
تعليم و تربية اسالمىتعليم و تربيه اسالمى
صنف چهارم

(مذهب جعفرى)

وزارت معارف

صنف چهارم

1398

ى
الم

اس
ية 

ترب
 و 

يم
تعل

رم
چها

ف 
صن

ى)
فر

جع
ب 

ذه
(م



 دا عـــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی يې قهرمـــــــان دى
ازبـکـــــــو د  بـــــلـوڅــــــو   د 
تـــاجـکـــــو د  تـــرکـمنــــــو   د 
نـورستانيــــــان  پــاميــــريان، 
 هـــــم ايمـــاق، هم پشـه ېان
 لـکـــه لـمــــر پـر شنـــه آسمـان
 لـکـــه زړه وي جـــاويـــــدان
 وايــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

 دا وطــن افغانستـــــان دى
 کور د ســولې کور د تورې
 دا وطــن د ټولو کـــور دى
وو هــــزاره  او  پښتــــون    د 
 ورسره عرب، گوجــــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هېـــــواد بــه تل ځليږي
 په سينــــه کــې د آسيـــــا به
 نــوم د حق مو دى رهبـــــر

سرود ملی
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افغانستان محفوظ است. خرید و فروش آن در بازار ممنوع بوده و با متخلفان برخورد 

قانونی صورت می گیرد.



ج

پیام وزیر معارف

اقرأ باسم ربک
سپاس و حمد بیکران آفریدگار یکتایی را که بر ما هستی بخشید و ما را از نعمت بزرگ خواندن و 
نوشتن برخوردار ساخت، و درود بی پایان بر رسول خاتم- حضرت محمد مصطفی که نخستین 

پیام الهی بر ایشان »خواندن« است.
چنانچه بر همه گان هویداست، سال 1397 خورشیدی، به نام سال معارف مسمی گردید. بدین ملحوظ 
مختلف  عرصه های  در  بنیادینی  تغییرات  و  تحوالت  شاهد  ما  عزیز  در کشور  تربیت  و  تعلیم  نظام 
خواهد بود؛ معلم، متعلم، کتاب، مکتب، اداره و شوراهای والدین، از عناصر شش گانه و اساسی نظام 
معارف افغانستان به شمار می روند که در توسعه و انکشاف آموزش و پرورش کشور نقش مهمی 
را ایفا می نمایند. در چنین برهه سرنوشت ساز، رهبری و خانوادۀ بزرگ معارف افغانستان، متعهد به 

ایجاد تحول بنیادی در روند رشد و توسعه نظام معاصر تعلیم و تربیت کشور می باشد.
از همین رو، اصالح و انکشاف نصاب تعلیمی از اولویت های مهم وزارت معارف پنداشته می شود. 
در همین راستا، توجه به کیفیت، محتوا و فرایند توزیع کتاب های درسی در مکاتب، مدارس و سایر 
باور داریم،  ما  قرار دارد.  برنامه های وزارت معارف  تعلیمی دولتی و خصوصی در صدر  نهادهای 

بدون داشتن کتاب درسی باکیفیت، به اهداف پایدار تعلیمی در کشور دست نخواهیم یافت.
از آموزگاران و مدرسان  نظام آموزشی کارآمد،  به یک  نیل  و  اهداف ذکرشده  به  برای دستیابی 
تقاضا  احترامانه  آینده، در سراسر کشور  نسل  تربیت کننده گان  به عنوان  فرهیخته  مدیران  دلسوز و 
می گردد تا در روند آموزش این کتاب درسی و انتقال محتوای آن به فرزندان عزیز ما، از هر نوع 
تالشی دریغ نورزیده و در تربیت و پرورش نسل فعال و آگاه با ارزش های دینی، ملی و تفکر انتقادی 
بکوشند. هر روز عالوه بر تجدید تعهد و حس مسؤولیت پذیری، با این نیت تدریس راآغاز کنند، که 
در آیندۀ نزدیک شاگردان عزیز، شهروندان مؤثر، متمدن و معماران افغانستان توسعه یافته و شکوفا 

خواهند شد.
همچنین از دانش آموزان خوب و دوست داشتنی به مثابه ارزشمندترین سرمایه های فردای کشور 
می خواهم تا از فرصت ها غافل نبوده و در کمال ادب، احترام و البته کنجکاوی علمی از درس معلمان 

گرامی استفادۀ بهتر کنند و خوشه چین دانش و علم استادان گرامی خود باشند.
نصاب  بخش  فنی  همکاران  و  تربیت  و  تعلیم  دانشمندان  آموزشی،  کارشناسان  تمام  از  پایان،   در 
تعلیمی کشور که در تهیه و تدوین این کتاب درسی مجدانه شبانه روز تالش نمودند، ابراز قدردانی 

کرده و از بارگاه الهی برای آن ها در این راه مقدس و انسان ساز موفقیت استدعا دارم.
با آرزوی دستیابی به یک نظام معارف معیاری و توسعه یافته، و نیل به یک افغانستان آباد و مترقی 

دارای شهروندان آزاد، آگاه و مرفه. 
دکتور محمد میرویس بلخی

وزیر معارف 
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درس اول

آفرینندة جهان

هدف: آشنایي با خالق جهان

 پرسش ها

1- آیا توجه کرده اید که جهان چقدر بزرگ است؟

2- آیا مي دانید که این جهان بزرگ را چه کسي آفریده است؟

مخلوقات بارۀ  در  تدبر  و  تفکر   ،راه هاي شناخت خداوند از ساده ترین   یکي 
که مي شود  متوجه  مي بیند،  را  کمپیوتر  یک  وقتي  انسان  که  همان گونه   اوست. 
 سازندۀ آن یک انجنیر بسیار ماهر بوده است، در طبیعت نیز وقتي انسان به آسمان
 زیبا نگاه مي کند، متوجه مي شود که خالق و سازندۀ آن خیلي قدرتمند، حکیم و

 داناست.

مخلوق به حیث  انسان  وتوانایي هاي  استعدادها  به  که  هنگامی  دیگر،  عبارت   به 
 خداوند دقت مي کنیم، می بینیم که انسان موجودي با استعدادهاي گوناگون
 است. وقتي انسان را با پیشرفته ترین مصنوعات دست بشر مقایسه مي کنیم، بیشتر به
 استعدادهاي او پي مي بریم؛ به طور مثال: کمپیوتر که یکي از اختراعات مهم بشر
 است، کارهاي بسیار مهمي را انجام مي دهد؛ ولي در وجود ما استعدادهایی وجود

دارد که هزاران بار از کمپیوتر قوي تراند.

 کمپیوترتنهاکارهایی را انجام مي دهد که به او دستور داده شده است؛ در حالي
 که نیروهاي دروني انسان فعالیت هایی دارند که کمپیوتر قادر نیست آن ها را انجام
که است  گوناگوني  احساسات  و  عاطفه  عقل،  داراي  انسان  براین،  عالوه   دهد، 
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کمپیوتر و هیچ ماشین ساختة دست بشر آن ها را ندارد.

 اگر کمپیوترکه یک ماشین پیشرفته است و نشان می دهد که سازنده یا سازنده گان
 آن انجنیران ماهر و توانمند است، جهان هستي با این همه عظمت و زیبایی هایش نیز
 دلیل بر آن است که خالق آن بسیار دانا و تواناست. آن کسي که این استعدادهاي
 قوي وحیرت انگیز را در وجود ما قرار داده است، خداوند دانا و تواناست که خالق
زیبایي اش بزرگي و  این همه  با  را  انسان و جهان  او   ما و همة موجودات است. 

 آفریده است.

شاگردان، درگروه ها راجع به نشانه های قدرت آفریده گار جهان صحبت کنند.

 1- آفریده گار جهان کیست؟

2- استعدادهای گوناگون در وجود انسان را چه کسی به وجود آورده است؟

 

 

 شاگردان، سه نمونه از آیات خداوند را در کتابچة خود بنویسند.

کار خانه گی

ارزیابی

فعالیت



4

درس دوم

خدای یگانة جهان
 

هدف: آشنایي با یگانه گي خداوند

پرسش ها

آیا مي دانیدکه خداوند- 1 یک و یگانه است؟

آیا معناي توحید و یگانه گي خداوند- 2 را مي دانید؟

 وقتي به اطراف خود مي بینیم، نظمی عجیب در میان مخلوقات مشاهده مي کنیم؛
و خزان  تابستان،  )بهار،  چهارفصل  و  مي چرخد  آفتاب  دور  به  زمین  مثال:   طور 
موجود روز  شرق،  طرف  از  آفتاب  منظم  طلوع  با  و  مي آید  وجود  به   زمستان( 
 مي شود و با غروب آفتاب شب به وجود می آید. قرآن کریم می فرماید:�ِإنَّ ف
َماَواِت َو اأَلْرِض َو اْخِتالِف اللَّْيِل َو النََّهاِر َلَياٍت ألأُِّوِلي اأَلْلَباِب�؛ مسلماً  َخْلِق السَّ
 در آفرینش آسمان ها و زمین، و آمد و رفت شب و روز، نشانه های )روشنی( برای

 خردمندان است.

 وقتي باران مي بارد،گیاهان می رویند و کوه ها و دشت ها سرسبز مي شوند. حیوانات
 از آب و گیاهان تغذیه مي کنند و انسان ها نیز از آب، گیاهان و گوشت حیوانات به
 عنوان غذا استفاده مي کنند. همة این ها ثمرات نظم، هماهنگی و همکاری آفتاب،

زمین، ابر  و باد است که انسان و موجودات دیگر در آن پرورش می یابند.

  این نظم و هماهنگي تنها بخشی از نظم حیرت انگیزي است که در جهان اطراف
ما وجود دارد.

از این نظم و هماهنگي چه مي فهمیم؟
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  نظم موجود در جهان خلقت، دلیل براین است که خالق و مدبر جهان تنها یکي
به اختالف  آن ها  میان  مي بود،  جهان  در  مدبر  و  خالق  یک  از  بیشتر  اگر   است. 
اهلل یگانه،  اداره کنندۀ  و  نظم جهان مختل مي گردید. آن خالق  و   وجود مي آمد 
 تعالي است. خداوند نیز در قرآن کریم براي اثبات یگانه گي خالق جهان به نظم
 جهان هستي استدالل کرده است: �َلْو َكاَن ِفيِهَما آلٌَِة ِإلَّ اللَُّ َلَفَسَدَتا�1؛ یعني اگر
 در زمین و آسمان غیر از اهلل تعالي معبود دیگري وجود مي داشت، زمین و آسمان

 تباه مي شدند.

فعالیت

شاگردان، در گروه های دو نفری در مورد درس با هم بحث کنند.

ارزیابی

1- نظم جهان دلیل بر چیست؟

2- چهار فصل سال چگونه به وجود می آید؟

کار خانه گی

شاگردان، در بارۀ نظم جهان هستی، دو سطر در کتابچه های خود بنویسند.

1. انبیاء/ 22.
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درس سوم

صفات خداوند

.هدف: آشنایي با صفات خداوند

پرسش ها

1- آیا با صفات خداوند آشنایي دارید؟

2- آیا می دانید که آگاهي از صفات خداوند در زنده گي ما چه تأثیر مي گذارد؟

خداوند بزرگ داراي صفات و نام هاي نیکو و زیبا است: خداوند دانا، بینا، توانا، 
بخشنده و مهربان است. خداوند داراي تمام صفات عالي بوده، هیچ گونه عیب 
ما  و آگاهي  علم  آشنا مي شویم،   با صفات خداوند ما  وقتي  ندارد.  نقصی  و 
نسبت به خداوند که خالق و معبود ماست، بیشتر مي شود. همچنین، شناخت 
صفات خداوند به معناي شناخت تمامی کماالت است و از این طریق مي توانیم 

براي کمال خود تالش نماییم.

