوارهای آن از زمین تا
سقف با کتاب هایی به زبان های گوناگون پوشیده شده است .
کودک می داند که باید کسی آن کتاب ها را نوشته باشد . . .
کودک طرحی مشخص در ترتیب کتاب ها می بیند  ،نظمی
اسرارآمیز که او آن را درک نمی کند  ،ولی می تواند با حسی
مبهم حدس بزند  .به نظر من وضعیت این کودک همانند
وضعیت عقل انسان در برابر خداست » . . .

c

یک پرسش

ha
r.c

اگر مخلوقات و موجودات جهان  ،آیات و نشانه های الهی اند و از طریق آن ها می
توان به صفات خالقشان پی برد  ،آیا می توان هر صفتی را که در مخلوقات می بینیم ،
به خداوند متعال نسبت دهیم ؟
برای مثال  ،آیا می توان خداوند را دارای جسم و محدود به زمان و مکان دانست ؟
هر خوبی و کمال مخلوقات از خداست

ak

خداوند سرچشمة همة خوبی ها و کماالت
خداوند مخلوق و محدود نیست

rf
e

صفاتی که از مخلوقیت و محدودیت در خدا نیست ( مثل  :جهل  ،ظلم ) . . .

حمد و تسبیح
« الحمدهلل »
« تسبیح »
« سبحان اهلل »

هر ستایش برای خداست

ha

« حمد »

ستایش
پاک و منزه دانستن

خداوند از هر عیب و نقصی  ،منزه است

اَلحَمدُ للّه رَبِّ العالَمینَ
سُبحانَ رِبّیَ العَظیمِ و َ بحَمدِه
سُبحانَ اللّهِ وَ الحَمدُ للّهِ

حمد

تسبیح  -حمد
تسبیح  -حمد
۹

خودت را امتحان کن
 )1راه های شناخت صفات خداوند را نام ببرید و دربارة هر کدام به اختصار توضیح
دهید .
 )2حمد و تسبیح خداوند به چه معناست ؟

ha
r.c

c

سؤال

 )1آیة شریفة « وَ هُوَ الغَفورُ الوَدودُ » را ترجمه کنید .
م
 )2پیام آیة شریفة « ما یُریدُ اللّهُ لیَجعَلَ َعلَیکُم مِن حَرَجٍ ولکِن یُریدُ لیُطَهِّرَکُم و لیُت َّ
نعمَتَه و علَیَکمُ لعَلکَّمُ تشَکرُونَ » را بنویسید .

ak

 )3انسان ها با ........................................................

به خود ظلم می کنند .
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 )4بهترین راه برای  ، ...............................................مراجعه به سخن خود اوست .
 )5به هر میزان که  ...........................ما افزایش می یابد  ،بیشتر از گذشته آثار علم و
قدرت خداوند را در جهان درمی یابیم .

ha

 )6کسی و چیزی قابل ستایش است که  ............................................در او باشد .
 )7می توانیم هر صفتی را که در مخلوقات می بینیم  ،به خداوند نسبت دهیم .

 )8خداوند مهرورزی بر بندگان را بر خود واجب کرده است .

 )9انسان به قدر توان و درک خود  ،می تواند به شناختی کامل از خداوند دست یابد.
 )10چرا انسان نمی تواند خداوند را کامل بشناسد ؟
 )11خداوند کسانی را که به مبارزه با حق برمی خیزند و از گناه و سرکشی دست بر نمی
دارند را چگونه مجازات می کند ؟
۱۰

 )12از راه های شناخت صفات خداوند  ،تفکر در کتاب خلقت را توضیح دهید .

 )13کدام دسته از صفات زیر را می توانیم به خدا نسبت بدهیم ؟
 )1درد و نیاز  -مهربانی  -آگاهی
 )2جود و سخا  -رنج و گداز  -روزی دهنده
 )3عادل  -ازلی و ابدی  -یکتایی
 )4عزت و جالل  -شبیه داشتن  -محدود به مکان و زمان

c

ha
r.c

 )14اگر بخواهیم بگوییم « خداوند از هر نقص و عیبی  ،منزّه است » کدام عبارت را به
کار می بریم و چون همة خوبی ها و زیبایی های جهان از خداست پس  ................از آن
خداست .
 )1سبحان اهلل  -تسبیح حقیقی

 )2الحمدهلل  -حمد واقعی

 )3الحمدهلل  -تسبیح حقیقی

 )4سبحان اهلل  -حمد واقعی

 )2خداوند مجازات کننده نیز هست .
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 )15آیة شریفة « اِنَّه یَعلَمُ الجَهرَ وَ ما یَخفی » به کدام مورد اشاره دارد ؟
 )1خداوند بر همه چیز آگاه است .
 )3خداوند خود را بسیار توبه پذیر معرفی می کند .

 )4مهربانی خداوند همه چیز و همه کس را در برگرفته است .

ha
۱۱

در پناه ایمان
حقیقت ایمان
آثار ایمان ( آرامش  -رهایی از سردرگمی و بی هدفی )
راه های دستیابی و تقویت ایمان به خدا

حقیقت ایمان

ha
r.c

c

( یاد و ذکر خدا – انجام کارهای نیک و… -الگو قرار دادن انسان های
)...
نشانه های انسان مؤمن

ak

عمل

ایمان

شناخت

rf
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مشوق
محرک انگیزه

چراغ

ha

ایمان چیست ؟
اعتماد و باور قلبی کامل به یک موضوع یا حقیقت است باوری که شوق عمل به آن
حقیقت را در انسان ایجاد می کند .
عمل به آن ها
ایمان به دانسته ها
امام علی (ع) فرمودند  « :ایمان و عمل دو برادر همراه و دو دوست جدایی ناپذیرند »

۱۲

آرامش

1

1
ایمان

رهایی از سردرگمی
و بی هدفی

2

2

انجام کارهای نیک و
دوری از گناهان

3

الگو قرار دادن انسان
های مؤمن

c

راه های دستیابی و
تقویت ایمان به خدا

آثار ایمان

ha
r.c

آثار ایمان

یاد و ذکر خداوند

ایمان

ak
rf
e

 -1آرامش :
از تاثیرات مهم ایمان به خدا

آرامش روحی

ha

هنگامی که جوانه های ایمان در قلب ما پدیدار شود  ،تحولی شگرف در درون خود
احساس خواهیم کرد که گویی  ،تولدی دوباره یافته ایم  .آن گاه آثار ایمان به خدا را
در جای جای زندگی خود مشاهده خواهیم کرد .

چرا ؟ آفرینش دل و جان به گونه ای که جز با یاد و نام او  ،آرام نمی گیرد .

« الَّذینَ آمَنوا وَ تَطمَئِنُّ قلوبُهُم بِـذِکرِ اهللِ اَال بِذِکرِ اللّهِ تَطمَئِنُّ القُلوبُ »
ترجمه :
آنها کسانی هستند که ایمان آوردند و دل هایشان با یاد خدا آرام می گیرد  .آگاه
باشید که د لها تنها با یاد خدا آرام می گیرد .
۱۳

 -2رهایی از سردرگمی و بی هدفی :
بی هدف  ،احساس بیهودگی

هدف  ،معنادهنده به زندگی انسان

خدا
از خلقتش
هدفی

چند روز دنیا

هدفی ساخته

بی معنا

به آن مشغوله
بی ایمان

داشته

ha
r.c

c

برخی تنها هدف شون رسیدن به پول
و مقام و شهرت  ،دسته ای مشغول
لذت دنیا و غرق در شهوات گروهی
فخرفروشی با ماشین  ،لباس

هیچ گاه
احساس
پوچی
با ایمان

نمی کنه

هدف برخاسته از اعتقاد به خداست
معتقده همه چیز هدف داره  ،با کمک
فرستادگان الهی باید هدف را کشف
کرده و برای رسیدن به آن کوشید .

rf
e

فعالیت

ak

« اَفَحَسِبتُم اَ نَّما خَلَقناکُم عَبَثًا وَ اَ نَّکُم الَینا ال تُرجَعونَ »
ترجمه :
آیا گمان کردید که ما شما را را بیهوده آفریدیم و به سوی ما بازگردانده نمی شوید؟

ha

آیة زیر را بخوانید و با توجه به معنای آن یکی دیگر از آثار ایمان به خدا را
بیان کنید .

ضلٍ و یَهدیهِم الَیِه
سیُدخِلُهُم فی رَحمَهٍ مِنهُ و فَ ْ
« فَاَمَّا الَّذینَ آمَنوا باللِّه وَ اعتَصَموا به فَ َ
صِراطًا مُستَقیمًا »
ترجمه  :و اما کسانی که به خدا ایمان آوردند و به او تمسک جستند  ،به زودی
( خدا ) آنان را در رحمت و فضل خود وارد خواهد کرد و آنان را به سوی خود  ،به راه
راست  ،هدایت می کند .

۱۴

راه های دستیابی و تقویت ایمان به خدا
 -1یاد و ذکر خداوند :
افزایش ارتباط و تقویت ایمان
حضور خدا در خاطر ما در همة لحظه ها
گوش سپردن به قرآن
قرائت قرآن
نمازهای پنج گانه
( از عوامل افزایش ایمان )
( تقویت ایمان در دل )
( یاد خدا زنده )

ha
r.c

c

« انَّمَا المُؤمنونَ الَّذین اِذا ُذکِرَ اللّهُ وَجِلَت قُلوبُهم وَ اذا تُـلِیَت عَلَیهِم آیاتُه زادَتهُم
ایمانًا »
ترجمه :
مؤمنان فقط کسانی هستند که وقتی یاد خدا می شود  ،دل هایشان ( از بیم
نافرمانی و کوتاهی در انجام دستورات او ) ترسان است و چون آیات خدا بر آنها
تالوت شود ایمانشان افزون گردد .

نیکی

عمل

گناه

قوی شدن ایمان
غباری بر صفحه دل به اندازة خود مانع
رسیدن نور ایمان

rf
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ایمان

رابطة دوسویه

 -2انجام کارهای نیک و دوری از گناهان :

ha

امام صادق (ع) :
« آنچه ایمان را در دل پایدار می کند  ،دوری از گناهان است »
امام علی(ع) :
« هم نشینی با انسان های هوسران  ،موجب از بین رفتن ایمان می شود »

 -3الگو قرار دادن انسان های مؤمن :
مطالعه و تفکر در زندگی آنان  +سرمشق قراردادن آنان در مسیر زندگی  +پیروی از
راه و رسم زندگی آنان  +الگو گرفتن از اخالق و رفتار آنان
افزایش ایمان

۱۵

فعالیت
به ترجمه آیات توجه کنید :
« و خداوند برای کسانی که ایمان آوردند  ،همسر فرعون را مثال می زند ؛ آنگاه که
گفت  :پروردگارا  ،نزد خودت برایم خانه ای در بهشت بنا کن و مرا از فرعون و عمل
او و مردم ستمکار نجات بده  .همچنین مریم دختر عمران را مثال زده است ؛ همان
کسی که خود را پاکدامن نگاه داشت » . . .
به نظر شما چه ویژگی هایی در حضرت مریم و آسیه وجود داشت که خداوند آنان را
به عنوان الگو معرفی می کند ؟

c
ha
r.c

rf
e

ak

توصیف ویژگی های انسان های مومن در آیات ابتدایی سوره مؤمنون
بی تردید مؤمنان رستگار شدند آن ها که :
نمازشان را با خشوع و فروتنی در برابر خداوند به جا می آورند
از کارهای لغو و بی فایده دوری می کنند .
زکات مالشان را می پردازند .
دامان خود را از آلوده شدن به گناه و بی عفتی حفظ می کنند . . . ،
امانتدارند و به عهد خود وفا می کنند .
بر انجام به موقع نمازشان مراقبت می کنند
وارث بهشت اند و در آن جاودانه خواهند ماند . . . .
خودت را امتحان کن

ha

 ) 1توضیح دهید چرا با اینکه از خوبی برخی کارها آگاهیم ؛ اما آن کارها را انجام
نمی دهیم؟

 ) 2دو مورد از راه های تقویت ایمان به خدا را بنویسید .
 ) 3مهم ترین دلیلی که باعث می شود انسان های مؤمن از آرامش روحی برخوردار
باشند  ،چیست؟
۱۶

سؤال
ب »
 )1آیة شریفة « الَّذینَ آمَنوا وَ تَطمِئنُّ قُلوبُهُم بِذکِر اللِّه اَال بِذکِر اللِّه تَطمَئنُّ القُلو ُ
را ترجمه کنید .
 )2اگر کسی به دانسته های خویش  ...................داشته باشد  .................... ،به آنها
نیز به همراه آن خواهد آمد .

c

 )3یکی از حکمت های نمازهای پنج گانه  ................................................... ،در تمام
طول شبانه روز است .

ha
r.c

 )4امام علی (ع) می فرماید  :هم نشینی با انسان های  ....................موجب از بین
رفتن  ........................می شود .
 )5هدف زندگی انسان های مؤمن  ،برخاسته از ...................................
 )6علم و شناخت مشوق و محرک ما برای رفتن به سمت عمل است .
 )7یکی از راه های تقویت ایمان  ،مطالعه و تفکر در زندگی انسان های مؤمن و
سرمشق قرار دادن آنها در مسیر زندگی است .

ak

ha

 )10دو مورد از آثار ایمان به خدا را نام ببرید .

rf
e

 )8کسی که در زندگی خود  ،هدف واال و ارزشمندی نداشته باشد  ،احساس بیهودگی
می کند .
 )9ایمان را تعریف کنید .

 )11با توجه به فرمایش امام صادق (ع) چه چیزی ایمان را در دل پایدار می کند ؟
 )12در کالم حضرت علی (ع) دو برادر همراه و دو دوست جدایی ناپذیر  ...............و
 ..................می باشد .
 )1علم و ایمان

 )2هدف و آرامش

 )3ایمان و عمل
۱۷

 )4علم و هدف

 )13کدام مورد نادرست می باشد ؟
 )1شناخت و آگاهی از یک موضوع برای عمل به آن کافی است .
 )2علم و شناخت مانند چراغی است که راه را نشان می دهد .
 )3میان ایمان و عمل رابطة دوسویه است و هر کدام دیگری را تقویت می کند .