از  بسیاري  ولي  یگانه گي  مانند  است؛   خداوند مخصوص  صفات  از  بعضی 
صفات خداوند براي انسان نیز زیبنده است و انسان باید تالش نماید تا آن ها را 
در وجود خود ایجاد و تقویت نماید؛ بنابراین، شناخت صفات خداوند باعث 
مي شود که ما نیز براي ایجاد و تقویت آن ها در خود تالش نماییم؛ به طور مثال: 
وقتي ما بدانیم که خداوند عالم است و نیز بدانیم که علم در انسان باعث کمال 
مي شود، باید تالش نماییم تا جایي که امکان دارد از علم که یک صفت عالي 

است، بهره مند شویم.

چند تا از صفات خداوند را در اینجا مورد توجه قرار مي دهیم:
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1- بخشنده گي: خداوند بخشنده )غفور( است، پس ما هم باید تا جایي که امکان 
دارد، خطاهاي دیگران را ببخشیم و از آن ها گذشت نماییم.

2- مهرباني: خداوند تعالي مهربان )رحیم( است؛ پس ما هم باید نسبت به دیگران 
مهربان باشیم و تمام کینه ها را از خود دور کنیم.

3- بینایي و شنوایي: یعنی خداوند  همه چیز را مي بیند و همه چیز را مي شنود. 
از این صفات خداوند ما باید درس بگیریم که خداوند همة کارها و اعمال ما را 
مي داند و مي بیند و همة سخنان ما را مي شنود؛ پس ما باید کارهای خوب انجام 

دهیم و از کارهای بد دوری کنیم و هیچ وقت گناه نکنیم.

فعالیت

شاگردان، درس را در گروه ها با هم بخوانند و بحث کنند.

ارزیابی

1- شناخت صفت های خداوند به چه معنا است؟

2- معنای غفور چیست؟

3- رحیم به چه معنا است؟

کار  خانه گی

شاگردان، در بارۀ بینایی و شنوایی خداوند دو سطر در  کتابچه های خود بنویسند.
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درس چهارم

اقسام صفات خداوند

هدف: آشنایی با صفات ثبوتی خداوند 

پرسش ها

1- آیا صفات سلبی خداوند را می دانید؟

2- آیا صفات ثبوتی خداوند را می  توانید نام ببرید؟

وقتي  مثاًل:  است؛  آن ها  صفات  بیان  موجودات،  بهتر  معرفی  راه هاي  از  یکي 
بخواهیم براي کسي که تا کنون کمپیوتر را ندیده است و تازه با نام آن آشنا شده 
این دستگاه پیچیده را توضیح دهیم، از صفات و خصوصیاتش براي او می گوییم: 
کمپیوتر دستگاهي است که با سرعت زیاد محاسبات را انجام مي دهد و از حافظة 

باالیي برخوردار است و جایی کمي را می گیرد.

و  از خصوصیات  متعال هم الزم است  که  با خداوند  بیشتر  و  بهتر  براي آشنایي 
بر دو  به طور کلي، صفات خداوند  اول،  پیدا کنیم. در مرحلة  صفاتش آگاهي 

قسم اند:

1- صفات ثبوتي: به آن دسته از صفاتي گفته مي شود که در وجود خداوند است؛ 
مانند زنده بودن، یکتا بودن، قدرت داشتن، علم و آگاهي داشتن، شنوا بودن، بینا 

بودن و بخشنده گي او.

صفات ثبوتی خداوند در این شعر آمده است:
قادر و عالم و حی است مرید و مدرک  -  پس قدیم ازلی دان متکلم صادق
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2- صفات سلبي: به آن بخش از صفاتي گفته مي شود که در وجود خداوند نیست 
و باید آن ها را از خداوند سلب و نفي کرد؛ چرا که این گونه صفات نشان دهندۀ 
ضعف و ناتواني صاحبش است؛ مثل جسم بودن، محتاج بودن، ظالم بودن، شریک 

داشتن و مکان داشتن.

صفات سلبی خداوند در این شعر آورده شده است:

نه مرکب نه مجسم نه مرئی و نه محل - الشریک است و معانی تو غنی دان خالق

فعالیت

1- شاگردان، درس را به طور فردی با دقت بخوانند.

2- شاگردان، راجع به صفات خداوند در گروه ها صحبت کنند.

ارزیابی

1- صفات ثبوتی خداوند کدام اند؟

2- صفات سلبی به کدام صفات خداوند گفته می شود؟

کار خانه گی

شاگردان، هردو شعری را که در بارۀ صفات خداوند آمده است، حفظ کنند.
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درس پنجم

نیاز انسان به پیامبران

هدف: آشنایي با نیاز انسان ها به پیامبران الهي

پرسش ها

1- آیا می دانید که چرا انسان ها به پیامبران الهي نیاز دارند؟

2- به نظر شما، پیامبران چه کارهایي انجام مي دهند؟

خداوند بزرگ به انسان هوش و عقل داده است و او با عقل و هوش خود مي تواند 
هر  را  خود  اجتماعي  روابط  و  بسازد  مي خواهد،  که  آن گونه  را  خود  زنده گي 
طوري که دوست دارد، تنظیم نماید. انسان ها، برخالف حیوانات، مي توانند فکر 
کنند و از تجربه های گذشتة خود براي حال و آیندۀ خویش استفاده نمایند و به 
پیشرفت هاي علمي مهم دست یابند. همان گونه که مي دانیم، امروزه انسان ها طیاره 
می سازند و در آسمان پرواز مي کنند و با تیلفون و مبایل که دستگاه پیشرفته اند از 

راه دور با هم صحبت مي کنند.

به نظر شما، آیا انسان ها مي توانند با این هوش و عقلی که دارند، همة مشکالت 
خود را حل نمایند؟

ممکن است بعضي از شما بگوید بلی؛ ولي واقعیت غیر از این است؛ چون توانایي 
مثال:  عنوان  به  است؛  بسیار کم  او  معلومات  و  انسان خیلي محدود  و عقل  فکر 
بشناسند؛  به درستي  را  نمي توانند خداوند  الهي  پیامبران  راهنمایي  بدون  انسان ها 
جهان پس از مرگ را بدانند و از دین الهي که باعث سعادت و خوشبختي انسان ها  
می شود، آگاهي به دست آورند. به همین دلیل، انسان ها همیشه نیازمند پیامبران 
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الهي استند تا آن بزرگواران خداوند را به طور صحیح به مردم معرفي نمایند؛ 
دین الهي را با تمام جزئیات به مردم تعلیم دهند؛ جهان آخرت را به آن ها بشناسانند 
و هدف و راه صحیح زنده گي را به مردم نشان دهند و این کار را انسان ها با عقل و 

فکر خود نمي توانند انجام دهند.

فعالیت

الهی صحبت  پیامبران  به  انسان  نیاز  بارۀ  به  گروه ها تقسیم شوند و در  شاگردان، 
کنند.

ارزیابی

 1- انسان ها با حیوانات چه فرق دارند؟ 

2- چرا انسان ها با فکر و اندیشة خود نمی توانند تمامی مشکالت را حل کنند؟

3- برای چه انسان به پیامبران الهی نیاز دارد؟

 کار خانه گی  

 شاگردان، در بارۀ نیاز انسان به پیامبران الهی یک سطر بنویسند.
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درس ششم

وظایف پیامبران الهی

هدف: آشنایي با وظایف پیامبران الهي

پرسش ها

1- به نظر شما، خداوند پیامبران خود را براي چه کاري فرستاده است؟

2- آیا می دانید اگر پیامبران در میان مردم نیامده بودند، چه مي شد؟

مسافری را در نظر بگیرید که در بیابان راه مي رود. غروب آفتاب نزدیک مي شود 
و شخص مسافر تشنه، گرسنه و خسته مي شود. در این هنگام او راه را گم مي کند 
و هیچ نمي داند که به کدام طرف برود. خطرات زیادي او را تهدید مي کند: اگر او 
نزیک ترین راه را به دهات اطراف پیدا نکند، ممکن است از گرسنه گي و تشنه گي 
جان بدهد و یا ممکن است راهي را برود که به سوي جنگل و یا کوه هاي خطرناک 

منتهي مي شود.

در چنین حالتي، شخص دیگري سوار بر اسب از راه مي رسد و راه نزدیک ترین 
قریه را به این مسافر نشان مي دهد. در ضمن او مي گوید که براي رسیدن به آن 
قریه یک دریا نیز در راه وجود دارد و مواظب باشد که داخل آب نرود تا غرق 
نشود و نیز به او توصیه مي کند که از روي پلي که در پهلوي فالن درخت است، 

بگذرد.

اگر خوب دقت کنیم، حال ما انسان ها نیز مانند همان مسافر است. اگر پیامبران 
الهي نبودند، انسان ها نمي دانستند که جهان بعد از مرگ چگونه است و در دنیا 
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باید چه کار کنند تا در دنیا و جهان آخرت زنده گي خوب داشته باشند. پیامبران 
راهنمایي  را  بشر  تا  فرستاده  را  آن ها   خداوند استند.  انسان ها  راهنمایان  الهي 
کنند. آن ها به ما مي گویند که در دنیا چه کارهایي را انجام دهیم تا هم در دنیا 

زنده گي خوش داشته باشیم و هم در آخرت سعادتمند باشیم.

ْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه  قرآن کریم می فرماید: �ُهَو الَِّذي َبَعَث ِف اأْلُمأِّيأِّنَي َرُسوًل مأِّ
يِهْم َو ُيَعلأُِّمُهُم اْلِكَتاَب َو اْلِْكَمَة َو ِإن َكاُنوا ِمن َقْبُل َلِفي َضالٍل مُِّبني�؛ او  َو ُيَزكأِّ
کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت که 
آیاتش را بر آن ها می خواند و آن ها را تزکیه می کند و به آنان کتاب )قرآن( و 

حکمت می آموزد؛ هرچند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند.

فعالیت

شاگردان، راجع به وظایف پیامبران الهی در گروه ها با هم بحث کنند.

ارزیابی

1-  مسافري که راه گم کرده، به چه چیزی نیاز دارد؟

2- چگونه انسان ها مي توانند به سعادت دنیا و آخرت برسند؟

کار خانه گی

شاگردان، آیة متن درس را با ترجمة آن حفظ کنند.
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درس هفتم
پیامبر گرامی اسالم

هدف:  آشنایي با شخصیت رسول خدا
پرسش ها

1- آیا می دانید که چرا شناخت شخصیت پیامبر اسالم براي ما مهم است؟
2- آیا مي دانید که پیامبر اکرم الگوي کامل کوشش و تالش بود؟

انسان ها براي رسیدن به کمال، به سرمشق و الگو نیاز دارند. یکی از بهترین الگوهای 
انسانیت، شخصیت پیامبر گرامی اسالم  است. اگر انسان ها در زنده گي فردي 
و اجتماعي خود، آن حضرت را الگو و سرمشق قرار دهند، به سعادت واقعي  دنیا 

و آخرت می رسند.
آن حضرت  تالش  و  رسول خدا کوشش  ویژه گي هاي شخصیت  از جمله 
پایداري  الهي خودش بسیار  به اهداف عالي و  است. رسول خدا در راه رسیدن 

نمود. به داستاني در بارۀ تالش و پشت کار پیامبر اسالم توجه کنید:
مشرکان مکه وقتي دیدند که هرکاري در برابر تبلیغات رسول خدا بي فایده است 
و هرگز نمي توانند راه پیشرفت و گسترش دین اسالم را بگیرند، به خیال این که 
که  گرفتند  تصمیم  برسد،  دنیا  مقام  و  مال  به  مي خواهد  آن ها  مانند   محمد
به او پول و مقام پیشنهاد کنند تا دست از تبلیغات خود بردارد. عده اي از سران 
مکه  پیش حضرت ابوطالب، عموي پیامبر اکرم، آمدند و گفتند: »اي ابوطالب، 
از  که  مي دهیم  او  به  ثروت  آنقدر  مي خواهد،  ثروت  و  مال  اگر  بگو  محمد  به 
را  حجاز  حکومت  مي خواهد،  مقام  و  جاه  اگر  شود.  قریش  افراد  ثروتمندترین 
باشد، ما حاضریم که آن را  او هر خواسته اي داشته  قرار مي دهیم.  او  اختیار  در 
برآورده سازیم؛ ولي در عوض از او مي خواهیم که از ادعاي خود دست بردارد 
و با بت هاي ما کاري نداشته باشد.« حضرت ابوطالب خواسته هاي سران مکه را با 
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رسول خدا در میان گذاشت. پیامبر خدا در جواب آن ها فرمود: »به خدا سوگند، 
اگر خورشید فروزان را در دست راستم و ماه تابان را در دست چپم قرار دهند 
)یعني همة قدرت، ثروت و زیبایي جهان را به من ببخشند(، از این مأموریت الهي 
دست برنمي دارم تا پیروز گردم، یا در این راه شهید شوم. عمو جان، به این مردم 
بگو که به جاي این پیشنهادها فقط بگویند: �ل اله ال الل� تا در دنیا و آخرت 

رستگار شوند«.