 )4اگر شناخت به مرحلة ایمان برسد منجر به عمل خواهد شد .
خلَقناکُم َع َبثًا َو اَ نَّکُم الَینا ال تُرجَعونَ » با کدام مورد
حسِبتُم َا نَّما َ
 )14آیة شریفة « اف َ
ارتباط دارد ؟

ha
r.c

c

 )1یاد و ذکر خداوند
 )2الگو قرار دادن انسان های مؤمن
 )3انجام کارهای نیک و دوری از گناهان
 )4رهایی از سردرگمی و بی هدفی

ak
rf
e
ha
۱۸

فصل دوم :راهنما شناسی
راهنمایان الهی
ویژگی های پیامبران
تسلیم در برابر امر خداوند  -استقامت و پایداری در راه خدا
مبارزه با عقاید باطل و خرافات

c

ساختمان شخصیت ما  ،با اعتقادات و اخالق و رفتار ما ساخته می شود

ha
r.c

برای اینکه به بهترین شکل ممکن ساخته
شود  ،نیازمند الگوی مناسب هستیم

ak

ویژگی های پیامبران

rf
e

ویژگی های پیامبران

ha

استقامت و پایداری
در راه خدا

1

2

3
مبارزه با عقاید باطل و خرافات
۱۹

تسلیم در برابر
امر خداوند

 -1تسلیم در برابر امر خداوند
وقتی کسی می خواهد شخصی را برای انجام کاری مأمور کند  ،معموالً سعی می کند
فردی را انتخاب کند که کامالً مطیع او باشد  ،و به دستوراتی که می دهد  ،به صورت
کامل عمل کند  .در این صورت است که انجام کامل و دقیق کار  ،تضمین می شود .
قطعاً خداوند حکیم در امر بزرگ هدایت انسا ن ها  ،کسانی را به عنوان پیام آور
خود انتخاب می کند که در برابر دستوراتش مطیع و تسلیم باشند .
دستورخدا به ابراهیم (ع)

سکونت زن و فرزند کوچک در سرزمین مکه

دستور خدا به موسی (ع)

رفتن نزد فرعون و درخواست آزادی بنی اسرائیل

تسلیم بودن موسی (ع)

وارد شدن به قصر فرعون و دعوت به یکتاپرستی و
خواستار آزادی بنی اسرائیل

ha
r.c

c

تسلیم بودن ابراهیم (ع)

ابراهیم با اطمینان خاطر به دستور خدا عمل کرد

خواست خدا برای امتحان ایوب (ع)

صبر در برابر تمامی مشکالت و تسلیم خواست خدا

 -2استقامت و پایداری در راه خدا

ak

تسلیم بودن ایوب (ع)

مشکالت و سختی های زیاد در زندگی

rf
e

با وجود مشکالت فراوان صبر
و استقامت در راه خدا

دل خوش به لذت های
زودگذر دنیا  ،نابودی
زندگی ابدی خود با این
تصور که با پذیرش دین
دنیای آنها به خطر می افته

ha

نجات از مشکالت متعدد
رستگاری ابدی

دروغگو

۲۰

ادامه دادن با تمام توان لحظه
ای سست نشدن

 950سال دعوت به یکتاپرستی  /تعداد اندک ایمان

نوح (ع) در برابر قومش

بارها آزار و اذیت  ،مسخره  ،تهدید به قتل

ساخت کشتی به دستور خدا
نوح (ع) به خدا ایمان داشت و می دانست
وعدة الهی حق  ،استقامت کرد
دعوت آزر به یکتاپرستی و ترک بت پرستی

دعوت نمرود به یکتاپرستی و به چالش

ha
r.c

c

ابراهیم (ع) در برابر آزر و نمرود

آزرده شدن با سخنان و از خود دور کردن
کشیدن او با استدالل های محکم و شجاعت

پایداری فراوان پیامبران  ،ناشی از این بود که آنان اطمینان داشتند که ایمان و
استقامت  ،کلید دست یافتن به وعده های بزرگ الهی است .

rf
e

ak

« اَ َفکُلَّما جاءَکُم رَسول بِما ال تَهوى اَنفُسُکُمُ استَکبَرتُم فَفَریقًا کَذَّبتُم وَ فَریقًا
تَقتُلونَ »
ترجمه :
آیا ( اینگونه نبود که) هرگاه پیامبرى چیزى را برای شماآورد که دلخواه شما نبود
سرکشى کردید  ،پس گروهى ( از پیامبران ) را انکار کردید و گروهى را کشتید؟

ha

« اِنَّ الَّذینَ قالوا رَ ُّبنَا اللّهُ ثمَّ استَقاموا َت َتنَ َّزلُ عَلَیهِمُ ال َمالِئکَهُ اَلّا تَخافوا وَ ال تَحزَ نوا
وَ اَبشِروا بالجَنَّةِ الَّتی کُنتُم توعَدونَ »
ترجمه :
آنان که گفتند  :پروردگار ما اللّه است سپس ( در این راه ) پایدار ماندند ،
فرشتگان بر آنان نازل مى شوند که نترسید و غمگین مباشید و به بهشتى که وعده
داده می شدید  ،شاد شوید .

۲۱

 -3مبارزه با عقاید باطل و خرافات

مردم زمان

بنی اسرائیل زمان

برخی از مردم زمان

پیامبر(ص)

حضرت موسی (ع)

حضرت ابراهیم (ع)

ha
r.c

c

مخالفان پاسخ قانع کننده ای نداشتند و عقیدة باطل دیگر :
پیامبران بدشانسی می آورند
پاسخ پیامبران  :اگر بالیی سر شما می آید نتیجة کارهای خودتان است .
قوم بنی اسرائیل وقتی اتفاق بدی برایشان می افتاد  ،می گفتند :
موسی برای ما بدشانسی می آورد
پاسخ خدا  :این بالهایی که بر سر شما می آید  ،به دلیل اعمال خودتان است و
ارتباطی با پیامبر ندارد .

ak

rf
e

پیامبران به این امور اعتقاد نداشتند و آنها را باطل و خرافه می دانستند از طرف خدا
مأموریت یافته بودند با هر اعتقادی که ریشه در دستورات خدا ندارد و نزد خدا معتبر
نیست  ،مبارزه کنند  .رسوالن الهی با آوردن دالیل محکم  ،مشرکان را به اندیشه
ورزی و تفکر دعوت می کردند و ازآنها می خواستندکه به جای پیروی از خرافات  ،از
دستورات خداوند اطاعت کنند .

ha

مراجعه برخی مردم به
افرادی فریبکار مثل :
فال گیر کف بین  ،رمّال

13

نکتة مهم :
اگر ایمان به خدا کم بشه

از هم پاشیده شدن خانواده های
فراوان یا از دست رفتن اموال و
آبرویشان
۲۲

میل به خرافات زیاد میشه

نکتة مهم :
اگر ایمان به خدا تقویت بشه

درک می کنه کلید حل مشکالت در پیروی از
خدا و دستورات او

ha
r.c

c

« اِذ قالَ لِاَ بیهِ یا اَبَتِ لِمَ تَعبُدُ ما ال یَسمَعُ وَ ال یُبصِ ُر و الیُغنی عَنک شَیئًا یا اَبَتِ
اِنّی قَد جاءَنی مِنَ الِعلمِ ما لَم یَأِتِکَ فَاتَّبِعنی اَهدِکَ صِراطًا سَوِیًّا »
ترجمه :
هنگامی که به عموی خود گفت  :اى عمو ! چرا چیزى مى پرستى که نه مى شنود و
نه مى بیند  ،و نه هیچ مشکلى را از تو حلّ مى کند ؟! اى عمو ! دانشى براى من آمده
که براى تو نیامده است بنابراین از من پیروى کن  ،تا تو را به راه راست هدایت کنم !

خودت را امتحان کن

 )1یک نمونه از تسلیم پیامبران الهی در برابر دستورات خداوند را بیان کنید .

ak

 )2چرا پیامبران الهی در راه انجام دستورات خداوند استقامت فراوانی می کردند؟

rf
e

 ) 3سه مورد از ویژگی های مهم پیامبران را نام ببرید .

ha

سؤال

کلَّما جاءَکُم رَسول بِما ال تَهوى اَنفُسُکُمُ استَکبَرتُم فَفَریقًا کَذَّبتُم
 )1آیة شریفة «اَ َف ُ
وَ فَریقًا تَقتُلونَ » رفتار کدام گروه از افراد را با پیامبران توصیف می کند ؟

۲۳

 )2ساختمان شخصیت ما با اعتقادات و  . . . . . . . . .و  . . . . . . . . .ما ساخته می شود
 )3حضرت موسی (ع) عالوه بر دعوت فرعون به یکتاپرستی  ،خواستار
 ...........................شد .
 )4پیامبران الهی با وجود مشکالت فراوان در راه خدا  . . . . . . .و . . . . . . . . . . .
می کردند .
 )5برخی از مردم زمان حضرت  . . . . . . . . . .ستاره و خورشید و ماه را می پرستیدند .
 )6عقاید باطل و خرافی منحصر به زمان پیامبران نبوده است .
 )7حضرت نوح (ع) مردم زمان خود را سیصد و پنجاه سال به یکتاپرستی دعوت کرد .

c

 )8مهرة فیروزه ای رنگ  ،انسان را از خطر و بال حفظ می کند .

ha
r.c

 )9الزمة سرمشق قرار دادن پیامبران چیست ؟
 )10تسلیم بودن حضرت ابراهیم (ع) در برابر امر خداوند را با ذکر مثال توضیح
دهید

ak

rf
e

 )11خداوند در جواب بنی اسرائیل که می گفتند موسی برای ما بدشانسی می آورد چه
فرمود؟

 )1ایمان به خدا  -میل به خرافات
 )3ایمان به خدا  -میل به بت پرستی

ha

 )12اگر  ........................در انسان کم رنگ شود  ......................... ،افزایش می یابد .
 )2اعتقاد به پیامبران  -میل به خرافات
 )4اعتقاد به پیامبران  -میل به بت پرستی

 )13آیة شریفة « اِنَّ الَّذینَ قالوا رَبُّنَا اللّهُ ثمَّ استَقاموا تَتَ َنزَّلُ َعلَیهِمُ المَالِئکَهُ » به کدام
یک از ویژگی های پیامبران اشاره دارد ؟
 )1مبارزه با عقاید باطل و خرافات
 )2تسلیم در برابر امر خداوند
 )3تالش برای برقراری عدالت
 )4استقامت و پایداری در راه خدا
۲۴

 )14گروهی با سرکشی در مقابل پیامبران  ،آنان را دروغگو می نامیدند تا . . . . . . .
 )1مردم پیامبران را به قتل برسانند .

 )2عقاید باطل و خرافات را رواج دهند .

 )3مردم پیرو پیامبران نشوند .
 )4دنیایشان به خطر نیفتد .
 )15بنی اسرائیل در زمان حضرت موسی (ع)  ،دور چه چیزی طواف می کردند ؟
 )1ستاره و خورشید و ماه
 )3بت های سنگی و چوبی

 )2گوساله ای از طال و جواهرات
 )4فرشتگان و اجرام آسمانی

c

خورشید پنهان

ha
r.c

ظهور امام زمان (ع)
عقیده ای اثر گذار
پاسخ به سواالتی دربارة امام زمان و قیام ایشان
منتظران حقیقی

rf
e

ak

ظهور امام زمان (ع)

ha
۲۵

پس از ظهور حضرت مهدی (ع) ایشان حکومت عدل جهانی را به وجود آورده و با این
کار آرزوی تمامی پیامبران و مؤمنان را برآورده می سازد .
پیامبر (ص) فرمودند  « :شما را بشارت باد به مهدی  ،مردی از خاندان من ؛ در
روزگاری که مردم گرفتار اختالف و تزلزل هستند  ،قیام می کند و زمین را همچنان که
از جور و ستم پر شده است از عدل و داد  ،آکنده می سازد » .

عقیده ای اثر گذار
اهل سنت

ظهور یکی از فرزندان پیامبر و قیام او
برای برقراری عدالت

c

ha
r.c

مسلمانان

اهل تشیع

اعتقاد به
ظهور منجی

اعتقاد به قیام و ظهور مهدی (ع) یکی از
اثرگذارترین عقاید شیعیان

امید به آینده ای روشن و سراسر شور و اشتیاق

نیرویی عظیم برای ایستادگی و حرکت و تالش

ak

یهود و مسیحیت

اعتقاد به نجات بخش بزرگ آسمانی

قرآن

 14عنکبوت
نوح (  950سال )

علمی

عمر طوالنی
ناممکن نیست
مراعات مسائل
بهداشتی و تغذیه ای

قدرت
خدا

ha

عمر طوالنی
ناممکن نیست

rf
e

 ) 1حضرت مهدی (ع) چگونه نزدیک به  12قرن عمر کرده است؟

آفرینش آدم از گل
سردشدن آتش بر ابراهیم
راه از نیل برای موسی و پیروان
نجات عیسی از دشمنان
و زنده نگه داشتن نزد خود

امام حسن (ع)  « :خداوند عمر او را در دوران غیبتش طوالنی می گرداند  ،سپس
به قدرت خدایی اش او را در چهرة جوانی کمتر از چهل سال آشکار می سازد تا
مردم دریابند که خداوند برهر کاری تواناست » .
۲۶

 ) 2حضرت مهدی ( عجل اهلل تعالی فرجه الشریف ) چه زمانی قیام می کند؟
هیچ کس نمی تواند زمان دقیق قیام آن حضرت را مشخص سازد و بدو ن شک  ،هر
زمان که شرایط فراهم شود  ،ایشان ظهور خواهد کرد
شرایط
ظهور

1

آمادگی مردم جهان برای همراهی با قیام امام

2

یاران باوفایی که تا پای جان در راه اهداف و آرما نهای امام بایستند .
(  313نفر یار ویژه  +هزاران هزار یار که حضورشان ضروری )

ha
r.c

c

احادیث اهل بیت (ع)  « :هر کس برای آمدن امام زمان وقتی را معین  ،یا ادعا کند
ایشان را مالقات می کند  ،دروغ گوست » .
 )3برخی می گویند وقتی امام زمان قیام کند  ،بیشتر مردم کشته می شوند ؛ آیا این
مطلب درست است؟

نتیجه

ظلم و خونریزی
جهان را فراگرفته
کُشتن مخالف منافع قدرت
ها و حاکمان زورگو

rf
e

پایان خونریزی جنگ
های همیشگی

هدف امام از قیام
گسترش عدالت
و مهربانی

ak

شکست ظالمان
زورگویان

قیام و ظهور امام زمان

پیش از ظهور امام زمان

ha

 ) 4آیا بعد از شکست حاکمان ظالم و پیروزی امام زمان  ،جهان پایان می یابد و روز
قیامت فرا می رسد؟
قیام امام برای این است :
 -1سرنوشت مردم در دست نیکوکاران و عدالت جویان قرار گیرد .
 -2مردم جهان پس از سال ها به خوشبختی و آرامش برسند .
در احادیث می خوانیم :
حکومت امام زمان ( ع)
حکومت صالحان

سال ها ادامه خواهد داشت .
پس از امام زمان جهان را اداره خواهند کرد .
۲۷

هلل تعالی فرجه الشریف
 ) 5آیا ممکن است ما هم یکی از یاران امام زمان عجل ا ّ
باشیم؟
مختصّ ظهور نیست
یاری امام زمان = یاری دین خدا
ظهور امام را می بینند
 313 )1نفر از بهترین انسان ها که بهترین و نزدیکترین یاران اند

یاران

 )2تعداد بی شماری از افراد دیگر نیز آن حضرت را یاری می کنند
ظهور امام را نمی بینند

امام زمان

ha
r.c

c

کسانی که با انجام واجبات دینی  ،دوری از گناهان  ،گره گشایی از کار
گرفتاران و اخالق نیک باعث خوشحالی امام زمان می شوند

منتظر حقیقی

ak

با شناخت بیشتری که نسبت به امام زمان و قیام ایشان پیدا کردیم  ،حتماً بیش از
گذشته در انتظار ظهور آن حضرت و یاری ایشان هستیم
پیامبر( ص )  :از بهترین کارهای امت من انتظار ( ظهور حضرت مهدی ) است .

rf
e

آیا همین که دست روی دست بگذاریم و بنشینیم تا امام مهدی قیام کند و همه چیز را
درست کند  ،می توانیم خود را منتظر ایشان بدانیم؟
آیا کسی که می داند مهمان بزرگی در راه است ؛ ولی برای پذیرایی از او هیچ برنامه ای
ندارد  ،می تواند بگوید من منتظر او هستم؟

ha

امام رضا (ع) دربارة وظایف منتظران واقعی :
انتظار فرج به چند چیز است  :صبور بودن  ،خوش رفتاری  ،همسایه داری  ،ترویج
کارهای نیک  ،خودداری از آزار و اذیت دیگران  ،گشاده رویی  ،خیرخواهی و مهربانی با
مؤمنان

۲۸

خودت را امتحان کن
 ) 1در چند جملة کوتاه  ،اتفاقات بعد از ظهور امام زمان را توصیف کنید .

 ) 2قرآن کریم خبر می دهد که حضرت نوح (ع) عمری طوالنی داشت و فقط 950
سال قوم خود را به سوی خدا دعوت می کرد  .از این خبر چه نتیجه ای می توان
گرفت؟

c

ha
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 )3با توجه به سخن امام رضا (ع) سه ویژگی منتظران واقعی امام زمان را بنویسید .

 ) 4دو شرط مهم از شرایط ظهور حضرت مهدی (ع) را بنویسید .

ak

سؤال

rf
e

 )1شما را بشارت باد به مهدی  ،مردی از خاندان من ؛ در روزگاری که مردم گرفتار . .
 . . . . . . .و  . . . . . . . . . . . .هستند  ،قیام می کند و زمین را همچنان که از جور و ستم
پر شده است از  . . . . . . .و  ، . . . . . .آکنده می سازد .

ha

 )2طوالنی بودن عمر امام زمان (ع) امری  . . . . . . . . . .است .

 )3هر کس برای آمدن امام زمان  ، . . . . . . . . . . . . . . .یا ادعا کند ایشان را . . . . . .
....
می کند  ،دروغ گوست .
 )4قیام امام زمان (ع) برای این است که سرنوشت مردم در دست  . . . . . . . . . . . .و
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .قرار گیرد .
 )5یاری امام زمان یعنی یاری دین خدا و این کار مختصّ دوران ظهور نیست .
 )6اعتقاد به ظهور منجی  ،تنها به شیعیان اختصاص دارد .
 )7داشتن عمر طوالنی برای انسان  ،غیرممکن است .
۲۹

 )8بعد از شکست حاکمان ظالم و پیروزی امام زمان  ،بالفاصله جهان به پایان می
رسد .
 )9نیرویی عظیم که در طول تاریخ  ،شیعیان را به ایستادگی و حرکت و تالش تشویق
کرده است را بنویسید .
 )10از نظر علمی چه کسی می تواند از عمر طوالنی برخوردار باشد ؟
 )11آیا اکنون ما هم می توانیم یکی از یاران امام زمان (عج) باشیم ؟

c

 313 )1نفر

ha
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 )12بهترین و نزدیک ترین یاران امام زمان (ع) در هنگام ظهور چند نفر هستند ؟
 950 )2نفر

 114 )4نفر

 )3هزاران هزار نفر

 )13پیامبر(ص) فرمود  :از بهترین کارهای امت من  . . . . . . . . . . . . . . . .است .
 )4انتظار ظهور حضرت مهدی (ع)

ak

 )1جهاد در راه خدا
 )3صبور بودن و خوش رفتاری

 )2قیام برای برقراری عدالت

rf
e

 )14در ارتباط با دوران ظهور و رهبری حضرت مهدی (ع) کدام مورد نادرست می باشد؟
 )1عدالت سراسر جهان را فرا گرفته است و خبری از حکومت های ظالمانه و زورگو
نیست .
 )2حرص و طمع و ثروت اندوزی از میان جامعه رخت بربسته است .

ha

 )3دادگا ه ها و زندا ن ها شلوغ می شود وظالمان به حقوق دیگران دست درازی می
کنند .
 )4از آسمان و زمین برکت می بارد ؛ نه خشکسالی هست و نه گرسنگی .
 )15امام زمان (ع) چه زمانی ظهور خواهد کرد ؟
 )1زمانی که جهان به خوشبختی و آرامش برسد .
 )2هنگامی که جنگ ها و خونریزی ها پایان یابد .
 )3در وقتی معین که پیامبر و امامان معصوم مشخص کرده اند .
 )4هر زمان که شرایط فراهم شود  ،ایشان ظهور خواهد کرد .
۳۰

رهبری در دوران غیبت
هدایتگران عصر غیبت

علت غیبت
بیدارگر قرن
علت غیبت

شهادت  10 ، 9و  11در جوانی

c

حاکمان ظالم ( به شدت تحت فشار ،گرفتن فرصت اقدام  ،شهادت )

ha
r.c

در چنین موقعیتی بود که امام مهدی که آخرین امام مسلمانان است  ،به دستور
خداوند از نظرها پنهان شد تا در زمان و موقعیتی مناسب که جامعه شایستگی درک
حضور ایشان را داشته باشد  ،ظهور کند .

rf
e

ak

مردم ( به دلیل ترس از حاکمان و دل بستن به دنیای زودگذر  ،وظایف خود را در
حمایت و پیروی از امامان انجام نمی دادند )

فعالیت

ha

با توجه به اینکه بیش از هزار سال است که امام زمان (عج ) در غیبت به سر می برند
 ،آیا می توانیم بگوییم که انسان ها در تمام این مدت هیچ نیازی به هدایت و رهبری
نداشته اند؟
تکلیف مردم در این زمان  ،که دوران غیبت نامیده می شود  ،چیست؟

۳۱

هدایتگران عصر غیبت

ای فرزند رسول خدا  ،دو نفر از دوستان ما بر سر مسئله ای با یکدیگر
اختالف پیدا کرده اند ؛ آیا آنها می توانند برای حل مشکلشان نزد هر
حاکم یا پادشاهی بروند؟

ha
r.c

c

خیر  ،کسی که به این گونه حاکمان (حاکمان ظالم و بی
دین ) مراجعه کند و با حکم آنان چیزی به دست آورد
 ،در حقیقت به طاغوت مراجعه کرده و خداوند در
قرآن کریم مردم را از مراجعه به طاغوت نهی کرده
است .

ای فرزند رسول خدا  ،پس تکلیف مردم در این گونه مسائل چیست ؟

ak

rf
e

باید به سراغ کسانی بروند که سخنان ما ( اهل
بیت ) را برایشان بازگو می کنند ؛ کسانی که
برحالل و حرام ما آگاه اند و احکام ما را می
شناسند  .من این افراد را بر شما حاکم قرار داد ه
ام ؛ بنابراین  ،مردم نیز باید به حکم آنان راضی
شوند  .پس هر کس که حکم آنان را که حکم
ماست قبول نکند  ،بدون شک حکم خدا را
خوار شمرده است و کسی که ما را رد کند ،
خداوند را رد کرده است

ha

نـکـات مهم :
 -1در زمان حضور امام معصوم  :چون همه افراد به امام دسترسی نداشتند  ،امامان
مردم را به شاگردان خود ارجاع می دادند .
 -2در زمان غیبت امام  :مراجعه به عالمان دین ضرورت بیشتری می یابد .
۳۲

امام صادق (ع) دربارة هدایتگران واقعی می فرماید :
« مردمی که می بینند عالمانشان آشکارا گناه می کنند و در جمع آوری دنیا و
اموال حرام حریص اند  ،ولی باز هم از این گونه عالمان پیروی می کنند  ،مانند
برخی یهودیانی هستند که خداوند در قرآن آنان را به دلیل پیروی از عالمان
بدکارشان سرزنش می کند  .بر مردم واجب است از فقیهان پرهیزکار  ،که از دین
خود محافظت و برخالف هوای نفس خود رفتار می کنند و مطیع دستور خداوند
هستند  ،پیروی کنند »

ha
r.c

c

نـکـات مهم :
 -1هر یک از ویژگی های  4گانة عالمان موجب می شود :
رهبران جامعه از انجام کارهایی که سعادت دنیا و آخرت مردم را به خطر می اندازد ،
دوری کنند .
 -2اگر رهبر پرهیزکار نباشد و هر کاری که دلش بخواهد انجام دهد :
با عدالت بین مردم رفتار نمی کند  .احکام خدا را به نفع خود و اطرافیانش تغییر
خواهد داد.

ak

فعالیت

با توجه به حدیث باال فقیهانی که هدایت مردم را در زمان غیبت امام زمان عجَّل
اللّه تعالی فرجه الشریف به عهده دارند  ،باید دارای چه ویژگی هایی باشند؟

rf
e

........................................ ) 1

.......................................................................... ) 2
........................................................... ) 4

۳۳

ha

.................................................................................. ) 3

در سخنان و راهنمایی هایشان  ،پیرو سخنان معصومان هستند .
در هر مسئله ای نظر پیامبر اکرم و امامان را برای مردم بازگو می کنند .
فتواهای فقیهان برگرفته از قرآن و احادیث معصومان
پذیرفتن فتواهای فقیهان = پذیرفتن سخنان امامان
مخالفت با فتوای فقها = مخالفت با احادیث معصومان
فقیهان
واقعی

فقیهان  ،نایب و جانشین امام زمان به شمار می روند .
مردم در زمان امامان معصوم موظف بودند از آنان اطاعت کنند .
در عصر غیبت نیز باید از جانشینان امام  ،یعنی فقیهان پیروی کنند .

c

ha
r.c

هر جامعه ا ی نیاز به حاکم دارد
حاکم مردم مسلمان  ،باید اسالم شناس باشد تا جامعه را در مسیر اجرای دستورات
دین هدایت نماید .
والیت فقیه  :به رهبری و هدایت مردم جامعه توسط فقیه جامع الشرایط والیت فقیه
گفته می شود .
ولی فقیه  :یکی از فقهای جامع الشرایط  ،در کنار پاسخ گویی به مسائل دینی  ،کار
رهبری جامعه را نیز بر عهده می گیرد .
شرایط ولی فقیه  :اسالم شناس  -دانا  -شجاع  -مدیر و مدبر

بیدارگر بزرگ قرن

rf
e

به من خدمتگزار بگویید . . .

ak

بیدارگر قرن

تمام ویژگی های الزم
برای رهبری و هدایت مردم

ha

پاسخ به پرسش های
دینی و صحبت برای
مردم

با انقالب اسالمی  ،نقشه های

برای عمل به اسالم
از هیچ کس نمی ترسید

شوم ابرقدرت ها را به هم زد

ظلم و سکوت نکرد
مانند مردم عادی زندگی
عابدی شب زنده دار
سیاستمداری آگاه

۳۴

به مردم جهان نشان داد ،
راه سعادت دنیا و آخرت ،
بازگشت به مسیر نورانی
پیامبران

ha
r.c

c

« روبین وودزورث » یکی از مشهورترین خبرنگاران آمریکا
هنگامی که از در وارد شد  ،احساس کردم نسیمی از نیروهای معنوی وزیدن گرفت .
گویا در ورای آن عبای قهو ه ای  ،عمامة سیاه و ریش سفید  ،روح زندگی جریان
داشت ؛ آ نچنان که همة بینندگان را محو تماشای خود می کرد  .ناگهان احساس
کردم با حضور او همة ما کوچک شد ه ایم و گویا در آن مکان اصال کسی جز او باقی
نمانده است .
آری ! او بارقه ای از نور بود که در قلب و روح همه حاضران رسوخ کرده بود  .او تمام
معیارهایی را که گمان می کردم می تواند مرا در تعریف و ارزیابی شخصیت و مقامش
یاری کند  ،درهم شکست  .هنگامی که بر روی صندلی اش نشست  ،احساس کردم
نیرویی از وجودش پخش می شود  .نیرویی که اگر دقت می کردی  ،در می یافتی
آرامشی عظیم در درون آن نهفته است  .در عین حال او را چنان آرام و ساکت می
دیدی که گویی نیرویی ثابت در درونش جریان دارد و البته این نیرو همان نیرویی است
که رژیم سابق ایران را به یکباره برچید .
اما آیا چنین شخصیتی می تواند یک فرد عادی باشد؟
من تاکنون هیچ یک از مردان بزرگ را برتر از او و حتی مانند او ندیده ام .
کمترین چیزی که می توانم بگویم  ،این است که گویا او یکی از انبیای گذشته است یا
اینکه او موسای پیامبر است که آمده تا قوم خود را نجات دهد

rf
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ak

مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا
آیت اللّه خمینی  ،غرب را با بحران جدی برنامه ریزی مواجه کرد  .تصمیمات او آ
نچنان رعدآسا بود که مجال هرگونه تفکر و برنامه ریزی را از سیاستمداران و نظریه
پردازان سیاسی می گرفت  .هیچکس نمی توانست تصمیمات او را از پیش حدس
بزند  .او با معیارهایی غیر از معیارهای شناخته شده  ،در دنیا سخن می گفت و عمل
می کرد .گویی او از جای دیگری الهام می گرفت  .دشمنی آیت اللّه خمینی با غرب
برگرفته از تعالیم الهی او بود  .او حتی در دشمنی خود نیز خلوص نیت داشت .

ha

دوراندیشی
شجاعت
پرهیزکاری
وفاداری به امام و انقالب اسالمی

پس از رحلت امام خمینی (ره)  ،مجلس خبرگان رهبری  ،آیت اهلل خامنه ای را رهبر
جامعة اسالمی معرفی کرد .
۳۵

خودت را امتحان کن
 ) 1چه چیزی باعث شد تا امام مهدی به دستور خداوند از نظرها غائب شود؟
 ) 2توضیح دهید چرا مردم باید از فتوای فقها پیروی کنند؟

 ) 3سه مورد از ویژگی های امام خمینی رحمه اللّه علیه را بیان کنید .