درسي که ما از این رفتار رسول خدا مي گیریم این است که ما مسلمانان وظیفه 
داریم که در راه رسیدن به  اهداف پاک و متعالي خویش تالش نموده و در هنگام 

روبه رو شدن با موانع، نا امید نشویم.

فعالیت

شاگردان، در گروه ها بحث کنند که:
1- چرا مشرکان از پیامبر خواستند تا از دعوت خود دست بردارد؟

2- چرا پیامبر گرامی خواست های مشرکان را قبول نکرد؟

ارزیابی

1- بهترین الگو برای انسان ها کیست؟
2- ما چه درسی از رفتار رسول خدا می گیریم؟

کار خانه گی

شاگردان، دو مورد دیگر در بارۀ این که پیامبر برای ما الگو است، در کتابچه های 
خود بنویسند.
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درس هشتم
امامان خود را بشناسیم

هدف: آشنایي با امامان معصوم
پرسش ها

1- آیا امام علي و امام حسن را مي شناسید؟
2- در بارۀ امام حسین و امام سجاد چه می دانید؟

امام علي
امام علي پسر ابو طالب و پسرعمو و داماد پیامبر اسالم است. مادر مهربان ایشان 
حضرت فاطمه بنت اسد است. وي در سال سي ام عام الفیل )سال فیل( و در روز 
امام علي در سحرگاه شب  به دنیا آمد.  سیزدهم ماه رجب در داخل خانة کعبه 
نزدهم ماه مبارک رمضان سال چهلم هجري قمري، در محراب مسجد کوفه به 
دست عبدالرحمان بن ملجم مجروح شد و در شب بیست و یکم رمضان شربت 
شهادت نوشید. امام علي در علم، شجاعت، زهد، سخاوت و همة کماالت انساني 

بي نظیر بود.
امام حسن

امام حسن پسر بزرگ امام علي و فاطمه زهراء )سالم اهلل علیها( مي باشد. امام حسن 
)علیه السالم( در نیمة ماه مبارک رمضان سال سوم هجري قمری در مدینة منوره متولد 

 شد و در ماه صفر سال پنجاهم هجري قمري به شهادت رسید. پیامبر اکرم
امام حسن و امام حسین را خیلي دوست داشت و در بارۀ آن ها فرموده 

است: »حسن و حسین سروران جوانان اهل بهشت اند.« 
امام حسین

امام حسین پسر دوم امام علي و فاطمه زهرا )س( است. آن حضرت در 
سوم شعبان سال چهارم هجري قمري در مدینة منوره متولد شد و در دهم محرم 
سال شصت و یکم هجري قمری با اکثر یاران و مردان خانواده اش در دشت کربال 
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 در بارۀ امام حسین به دست لشکریان یزید به شهادت رسید. پیامبر اکرم
فرمود: »حسین چراغ هدایت و کشتي نجات است.«

امام زین العابدین
 است. امام سجاد )امام چهارم شیعیان، حضرت علي زین العابدین )سجاد
فرزند امام حسین است. او در سال 38 هجري در شهر مقدس مدینه به دنیا آمد و 
در پنجاه و هفت ساله گي به شهادت رسید. امام زین العابدین چون خیلي عبادت 
مي کرد، به زین العابدین )زینت عبادت کننده گان( و سّجاد )خیلي سجده کننده( 
نام »صحیفة  به  بسیار خوبي دارد که در کتابي  امام سجاد دعاهاي  معروف شد. 

سجادیه« جمع آوري شده و اکنون موجود مي باشد.

فعالیت

شاگردان، در گروه هاي چند نفری، در بارۀ موضوع درس صحبت کنند.

ارزیابی

1- امام علی در کجا به دنیا آمد؟
2- پیامبر گرامی در بارۀ امام حسن و امام حسین چه فرموده است؟

3- کتاب دعاهای امام سجاد چه نام دارد؟

کار خانه گی

شاگردان، محل دفن این چهار امام معصوم را حفظ کنند.
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درس نهم
جهان پس از مرگ

هدف: آشنایی با جهان پس از مرگ
پرسش ها

1- در بارۀ جهان پس از مرگ چه می دانید؟
2- آیا انسان پس از مردن دوباره زنده می شود؟

عزیر پیامبر از کنار قریه یي مي گذشت که ویرانه شده بود و استخوان هاي 
این  خدا   چگونه  پرسید:  تعجب  با  مي خورد.  چشم  به  آن  کنار  در  مرده گانش 
مرده گان را زنده خواهد کرد؟ خداوند او را قبض روح کرد و مدت صد سال از 
مرگش گذشت و آنگاه زنده اش نمود و به او فرمود: به غذا و نوشیدني ات نظر 
کن که در طول این مدت هیچ تغییري نکرده است و االغت را ببین که چگونه بر 

استخوان هایش گوشت مي روید و زنده مي شود.1
این داستان به ما می آموزد که انسان ها با مرگ نابود نمي شوند؛ بلکه روزي مي رسد 
که بار دیگر زنده مي شوند و زنده گی را به طریق دیگري ادامه مي دهند. انسان ها 

همیشه از خود مي پرسند: پس از مرگ چه بر سر آن ها خواهد آمد؟
نمودند که  اعالم  پیامبران  است.  این سؤال  به  دادن  انبیا جواب  از وظایف  یکي 
انسان ها پس از مرگ نابود نمي شوند؛ بلکه از جایي به جایي دیگر منتقل مي شوند. 
این انتقال از طریق مرگ و جدا شدن روح از بدن صورت می گیرد. روح در عالم 

برزخ باقی مي ماند و بدن به خاک بازمي گردد.
دوباره زنده شدن مرده گان گرچه در نظر انسان کاری دشوار است؛ اما خداوند 
آن را کاري آسان و سهل مي داند. �َأَولَْ َيَرْوا َكْيَف ُيْبِدُئ اللَُّ اْلَْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه ِإنَّ 
َذِلَك َعَلى اللَِّ َيِسرٌي�؛ آیا آنان ندیدندکه چگونه خداوند آفرینش را آغاز می کند؛ 

1 - بقره )2(، آیه 259.
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سپس بازمی گرداند؟! این کار برای خدا آسان است.1 خدایي که آن چنان قدرت 
دارد تا جهانی با این عظمت و بزرگي را خلق نماید، برای او تعالی آسان است 
تا به مرده گان حیات دوباره ببخشد؟2 و اجزاي پراکندۀ مرده گان را در هر جایی 
که باشند، جمع آوري نماید و به آنان زنده گي بدهد. قرآن کریم موارد زیادی از 

زنده شدن مرده گان در همین دنیا را بیان کرده است.

فعالیت

1- شاگردان، متن درس را سه نفری با هم به نوبت بخوانند.
آسان تر   خداوند برای  انسان ها  کردن  زنده  دوباره  چطور  شما،  نظر  به   -2

است؟

ارزیابی 

1- خداوند دوباره زنده شدن انسان را چگونه به عزیر پیامبر نشان داد؟
2- پس از مرگ روح انسان در کجا به زنده گی ادامه می دهد؟

کار خانه گی

شاگردان، آیة درس را با ترجمة آن حفظ کنند.

1 -  عنکبوت )92(، آیه 91.
2 - اسراء )17(، آیه 99.
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درس دهم

غسل

هدف: آشنایی با مفهوم، ضرورت و اقسام غسل

پرسش ها
1- آیا می دانید که غسل چیست؟

2- در بارۀ غسل واجب و مستحب چه می دانید؟

در دین مقدس اسالم عبادت و بنده گی خداوند بر همة مسلمانان واجب است 
و برای انجام عبادت، انسان باید طهارت داشته باشد و طهارت به سه صورت انجام  

می شود: 
1- وضو 
2- غسل
3- تیمم 

وضو را در سال های گذشته یاد گرفتیم و در این درس یاد می گیریم که غسل 
چیست و چگونه انجام می شود؟ 

»غسل« آن است که انسان تمام بدن خود را در زمان هاي خاص به قصد تقرب و 
نزدیک شدن به خداوند شست وشو دهد. در حقیقت، این عمل یک نوع عبادت 
و پرستش خداوند به حساب مي آید؛ بنابراین، باید به قصد قربت )قربتاً الی اهلل( 
انجام شود و اگر کسی آن را بدون قصد قربت و اطاعت فرمان خدا انجام دهد، 

باطل خواهد بود.
 غسل یک تکلیف اسالمي براي پاک نگه داشتن بدن و رعایت بهداشت در طول 
ناپاکی ها را از بدن  انجام دادن این عمل دینی، همة  با  زنده گي است، مسلمانان 
خود دور نموده با طهارت و پاک می شوند؛ زیرا بسیارند کساني که از نظافت بدن 
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خود غافل  شده اند؛ ولي این حکم اسالمي آن ها را وادار نموده تا در زمان هاي 
مختلفي خود را شست وشو داده و بدن را پاک نگه دارند.1

 اقسام غسل 
غسل دو قسم است  1 ( واجب  2 ( مستحب

غسل واجب به آن غسلی گفته می شود که انسان الزم است آن را انجام دهد؛ زیرا 
اگر آن را انجام ندهد، بعضی اعمال عبادی دیگر او باطل است.

غسل مستحب عبارت از غسلی است که انجام دادن آن ثواب دارد؛ ولی بدون 
انجام دادن آن، اعمال عبادی دیگر انسان باطل نمی شود.

فعالیت

شاگردان، در بارۀ مفهوم، ضرورت و اقسام غسل در گروه ها صحبت کنند.

ارزیابی
 

1- غسل چیست؟
2- غسل واجب چیست؟

3- آیا غسل بدون قصد قربت صحیح است یا باطل؟ 

کار خانه گی

شاگردان، اقسام غسل را در خانه حفظ کنند.

1- با اقتباس از کتاب »معارف و احکام جوانان« آیت اهلل منتظری )ره(



23

درس یازدهم

موارد وجوب غسل

هدف: آشنایی با موارد وجوب غسل 
پرسش 

آیا می دانید که غسل در چه مواردی واجب می شود؟

گاهی اوقات واجب است برای نماز، روزه و هر کاری که باید با وضو انجام شود، 
انسان غسل نماید؛ یعنی برای اطاعت فرمان خداوند تمام بدن را بشوید. اکنون 

به بیان موارد وجوب غسل میپردازیم.
در چهار مورد و در شرایط خاص بر انسان مسلمان- چه مرد باشد یا زن- غسل 

واجب می شود:
1- غسل جنابت

2- غسل میت: انسان بعد از آن که روح از بدنش جدا شود، به او میت گفته می شود 
و میت سه غسل واجب دارد 1- با آب سدر 2- با آب کافور 3- با آب خالص.

3- غسل مس میت: اگر دست یا اعضای دیگر بدن انسان به میت مالیده شود، 
مسح میت گفته می شود. انسان اگر قبل از تکمیل شدن سه غسل، میت را مسح 

کند، غسل بر او واجب می شود.
4- غسلی که با نذر، عهد و قسم بر انسان واجب می شود.

موارد  مانند  می شود؛  واجب  زنان  بر  فقط  خاص  شرایط  در  دیگر  غسل  نوع  سه 
زیر:

1- غسل حیض
2- غسل استحاضه

3- غسل نفاس
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فعالیت

شاگردان، موارد وجوب غسل را در گروه ها از همدیگر بپرسند.

ارزیابی
 

1- در کدام موارد غسل بر مرد و زن واجب می شود؟
2- در کدام موارد غسل فقط بر زنان واجب می شود؟

3- غسل مس میت چه وقت واجب می شود؟

کار خانه گی

شاگردان، موارد وجوب غسل را حفظ کنند.
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درس دوازدهم

چگونه گی انجام غسل

هدف: آشنایی با چگونه گی انجام غسل
پرسش

آیا می دانید که غسل چگونه انجام می شود؟

در غسل باید تمام بدن و سر و گردن شسته شود، خواه غسل واجب باشد؛ مانند 
جنابت و یا مستحب؛ مانند غسل جمعه. به عبارت دیگر، تمام غسل ها در انجام 

فرقی ندارند مگر در نیّت.
غسل، به دو صورت انجام میشود:

1- ترتیبی
در غسل ترتیبی، 1- نیت می کنیم؛ یعنی می گوییم غسل می کنم قربتاً الی اهلل  2- 
سر و گردن را میشوییم، 3- نیمة راست بدن را می شوییم 4- بعد نیمة چپ بدن 

را  شست وشو می دهیم.
یادآوری: در غسل ترتیبی پاک بودن تمام بدن الزم نیست و اگر هر قسمتی را 

پیش از غسل دادن همان قسمت تطهیر کنیم، کافی است.
2- غسل ارتماسی

در غسل ارتماسی، 1- نیت می کنیم 2- تمام بدن را یکباره در آب فرو می بریم. 
در این غسل باید آب به اندازه یی باشد که تمام بدن زیر آب قرار گیرد.

یادآوری: در غسل ارتماسی باید تمام بدن پیش از انجام غسل پاک باشد.
شرایط غسل

1 ـ غسل با نیت قربت انجام شود.
2 ـ استعمال آب برای انسان ضرر نداشته باشد.
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مانند گل، آب میوه و گالب( مخلوط  )با چیز دیگر  باشد  3 ـ آب غسل مطلق 
نشده باشد.

4 ـ آب غسل پاک باشد.
5 ـ آب غسل غصبی نباشد.

6 ـ اعضای بدن نجس نباشند.
7- مانع از رسیدن آب در بدن نباشد.

8- در غسل ترتیبی اعضای بدن به ترتیبی که در باال گفته شد، شسته شود.
9- در حال اختیار تمام اعمال و اجزای غسل را خودش انجام دهد.

10- به اندازۀ غسل وقت داشته باشد.

فعالیت

شاگردان، به صورت دو نفری چگونه گی انجام غسل و شرایط آن را از همدیگر 
بپرسند.

ارزیابی
 

1- غسل تر تیبی چگونه انجام می شود؟
2- غسل ارتماسی چگونه انجام می شود؟

3- نیت در غسل یعنی چه؟

کار خانه گی

شاگردان، شرایط غسل را در خانه حفظ کنند.
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درس سیزدهم

تیمم

هدف: آشنایی با تیمم
پرسش ها

1- آیا تا به حال تیمم کرده اید یا دیده اید که کسی تیمم کند؟
2- آیا می دانید چگونه باید تیمم کنیم؟

تیمم یکی از اعمال عبادی است. در بعضی حاالت به جای وضو یا غسل، انسان 
باید برای انجام عبادات دیگر مانند نماز تیمم نماید. در این درس یاد می گیریم 

که چگونه تیمم کنیم.

تیمم  غسل  یا  و  وضو  جای  به  خداوند  رضای  برای  که  می کنیم  نیت  اول   -1
می کنیم.

یا  خاک  روی  به  را  دست  دو  کف   -2
کلوخ یا سنگ می زنیم.
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3- کف هر دو دست را به تمام پیشانی و دو 
تا  می روید  سر  موی  که  جایی  از  آن  طرف 

ابروها و باالی بینی می کشیم.

4- با کف دست چپ، پشت دست راست را 
از بند دست تا سر انگشتان می کشیم.

5- با کف دست راست، پشت دست چپ را 
از مچ دست تا سر انگشتان می کشیم.

یادآوری1
به یاد داشته باشیم که تیمم بر خاک، ریگ، سنگ و کلوخ جایز است. 

یادآوری2
 چیزی که بر آن تیمم می کنیم، باید پاک و مباح باشد و غصبی نباشد.
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فعالیت

از چند  تیمم می کند و سپس  به صورت عملی  مقابل شاگردان  معلم محترم در 
اشتباهی  اگر  و  کنند  تیمم  دیگر صنف  اعضای  پیش روی  تا  شاگرد می  خواهد 

وجود داشت، بقیه اصالح کنند.

ارزیابی

1- چگونه تیمم کنیم؟
2- بر چه چیزی تیمم کنیم؟

کار خانه گی

شاگردان، تیمم را در خانه تمرین کنند و نظر والدین خود را بپرسند که درست 
تیمم می کنند یا خیر.
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درس چهاردهم

موارد جواز تیمم

هدف: شناخت مواردي که تیمم جایز است

پرسش ها
1- به نظر شما، اگر کسی آب نداشته باشد که وضو بگیرد، چگونه نماز بخواند؟

2- آیا می دانید که در چه مواردي به جاي وضو مي توان تیمم کرد؟

دین اسالم برای هدایت و تربیت انسان ها آمده است و خداوند هیچ گاه نمي خواهد 
بنده گان خود را به سختی بیندازد. بعضي از احکام و دستورهای خداوند در 
 برخي از شرایط تغییر مي کند تا براي بنده گان آسان شود؛ به طور مثال: خداوند
دستور داده است که در شرایطي که انسان نمي تواند آب تهیه نماید و یا استعمال 
آب برایش ضرر دارد، باید به جاي وضو یا غسل، با خاک پاک تیمم کند. در این 

درس مي آموزیم که در چه مواقعي باید به جاي وضو یا غسل تیمم نماییم.

موارد جواز تیمم
1- نداشتن آب: اگر جست وجو کردیم و آب نیافتیم تا با آن وضو یا غسل 
نماییم، مي توانیم تیمم کنیم. اگر تهیة آب بسیار مشقت و سختي داشته باشد نیز 

مي توان تیمم کرد.
یا  و  مریضي  خاطر  به  آب  از  استفاده  اگر  آب:  استعمال  داشتن  ضرر   -2

سردي زیاد براي بدن ما ضرر داشته باشد، باید تیمم نماییم. 
3- آب داشته باشیم ولي براي نوشیدن به آن نیاز شدید داشته باشیم: اگر 
مقداري آب داشته باشیم ولي در صورتي که با آن وضو نماییم دچار تشنه گي شدید 

می شویم، باید تیمم نماییم.
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4- نداشتن وقت کافي: اگر براي وضو یا غسل وقت کافي نداشته باشیم، باید 
تیمم کنیم.

5- اگر آب در ملک دیگري باشد و داخل شدن در آن ملک جایز 
نباشد: در این صورت نیز باید برای ادای نماز و سایر عبادات تیمم نماییم.

فعالیت

شاگردان، راجع به موارد جواز تیمم در گروه ها با هم بحث کنند.

ارزیابی

 1- اگر وقت کافی برای غسل نداشته باشیم، چه کار کنیم؟
2- اگر آب برای ما ضرر داشته باشد، برای نماز چه کار کنیم؟

 
کار خانه گی

را در کتابچه های خود  باشد  داشته  از آب ضرر  استفاده  مثال که  شاگردان، دو 
بنویسند.
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درس پانزدهم

شرایط تیمم

هدف: آشنایی با شرایط تیمم 
پرسش

آیا شرایط تیمم را می دانید؟

تیمم مانند وضو و غسل از جملة عبادات است و باید با قصد قربت انجام شود.
در حاالت خاص به جای وضو و غسل باید تیمم کنیم و تیمم مانند وضو و غسل 

شرایطی دارد که باید رعایت گردد:
1- چیزی که بر آن تیمم مي کنیم، باید پاک باشد.

2- چیزی که بر آن تیمم می کنیم، باید مباح باشد و غصبی نباشد؛ اما در صورتی 
که ندانیم و یا فراموش کنیم که غصبی است، تیممی که انجام داده ایم، صحیح 

است.
3- مانع در اعضای تیمم نباشد. برای تیمم باید انگشتر و مانند آن را از دست بیرون 
نماییم و اگر چیزی به اعضای تیمم چسپیده باشد و یا آن را پوشانده باشد، باید 

آن را برطرف کنیم.
4- پیشانی و پشت دست ها را باید از باال به پایین مسح کنیم.

5- تیمم را باید به ترتیبی که در درس های قبل گفته شد، انجام دهیم.
6- در تیمم باید مواالت را رعایت کنیم؛ یعنی کارهای تیمم را پشت سر هم و 

بدون فاصله انجام دهیم.
از کسی  انجام دهد و  تیمم کننده  باید خود  اختیار  تیمم را در حال  7- کارهای 

دیگر در انجام تیمم کمک نگیرد.
8- بهتر است اعضای تیمم پاک باشد و آلوده به نجاست نباشد.
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فعالیت

شاگردان، راجع به شرایط تیمم در گروه ها با هم بحث کنند.

ارزیابی

1- اگر انسان تیمم را به ترتیب انجام ندهد، چه حکم دارد؟
2- آیا انسان در حال اختیار می تواند کسی دیگر را تیمم دهد؟

3- آیا الزم است کارهای تیمم را پشت سر هم انجام داد؟

 
کار خانه گی

 شاگردان، شرایط تیمم را حفظ کنند.



34

درس شانزدهم

واجبات رکنی نماز

هدف: آشنایی با ارکان نماز )واجبات رکنی نماز(
پرسش ها

1- آیا می دانید مهم ترین بخش نماز کدام بخش آن است؟
2- آیا می دانید ارکان نماز چند تا و کدام اند؟

هادی و حبیب هر دو در یک صنف درس می خواندند و هر وقت به طرف مکتب 
می رفتند، در بارۀ موضوعات گوناگون با هم صحبت نموده و از همدیگر سؤال 
می کردند. یک روز حبیب از هادی پرسید: نمازهایی که ما در پنج وقت می خوانیم، 

چند بخش دارد؟ آیا می توانیم بگوییم کدام بخش آن مهم ترین بخش است؟
هادی در جواب گفت بلی. خداوند تبارک و تعالی به عنوان ذاتی که نماز را بر 
من و شما واجب کرده است،  از طریق پیامبرانش به خصوص پیامبر گرامی اسالم، 
جواب این گونه سؤال ها را داده است. در رساله های دینی آمده است که نماز سه 
»واجبات غیر رکنی« و بخش سوم  »ارکان«، بخش دوم  اول  دارد: بخش  بخش 

»مستحبات نماز« نام گذاری شده است.
ارکان نماز مهمترین بخش نماز است که وجود هرگونه اشتباه در آن، چه عمدی 

باشد یا سهوی، سبب باطل شدن نماز می شود.
حبیب دوباره پرسید: ارکان نماز چیست؟ هادی جواب داد: همان گونه که در صنف 

سوم خواندیم، ارکان نماز پنج تا است که اکنون در بارۀ آن بحث می کنیم:
کار.  آن  هدف  به  توجه  با  مشخص  کار  یک  انجام  بر  تصمیم  یعنی  نیت:   -1
یا...(  نماز مشخص )صبح، ظهر  انجام  بر  باید تصمیم  نماز  اقامة  نمازگزار هنگام 
داشته باشد و با هدف نزدیک شدن به خداوند متعال و انجام دستور او، همان نماز 

را بجا آورد.
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2- تکبیرة االحرام: یعنی گفتن »اهلل اکبر« در آغاز هر نماز )بعد از نیت( که باید دو 
کلمة »اهلل« و »اکبر« و نیز حروف آن پشت سر هم گفته شود.