c
ha
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سؤال

ak

 )1پس از رحلت رسول خدا (ص) وظیفة هدایت و رهبری مردم بر عهدة  ............قرار
گرفت .
 )2بر مردم واجب است از فقیهان  . . . . . . . . . . .که از دین خود محافظت و برخالف .
 . . . .. . . . . . . . .خود رفتار می کنند و مطیع  . . . . . . . . . . . . . . . . .هستند  ،پیروی
کنند .
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 )3فقیهان  . . . . . . .و  . . . . . . . . . .امام زمان (ع) به شمار می روند .
 )4ولی فقیه  ،اسال م شناسی است دانا  . . . . . . . ، . . . . . . . . ،و مدبر .

ha

 )5امام خمینی (ره )  . . . . . . . . .شب زنده دار و  . . . . . . . . . . . . . . . .آگاه بود
 )6حاکمان ظالم  ،سه امام قبل از حضرت مهدی (ع) را در سن جوانی به شهادت
رساندند .
 )7هرکسی که دربارة مسائل دینی اظهارنظر می کند  ،شایستگی الزم برای هدایت مردم
را دارد .
 )8در زمان غیبت امام  ،مراجعه به عالمان دین ضرورت بیشتری می یابد .
 )9چند نفر از فقهای جامع الشرایط  ،در کنار پاسخ گویی به مسائل دینی  ،کار رهبری
جامعه را نیز بر عهده می گیرند .
 )10با توجه به فرمایش امام صادق ( ع) مراجعه به حاکمان ظالم و بی دین چه حکمی
دارد؟
۳۶

 )11والیت فقیه را تعریف کنید .
 )12اسالم شناسان و فقیهان واقعی چه کسانی هستند ؟

 )13امام خمینی بار دیگر به مردم سراسر جهان نشان داد که برای خوشبختی و
سعادت در دنیا و آخرت هیچ راهی جز  ..............................................وجود ندارد .
 )1مبارزه با ظالمان و جهاد در راه خدا

c

 )2انتظار برای ظهور امام زمان (ع)

ha
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 )3بازگشت به مسیر نورانی پیامبران
 )4خلوص نیت در دشمنی با غرب

 )14امام صادق (ع) دربارة چه کسانی فرموده است  « :مانند برخی یهودیانی هستند
که خداوند در قرآن آنان را به دلیل پیروی از عالمان بدکارشان سرزنش می کند »
 )1کسانی که امر به معروف و نهی از منکر نمی کنند .

ak

 )2کسانی که می بینند عالمانشان آشکارا گناه می کنند ولی باز از آنها پیروی می کنند .
 )3کسانی که از فقیهان پیروی نمی کنند و بر خالف هوای نفس خود رفتار می کنند .
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 )4کسانی که در جمع آوری دنیا و اموال حرام حریص اند .

 )15تکلیف مردم در دوران غیبت امام زمان (ع) چیست ؟ مراجعه به . . . . . . . . . .

۳۷

ha

 )1حاکمان

 )2فقیهان

 )3خبرگان رهبری

 )4والیت فقیه

فصل سوم  :راه و توشه
وضو  ،غسل و تیمم
وضو
غسل
شیوة انجام تیمم

وضو

غسل

ha
r.c

c

تیمم

شرایط وضوی صحیح (  7مورد )
مواردی که باید تیمم کرد
مبطالت وضو و تیمم

ak

وضو

rf
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رسول اکرم (ص) دربارة حکمت وضو می فرماید :
شستن صورت در وضو ؛ یعنی خدایا هر گناهی که با این صورت انجام دادم  ،آن را
شست وشو می کنم تا با صورت پاک به جانب تو بایستم و عبادت کنم شستن دست
ها در وضو یعنی خدایا  ،از گناه دست شستم و به واسطة گناهانی که با دستم
مرتکب شدم  ،دستم را تطهیر می کنم  .مسح سر در وضو یعنی خدایا از هر فکر و
خیال باطل و گناه آلود که در سر پرورانده ام  ،سرم را تطهیر می کنم ؛
مسح پا یعنی خدایا من از رفتن به مکان های نامناسب پا می کشم

ha

شستن صورت در وضو

شستن دست ها در وضو

شستن صورت از گناه تا با صورت پاک بایستم و
عبادت کنم
شستن دست از گناه دستم را تطهیر می کنم .

مسح سر در وضو

از هر فکر و خیال باطل و گناه آلود سرم را تطهیر می کنم

مسح پا در وضو

از رفتن به مکان های نامناسب پا می کشم
۳۸

موارد وضوی مستحب

موارد وضوی واجب
 )1نماز خواندن
 )2دست زدن به آیات قرآن
 )3دست زدن به نام های خدا

 )1تالوت قرآن و همراه داشتن آن
 )2زیارت حرم امامان و اهل قبور
 )3رفتن به مسجد و هنگام خوابیدن

ha
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فعالیت

c

پیامبر (ص) دربارة آثار وضو می فرماید :
بسیار وضو بگیر تا خداوند بر عمرت بیفزاید  .اگر برایت میسر است که شب و روز با
وضو باشی  ،این کار را انجام بده ؛ کسی که با وضو می خوابد  ،بسترش تا صبح
برای او مسجد خواهد بود و خوابش برای او نماز !

با توجه به حدیث پیامبر(ص) چند مورد از آثار وضو را بیان کنید .
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شرایط وضوی صحیح

 )1پاک بودن آب وضو

 )2مطللق بودن آب وضو
مضاف نباشه
( گالب  ،آبمیوه
آب نمک
آب گل آلود )

ha

مطلق باشه
( دریا  ،رود
لوله  ،باران
چشمه و چاه )

اگر فراموش کنیم آب نجس بوده
اگر بعداً متوجه شویم آب نجس بوده
وضو باطل

 )4پاک بودن اعضای وضو
اگر اعضا نجس باشه  ،باید :
ابتدا نجاست برطرف و بدن را پاک کرد
اگر اعضا نجس باشه و وضو بگیریم :
باطل

 )3مباح بودن آب و ظرف آن
غصبی نباشه
مباح باشه
استفاده از آب غصبی  :حرام
وضو با آب غصبی  :باطل
وضو با آب مکان عمومی  :صحیح
۳۹

 )5نبودن مانع در اعضا

 )6ترتیب
واجب تمام مراحل وضو به ترتیب

اگر چیزی مانع رسیدن آب به اعضا :

اگر مکلف ترتیب را به هم بزند :
وضو باطل

وضو باطل
( چربی کرم  ،رنگ  ،چسب  ،الک )

 )7مواالت
واجب کارهای وضو پشت سر هم باشه و بین آن ها فاصله نباشه

c

فعالیت

ha
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اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله باشه که حالت وضو به هم بخورد
به گونه ای که بگویند مشغول کار دیگری شده است  :وضو باطل
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با ذکر دلیل مشخص کنید در کدا م یک از موارد زیر  ،وضو صحیح و در کدام یک ،
باطل است .
آب پاک در اختیار نداریم و به همین دلیل با گالب وضو می گیریم .
در هنگام سفر  ،از آب رودخانه وضو می گیریم .

ha

هنگام وضوگرفتن  ،کسی با تلفن ما تماس بگیرد و ما چند دقیقه ای مشغول صحبت
با او شویم و بعد از پایان صحبت  ،وضوی خود را ادامه دهیم .

۴۰

غسل
به هنگام واجب شدن غسل بر انسان  ،غسل ترتیبی را به صورت زیر انجام
می دهیم :
 ) 1نیت
 ) 2شستن تمام سر و گردن
 )3شستن نیمة راست بدن

 )4شستن نیمة چپ بدن

c
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تیمم

برخی از مواردی که به جای وضو یا غسل  ،تیمم باید کرد :
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 -1آب در دسترس دارد ؛ ولی غصبی  ،نجس یا خیلی گل آلود است .
 -2آب کمی در اختیار دارد که اگر با آن وضو بگیرد یا غسل کند  ،از تشنگی به سختی
خواهد افتاد .
 -3آب نداشته باشیم .
 -4آب باشد اما استفاده از آب برای بدن ضرر داشته باشد .
-5وقت نماز به قدری تنگ است که اگر وضو بگیریم یا غسل کنیم  ،نماز قضا می شود .

ha

 -1نیت ( برای خشنودی خدا و به جای وضو یا غسل )
 -2زدن کف هر دو دست با هم روی خاک پاک و یا هر چیز دیگری که تیمم برآن صحیح
-3کشیدن دست ها از باالی پیشانی تا روی ابرها و باالی بینی
-4گذاشتن کف دست چپ بر پشت دست راست و کشیدن از مچ تا نوک انگشتان
 -5گذاشتن کف دست راست بر پشت دست چپ و کشیدن از مچ تا نوک انگشتان

۴۱

مبطالت وضو و تیمم
برخی از چیزهایی که وضو و تیمم را باطل می کند  ،عبارت اند از :
 -1خارج شدن ادرار  ،مدفوع و گازهای روده از بدن
 -2به خواب رفتن ( به صورتی که چشم نبیند و گوش هم نشنود )
خودت را امتحان کن
 ) 1از شرایط وضوی صحیح  ،پنج مورد را نام ببرید و توضیح دهید .
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 ) 2سه مورد از مواردی را که مکلف باید برای نماز ،تیمم کند  ،بیان کنید .

 ) 3شیوة صحیح تیمم کردن را به صورت خالصه  ،توضیح دهید .
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سؤال

 )1پیامبر(ص) می فرماید  :بسیار وضو بگیر تا خداوند بر  . . . . . . . .بیفزاید .

ha

 )2واجب است کارهای وضو را  . . . . . . . . . . . . . .انجام دهیم و بین آنها فاصله
نیندازیم .
 )3استفاده از آب غصبی  . . . . . . .است و وضو نیز با این آب  . . . . . . . ،خواهد بود .
 )4به هنگام تیمم  ،دست ها را باالی  . . . . . . . .می گذاریم و آنها را تا روی .. . . . . .
و باالی بینی می کشیم .
 )5آبی که خالص نیست و آن را از چیز دیگری گرفته اند  ،آب  . . . . . . . .نامیده می
شود.
 )6هنگام تالوت قرآن کریم  ،واجب است وضو بگیریم .
 )7اگر فراموش کنیم آبی نجس است و با همان آب نجس  ،وضو گرفته باشیم  ،وضوی
ما باطل است .
۴۲

 )8وضوگرفتن با آب هایی که در مکا ن های عمومی قرار دارند  ،صحیح است .
 )9دو مورد از چیزهایی که وضو و تیمم را باطل می کند را بنویسید .
 )10مراحل انجام غسل ترتیبی را توضیح دهید .

 )11در کدام گزینه تماماً مواردی ذکر شده که وضو داشتن در آن ها واجب است .

c

 )1تالوت قرآن  -نماز خواندن  -زیارت اهل قبور
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 )2همراه داشتن قرآن  -رفتن به مسجد  -دست زدن به آیات قرآن
 )3دست زدن به نام های خدا  -نماز خواندن  -دست زدن به آیات قرآن
 )4هنگام خوابیدن  -زیارت حرم امامان  -تالوت قرآن
 )12در کدام مورد وضو صحیح می باشد ؟
 )3استفاده از آب غصبی

 )4وضو با آب باران

دوستی و یاد خدا و نماز
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احکام نماز

ak

 )1وضو گرفتن با گالب

 )2شستن دست رنگی

مبطالت نماز

چند مسئلة مهم دربارة نماز

یاد خدا

ha

نشانة دوستی و محبت ما به خداست

احساس حضور خدا در زندگی را افزایش می دهد

هنگامی که انسان حضور خداوند را در زندگی حس کرد و او را
حاضر و ناظر بر خود یافت  ،می کوشد که در حضور او ادب را
رعایت کند و کارهایی را انجام دهد که او می پسندد و از آنچه او را
ناخشنود می کند  ،دوری نماید
نماز  ،نمونة کامل یاد کردن خداست
۴۳

نماز
 )1حداقل  5نوبت در شبانه روز
 )2یاد خدا را در دل تقویت می کند
 )3تسبیح = خدا از هر بدی و زشتی منزّه
 )4حمد = ستایش همة خوبی ها و زیبایی های خدا
 )5زیباترین شکل « شکر گزاری » از خداست
 )6از بهترین راه های تقویت « ایمان » در قلب آدمی
 )7به پا داشتن نماز = لبیک به دعوت دوستی خدا
فعالیت

c

ha
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با توجه به شعر زیر  ،بگویید که سعدی در این شعر چه چیز را شرط آدمیت دانسته
است؟
عقل و صبرم ببُرد و طاقت و هوش
دوش مرغی به صبح می نالید
مگر آواز من رسید به گوش
یکی از دوستان مخلص را
بانگ مرغی چنین کند مدهوش
گفت باور نداشتم که تو را
گفتم این شرط آدمیت نیست

مرغ تسبیح گوی و من خاموش

ak
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مبطالت نماز
 )2باطل شدن وضو

 )1از بین رفتن یکی از شرایط نماز

ha

اگر وضوی نمازگزار باطل شود

اگر نمازگزار بین نماز متوجه شود
یکی از شرایط از بین رفته است
نماز باطل

نماز باطل

 )3روی برگرداندن از قبله

 )4خندیدن با صدای بلند ( قهقهه )
خندة بلند عمدی  :نماز باطل
لبخند یا خنده با صدای سهوی :
نماز باطل نیست

اگر نمازگزار ( عمداً یا سهواً ) صورتش
را از قبله بگرداند ( چپ یا راست )
نماز باطل
۴۴

 )5حرف زدن بین نماز

 )6به هم زدن صورت نماز
اگر نماز گزار بین نماز کاری کند که
حالت و صورت نماز را به هم زند
( کم یا زیاد  ،عمدی یا سهوی )
نماز باطل

اگر نماز گزار بین نماز سخن گوید
عمداً ( حتی یک کلمه )  :نماز باطل
سهواً  :نماز صحیح
 2سجده سهو
 )7خوردن و آشامیدن

 )8کم و زیاد کردن ارکان و واجبات نماز
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کم و زیاد کردن ( عمدی یا سهوی ) یکی
از ارکان نماز ( مانند رکوع )  :نماز باطل
کم و زیاد کردن ( عمدی ) بقیة واجبات
نماز به جز ارکان  :نماز باطل

خوردن و آشامیدن :نماز باطل
قورت دادن ذره های ریز غذا یا
چیزهای دیگری که در دهان :
نماز صحیح