3- قیام: یعنی راست ایستادن در دو جا 1- هنگام گفتن تکبیرة االحرام 2- پیش از 
رفتن به رکوع. راست ایستادن نمازگزار در این دو لحظه رکن است؛ اما در بقیة 

لحظات، مثل لحظة خواندن حمد و سوره، اگرچه واجب است، اما رکن نیست.
4- رکوع: یعنی َخم شدن شخص به  اندازه ای که بتواند دست ها را به زانو بگذارد. 
انجام  را  کار  این  رکوع  قصد  به  قرائت،  از  پس  رکعت،  هر  در  باید  نمازگزار 

دهد.
5- سجود: یعنی پیشانی را از روی خضوع بر زمین گذاشتن. نمازگزار باید در هر 
رکعت، بعد از رکوع، دو سجده نماید؛ به این صورت که پیشانی، کف دو دست، 

سر دو زانو و انُگشت بزرگ پاها را بر زمین قرار دهد.

فعالیت

شاگردان دو نفری، مانند هادی و حبیب، راجع به ارکان نماز از  همدیگر بپرسند.

ارزیابی

1- مهم ترین بخش نماز کدام بخش است؟
2- ارکان نماز چند تا است؟

3- به کدام »قیام« رکن نماز گفته می شود؟

کار خانه گی
 شاگردان، ارکان نماز را به صورت دقیق حفظ کنند.
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درس هفدهم

واجبات غیر رکنی نماز

هدف: آشنایی با واجبات غیر رکنی نماز
پرسش: در بارۀ واجبات غیر رکنی نماز چه می دانید؟

واجبات غیر رکنی به واجباتی گفته می شوند که اگر نمازگزار آن ها را از روی 
قصد و عمد ترک کند، نمازش باطل می شود؛ ولی ترک آن ها به صورت سهوی 

نماز را باطل نمی کند. واجبات غیر رکنی نماز عبارتند از:
1- قرائت: نمازگزار در رکعت اول و دوم نمازهای واجب یومیه، باید بعد از 
تکبیرة االحرام سورۀ حمد و بعد از آن یک سورۀ کامل از قرآن مجید را بخواند؛ 
نیست. همچنین خواندن سوره هایی که  یا چند آیه کافی  بنابراین، خواندن یک 

سجدۀ واجب دارند، نیز جایز نمی باشند.
یادآوری: سورۀ »فیل« و »ایالف« و نیز سورۀ »و الضحی« و »الم نشرح« در حکم 

یک سوره اند و خواندن یکی از آن ها بعد از حمد کافی نیست.
مانند گفتن  یاد خدا کند؛  متوجه  را  انسان  است که  عبارتی  هر  2- ذکر: ذکر 
در  بحمده«  و  االعلی  ربی  »سبحان  و  رکوع  در  بحمده«  و  العظیم  ربی  »سبحان 

سجود یا گفتن »سبحان اهلل« در هر دو.
نماز  در رکعت سوم  نیز  و  نمازها  همة  دوم  در رکعت  این که  یعنی  تشهد:   -3
مغرب و رکعت چهارم نمازهای ظهر، عصر و عشاء نمازگزار باید پس از سجدۀ 
دوم بنشیند و پس از آرام گرفتن بدنش، این ذکر را بخواند: �َاشَهُد أن ل إلَه إل 
ٍد َو  دًا َعبُدُه َو َرُسوُلُه، َالأّلُهمَّ َصلِّ َعلى ُمَمَّ الُل َوحَدُه ل َشِريَك َلُه َو َاشَهُد أنَّ ُمَمَّ

ٍد.� آِل ُمَمَّ
4- سالم: آخرین جزء نماز که با گفتن آن نماز پایان می یابد، »سالم« نماز است. 
الُم َعَليُكم َو َرمَحُة الِل َو َبَركاُتُه� یا  سالم واجب نماز این است که بگوید: �السَّ
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اِلِنَي�. الُم َعَلينا َو َعلى ِعباِدالِل الصأّ بگوید: �السَّ
5- ترتیب: ترتیب یعنی این که نمازگزار باید هریک از اجزای نماز را به ترتیب 
و آن را در جای خودش بجا آورد؛ بنابراین، اگر کسی، به صورت عمدی و از 
روی قصد، ترتیب را رعایت نکند؛ به طور مثال: سوره را پیش از حمد بخواند یا 

سجده را پیش از رکوع به جا آورد، نمازش باطل می شود.
6- مواالت: مواالت یعنی این که نمازگزار باید اجزای نماز را پی در پی و پشت 
سر هم بجا آورد؛ بنابراین، اگر کسی اجزای نماز را با فاصلة طوالنی از هم انجام 

دهد، نماز او باطل است.

فعالیت

بحث  با همدیگر  غیر رکنی  واجبات  بارۀ  در  نفری  شاگردان، در گروه های سه 
کنند.

ارزیابی

1- به کدام واجبات، واجبات غیر رکنی گفته می شود؟
2- تشهد به چه معنا است؟

3- اگر کسی از روی قصد و عمد میان اجزای نماز ترتیب را رعایت نکند، نماز 
او چه حکم دارد؟

کار خانه گی

شاگردان، مورد 5 و 6 را در کتابچه های خود بنویسند.
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درس هجدهم

مستحبات نماز

هدف: آشنایي با مستحبات نماز
پرسش ها

1- آیا می دانید مستحبات چیست؟
2- آیا می دانید که مستحبات نماز کدام اند؟

در  را  آن ها  اگر شخص  می شود که  گفته  و ذکرهایی  اعمال  به  نماز  مستحبات 
نمازش انجام دهد، ثواب بیشتر به دست مي آورد و اگر انجام ندهد، نمازش باطل 
نمي شود. راجع به انجام مستحبات بسیار توصیه و تأکید شده است و تأثیراتی زیاد 

بر توجه قلبی انسان به خداوند دارد:
1- اذان و اقامه: مستحب است نمازگزار پیش از شروع به نمازهای واجب یومیه 
اذان و اقامه بگوید؛ ولی پیش از نماز عید فطر و قربان مستحب است به جای اذان 

و اقامه سه مرتبه »الصالة« گفته شود.
2- گفتن »اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم« قبل از قرائت سورۀ حمد

3- قنوت: در آخر رکعت دوم نماز قبل از رکوع، دو دست، مقابل صورت گرفته 
می شود و یک دعا خوانده می شود.

4- نظر کردن به کف دو دست در حال قنوت
5- گفتن »استغفر اهلل ربي و اتوب إلیه« بعد از تسبیحات اربعه در رکعت هاي سوم 

و چهارم.
6- گفتن تکبیرها )اهلل اکبر( در نماز به غیر از تکبیرة االحرام که گفتن آن واجب است.

7- باال بردن دست ها تا برابر گوش ها به طوری که کف دست ها رو به قبله باشد 
در هر تکبیر.
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8- نظر کردن به محل سجده در حال ایستادن
9- نظر کردن بین پاها در حال رکوع

10- گفتن »سمع اهلل لمن حمده« بعد از بر خواستن از رکوع
11- گفتن »بحول اهلل و قوته أقوم و أقعد« در حال بر خواستن برای رکعت بعدی

12- بجا آوردن تعقیبات نماز بعد از سالم نماز؛ به خصوص تسبیحات حضرت 
زهرا)س(  که عبارتند از: 34 مرتبه »اهلل اکبر«، 33 مرتبه »الحمدهلل« و 33 مرتبه هم 

»سبحان اهلل«.
13- انجام دادن سجدۀ شکر در پایان نماز و بهتر است سه بار »شکراً هلل« و سه بار 

»حمداً هلل« و سه بار »عفواً هلل« گفته شود.

فعالیت

شاگردان، راجع به مستحبات نماز در گروه ها از همدیگر سؤال نمایند و نمایندۀ 
هر گروه یکی از مستحبات را در صنف نام ببرد.

ارزیابی

1- مستحبات نماز چیست؟
2- سمع اهلل لمن حمده در کجای نماز گفته می شود؟

3- تسبیحات حضرت زهرا کدام اند؟

کار خانه گی

شاگردان، مستحبات نماز را حفظ کنند.
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درس نزدهم

اذان نماز

هدف: آشنایی با گفتن اذان
پرسش ها

1- آیا می دانید اذان چه وقت گفته می شود؟
2- آیا کسی می تواند اذان بگوید؟

مسلمانان در وقت هر نماز اذان مي گویند. هرگاه صداي اذان از منار مسجد بلند 
به سوي مسجد حرکت  و  نماز آماده مي شوند  براي خواندن  مي شود، مسلمانان 
این  بگوید. در  اذان  نماز هم  از شروع هر  پیش  انسان  است  مي کنند و مستحب 

درس مي خواهیم ذکرها و کیفیت خواندن آن  را یاد بگیریم. 

اذان
اذان را به ترتیب ذیل می گوییم:

َالُل َاْكَبُ ...............................................................................................4     مرتبه
َاْشَهُد َاْن ل ِاَلَه ِال الُل.........................................................................2      مرتبه
دًا َرُسوُل اللِ.................................................................2      مرتبه َاْشَهُد َانَّ ُمَحمَّ
َاْشَهُد َانَّ َعِلياًّ َوِليُّ الِل1........................................................................2     مرتبه
الةِ......................................................... .......................2      مرتبه َحيَّ َعَلي الصَّ
َحيَّ َعَلي اْلَفاَلِح..................................................................................2      مرتبه
َحيَّ َعَلي َخْيِر اْلَعَمِل...........................................................................2      مرتبه
َالُل َاْكَبُ ...............................................................................................2     مرتبه
َل ِاَلَه ِال الُل.........................................................................................2     مرتبه

1- این جمله جزء اذان و اقامه نیست؛ ولي تبرکاً گفته مي شود.
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فعالیت

چند نفر از شاگردان در بین صنف به نوبت اذان بگویند.

ارزیابی

1- اذان چه وقت گفته می شود؟
2- اهلل اکبر در اول اذان چند مرتبه گفته می شود؟
3- ال اله اال اهلل در اذان چند مرتبه گفته می شود؟

کار خانه گی

شاگردان، اذان را حفظ کنند.



42

درس بیستم

اقامة نماز

هدف: آشنایی با جمالت اقامة نماز
پرسش ها

1- آیا می دانید اقامه چه وقت گفته می شود؟
2- آیا کسی می تواند اقامه را بگوید؟

هر وقت مي خواهیم نماز بخوانیم، بعد از گفتن اذان، مستحب است اقامه بخوانیم. 
گفتن اقامه ثوابی زیاد دارد و به خواندن آن توصیة فراوان شده است. اقامه تفاوت 

زیادي با اذان ندارد. مقایسه کنید:
اقامه

َالُل َاْكَبُ ...................................................................................................2  مرتبه
َاْشَهُد َاْن َل ِاَلَه ِال الُل.............................................................................2  مرتبه
دًا َرُسوُل اللِ.......................................................................2  مرتبه َاْشَهُد َانَّ ُمَمَّ
َاْشَهُد َانَّ َعِلياًّ َوِليُّ اللِ............................................................................2  مرتبه
الةِ.....................................................................................2  مرتبه َحيَّ َعَلي الصَّ
َحيَّ َعَلي اْلَفاَلِح.....................................................................................2  مرتبه
َحيَّ َعَلي َخرْيِ اْلَعَمِل..............................................................................2  مرتبه
اَلُة.....................................................................................2  مرتبه َقْد َقاَمِت الصَّ
َالُل َاْكَبُ ..................................................................................................2  مرتبه
َل ِاَلَه ِالَّ الُل...........................................................................................1  مرتبه
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فعالیت

شاگردان، اقامه را خوب بخوانند و تفاوت آن را با اذان در صنف بیان کنند.

ارزیابی

1- اقامه چه وقت گفته می شود؟
2- کدام ذکر در اقامه گفته می شود که در اذان نیست؟

3- ال اله اال اهلل در اقامه چند بار گفته می شود؟

کار خانه گی

 شاگردان، اقامه را حفظ کنند.
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درس بیست و یکم

دعای قنوت

هدف: آشنایي شاگردان با معنا و چگونه گي قنوت
پرسش ها

1- آیا می دانید معناي قنوت چیست؟
2- آیا می دانید قنوت چگونه خوانده مي شود؟

روزي مرضیه از معلم تعلیم و تربیة اسالمي خود سؤال کرد: »معلم صاحب! این که 
باال مي کنند و دعا  به طرف آسمان  تا نزدیک صورت،  نماز دست ها را  بین  در 

مي خوانند، نام این کار چه مي باشد و در آن وقت نمازگزاران چه مي خوانند؟«
معلم در جواب مرضیه گفت: آن عمل را قنوت می گویند و نمازگزار دعاي قنوت 
می خواند. قنوت در لغت به معناي خضوع، فرمان برداري و تسلیم بودن است و به 
معناي دعا هم مي باشد؛ ولي در نماز، قنوت به یک دعاي مخصوص گفته مي شود 

که در رکعت دوم نماز قبل از رکوع خوانده مي شود.«
هر دعایي را مي توان در قنوت خواند. 
یکي از دعاهایي که در قنوت زیادتر 
خوانده مي شود، دعایي است که در 
قرآن کریم آمده است: �َربأّنا آِتنا ِفى 
نيا َحَسَنًة َو ِفى الِخَرِة َحَسَنًة َو ِقنا  الدُّ

َعذاَب النأّاِر�
بیت  اهل  و  اکرم  پیامبر  بر  صلوات 

مطهر آن حضرت نیز خوب است در قنوت گفته شود:
ٍد ٍد َو آِل مَُحمَّ اَللَُّهمَّ َصلِّ َعلَي مَُحمَّ
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فعالیت

شاگردان، متن درس را دو نفری بخوانند.

ارزیابی

1- قنوت در کدام رکعت نماز خوانده می شود؟
2- معنای قنوت چیست؟

کار خانه گی

شاگردان، دعای قنوت را حفظ کنند.
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درس بیست و دوم

مبطالت نماز

هدف: آشنایي با مبطالت نماز
پرسش ها

1- آیا معنای مبطالت نماز را می دانید؟
2- آیا می توانید بعضی کارهایی که نماز را باطل می کنند، نام ببرید؟

انجام دادن آن ها  به کارهایي گفته مي شوند که  نماز  )باطل کننده های(  مبطالت 
نماز را باطل مي کنند. برخي از مهم ترین مبطالت نماز عبارتند از:

1- خوردن و آشامیدن؛
2- خنده با صداي بلند )قهقهه(؛

3- حرف زدن؛
4- انجام دادن کاري به گونه اي که نمازگزار از حال نماز خارج شود؛

5- چرخاندن زیاد صورت یا بدن به طرف راست یا چپ )اگر کم باشد کراهت 
دارد و نماز را باطل نمي کند. 

6- گریه براي امور دنیوي )گریه از ترس خداوند و یا از روي عشق به خداوند 
خیلي خوب است(.

7- کم یا زیاد کردن ارکان نماز، چه عمدی باشد یا سهوی؛ 
8- کم یا زیاد کردن غیر رکن از روي عمد؛ 

9- شک کردن در عدد رکعات نمازهاي دو رکعتي و سه رکعتي؛
10- غصبي بودن لباس نمازگزار؛

11- نماز خواندن با لباس یا بدن نجس.
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فعالیت

شاگردان، در گروه ها راجع به محتوای درس صحبت کنند.

ارزیابی

مبطالت نماز چیست؟ 1 -
آیا چرخاندن کامل صورت به طرف راست یا چپ، نماز را باطل می کند؟ 2 -

کم یا زیاد کردن ارکان نماز چه حکم دارد؟ 3 -

کار خانه گی

شاگردان، مبطالت نماز را حفظ کنند.
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درس بیست و سوم

نماز جماعت

هدف: آشنایي با نماز جماعت
پرسش ها

1- آیا می دانید نماز جماعت، چه اهمیت دارد؟
2- آیا می  توانید بگویید نماز جماعت چگونه انجام می شود؟

نماز جماعت، ثواب زیاد دارد. ما باید کوشش کنیم که نمازهاي واجب خود را 
همیشه به جماعت بخوانیم. کسي که به خاطر بي اعتنایي به نماز جماعت حاضر 
نمي شود، گنه کار شمرده مي شود. نماز جماعت براي این است که مسلمانان در 
صف واحد خداي خود را عبادت کنند؛ وحدت خود را حفظ کنند و از احوال 
پیش  جماعت«  »امام  عنوان  به  نفر  یک  جماعت  نماز  در  باشند.  باخبر  همدیگر 
مي ایستد و دیگران به دنبال او در صف هاي منظم رو به قبله ایستاده شده و نماز 

مي خوانند؛
امام جماعت باید داراي شرایط زیر باشد:

1- بالغ باشد؛
2- عاقل باشد؛

3- عادل باشد یعني از ارتکاب گناه خودداري کند؛
4- نماز را به طور صحیح بخواند.

کسي که نماز را به جماعت مي خواند، باید نکات زیر را مراعات کند:
بجا  امام حاضر  سر  پشت  به جماعت  را  نماز  که  کند  مشخص  نیت،  هنگام   -1

مي آورم.
امام جماعت  به قرائت  بلکه  اّول و دوم نخواند؛  2- حمد و سوره را در رکعت 
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گوش دهد. غیر از حمد و سوره، سایر ذکرهاي نماز را باید آهسته بخواند.
3- تمام اذکار و افعال نماز را همراه با امام جماعت انجام دهد.

4- پیش از امام تکبیرة االحرام نگوید
5- پیش از امام به رکوع و سجود نرود

فعالیت

چند نفر از شاگردان به صورت عملی نماز جماعت را در صنف تمثیل کنند.

ارزیابی

1- نماز جماعت چه اهمیت دارد؟
2- امام جماعت چه شرایط دارد؟

کار خانه گی

شاگردان، در بارۀ اهمیت نماز جماعت دو سطر بنویسند.
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درس بیست و چهارم

نمازهای واجب

هدف: آشنایي با نمازهاي واجب 
پرسش ها

1- آیا مي دانید که نمازهاي واجب چند است؟
2- آیا می  توانید نمازهای واجب را نام ببرید؟

نمازهاي واجب نمازهایي اند که هر مسلمان باید آن ها را بخواند و اگر کسي آن ها 
را ترک کند، گناه کرده است. نمازهاي واجب شش تا است:

1- نمازهاي یومیه: هر مسلمان در شبانه روز باید پنج مرتبه نماز بخواند.
آفتاب گرفته گي،  هنگام  که  است  رکعت  دو  آیات  نماز  آیات:  نماز   -2

مهتاب گرفته گي، زلزله و بعضی حاالت دیگر خوانده مي شود.
3- نماز میت: به نمازی گفته می شود که بر جنازۀ میت مسلمان خوانده می شود. 
هرگاه انسان مسلمان از دنیا برود، جنازۀ او را غسل داده کفن می کنند و بر آن 

نماز می خوانند.
4- نماز طواف واجب کعبة شریفه: حاجی وقتی که به زیارت خانة خدا می    رود، 
بعد از تمام کردن طواف )هفت بار چرخیدن( به دورکعبه، دو رکعت نماز آن را 

به جا می آورد.
5- نمازهایي که توسط اجاره، نذر، قسم و عهد واجب مي شوند.

6- نماز قضاي پدر: وقتی پدر از دنیا می   رود، اگر در حال حیات نمازهایش را 
نخوانده باشد، بر پسر بزرگ واجب است آن نمازها را قضایی بجا آورد.
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فعالیت

شاگردان، راجع به نمازهاي واجب در گروه ها بحث کنند.

ارزیابی

1- نمازهای واجب به کدام نمازها گفته می شوند؟
2- نمازهای واجب یومیه چند بار خوانده می شوند؟

3- نماز میت چه وقت خوانده می شود؟

کار خانه گی

شاگردان، نمازهای واجب را حفظ کنند.
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درس بیست و پنجم

احکام قرآن

هدف: آشنایی با آداب و احکام قرآن کریم
پرسش ها

1- به نظر شما، قرآن چگونه کتابی است؟
2- آیا می دانید خواندن قرآن چه احکامی دارد؟

قرآن کتابی است که از طرف خداوند برای هدایت انسان ها بر پیامبر گرامی اسالم 
نازل شده است.

تالوت و خواندن این کتاب آسمانی آداب و احکامی دارد که هر مسلمان باید 
آن ها را یاد داشته باشد و به آن عمل نماید. در اسالم هر چیزی برنامه و حکمی 
دارد و تالوت این کتاب بزرگ آسمانی و استفاده از آن نیز احکامی خاص دارد 

که بعضی از آن ها عبارت اند از:
الف( واجبات

1- وضو داشتن: انسان وقتی دستش به خط قرآن می رسد، باید وضو داشته باشد.
دارند،  واجب  سجدۀ  که  را  آیاتی  انسان  که  هنگامی  واجب:  سجدۀ  انجام   -2

می خواند یا می شنود، باید سجده کند.
ب( محرمات

را  آن  عاجل  باید  شد،  نجس  اگر  که  گونه ای  به  قرآن؛  خط  کردن  نجس   -1
شست.

2- رساندن جایی از بدن به خط قرآن و نام های خداوند بدون وضو؛
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3- بی احترامی به قرآن؛
4- قرار دادن قرآن در جایی که بی احترامی به قرآن می شود؛

ج( مستحبات
1- سکوت و سخن نگفتن هنگام تالوت قرآن کریم؛

2- نگاه کردن به قرآن کریم؛
3- توجه به معانی و مفاهیم کلمات قرآن کریم؛

4- خواندن »اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم« در آغاز تالوت قرآن کریم؛
5- تالوت قرآن کریم با صدای خوش و به صورت ترتیل؛

فعالیت

دو نفر از شاگردان، سورۀ حمد را به نوبت بخوانند و دیگران به آن گوش دهند.

ارزیابی

1- احکام واجب تالوت قرآن کریم کدام اند؟
2- چه کارهایی نسبت به قرآن کریم حرام است؟

کار خانه گی

شاگردان، راجع به احکام قرائت قرآن کریم دو سطر بنویسند.
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درس بیست و ششم

سجدة واجب قرآن کریم

هدف: آشنایی با سجدۀ واجب قرآن کریم
پرسش ها

1- آیا می دانید سجدۀ قرآن چه وقت بر انسان واجب می شود؟
2- آیا می  توانید سوره ها و آیاتی را که سجدۀ واجب دارند، نام ببرید؟

هرگاه انسان تمام آيتى را که سجدۀ واجب دارد بخواند یا بشنود یا گوش دهد، 
آیه  از  بخشی  با خواندن  ولی  بجا آورد؛  را  او واجب می شود که سجدۀ آن  بر 
حتی لفظ سجده و نوشتن آیات سجده دار و یا مشاهده آن آیات، سجده بر انسان 

واجب نمی شود.
در چهار سورۀ قرآن مجید آیاتی  وجود دارد که هنگام خواندن و شنیدن آن ها 
و یا گوش دادن به آن ها انسان باید سجده نماید. آیاتی که سجدۀ واجب دارند، 

عبارتند از:
1- جزء بیست و یکم، آیة پانزدهم سورۀ سجده )الم تنزیل(

2- جزء بیست و چهارم، آیة سی و هفتم سورۀ فّصلت
3- جزء بیست و هفتم، آیة شصت و دوم سورۀ نجم

4- جزء سی ام، آیة نزدهم سورۀ علق.      
بودن هم الزم  قبله  به  قرآن یک سجده کفایت می کند و رو  در سجدۀ واجب 
نیست. هرگاه کسی در سجدۀ واجب قرآن کریم پیشانی را به قصد سجده به زمین 
بگذارد، کفایت می کند. خواندن ذکر در سجده مستحب است و بهتر است که 
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این ذکر خوانده شود: �ل إلَه إل الُل َحًقًا َحقأًّا ل إلَه إل الُل إمیانًا َو َتصِديقًا ل إلَه 
إل الُل عُبوِديًَّة َو ِرقأًّا َسَجدُت َلَك يا َربِّ َتَعبُّدًا َو ِرقأًّا ل ُمسَتنِكفًا َو ل ُمسَتكِبًا َبل 

أنا َعبٌد َذِليٌل َضِعيٌف خاِئٌف ُمسَتِجرٌي� 

فعالیت

چند نفر از شاگردان، سجدۀ واجب قرآن را در صنف به طور عملی انجام دهند.