 )9شک کردن در رکعت های نماز  2یا  3رکعتی

ak

شک کردن در رکعت نمازهای  2یا  3رکعتی  :نماز باطل

شک کردن در  2رکعت اول نمازهای  4رکعتی  :نماز باطل
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چند مسئلة مهم دربارة نماز

ha

اگر نمازگزار ذکرهای نمازش را آ نقدر تند و با عجله بگوید که تلفظ آنها صحیح
نباشد  ،نمازش باطل می شود .
اگر ذکرهای واجب نماز را در حال حرکت بگوید ؛ مثالً بخشی از ذکر رکوع را در حالی
بگوید که دارد از رکوع برمی خیزد  ،نمازش باطل می شود .
نمازگزار نباید در حال نماز به دیگران سالم کند  ،ولی اگر دیگران به او سالم
کنند  ،باید جواب سالم آنها را در حال نماز بدهد  .البته به سالم غلطی که سالم به
حساب نمی آید یا از روی تمسخر انجام می شود  ،نباید پاسخ داد .
سرفه  ،عطسه و خمیازه کشیدن نماز را باطل نمی کند .
اگر نمازگزار بعد از نماز شک کند که هنگام نماز  ،کاری که نماز را باطل می کند  ،انجام
داده است یا نه  ،نمازش صحیح است .
۴۵

گریه کردن برای آمرزش گناهان در حال نماز  ،چه آهسته باشد و چه با صدای بلند ،
عمل پسندید ه ای است.
شکستن نماز واجب از روی اختیار حرام است ؛ ولی برای جلوگیری از ضرر مالی یا
بدنی اشکالی ندارد .
سالم نه  ،جواب سالم آره
ذکر ( تند تند  ،در حال حرکت )
سرفه  ،عطسه  ،خمیازه  ،شک  ،گریه
شکستن اجباری
شکستن اختیاری
فعالیت
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در هر یک از موارد زیر آیا نماز نمازگزار  ،صحیح است یا خیر؟
 )1خیلی عجله دارد و به همین دلیل بعضی از ذکرهای نماز را در حال حرکت می گوید.
 )2وسط اتاق نماز می خواند  ،به طوری که برادر کوچکش محکم با سه چرخه به پایش
می کوبد ! او هم بی اختیار فریاد می زند  :آخ ! و بعد از کمی سکوت  ،نمازش را ادامه
می دهد و بعد از پایان نماز هم دو سجده سهو انجام می دهد .
 )3مشغول خواندن حمد و سوره است که ناگهان صدای بلندی می شنود  ،بی اختیار
برمی گردد و به پشت سرش نگاه می کند  .سپس خیلی زود رو به قبله برمی گردد و
بقیة حمد و سوره اش را می خواند .
 ) 4در حالی که در مقابل تلویزیون نماز می خواند  ،خواهرزاده کوچکش تلویزیون را
روشن می کند  .با دیدن یکی از صحنه های فیلم خند ه اش می گیرد  ،ولی با تالش
فراوان خودش را کنترل می کند و فقط آرام می خندد .
 ) 5در بین نماز ،گوشی تلفن همراهش زنگ می زند ؛ بدون اینکه ذکر بگوید  ،آن را
ازجیبش درمی آورد و خاموش می کند و نمازش را ادامه می دهد .

ak
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ha

خودت را امتحان کن
 ) 1پنج مورد از مبطالت نماز را نام ببرید .

 ) 2در چه زمانی انسان می تواند جواب سالم کسی را که در نماز به او سالم کرده است
 ،ندهد؟
 ) 3اگر نمازگزار در نماز مغرب شک کند که دو رکعت خوانده است یا سه رکعت  ،نمازش
چه حکمی دارد؟
۴۶

سؤال
 )1یاد خدا نشانة  . . . . . .. . .و  . . . . . . . .ما به خداست .
 )2نماز  ،زیباترین شکل  . . . . . . . . . . . . .. . . ..از خداست .
 )3نمازی که با رعایت آداب و احکام آن خوانده شود  ،عالوه بر جلب ... . . . . . . . . .
خداوند  ،تأثیر بسیاری بر  . . . . . . .و  . . . . . . .انسان خواهد گذاشت .

ha
r.c

c

 )4اگر نمازگزار سهواً صورت خود را از قبله به طرف چپ بگرداند  ،نمازش
 . . . .. . . .. .. . ..است .
 )5اگر در  . . . . . .رکعت اول نمازهای  . . . . . .رکعتی هم شک کند  ،نمازش باطل
می شود.
 )6کم و زیاد کردن عمدی یا سهوی واجبات نماز  ،نماز را باطل می کند .
 )7اگر نمازگزار بخشی از ذکر رکوع را در حالی بگوید که دارد از رکوع برمی خیزد
نمازش صحیح می باشد .
 )8سرفه  ،عطسه و خمیازه کشیدن نماز را باطل نمی کند .
 )9شکستن نماز واجب از روی اختیار حرام است  ،چه حکمی دارد ؟

rf
e

ak

 )10اگر نمازگزار بدون توجه و از روی فراموشی بین نماز چیزی بگوید  ،نمازش چه
حکمی دارد ؟

 )11بنا بر فتوای مراجع تقلید  ،مبطالت نماز  . . . . . . . . .چیز است .

 )1باطل شدن وضو

ha

 )3دوازده
 )1سیزده
 )2چهارده
 )4ده
 )12کدام مورد درهنگام نماز باعث باطل شدن نماز می شود ؟

 )2گریه با صدای بلند برای آمرزش گناهان

 )3لبخند زدن یا خندة غیرعمدی
 )13در کدام مورد نماز صحیح می باشد ؟
 )1نمازگزار ذکرهای نمازش را تند و با عجله گفت و تلفظ آنها صحیح نبود .
 )2نماز گزار ذره های ریز غذا را که در دهان داشت  ،بین نماز قورت داد .
 )3نمازگزار در نماز مغرب دچار شک شد که در رکعت چندم نماز است .
 )4نماز گزار در حال خواندن سوره حمد بود که بی اختیار برگشت و پشت سرش را
نگاه کرد .
 )4اشاره کردن با دست

۴۷

فصل چهارم :اخالق
همدلی و همراهی
ویژگی های دوستان خوب

انتخاب سرنوشت ساز
حدود و وظایف دوستی

نزدیک تر از خویشاوند

پاره ای از آتش

ha
r.c

c

توصیف دوست خوب

توصیف دوست بد

برترین اندوخته و سرمایه

عامل زنده شدن روح و روان

ترسناک تر از هر چیز

شمشیری زیبا اما زهرآلود

انتخاب سرنوشت ساز

rf
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ak

به نظر شما توصیف های ستون اوّل دربارة چه چیز یا چه کسی است؟
توصیف های ستون دوم چه؟
به نظر شما ممکن است توصیف های هر دو ستون دربارة یک چیز یا یک شخص باشد؟

چرا انتخاب دوست در دوران نوجوانی اهمیت و حساسیت باالیی دارد ؟

ha

 -1در سنین بلوغ  ،عواطف انسانی در حال رشد و شکوفایی است و برقراری پیوند
دوستی در این دوران به این شکوفایی کمک می کند و باعث پرورش عواطف نوع
دوستی و محبت ورزی می شود .
 -2وقتی عالقة قلبی بین دو دوست ایجاد می شود  ،آن دو  ،از صفات و حاالت همدیگر
تأثیر می پذیرند  .میزان این اثرپذیری در دوران نوجوانی بسیار باال و گاه به حدی است
که شخص می کوشد مانند دوست خود حرف بزند و مثل او انتخاب و زندگی کند .
این اثرپذیری بسیار آرام و تدریجی است
امام علی (ع)  « :از دوستی با افراد فاسد بپرهیز که وجودت ناخودآگاه  ،ناپاکی و بدی
را از آنان می رباید ؛ درحالی که تو از آن بی خبری »
۴۸

بهترین دوست
دوستان شما چه کسانی هستند؟ آیا تاکنون از خود پرسیده اید چرا آنها را به عنوان
دوست خود انتخاب کرد ه اید؟ معیار و مالک شما برای انتخاب آنان چه بوده است؟ آیا
می توان با یک برخورد اتفاقی یا بر اساس ظاهر افراد آنان را برای دوستی انتخاب کرد؟
باال بودن میزان تأثیری که دوستان بر اخالق و رفتار ما می گذارند  ،اهمیت دقت در
انتخاب دوستان را به خوبی آشکار می کند  .پس شایسته است دوستان خود را با
معیارهایی انتخاب کنیم که در
نهایت باعث رشد و پیشرفت اخالقی و فکری ما شود .

ha
r.c

c

ویژگی های دوستان واقعی ( خوب )

اهل فکر و
اندیشه باشد

گناه نمی کنه

خیرخواه

rf
e

 )1اهل فکر و اندیشه باشد

ak

تکنیک طالیی :

فکور

اهل گناه نباشد و از
گناه دیگران نیز
ناراحت شود

خیرخواه دوستانش
باشد

یکی از معیارهای مهم در انتخاب دوست  :عاقل بودن دوست
دوست نادان

ha

داشتن ضررهای زیاد  ،فراهم
ساختن زمینه های انحراف و لغزش
با دادن مشورت های غلط و نادرست

دوست خردمند و دوراندیش

کمک کردن به گرفتن تصمیمات درست
دورکردن خطرقرارگرفتن در مسیرهای
نامناسب
راهنمایی کردن با فکر و اندیشه سوق
دادن به مشورت با افراد آگاه و مطلع

۴۹

در روایات توصیه شده است :
از دوستی با فرد نادان پرهیز کنید ؛ زیرا او می خواهد که به نفع شما قدمی بردارد ؛
ولی به علت نادانی  ،مایة زیان و ضرر شما می شود
در ابیات :
دوستی با مردم دانا نکوست
دشمن دانا بلندت می کند

دشمن دانا به از نادان دوست
بر زمینت می زند نادان دوست

ha
r.c

c

 )2اهل گناه نباشد و از گناه دیگران نیز ناراحت شود
دوری کردن از گناهان و آلودگی های اخالقی یکی دیگر از ویژگی های مهم دوست
خوب است
متأسفانه برخی انسان ها به گناه و زشتی و بی بند وباری بی بندوباری عادت کرد ه اند و
با هرکس دیگر که دوست شوند  ،او را نیز تحت تأثیر خلق و خوی ناشایست خود
قرار می دهند .
دوست نامناسب ( اهل گناه و تشویق کننده به گناه )

ak

به راحتی گناه خود را تعریف می کنه و شما رو به انجام یا همراهی دعوت می کنه
وقتی اشتباه یا گناه مرتکب شدید با خنده از کنار شما عبور می کنه و به ادامة آن
تشویق می کنه.

rf
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حضرت علی (ع) دوستی با این گونه افراد را به شدت منع کرده :
« سزاوار و شایسته نیست که مسلمان با افراد بی بند و بار رفاقت کند زیرا او کارهای
زشت خود را زیبا جلوه می دهد و دوست دارد که دوستش همرنگ او باشد »
این افراد در روایات به شمشیری زهرآلود تشبیه شده اند :
اگرچه ظاهرشان براق و زیباست  ،اما بسیار خطرناک اند
در ابیات :
پس به هر دستی نشاید داد دست
چون بسی ابلیس آدم روی هست

ha

 )3خیرخواه دوستانش باشد

دوستان واقعی  ،خیر یکدیگر را می خواهند .
پنهانی به او تذکر می دهند
هر عیبی که از دوستشان ببینند

در برطرف کردن عیوب یاری می کنند
ممکنه طرف متوجه خیرخواهی نباشد و از این
کار ناراحت شود
۵۰

امام صادق(ع)  « :محبوب ترین دوستانم نزد من کسی است که عیب های مرا به من
هدیه دهد »
بی توجهی به معیارها
فرجام افرادی که با بی توجهی به معیارها و با اهمیت دادن به جنبه های مادی و ظاهری
با هر کس که سر راهشان قرار می گیرد دوست می شوند  ،چیست ؟
سرنوشت خوبی در این دنیا ندارند و در آخرت نیز حسرت و پشیمانی به همراه خواهند
داشت .

ha
r.c

c

وَ یَومَ یَعَضُّ الظّاِلمُ عَلی یَدَیِه یَقولُ یا لَیتَنی اتَّخَذتُ مَعَ الرَّسولِ سَبیلًا یا وَیلَتی لَیتَنی
لَم اَتَّخِذ فُالنًا خَلیلًا لَقَد اَضَلَّنی عَنِ الِذّکِر بَعدَ اذ جاءَ نی
ترجمه :
و روزی که ظالم دو دست خویش را با دندان می گزد و می گوید ای کاش با پیامبر ( و
دین او ) همراه می شدم  .وای بر من  ،کاش فالن شخص را به عنو ا ن د و ست خود
انتخاب نمی کردم  ،او مرا از یاد خدا گمراه کرد  ،پس از آنکه آن ( یادخدا ) به من
رسیده بود.

ak

حدود و وظایف

rf
e

حفظ دوستی از پیدا کردن دوست مشکل تر است .پایداری رابطة دوستی و رسیدن به
ثمرات و نتایج آن بستگی به رعایت برخی از حدود و انجام وظایف متقابل دارد.
حدود و وظایف دوستی

ha

میانه روی در دوستی

احترام به دوست

الف) پرهیز از گفتن تمامی اسرار به دوست
ب) نداشتن توقع بی جا از دوست
ج) پرهیز از عالقة افراطی

 )1احترام به دوست
بین دوستان نزدیک باید صمیمیت باشه  -باید احترام باشه  -از محدوده ادب و اخالق
خارج نشه
۵۱

شوخی

وسایل

مسخره

نام ناپسند

سوال  :مواردی که پیوند دوستی را سست می کند ؟ ؟ ؟

شــــــو

مــــن

امام علی (ع)  « :به اتکای رابطة صمیمانه و دوستانه  ،حق برادرت را ضایع مکن ؛ زیرا
این عمل رابطة دوستی را از بین می برد و کسی که حقش را ضایع ساخته ای  ،دیگر
دوست تو نخواهد ماند »

c

 )2میانه روی در دوستی
الزمة دوستی پایدار  ،رعایت میانه روی است.

ha
r.c

گاه شیفتگی فوق العاده به دوست باعث می شود که حدود دوستی رعایت نشود و همین
مسئله مشکالتی را برای ما به وجود می آورد.
الف) پرهیز از گفتن تمامی اسرار به دوست  :در عین اعتماد  /همه اسرار نگو
ب) نداشتن توقع بی جا از دوست  :توقع ( هر خواسته و هر ایثار و هر حمایت )
ج) پرهیز از عالقة افراطی  :دوستی های نوجوانی  /به سرعت به عالقة بسیار شدید
اضطراب و پریشانی خاطر و برهم زدن آرامش  /نگران از دست دادن یا دورشدن از دوست
امام علی (ع) « :محبت خود را نثار دوست کن  ،و در عین حال به طور مطلق به او
اعتماد مکن  .همان گونه که می خواهی با تو رفتار نماید با او رفتار کن  ،اما همة
اسرارت را با او درمیان مگذار »
امام علی (ع)  « :کسی که از دوست خود جز فداکاری انتظار ندارد  ،همواره از او
خشمگین و ناراحت است » .

ak

rf
e

ha

خودت را امتحان کن

 ) 1چرا انتخاب دوست در دوران نوجوانی از اهمیت بسیاری برخوردار است؟

 ) 2چرا در روایات به دوری از دوستی با افراد نادان سفارش شده است؟
 ) 3دو مورد از کارهایی را بیان کنید که برای میانه روی در دوستی هایمان باید انجام
دهیم .
۵۲

 )4با توجه به آیات  28و  29سورة فرقان  ،حال و روز کسانی را که در دنیا  ،دوستان
خوبی انتخاب نکرده اند  ،بیان کنید .