ارزیابی

1- چه زمانی سجدۀ قرآن بر انسان واجب می شود؟
2- چهار سوره یی که سجدۀ واجب دارند، کدام اند؟

3- در سجدۀ واجب قرآن بهتر است کدام ذکر گفته شود؟

کار خانه گی

شاگردان، ذکری را که در سجدۀ واجب قرآن آمده است، حفظ کنند.
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درس بیست و هفتم

احکام مسجد

هدف: آشنایی با احکام مسجد
پرسش ها

1- آیا می دانید که مسجد برای مسلمانان چه اهمیتی دارد؟
2- آیا احکام مسجد را می دانید؟

اهمیت و جایگاه  این مکان در دین اسالم  مسجد مکان عبادت مسلمانان است. 
خاصی دارد و نقش مهمی در ادارۀ جامعه و زنده گی مسلمانان داشته است. در 
روایات اسالمی از مسجد به عنوان خانة خدا در روی زمین، بازار آخرت و بهترین 

مکان تعبیر شده است.
مسجد دارای احکام زیر می باشد:

الف( واجب 
پاک کردن مسجد از نجاست واجب است. هرکس بفهمد که مسجد نجس شده 

است، باید به صورت فوری نجاست آن را بر طرف کند.

ب( مستحب
1- ساختن مسجد و ترمیم آن؛

2- رفت و آمد زیاد در مسجد؛
3- با طهارت وارد شدن در مسجد؛

4- لباس پاکیزه پوشیدن و پاک بودن کفش ها از نجاست در هنگام ورود؛
5- وارد شدن به مسجد با پای راست و بیرون آمدن از آن با پای چب؛

6- خواندن دو رکعت نماز تحیت بعد از ورود به مسجد.
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ج( حرام
1- زینت کردن مسجد با طال و تصاویر انسان و حیوانات؛

2- فروش مسجد و لوازم آن هرچند خراب شده باشد؛
3- نجس کردن مسجد.

د( مکروه
1- نقاشی کردن مسجد با چیزهایی که روح ندارند؛

2- خوابیدن در مسجد؛
3- سخن گفتن از امور دنیا در مسجد؛

4- وارد شدن کسی که سیر یا پیاز خورده و بوی دهانش مردم را اذیت می کند.
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فعالیت

شاگردان، احکام چهارگانة مسجد را در گروه ها از همدیگر بپرسند.

ارزیابی

1- مسجد برای چیست؟
2- فروختن لوازم مسجد چه حکم دارد؟

3- خوابیدن در مسجد چه حکم دارد؟

کار خانه گی

شاگردن، احکام واجب و حرام مسجد را حفظ کنند.
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درس بیست و هشتم

اخالق خوب

هدف: آشنایي با اخالق خوب
 پرسش ها

1- آیا معناي اخالق خوب را می دانید؟
2- به نظر شما، چگونه مي توانیم اخالق خوب داشته باشیم؟

در یکي از روزها در ساعت درس تعلیم و تربیت اسالمي، »محمد« و »حسن« پهلوي 
یکدیگر نشسته بودند و به سخنان معلم گوش مي دادند. معلم گفت:  عزیزان من! 
اگر در جامعه  آدم ها اخالق خوب داشته باشند، هیچ گونه جنگ و نزاعي به وجود 
نیامده و هیچ مشکلي پیش نخواهد آمد. حسن که شاگرد هوشیاري بود، گفت: 
معلم صاحب! اجازه است، من یک سؤال دارم! معلم اجازه داد و حسن گفت: 
معلم صاحب! اخالق خوبی که باعث خوشبختي است، چه است و چه چیزهایي را 
شامل مي شود؟ معلم جواب داد: اخالق جمع ُخلق است و ُخلق در لغت به معناي 
خوي و خصلت است؛ پس اخالق خوب به معناي خوي و خصلت خوب است. 
انسان مي تواند خوي خوب و اخالق خوب داشته باشد و مي تواند اخالق بد داشته 
باشد. رسول گرامي اسالم فرمود: من پیامبر شدم تا اخالق خوب را تکمیل نمایم؛ 
بیان و ترویج اخالق  پس اگر خوب دقت کنیم، هدف عمدۀ رسالت نبي اکرم 

خوب است. 
اخالق خوب آن است که ادب را رعایت کنیم؛ به بزرگتران سالم کنیم؛ از گفتن 
نزنیم؛ زود  به کسي تهمت  نماییم؛ دروغ نگوییم؛  پرهیز  کلمات زشت و دشنام 
عصباني نشویم؛ در وقت عصبانیت  از کنترول خارج نشویم؛  با یکدیگر بدخلقي 
خوشرویي  و  گشاده  چهرۀ  و  لبخند  با  باشیم؛  مهربان  و  صمیمي  هم  با  و  نکنیم 
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مردم  اذیت  و  آزار  باعث  که  سخناني  و  کارها  از  نماییم؛  مالقات  را  همدیگر 
مي شوند، پرهیز نماییم؛ به یکدیگر کمک کنیم و به انسان هاي ناتوان و ضعیف 
یاري برسانیم؛ به والدین، معلم و بزرگترها احترام نماییم؛ و نظافت و پاکیزه گي 

خود و محیط خود را رعایت کنیم.

فعالیت

شاگردان، دو نفری در بارۀ اخالق خوب با همدیگر صحبت نمایند.

ارزیابی

1- معناي اخالق خوب چیست؟
2- پیامبر اسالم در بارۀ اخالق خوب چه فرموده است؟

کار خانه گی

سطر  دو  در  است،  آمده  درس  در  که  را  خوب  اخالق  از  مواردی  شاگردان، 
بنویسند.
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درس بیست و نهم

سالم کردن

هدف: آشنایي با اهمیت سالم کردن 
پرسش ها

1- آیا می دانید سالم دادن در اسالم چه اهمیتي دارد؟
2- آداب سالم چیست؟

تمام  است.  باادبي  بسیار  نوجوان  او  است.  مکتب  چهارم  صنف  شاگرد  علي 
 همصنفانش از او خوش هستند و از ادب و اخالق نیکوي او ستایش مي کنند؛ زیرا 
علي در اولین دیدار با همصنفانش به آن ها سالم مي کند. او معتقد است که سالم 
سالمتي مي آورد و سالم نشانة صلح و صمیمیت است. سالم دادن یعني اظهار نیت 
نیک نسبت به دیگران. سالم دادن یعني من تو را دوست دارم و نسبت به تو نیت 

خیر دارم و خوبي و سالمتي تو را مي خواهم. 
تربیت  و  تعلیم  معلم  این که  به خاطر  به دیگران سالم مي کند؟  چرا علي همیشه 
اسالمي گفته بود که سالم با مژده و بشارت و امید یکجا است. وقتي قاصدان الهي 
به نزد حضرت ابراهیم آمدند، سالم دادند؛ در حالي که در چهره هاي آن ها نشان 

بشارت و وعده هاي امیدبخش دیده مي شد.
بلي شاگردان عزیز! دین مبین اسالم نیز سفارش نموده است که به یکدیگر سالم 
کنیم. یک روز که رسول خدا براي یارانش راجع به سالم دادن سخن مي گفت، 
فرمود: آیا دوست دارید بهترین اخالق مردم دنیا و آخرت را براي شما بیان کنم؟ 
اصحاب گفتند: یا رسول اهلل! آن چیست؟ رسول خدا فرمود: آن سالم کردن به 

دیگران با صداي رسا است. 
حضرت علي مي فرماید: در سالم کردن هفتاد خیر و برکت است که شصت و نه 
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تایش از آن کسي است که سالم را آغاز کرده است و یک حصه اش از آن کسي 
است که جواب سالم را گفته است.

فعالیت

شاگردان، در بارۀ سخنان رسول اکرم با هم صحبت نمایند.

ارزیابی

1- سالم دادن نشانة چیست؟
2- اولین کالم فرشته گان الهی نزد حضرت ابراهیم چه بود؟

3- حضرت علی در بارۀ سالم دادن چه فرموده اند؟

کار خانه گی

شاگردان، سخنان پیامبر گرامی اسالم را حفظ کنند.
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درس سی ام

آداب مالقات

هدف: آشنایي با اهمیت آداب مالقات
 پرسش ها

1- آیا می دانید معناي مالقات چیست؟
2- آیا می  توانید آداب مالقات را نام ببرید؟

مالقات به این معنا است که مسلمانان با یکدیگر روابط و رفت و آمد داشته باشند. 
این رفت و آمد باید بر اساس آدابی باشد که باعث گرم تر شدن ارتباطات میان 
که  است  شده  زیاد  تأکیدی  شریف  احادیث  و  قرآن کریم  در  گردد.  مسلمانان 
مسلمانان با هم رابطة برادري داشته باشند. واضح است که روابط افراد و خانواده ها 
اگر بر اساس آداب درست نباشد، نه تنها مفید نخواهد بود؛ بلکه موجب جدال ها، 
کشمکش ها و ناراحتي ها خواهد شد؛ بنابراین، باید دقت نماییم که خداوند چه 

دستورهایی را براي روابط سالم و اسالمي داده است.
اسالم به ما دستور مي دهد که اگر شخصي بخواهد به خانة دیگران داخل شود، 
باید اجازه بگیرد. هرگاه صاحب منزل اجازۀ داخل شدن بدهد، مي تواند با احترام 
و تقدیم سالم داخل منزلش گردد و اگر اجازه ندهد، بدون این که آزرده شود، 
برگردد. برخي از آدابي که باید هنگام مالقات برادران و خواهران مسلمان رعایت 

نماییم، عبارتند از:
1- در وقت صحبت و مالقات به نرمي و کلمات درست سخن بگوییم؛

2- در سخن گفتن عجله نکنیم و نوبت را رعایت نماییم؛
3- سخن کسي را قطع نکنیم؛

4- دیگران را تحقیر و سرزنش نکنیم؛
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5- در مجالس غیبت دیگران را نکنیم؛
6- دروغ نگوییم و به کسي تهمت نزنیم؛

7- احترام بزرگان را حفظ نماییم؛
8- نسبت به خردساالن محبت نموده و مهربان باشیم.

فعالیت

شاگردان، آداب مالقات سالم را در گروه ها از همدیگر سؤال کنند.

ارزیابی

1- مالقات چه اهمیتی در زنده گی ما دارد؟
2- اگر روابط افراد به صورت خوب نباشد، چه خواهد شد؟

3- دین اسالم در بارۀ مالقات با دوستان چه دستور داده است؟

کار خانه گی

شاگردان، هشت مورد از آداب مالقات را در کتابچه های خود بنویسند.
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درس سی و یکم

اهمّیت مشاوره

هدف: آشنایی شاگردان با اهمیت مشاوره 
پرسش ها

 1- آیا می دانید معنای مشاوره چیست؟
 2- آیا اهمیت مشاوره را می دانید؟

مشاوره عبارت است از نظر خواستن و نظر دادن در مورد کارهای زنده گی. مشاوره 
از نعمت بزرگ خداوندی برای انسان هاست که آنان را در جهت به وجود آوردن 
پرورش  افراد  در  را  اندیشه  و  فکر  نیروی  و  می کند  کمک  تفاهم  و  هماهنگی 
میدهد. با توجه به اهمیّت مسألة مشاوره، در کتاب آسمانی ما قرآن، بیان شده 

است که: »َو َشاِوْرُهْم فِي اْلَمِْر« ای پیامبر! در کارها با آنان مشورت کن.1
در تفسیر این آیه، ابن عباس گوید:

از  رسولش  و  خدا  که  باشید  »آگاه  فرمود:   پیامبر شد،  نازل  آیه  این  وقتی 
داد«؛  قرار  اسالم  امت  برای  را رحمت  بینیاز هستند؛ لکن خداوند آن  مشورت 
پس کسی که مشورت نماید، از ترقی و به راه راست شدن بازنمیماند و کسی که 

مشورت نمودن را ترک کند، از گمراهی و ضاللش کاسته نمیشود.2
در آیة دیگر خداوند میفرماید: کسانی که ندای خدا را اجابت نموده و نماز 

را بر پا میدارند و کارهای آنان در میان خود بر اساس مشورت است.3
خداوند پس از مسألة ایمان و نماز، شورا را قرار داده است که این خود دلیل بر 

اهمیت مسأله است که مؤمنان باید در کارهایشان با یکدیگر مشاوره نمایند.
مشورت  از  استوارتر  و  وثوقتر  با  پشتوانه ای  هیچ  میفرماید:  اسالم  گرامی  پیامبر 

1 - آل عمران )3( آیه 159.
2 - تفسیر دّرالمنثور، ج 2، ص 90.
3 - شوری )42( آیههای 36 - 39.
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کردن نیست.1
حضرت علی  می فرماید: مشورت عین راهیابی است، آن کس که به فکر 

خود متکی گردد، خود را به مخاطره انداخته است.2

فعالیت

شاگردان، راجع به اهمیت مشاوره در گروه ها با هم صحبت کنند.