 )5هم نشین بد در روایات به چه چیزهایی تشبیه شده است؟

سوال

ha
r.c

c

 )1آیة شریفة « وَ یَومَ یَعَضُّ الظّاِلمُ عَلی یَدَیِه یَقولُ یا لَیتَنی اتَّخَذتُ مَعَ الرَّسولِ
سَبیلًا » توصیف چه کسانی می باشد ؟
 )2از دوستی با افراد  . . . . . . . .بپرهیز که وجودت ناخودآگاه  . . . . . . . . ،و  . . . . .را
از آنان می رباید ؛ درحالی که تو از آن بی خبری .
 )3دوستان واقعی  . . . . . . ،یکدیگر را می خواهند  .برای همین هر  . . . . . .که از
دوستشان ببینند  ،پنهانی به او تذکر می دهند .
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 )4پایداری رابطة دوستی و رسیدن به ثمرات و نتایج آن بستگی به رعایت برخی از
 . . . . . . . .و انجام  . . . . . . . . . .متقابل دارد .
 )5امام علی (ع)  :کسی که از دوست خود جز  . . . . . . . . . . .انتظار ندارد  ،همواره از او
 . . . . . . . . . . . . . . . .و ناراحت است .
 )6حفظ دوستی از پیدا کردن دوست مشکل تر است .
 )7با اعتماد به دوست نزدیک  ،باید همة اسرار زندگی خود را به او بگوییم .

ha

 )8دوست نادان همواره می خواهد به ضرر ما قدمی بردارد .

 )9انتخاب دوست در دوران نوجوانی  ،اهمیت و حساسیت باالیی دارد .
 )10دو مورد از ویژگی های دوستان خوب را نام ببرید .

 )11بنا به فرمودة امام صادق (ع) چه کسی محبوب ترین دوست می باشد ؟

۵۳

 )12از کارهایی که پیوند دوستی را سست می کند  ،سه مورد بنویسید .

 )13کدام یک از موارد زیر  ،از حدود و وظایف دوستی نمی باشد ؟
 )1عالقة افراطی و شدید

 )2احترام به دوست

 )4پرهیز از گفتن تمامی اسرار به دوست
 )3نداشتن توقع بی جا از دوست
 )14کدام دسته از افراد در روایات به شمشیری زهرآلود تشبیه شده اند که اگرچه
ظاهرشان براق و زیباست  ،اما بسیار خطرناک اند .

c

 )1افرادی که عیب های دوست خود را در حضور دیگران به او تذکر می دهند .

ha
r.c

 )2افراد نادان که با مشورت های غلط به دوستان خود زمینه های انحراف و لغزش آنان
را فراهم می کنند .
 )3افرادی که اشتباه و گناه دوست خود را می بینند و با خنده از کنار او می گذرند .
 )4افرادی که توقع ایثار و فداکاری یک طرفه از دوست خود دارند .

ak

 )15امام علی (ع) می فرماید  :به اتکای رابطة صمیمانه و دوستانه  ،حق برادرت را
ضایع مکن  ،زیرا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .
 )1او از تو خشمگین و ناراحت می شود .

 )3موجب اضطراب و پریشانی خاطر می شود .

۵۴

ha

 )4این عمل رابطة دوستی را از بین می برد .
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 )2مشکالتی را برای تو به وجود می آورد .

فصل پنجم :جامعه اسالمی
انقالب اسالمی
مقایسه دیروز با امروز ( پیش از انقالب و پس از انقالب )
شبیخون فرهنگی
نقشه های شیطانی

c
ha
r.c
ak
rf
e

پس از پیروزی انقالب اسالمی

ha

این ها گوشه ای از پیشرفت های علم و فناوری در کشور ماست که باعث شده است
ایران در میان کشورهای منطقه به باالترین رشد تولید علم با فاصلة زیاد ( ده برابر
رشد دیگران ) دست یابد .
این پیشرفت های عظیم موجب شده است که ملت های محروم با الگو گرفتن از انقالب
اسالمی ایران  ،برای رهایی از وابستگی و کسب استقالل  ،تالش کنند  .حرکت های حق
طلبانة مردم در نقاط دیگر جهان نیز بیش از هر چیز سرمشق گرفته از مقاومت ملت
ایران در برابر استکبارگران جهانی است .
باالتر از همة این پیشرفت ها  ،زنده شدن روحیة خودباوری و احساس عزت و بزرگی
در ملت ایران است  .ملت ایران اکنون به این باور رسیده است که می تواند درهر زمینه
ای رشد و پیشرفت کند .
۵۵

« و ال تَهِنوا و التَحزَنوا واَنتُمُ االَعلَونَ ِان کُنتُم مُؤمِنینَ »
ترجمه:
و سست نشوید و غمگین نباشید  ،زیرا که شما برترید اگر ایمان داشته باشید.
با وجود همة این پیشرفت ها  ،هنوز در برخی عرصه ها نقاط ضعفی داریم که باید با
تالش و مجاهدت و با اتکا به نیروی ایمان بر این ضعف ها غلبه کنیم .

نقشه های شیطانی
منصرف کردن پیامبر(ص) با پیشنهادهای فریبنده

c

مشرکان مکه

ha
r.c

محاصرة شدید اقتصادی مسلمانان در شعب ابی طالب

جنگ مشرکان صدر اسالم با مسلمانان
تصویب طرح تحریم ( محاصرة ) اقتصادی ایران

آمریکا و هم پیمانانش

جنگ ( صدام  ، 1359 ،آمریکا  200 ،هزار شهید )

ak

منافقان ( بمب گذاری و ترور  17 ،هزار نفر )

rf
e

شبیخون فرهنگی ( جنگ نرم  ،آخرین و
مخرب ترین سالح  ،خطرناک تر از بمب اتمی )
شبیخون فرهنگی

ha

امروزه قدرت های استکباری به خوبی دریافته اند که جنگ های نظامی عالوه بر
هزینه های بسیار زیاد  ،باعث نفرت ملت ها نیز می شود و این مسئله  ،ادامة کارشان
در کشورهای دیگر را مشکل می کند .
به همین دلیل آنها برای به زانو درآوردن ملت ها راهکار جدیدی به نام جنگ نرم یا
شبیخون فرهنگی را در پیش گرفته اند .
دشمنان به خوبی می دانند که اگر جوانان مسلمان به دستورات اسالم دربارة حفظ
حجاب و پاکدامنی عمل کنند  ،شکست دادن آنها بسیار دشوار خواهد بود  .پس تمام
تالش خود را به کار می بندند تا آنها را از تعلیمات حکیمانة اسالم دور نگه دارند .

۵۶

بخشی از جنگ نرم علیه ملت و فرهنگ ما
تولید فیلم های ضد ایرانی و ضداسالمی  ،تهیه و پخش فیلم ها و تصاویر زشت و
مبتذل  ،ساخت بازی های رایانه ای مخرب
تولید و پخش مواد مخدر در بین جوانان
تالش همه جانبه برای ترویج بی حجابی و بی عفتی وکم اهمیت جلوه دادن حجاب ،
عادی سازی روابط نادرست بین دختران و پسران  ،ترویج بی عفتی و آلوده کردن
جوانان

c

تمسخر عقاید پاک مسلمانان  ،القای بی فرهنگ بودن مسلمانان و ایرانی ها
ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی  ،ایجاد تفرقه بین مردم و مسئوالن

ha
r.c

کم اهمیت جلوه دادن پیشرفت های کشور  ،بزرگ جلوه دادن قدرت و پیشرفت
غربی ها .
خداوند نسبت به این خطرات که همواره از سوی دشمنان اسالم نسبت به مسلمانان
وجود دارد هشدار داده است آنگاه که می فرماید :

ak

وَ ال یَزالونَ یُقاِتلونَکُم حَتّى یَرُدّوکُم عَن دیِنکُم ِانِ استَطاعوا
ترجمه :
و آنان پیوسته با شما می جنگند تا شما را از دینتان برگردانند ا گر بتوانند .

rf
e

امام علی (ع)  « :پاداش انسان عفیف و پاکدامنی که قدرت انجام گناه را دارد  ،ولی
خود را آلوده نمی کند  ،کمتر از پاداش مجاهد شهید در راه خدا نیست ؛ انسان
پاکدامن نزدیک است فرشته ای از فرشته ها شود »

ha

خودت را امتحان کن

 )1ثمرات انقالب اسالمی ایران را به صورت خالصه بیان کنید .

 ) 2چند نمونه از اقدامات ابرقدر ت ها برای شکست جمهوری اسالمی ایران را توضیح
دهید .

۵۷

 ) 3خطرنا کترین سالح دشمن در جنگ علیه انقالب اسالمی ایران چیست؟ توضیح
دهید .

 ) 4هدف اصلی دشمنان را از اجرای نقشه های مختلف در کشورهای اسالمی بیان کنید

سوال

c

ha
r.c

 )1آیة شریفة زیر را تکمیل کنید و ترجمة آن را بنویسید .
و ال تَهِنوا وَ ال تَحزَنوا وَ اَنتُمُ  . . . . . . . . . .ان کُنتُم . . . . . . . . . . .
 )2حرکت های حق طلبانة مردم در نقاط دیگر جهان نیز بیش از هر چیز سرمشق
گرفته از  . . . . . . . . . . .ملت ایران در برابر  . . . . . . . . . . . . . .جهانی است .
 )3دشمنان به خوبی می دانند که اگر جوانان مسلمان به دستورات اسالم دربارة حفظ
 . . . . . . . . .و  . . . . . . . . .عمل کنند  ،شکست دادن آنها بسیار دشوار خواهد بود .

ak

 )4بنا به فرمودة امیرمؤمنان (ع)  :انسان  . . . . . . . . . . . . . .نزدیک است فرشته ای
از فرشته ها شود .

rf
e

 )5پیش از پیروزی انقالب اسالمی  ،حدود  % 50مردم می توانستند به دانشگاه بروند .
 )6آخرین و مخرب ترین سالح دشمن در برابر ملت ایران  ،تحریم اقتصادی می باشد .

ha

 )7ملت ایران اکنون به این باور رسیده است که می تواند در هر زمینه ای رشد و
پیشرفت کند .
 )8باالترین پیشرفت و دستاورد انقالب اسالمی ایران چه بوده است ؟

 )9پیشرفت های علمی ایران پس از انقالب اسالمی را بنویسید  4 ( .مورد )

۵۸

 )10گام دوم غارتگران برای به زانو درآوردن ملت ایران چه بود و کدام مورد از نمونه
های جنگ نرم علیه ملت ایران می باشد ؟
 )1تحریم اقتصادی و دارویی  -ترور و بمب گذاری
 )2تحریم اقتصادی و دارویی  -ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی
 )3جنگ رژیم صدام علیه ایران  -ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی

 )4جنگ رژیم صدام علیه ایران  -ترور و بمب گذاری

c

 )11با توجه به آیة شریفة «وَ ال یَزالونَ یُقاِتلونَکُم حَتّى یَرُدّوکُم عَن دیِنکُم » هدف اصلی
دشمن از تحریم  ،جنگ نظامی و شبیخون فرهنگی چیزی جز . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .نیست .

ha
r.c

 )1ایجاد تفرقه بین مردم و مسئوالن

 )2کم اهمیت جلوه دادن پیشرفت های کشور
 )3تمسخر عقاید پاک مسلمانان
 )4نابودی باورهای دینی مردم

امر به معروف و نهی از منکر
آثار ترک امربه معروف و نهی از منکر
شیوه های امر به معروف و نهی از منکر

rf
e

ak

مسئولیت همگانی

چند نکتة مهم

ha

فروش اجناس بی کیفیت به عنوان کاالی مناسب و با کیفیت

روشن کردن آتش در جنگل یا رهاکردن زباله ها در آنجا

بی توجهی یکی از دوستان نسبت به خواندن نماز

آسیب زدن دانش آموزی به اموال مدرسه و کالس
دود کردن بیش از اندازه خودرو و آلوده کردن هوا به علت نقص فنی
موارد فوق نمونه هایی از رفتارهای نامناسب در جامعه می باشد که به هنگام مواجهه با
چنین رفتارهایی باید تذکر دهیم و دنبال بهانه و توجیه نباشیم .
۵۹

امر به معروف و نهی از منکر
جامعه مانند کشتی

مردم جامعه مانند سرنشینان کشتی

c

 -1سرنوشت مردم جامعه به هم گره خورده
 -2شخصی بخواهد قوانین الهی یا اجتماعی را زیر پا گذارد نمی توان
به سادگی از خطا و گناه وی گذشت
یکی از مسئولیت های افراد جامعه نسبت به هم :
توصیة یکدیگر به کار خیر و پسندیده ( امر به معروف )
بازداشتن همدیگر از کار ناپسند ( نهی از منکر )

ha
r.c

چرا مؤمنان دربارة امربه معروف و نهی از منکر مسئولیت بیشتری دارند ؟

rf
e

ak

زیرا آنها ولی یکدیگرند ؛ یعنی همدیگر را دوست دارند و نسبت به سرنوشت یکدیگر
احساس مسئولیت می کنند  .آنها همان گونه که از سعادت و خوشبختی خود لذت
می برند  ،خوشبختی دیگر انسا ن ها نیز برایشان شیرین و شادی آور است  .آنها می
دانند که رسیدن به سعادت دنیا و آخرت تنها با عمل به دستورات دین ؛ یعنی انجام
اعمال نیک و ترک گناهان امکان پذیر است  .از همین جهت  ،هم خود به این
دستورات عمل می کنند و هم دیگران را به انجام اعمال صالح سفارش می کنند و آنان
را از ترک واجبات و انجام محرمات باز می دارند.

ha

« وَ المُؤِمنونَ وَ المُؤِمناتُ بَعضُهُم أَوِلیاءُ بَعضٍ یَأمُرونَ بالمَعرو ف وَ ینهَونَ عَنِ المُنکَر »
ترجمه :
مردان و زنان مؤمن  ،دوستدار و یاور یکدیگرند و از این رو یکدیگر را امر به معروف
و نهی از منکر می کنند .

۶۰

آثار ترک امر به معروف و نهی از منکر
اگر هرکس با توجیه و بهانه های مختلف از انجام مسئولیت همگانی امر به معروف و نهی
از منکر شانه خالی کند  ،چه اتفاقی در جامعه خواهد افتاد؟
بی تفاوت شدن مردم نسبت به سرنوشت یکدیگر
رواج یافتن کارهای نادرست و ناپسند در جامعه
شناخته شدن برخی زشتی ها به عنوان کار معروف و خوب

c

آثار ترک
امر به معروف
و نهی از منکر

از بین رفتن زشتی انجام بسیاری از کارها
فراموش شدن تعالیم و دستورات دین در میان مردم

ha
r.c

مسلط شدن انسان های فاسد بر مردم
فراوان شدن گناه و فساد در جامعه و برداشته شدن
رحمت و برکت از جامعه و مستحق عذاب الهی شدن

ak

امام کاظم (ع)  « :حتماً امر به معروف و نهی از منکر کنید و گرنه شرورترین افراد
جامعه بر شما مسلط خواهند شد و در این صورت بهترین های شما هم اگر دعا کنند ،
دیگر مستجاب نخواهد شد »

rf
e

امام علی (ع)  « :همة کارهای نیک و حتی جهاد در راه خدا  ،در مقایسه با امر به
معروف و نهی از منکر  ،مانند قطره در برابر دریایی پهناور و عمیق است  .خداوند
سبحان اقوام پیش از شما را عذاب نکرد  ،مگر به دلیل اینکهامر به معروف و نهی از
منکر را ترک کردند  .پس بی خردان آنها را به دلیل انجام معصیت ها عذاب کرد و
خردمندان را به دلیل نهی نکردن از زشتی ها »

ha

شیوه های امربه معروف و نهی از منکر

هـدف نهی از منکر ؟ انسان خطاکار به اشتباهاتش ادامه ندهد
شیوه های نهی از منکر ؟
 -1گاهی روی برگرداندن و به سردی رفتار کردن با فرد خطاکار برای جلوگیری از
اشتباه کافیست
 -2وقتی فرد خطاکار متوجه زشتی رفتار و اشتباهش نیست با مهربانی و برخورد خوب
متوجه اشتباهش کنیم و با احترام بخواهیم که دیگر تکرار نکند
-3ترک کردن محل برای اینکه ناراحتی خود را از انجام گناه نشان دهیم
۶۱

فعالیت
آیا با این شیوه ها می توان همواره از انجام گناهان جلوگیری کرد؟
مثالً آیا می توانیم با صحبت کردن با کسی که به خرید و فروش مواد مخدر می پردازد
و بسیاری را گرفتار اعتیاد می کند  ،او را از تکرار این گناه بزرگ بازداریم؟
پس در چنین زمان هایی وظیفة ما چیست و باید چگونه عمل کنیم؟
چند نکتة مهم

ha
r.c

c

تا حد امکان نباید خطاهایشان را در حضور
 -1برای حفظ آبروی افراد
دیگران به آنها بازگو کنیم
خوب است
 -2برای بیشتر شدن تأثیر امر به معروف و نهی از منکر

rf
e

ak

خودمان به آنچه دیگران را به آن توصیه می کنیم  ،عمل کنیم و کاری را که از آن
نهی می کنیم  ،انجام ندهیم
 -3هر امربه معروف و نهی از منکری ( با نتیجه یا بی نتیجه ) موفقیت است :
رسیدن به رضایت و پاداش الهی  +کمک به اصالح اطرافیان و جامعة
با نتیجه
خود
بی نتیجه
عمل به وظیفة خود و بهره مندی از اجر و ثواب خدا
خودت را امتحان کن

 ) 1چهار مورد از آثار منفی ترک امر به معروف و نهی از منکر را بیان کنید .

ha

 ) 2با توجه به سخن حضرت علی(ع) جایگاه امر به معروف و نهی از منکر را در میان
اعمال نیک بیان کنید .

 ) 3چرا مؤمنان مسئولیت بیشتری دربارة امربه معروف و نهی از منکر دیگران دارند؟

۶۲

سوال
 )1با توجه به آیة شریفة « وَ المُؤِمنونَ وَ المُؤِمناتُ بَعضُهُم أَوِلیاءُ بَعضٍ یَأمُرونَ بالمَعرو
ف وَینهَونَ عَنِ المُنکَر » چرا مؤمنان دربارة امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت
بیشتری دارند ؟
 )2بازداشتن از کار ناپسند همان  . . . . . . . . . . . . . . . .است .
 )3همة کارهای نیک و حتی  ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . .در مقایسه با امر به معروف و
نهی از منکر ،مانند  . . . . . . . . .در برابر دریایی پهناور و عمیق است .

 )4هدف ما در نهی از منکر این است که انسان خطاکار به  . . . . . . . .. . . . . . .ادامه ندهد

c

 )5با ترک امر به معروف و نهی از منکر  ،مردم نسبت به سرنوشت دیگران  . . . . .. . . .. .می شوند .

ha
r.c

 )6هر امر به معروف و نهی از منکری  ،یک موفقیت است .
 )7مؤمنان هما نگونه که از سعادت و خوشبختی خود لذت می برند  ،خوشبختی
دیگر انسا نها نیز برایشان شیرین و شادی آور است .
 )8در جامعه هر کس اختیار کارهای خود را دارد و به دیگران ارتباطی ندارد .
 )9امام کاظم (ع) دربارة اهمیت امر به معروف و نهی از منکر چه فرموده است ؟

ak

rf
e

 )10زمانی که شخص خطاکار متوجه زشتی رفتارش نیست  ،در این صورت چگونه باید با
او رفتار کنیم ؟

ha

 )11مؤمنان می دانند که رسیدن به سعادت دنیا و آخرت تنها با . . . . . . . . . . ..... . .. .
 )2دوست داشتن یکدیگر
 )1بازداشتن از کار ناپسند
 )3عمل به دستورات دین
 )4توصیة یکدیگر به کار خیر
 )12در ارتباط با شیوه های امر به معروف و نهی از منکر کدام مورد نادرست است ؟
 )1گاهی با مهربانی و برخورد خوب  ،شخص خطاکار را متوجه اشتباهش می کنیم .
 )2چون هدف نهی از منکر یکسان است پس شیوه و روش هم یکسان خواهد بود
 )3گاهی به سردی رفتار کردن با فرد خطاکار یا روی برگرداندن  ،برای جلوگیری از اشتباه
کافی است .
 )4در بعضی موارد نیز برای اینکه ناراحتی خود را از انجام گناهی نشان دهیم  ،باید آنجا را
ترک کنیم .
۶۳

11

انفاق

انفاق و ثمرات آن
انفاق واجب ( زکات و خمس )
انفاق مستحب ( قرض و وقف )

c
ha
r.c
ak
rf
e

فعالیت

ha

به نظر شما علت این اختالف چیست؟ چرا این وضع در جهان به وجود آمده است؟

۶۴

دین اسالم ( آخرین و کامل ترین برنامه )

مقدمه

 -1برای نجات بشر از تمامی گرفتاری ها
 -2دست یافتن به رستگاری در دنیا و آخرت
باید راهی برای نجات مردم از فقر داشته باشه

ha
r.c

c

یکی از راه کارهای دین اسالم برای نجات از فقر  ،انفاق

بخشش ( اعطای ) قسمتی از اموال به نیازمندان در راه خدا
پیامبر (ص)  « :خداوند به اندازة نیازمند ی های مردم فقیر در اموال ثروتمندان
حقی قرار داده است  ،اگر بپردازند نیازمند ی های عمومی مردم برطرف می شود .اگر
گرسنه یا برهنه ای  ،در میان مردم پیدا شود  ،به این دلیل است که ثروتمندان ،
(حقوق واجب ) اموال خود را نپرداخته اند »

ak

انفاق

rf
e

رابطة میان مسلمانان  ،رابطة برادری است
برادران دینی در برابر یکدیگر وظایفی دارند  .یکی از این وظایف کمک مالی به
نیازمندان است .

ha

انفاق مال آ نقدر نزد خداوند ارزشمند است که آن را یکی از نشانه های ایمان می داند .
خداوند  ،حکمت انفاق را « توزیع ثروت میان فقرا و جلوگیری از انحصار آن در دست
ثروتمندان » بیان کرده است .
ثروت به دست نیازمندان می رسه
ثمرات انفاق
( گسترش
انفاق )

فاصلة طبقاتی میان ثروتمند و فقیر کمتر میشه
بخش زیادی از گناهان و جرم های ناشی از فقر ریشه کن میشه
مردم نسبت به یکدیگر مهربان تر شده و احساس مسئولیت
بیشتری می کنند
در نهایت آرامش و امنیت در جامعه حاکم میشه
۶۵

« الَّذینَ یُنِفقونَ اَموالَهُم بِاللَّیلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَالِ نیَةً فَـلَهُم اَجرُهُم عِندَ رَبّهِم
وَالخَوف عَلَیهِم وَالهُم یَحزَنونَ »
ترجمه :
کسانی که اموال خود را انفاق می کنند در شب و روز به صورت پنهانی و آشکارا
پاداششان نزد پروردگارشان است نه ترسى دارند و نه غمگین مى شوند
فعالیت

انواع انفاق

ha
r.c

c

در روایت هایی که زمان ظهور امام زمان (ع) را وصف کرده اند  ،آمده است  :در آن
دوران  ،عقل انسا نها به نهایت رشد و کمال خود می رسد و از سوی دیگر در جامعه
فقیری پیدا نمی شود .
به نظر شما میان این دو ( پیدا نشدن فقیر در جامعه و کامل شدن عقل ) چه
ارتباطی وجود دارد؟

ak

واجب زکات و خمس

مال و دارایی

مستحب قرض الحسنه  ،وقف و . . .

زکات

ha

انفاق واجب

rf
e

انفاق

فطره ( فطریه )

در اصل به معنای پاک شدن از دلبستگی ها و آلودگی ها
مال و دارایی ( دارایی هایی که زکات دارند ) :

۶۶

اگر این دارایی ها به اندازه ای که در دین تعیین شده است  ،برسد ( حد نصاب )

واجب است بخش مشخصی از آن در راه خدا انفاق شود
نتیجة پرداخت زکات  :مصونیت مال از نابودی و پربرکت شدن آن
نتیجة عدم پرداخت زکات  :خدا نعمت هایش را از صاحبان باز می دارد ( بارندگی ،
حاصلخیزی  ،فراوانی و ) . . .

زکات

در اصل به معنای پاک شدن از دلبستگی ها و آلودگی ها

ha
r.c

c

فطره ( فطریه )
چـی

به کـی
مستحق

کِـی

کـی

به ازای هر نفر  3 ،کیلو
گندم یا جو یا برنج
فقیر
یا هر غذایی که . . . . . .
البته پولش رو هم بده برای خود و کسانی که او
کفایت می کنه
هزینة زندگی آنان را
بالغ  ،عاقل  ،هشیار

هنگام غروب
شب عید فطر

ak

خمس

rf
e

می دهد

یکی از راه های تامین نیازهای جامعه است .

محاسبة خمس

1
5

ha

هر مسلمانی که از طریق کار  ،درآمدی کسب می کند :
اولین روزی که درآمد کسب می کنه
تعیین سال مالی

( هزینه های ساالنة زندگی خود و خانواده

سؤال  :به کی پرداخت میشه و کجا مصرف میشه ؟
به حاکم اسالمی یا مرجع تقلید پرداخت می شود تا در راه هایی که . . .
( تربیت دانشمندان علوم دینی  ،تألیف و توزیع کتاب های دینی
آشناکردن مردم با معارف دینی  ،دفاع از کشورهای اسالمی )

۶۷

درآمد )

هرکسی که از طریق تجارت  ،صنعت  ،کشاورزی یا کسب های دیگر ،مالی به دست آورد
 ،باید برای خود « سال مالی » داشته باشد و در انتهای « سال مالی »  ،اگر به اموال
او خمس تعلق می گیرد  ،خمس اموالش را بدهد .
با پولی که خمس آن پرداخت نشده است  ،نمی توان چیزی خرید ؛ به عنوان مثال اگر با
آن پول خانه ای خریداری شود  ،نمازخواندن درآن خانه باطل است .
به آذوقه هایی مانند برنج  ،روغن و هر خوراکی دیگری که از درآمد سال  ،برای مصرف
درخانه خریده شده است و در پایان سال مالی باقی مانده است  ،خمس تعلق می گیرد .
زیورآالت خانم ها  ،اگر بیش از مقدار مصرفی رایج آنها باشد و حالت پس انداز داشته
باشد  ،باید خمس آن پرداخته شود .

قرض

ha
r.c

c

انفاق مستحب

نوعی انفاق مستحب که بسیار بر آن تأکید شده است

ak

خیلی ارزشمنده ( صدقه

 10ثواب قرض

 18ثواب)

rf
e

مزیت قرض  )1 :موجب حفظ آبروی افراد می شود .
 )2موجب فعالیت و کسب و کار می شود .
قرض گرفتن در بی نیازی یا موارد غیر ضروری نهی شده
چرا ؟ ؟

ha

( چون درخواست از دیگران آبروی انسان را در معرض خطر قرار می دهد )

پیامبر (ص)  « :مسلمانی که به برادر مسلمان خود قرض دهد  ،در برابر هر درهمی که
قرض داده  ،هم وزن کوه احد  ،حسنات خواهد داشت و اگر برای دریافت آن مدارا به
خرج دهد  ،از پل صراط همچون برق جهنده بدون حساب و عذاب خواهد گذشت »

۶۸

وقـف
معنا  :انسان در راه جلب رضایت خداوند مالکیت بخشی از اموال و دارایی
هاش را از اختیار خارج کند و استفاده از آن یا استفاده از درآمد آن را در
اختیار دیگران ( عموم مردم  ،فقرا  ،ایتام و  ) . . .قرار می دهد
جایگاه ویژه در طول تاریخ اسالمی در میان مسلمانان

ha
r.c

c

نتایج وقف  )1 :منفعت رساندن به تمام مردم یا مردم مستحق
 )2اگر در جامعة اسالمی وقف رایج شود  ،بسیاری از امور که به نفع عموم
مردم توسط خود مردم انجام می شود و دیگر تمامی کارها بر دوش دولت
نیست

rf
e

ak

پیامبر (ص)  « :هنگامی که انسان مؤمن از این دنیا می رود  ،تمامی اعمال او قطع
می شود ؛ به جز سه عمل  :صدقه جاریه  ،علمی که از خود به یادگار گذاشته است و
فرزند صالحی که برایش دعا می کند »
حضرت علی (ع) :
« علی  ،بندة خدا و امیرمؤمنان  ،دو مزرعه را برای فقرای مدینه و در را ه ماندگان قرار
داد  ،تا خداوند روز قیامت چهرة او را از حرارت آتش مصون دارد این اموال فروخته
نمی شود  ،بخشیده نمی شود  ،تا به دست وارث هستی (خدا ) برسد » .
خودت را امتحان کن

 ) 1انفاق را تعریف کنید و سه مورد از فواید آن را بیان کنید .

ha

 )2یک انفاق واجب و یک انفاق مستحب را نام ببرید و هر یک را به صورت مختصر
توضیح دهید .

 )3زکات به چه چیزهایی تعلق می گیرد؟ آنها را نام ببرید .

۶۹

 ) 4خمس به چه کسی پرداخت می شود و در چه را ه هایی هزینه می شود؟

سوال

ha
r.c

c

 )1با توجه به آیة شریفة « الَّذینَ یُنِفقونَ اَموالَهُم بِاللَّیلِ وَالنَّهارِ سِرًّاوَعَالِنیَةً
فَلَهُم اَجرُهُم عِندَ رَبّهِم و َالخَوف عَلَیهِم وَالهُم یَحزَنونَ » جاهای خالی
را تکمیل کنید .
کسانی که اموال خود را  . .. . . . . . .می کنند در شب و روز به صورت پنهانی و
آشکارا .. . . .. . . . .. . .. . .نزد پروردگارشان است نه  . . . . . . .دارند و نه . . . . . . . . . .
 .مى شوند .
 )2انفاق مال آ ن قدر نزد خداوند ارزشمند است که آن را یکی از نشا نه های . . . . . . .
می دارند.
 )3زکات در اصل به معنای  . . . . . . . . . . . . . ..از دلبستگی ها و آلودگی هاست

 )4پرداخت زکات موجب مصونیت مال از  . . . . . . .و  . . . . . . . . . .شدن آن می شود .

ak

 )5قرض دادن نوعی انفاق  . . . . . . . . . . . . .است .
 )6شتر  ،گاو  ،برنج و گندم از مواردی هستند که زکات به آن ها تعلق می گیرد .
 )7به زیورآالت خانم ها خمس تعلق نمی گیرد .

rf
e

 )8در دین اسالم برای صدقه دادن ده ثواب و برای قرض دادن هجده ثواب قرار داده شده
است .

ha

 )9حکمت انفاق در قرآن کریم چه چیزی بیان شده است ؟

 )10وقف را توضیح دهید .

 )11با توجه به فرمایش پیامبر(ص) کدام اعمال مؤمن حتی با رفتن او از این دنیا قطع
نمی شود؟
۷۰

 )12اتفاق مال در کدام مورد  ،فعالیت و کسب و کار را به دنبال دارد ؟
 )1قرض  ،زیرا فرد قرض دهنده اموالش را در اختیار فقرا قرار می دهد .
 )2صدقه  ،چون فرد گیرنده به فکر بازگرداندن آن نمی باشد .
 )3قرض  ،زیرا فرد قرض گیرنده باید کار کند تا قرض را برگرداند .
 )4صدقه  ،چون فرد صدقه دهنده به نیت رونق تولید صدقه می دهد .
 )13در ارتباط با انفاق های واجب کدام مورد نادرست می باشد ؟
 )1با پولی که خمس آن پرداخت نشده است  ،نمی توان چیزی خرید .

c

 )2زکات به برخی از دارایی های انسان تعلق می گیرد .

ha
r.c

 )3خمس به حاکم اسالمی یا مرجع تقلید پرداخت می شود .

 )3تنبلی در جامعه وجود دارد .

ak

 )4زکات فطره بر همة مسلمانان حتی فقرا واجب است .
 )14پیامبر(ص) می فرماید  :اگر گرسنه یا برهنه ای در میان مردم پیدا شود  ،به این دلیل
است که . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . .. .
 )1حاکمان به وظایف خود عمل نکرده اند .
 )2رابطة برادری میان مسلمانان نیست .

rf
e

 )4ثرووتمندان  ،حقوق واجب اموال خود را نپرداخته اند .

ha
۷۱

12

جهاد
گروه باطل

جهاد

انواع جهاد(جهاد دفاعی – جهاد ابتدایی)

کسب آمادگی

گروه باطل
تسلط بر جان و مال ملت ها با جنگ و تجاوز به کشتار مردم بی گناه انسان
های بی ایمان و زیاده خواهی که وقتی به قدرت برسند برای

c
ha
r.c

قابیل  ،ابرهه  ،اسکندر

باطل

چنگیز  ،هیتلر  ،صدام

ak

همواره بیشترین دشمنی را با حق دارند می دانند
مؤمنان به هیچ قیمتی تسلیم نخواهند شد
همواره منتظر فرصتی هستند تا حق را برای همیشه از میان بردارند
جهاد

در فرهنگ اسالمی به معنای  :مبارزه ( جنگ ) مسلحانه با دشمنان
اسالم
در قرآن  100 :آیه دربارة جهاد

ha

جهاد

rf
e

در زبان عربی به معنای  :تالش و کوشش

چرا جهادگر در راه خدا همواره پیروزه ؟ چرا جهاد در راه خدا هرگز شکست نداره ؟
اگر شکست دهد
اگر شهید شود

افتخار و سربلندی  +مغفرت و پاداش بزرگ
دستیابی به مقامی که با هیچ مقامی نزد خدا قابل
مقایسه نیست

۷۲

« اِنَّ اللّهَ اشتَرى مِنَ المُؤمِنینَ اَنفُسَهُم وَ اَموالَهُم بِاَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ یُقاِتلونَ فی سَبی ِ
ل
اللِّه فَیَقتُلونَ وَیُقتَلونَ وَعدًا عَلَیِه حَقًّا فِی التَّوراِة وَ الِانجِیلِ وَ القُرآنِ وَمَن اَوفى بعَهدِه
من اهلل فَاستَبشِروا بِبَیـعِکُمُ الَّذی بایَعتُم به و ذِلکَ هُوَ الفَوزُ العَظیمُ »
ترجمه :
خداوند از مؤمنان  ،جان ها و اموالشان را خریداری کرد تا ( در برابرش ) بهشت
برای آنان باشد  ( .بنابراین آنان نیز ) در راه خدا پیکار می کنند  ،می کشند و
کشته می شوند  .این ( موضوع ) وعدة حقّ خداوند در تورات و انجیل و قرآن است
 .و چه کسی از خدا به عهدش وفادارتر است ؟ ! پس بشارت باد بر شما  ،به داد و
ستدی که با خدا کرد ه اید و این است آن پیروزی بزرگ !

ha
r.c

c

فعالیت

در آیة باال خداوند جهاد را به یک داد و ستد تشبیه کرده است  .به
نظر شما در این داد و ستد  ،خریدار کیست؟ فروشندگان چه کسانی اند؟ چه کاالیی
معامله شده است؟ بهای این کاال چیست؟

جهاد دفاعی جهاد با سرکشان
انواع جهاد

ha

جهاد ابتدایی

rf
e

ak

انواع جهاد

جهاد دفاعی

توضیح  :وقتی دشمن به یک کشور اسالمی حمله می کند  ،بر
همةمسلمانان ( مرد و زن  ،پیر و جوان ) واجب است با آنچه در توان دارند ،
به دفاع از کشور اسالمی برخیزند و دشمن را از سرزمین خود بیرون کنند
سستی و کوتاهی در دفاع  :گناهی نابخشودنی  +عذاب الهی
نمونه هایی از جهاد دفاعی  :جنگ های احد و احزاب در صدر اسالم هشت
سال دفاع مقدس
۷۳

دشمنان می دانند اسالم همواره باعث بیداری و اتحاد مردم در برابر ظالمان
برای اینکه بتوانند ملت های دیگر را همیشه
و غارتگران بوده است
اسیر خود نگه دارند  ،بیش از هر چیز نقشة نابودی اسالم را در سر می پرورانند
تا چهرة بدی
دشمنان برای شکستن مقاومت مسلمانان تالش می کنند
از جهاد در راه خدا نشان دهند  .آنها به دروغ مسلمانان را متهم به خشونت
طلبی و جنگ افروزی متهم می کنند .
دشمنان ( آمریکا و اسرائیل و برخی غربی ها ) برای تکمیل نقشة خود و
سراغ
هر چه زشت تر نشان دادن چهرة اسالم و جهاد در راه خدا
مسلمانان تندرو و نادان می روند و با وعدة قدرت و ثروت به اسم اسالم  ،جنگ
هایی را در کشورهای اسالمی به راه می اندازند تا بگن مسلمانان مظهر خشونت اند
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جهاد با سرکشان
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توضیح  :اگر داخل کشور اسالمی  ،عده ای با گردن کشی در برابر قوانین
حکومت اسالمی را تضعیف کنند و به مبارزة مسلحانه با مأموران نظام اسالمی
بپردازند رهبر جامعة اسالمی با مالیمت به ارشاد آنان می پردازد :
در صورت توبه و بازگشت

جامعة اسالمی می پذیره  +با لطف رفتار می کنه

ak

مسلمانان موظف اند به دستور رهبر  ،به جهاد و
در صورت ادامة مبارزه
مقابله برخیزند و خطر را از جامعة اسالمی دور کنند .
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نمونه هایی از جهاد با سرکشان :
جنگ با خوارج نهروان در صدر اسالم  -جنگ با گروهک تروریستی منافقین

ha

جهاد ابتدایی

توضیح  :لشکر اسالم موظف است به دستور رهبر اسالمی  ،با حاکمان
شیطانی ( هواداران شیطان ) جهاد کند و مردم را از اسارت آنها نجات دهد
و پیام خدا را به آن ها برساند .
نکتة مهم  :اسالم هرگز عقاید خود را به زور بر هیچ گروهی تحمیل نکرده
است  ،بلکه تنها با سرنگون کردن حاکمان فاسد  ،پیام دین را به مردم می
رساند و آنان را در پذیرش این پیام آزاد می گذارد .
نمونه هایی از جهاد ابتدایی :
نبرد سپاه اسالم با حکومت های ایران و روم در صدر اسالم
۷۴

« چرا در راه خدا و ( برای نجات) مردان و زنان و کودکان مستضعف نمی جنگید؟ این
ناتوانان همان کسانی اند که می گویند  :پروردگارا  ،ما را از این شهری که مردمش ستم
پیشه اند  ،بیرون ببر  ،و از نزد خود برای ما سرپرست و مددکاری قرار ده .
کسانی که ایمان آورد ه اند  ،در راه خدا مبارزه می کنند و کسانی که کافر شد ه اند ،
در راه طاغوت می جنگند  .پس با هواداران شیطان بجنگید که نیرنگ شیطان ضعیف
است » .
هواداران شیطان  :حاکمان زورگو و سرکشی را که مردم ناتوان را زیر سلطة خود نگاه
داشته اند و نمی گذارند پیام خداوند به آنها برسد .
فعالیت

c
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معین کنید که هر یک از نمونه های زیر به کدام یک از انواع جهاد مربوط اند .
 )1جهاد مردم فلسطین با اشغالگران صهیونیست
 )2جهاد مأموران نیروی انتظامی با اشرار و قاچاقچیان مسلح در کشور
 )3جنگ هشت سالهٴ ایران در برابر ارتش صدام
 ) 4جهاد مردم مظلوم یمن در برابر حمالت وحشیانة سعودی ها
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کسب آمادگی برای دفاع
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پیامبر (ص)  :سوارکاری و تیراندازی کنید ( اگر تیراندازی کنید  ،نزد من دوست
داشتنی تر از سوارکاری است )
خداوند بلندمرتبه  3نفر را به واسطة یک تیر به بهشت می برد :
 )1مسلمانی که تیر را می سازد .
 )2مسلمانی که برای رضای خداوند تیرها را تهیه می کند و به دست رزمندگان
می رساند.
 ) 3رزمند ه ای که تیر را در راه خداوند به سوی دشمن پرتاب می کند .
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« و اَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّ ةٍ ومِن رِباطِ الخَیل تُرهِبون بِه عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّکُم »
ترجمه :
و هر چه در توان دارید برای مقابله با آنها آماده کنید  .از قبیل نیرو و اسب های
ورزیده تا با این کار دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید
۷۵

خودت را امتحان کن
 )1اگر مردم کشوری که دشمنان به آن سرزمین حمله کرده اند  ،از کشور خود دفاع
نکنند  ،چه سرنوشتی در انتظار آنان خواهد بود؟
 ) 2جهاد دفاعی در چه زمانی و بر چه کسانی واجب است؟

ha
r.c

c

 ) 3اگر در جامعة اسالمی  ،عد ه ای به مبارزه با نظام اسالمی بپردازند و امنیت مردم
را به خطر بیندازند  ،مسلمانان چه وظیفه ای دارند؟

 )4با توجه به فرمودة پیامبر(ص) توضیح دهید که آیا در جهاد با دشمنان اسالم ،
پاداش خداوند تنها برای کسانی است که در میدان جنگ به مبارزه با دشمنان مشغول
اند .
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ak

سوال
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 )1با توجه به آیة شریفة « اِنَّ اللّهَ اشتَرى مِنَ المُؤمِنینَ اَنفُسَهُم وَ اَموالَهُم بِاَنَّ لَهُمُ
الجَنَّةَ » خداوند جهاد را به چه چیزی تشبیه کرده است ؟ و بهای کاالی مورد
معامله چیست ؟

جاهای خالی را تکمیل کنید .

 )2وَ اَعِدّوا لَهُم مَا  .. . .. . . . . .. . . . .مِن قُوَّ ة وَ مِن  . . ... . . .الخَیل
 )3جهاد در زبان عربی به معنای  . . . . . .. . .و  . . . . .... . . .است .
 )4هرگونه سستی و کوتاهی در دفاع از میهن اسالمی  . .. . . . . ،نابخشودنی خواهد
بود و  . . . . . . . . . .الهی را در پی خواهد داشت .
 )5جهاد در راه خدا وظیفة همگانی و  . . . . . . . . .ارزشمند است .
۷۶

 )6آمادگی نظامی  ،عالوه بر پیروزی در جنگ  ،فایدة مهم دیگری دارد که . . . . . . . . . . . .
دشمن و جلوگیری از آغاز  . . . . .. . . .است .
 )7جهاد در راه خدا مبارز ه ای است که هرگز شکست ندارد .
 )8جنگ احد و نبرد سپاه اسالم با حکومت ایران  ،نمونه هایی از جهاد دفاعی
مسلمانان در آن زمان هستند .
 )9خداوند بلند مرتبه سه نفر را به واسطة یک تیر به بهشت می برد .
 )10جهاد در فرهنگ اسالمی چه معنایی دارد ؟
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 )11آیات قرآن کریم چه کسانی را هواداران شیطان می نامد ؟

 )12کدام مورد نمونه ای از جهاد با سرکشان می باشد ؟
 )1جنگ احد و احزاب

ak

 )2هشت سال دفاع مقدس

 )3جنگ حضرت علی (ع) با خوارج نهروان
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 )4نبرد سپاه اسالم با حکومت روم در صدر اسالم

 )1نابودی اسالم
 )3غارت اموال ملت ها

 )2خشونت و جنگ
 )4تحریم اقتصادی

۷۷
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 )13دشمنان برای اینکه بتوانند ملت های دیگر را همیشه اسیر خود نگه دارند  ،پیش از
هر چیز چه نقشه ای را در سر می پرورانند ؟