ارزیابی 

1- معنای مشاوره چیست؟
2- خداوند به پیامبرش چه فرموده است؟

3- پیامبر در بارۀ مشاوره چه فرموده است؟

کار خانه گی

شاگردان، سخنان حضرت پیامبر و حضرت علی را حفظ کنند.

1 - نورالثقلین، ج 1، ص 404.
2 - نهج البالغه، عبده، کلمات قصار، ش 161.
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درس سی و دوم

صلح

هدف: آشنایی با اهمیت و آثار صلح 
پرسش ها

1- آیا می دانید که صلح چه اهمیتی دارد؟
2- به نظر شما، صلح چه آثاری دارد؟

صلح از مفاهیم و ارزش هاي اخالقي اسالم است که با وجود شرایط از فرایض 
بزرگ دینی شمرده مي شود و در این صورت فرقی نمي کند که طرفین صلح، دو 
فرد مسلمان باشند یا دو طایفه و یا دو دولت بزرگ؛ در هر حال، بر هر فرد مسلمان 

الزم است که براي برقراري صلح حداکثر کوشش و تالش را مبذول دارد.
برقراري صلح  براي  عجیبي  اسالم، خود گذشته گي  پیامبر  »حدیبیه«،  در جنگ 
میان مسلمانان و مشرکان از خود نشان داد. او حاضر شد گروهي از یارانش را از 

خود برنجاند؛ اما پیمان صلح را به امضا برساند.
متخاصم چنین  میان دو  و دوستي  برقراري صلح  اهمیت  بارۀ  در   امام علی
البنِي  ذات  صالُح  َيُقوُل:  ُكما  َجدَّ َسِْعُت  َفِانِّى  َبْيَنُكْم  ذاَت  صالُح  مي فرماید:�و 
که  مي کنم  سفارش  را  فرزندانم  شما  من  يام�1  الصأّ َو  الصالِة  عامَّة  ِمْن  َافضُل 
براي برقراري صلح میان دو متخاصم کوشش کنید؛ چه، من از جد شما، پیامبر 
اکرم، شنیدم که می فرمود: ایجاد صلح و صفا میان دو متخاصم، از یک سال 

نماز و روزه برتر است.

1 - نهج البالغه، نامه 47.
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آثار صلح
صلح آثار و برکاتی فراوان دارد؛ زیرا در سایة صلح است که مردم و جامعه در 

امنیت و سالمت کامل روحی و روانی به سر برده و با نشاط زنده گی می کنند.
به طور مثال به چند اثر صلح اشاره می شود:

1- امنیت سراسری در جامعه؛
2- آرامش روحی و روانی افراد جامعه؛
3- خوب شدن وضعیت زنده گی مردم؛

4- آماده شدن زمینة تعلیم و تربیت سالم کودکان و نوجوانان؛
5- آماده شدن فضای محبت، مهربانی و اعتماد به همدیگر.

فعالیت

شاگردان، در صنف صحنه یی از صلح را به نمایش بگذارند.

ارزیابی

1- صلح چیست؟
2- پیامبر اسالم در جنگ حدیبیه چه کرد؟

3- حضرت علی به فرزندانش چه فرمودند؟

کار خانه گی

شاگردان، مواردی از آثار صلح را در کتابچه های خود بنویسند.
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درس سی و سوم

نیکوکاری

هدف: آشنایی با  اهمیت و آثار نیکوکاری
پرسش ها

1- آیا می دانید که نیکوکاری چیست؟
2- آیا می  توانید آثار نیکوکاری را بیان کنید؟

احسان و نیکوکاری به تمامی کارهای نیک، گفتار خوب و رفتار صحیح گفته 
می شود که با نیت خیر رساندن به دیگران، جامعه و محیط ارائه می گردد.  

حضرت علی می فرماید: �ِنْعَم زاُد الَْعاِد الِْْحساُن ِاَل اْلِعباِد�1؛ توشة خوب 
به  و کمک  نیکوکاری  احسان،  مرگ،  از  پس  و جهان  برای آخرت  مناسب  و 

بنده گان خدا است.
ِاَل  الِْْحساُن  اْلمیاِن  �َرْأُس  می خوانیم:   علی امام  از  دیگری  کالم  در 

النأّاِس�2؛ »کمک به مردم بخش مهمی از ایمان است.«
بدون شک کمک به مردم یکی از مهمترین عبادات است و در دین اسالم از همه 

دعوت شده است که به کمک و نیکوکاری توجه نمایند.
بدین جهت حضرت علی در روایت اول این کار را بهترین زاد و توشة جهان 

آخرت معرفی مینماید. 
در روایت دوم رابطة احسان و ایمان مطرح شده است. انسان ضعیف االیمان احسان 

نمیکند؛ ولی مؤمنان راستین اهل احسان اند. 
نیکوکاری آثاری فراوان دارد و چند مورد آن را به طور مثال می آوریم:

1- آبادانی و سرسبزی محیط زنده گی

1 - غرر الحکم، جلد 6، صفحه 161، حدیث 9912.
2 - غرر الحکم، جلد 4، صفحه 52، حدیث 5253.
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2- از بین رفتن فقر و گرسنه گی از بین مردم و جامعه
3- زیاد شدن محبت، دوستی و اعتماد در بین افراد جامعه

4- پیشرفت و بهتر شدن تعلیم و تربیت در جامعه

فعالیت

شاگردان، راجع به نیکوکاری در گروه ها از همدیگر بپرسند.

ارزیابی

1- نیکوکاری چیست؟
2- بهترین توشة آخرت از نظر امام علی چیست؟

3- بهترین سرمایة ایمان چیست؟

کار خانه گی

شاگردان، آثار نیکوکاری را حفظ کنند و روز بعد چند نفر از حفظ بگویند.
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درس سی و چهارم

نظم در زنده گی

هدف: آشنایی با اهمیت نظم در زنده گی
پرسش ها

1- آیا می  توانید اهمیت نظم در زنده گی را بیان کنید؟
2- آیا می دانیدکه انسان های منظم چه ویژه گی هایی دارند؟

نظم و داشتن برنامه در زنده گی از نظر دین اسالم اهمیت فراوان دارد و توصیه های 
امیر  حضرت  است.  شده  انسان ها  به  آن  رعایت  برای  دین  بزرگان  از  زیادی 
مؤمنان این گوهر گران بها را همردیف دیگر ارزش های واالی اسالمی قرار 
فرزندان  به  ارزشمند  توصیه های  در  روزهای حیات خویش،  در آخرین  و  داده 
بزرگوارش و تمام کسانی که این پندهای گرانمایه بدان ها می رسد، رعایت آن 
را سفارش نموده و فرموده است: �ُاوصيُكْم ِبَتْقوی اللأِّ َو َنْظِم َاْمِرُكْم�؛ توصیه 

می کنیم شما را به تقوای الهی و رعایت نظم در زنده گی.
در این کالم امام ، نظم در ردیف تقوا که از واالترین ارزش های اسالمی 
است، قرار گرفته و وفای به آن گوشزد گردیده است. پس باید انسان در زنده گی 
خود برای انجام کارها برنامة منظم داشته باشد؛ زیرا نظم اساس کامیابی انسان های 

بزرگ است و انسان منظم و منضبط زودتر به هدف می رسد.
نظم و برنامة صحیح آثار خوب در زنده گی دارد؛ به طور مثال:

1- انسانی که برنامة منظم داشته باشد، در زنده گی زودتر و بهتر به هدف می رسد.
2- انسان با نظم از نشاط و تحرکی بیشتر برخوردار است؛

3- انسان منظم اسوه و نمونه برای دیگران است؛
4- انسان منظم پیشرفت کار خود را احساس می کند؛

5- انسان منظم آینده نگر و دوراندیش است؛
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6- انسان با نظم دارای ابتکار و خالقیت در امور زنده گی است؛
7- انسان منظم ارزش زمان و فرصت ها را خوب درک می کند.

 
فعالیت

 
شاگردان، راجع به آثار نظم در زنده گی در گروه ها صحبت کنند.

ارزیابی

 1- دین اسالم در بارۀ نظم چه فرموده است؟
 2- حضرت علی به فرزندانش چه سفارش نمودند؟

کار خانه گی

شاگردان، آثار نظم را در کتابچه های خود بنویسند.
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درس سی و پنجم

گفتار نیک

هدف: آشنایی با گفتار نیک و فایده های آن
پرسش ها

1- آیا می دانید گفتار نیک چیست؟
2- به نظر شما، گفتار نیک چه فایده هایی دارد؟

به سعادت و  انسان را  انسان است. زبان مي تواند  بدن  از اعضاي مهم  زبان یکي 
خوشبختي دنیا و آخرت برساند و یا او را در شقاوت و بدبختي دنیا و آخرت فرو 
افکند. گناهاني مانند دروغ، غیبت، سخن چیني، دشنام، توهین و مانند این ها توسط 
زبان انسان انجام مي شود؛ در حالي که انسان مي تواند با زبان خود حمد و ثناي 
خداوند را بگوید و نیایش پروردگار خود را بکند، یا براي ترویج خوبي ها سخن 
بگوید، یا به دیگران علم بیاموزد و یا از انسان هاي مظلوم دفاع نماید. قرآن کریم 
و  لغو  سخنان  از  که  است  این  باایمان  انسان هاي  صفت هاي  از  یکي  مي فرماید: 
بیهوده دوري مي کنند؛ بنابراین، انسان باید بداند که از زبان خود چگونه استفاده 

نماید.

گفتار نیک چیست؟
گفتار نیک به سخناني گفته می شود که برای گوینده و دیگران فایده داشته باشد. 
سخنان خوب مهر و محبت را زیاد و انسان ها را به هم نزدیک می کند و کینه و 
دشمنی را از بین می برد. قرآن کریم به ما دستور می دهد که همیشه گفتار نیک 
داشته باشیم و در سورۀ نساء، آیة 8 چنین می فرماید: �َو ُقوُلوا لَُْم َقْوًل مَّْعُروفًا�؛ 
و با آنان )مردم( به طور شایسته سخن بگویید. با توجه به آیة شریفه، مسلمانان باید 
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با مردم به نیکویی صحبت کنند و از سخنان لغو و بیهوده دوری نمایند. 
سعدی هم بسیار زیبا فرموده است: 

چنین گفت فرزانه ای هوشمند  -  که دانـا نگـویـد سـخن ناپسند

 انسان هاي مؤمن مي دانند که خداوند کارهاي آن ها را مي بیند و از همة اعمال 
آن ها آگاهي دارد. به این خاطر، آن ها کاري نمي کنند که خداوند را خشمگین 
تلف  بیهوده  سخنان  گفتن  با  را  خود  عمر  نباید  هیچ گاه  مسلمان  یک  نمایند. 

نماید. 

فعالیت

شاگردان، راجع به سخنان نیک در گروه ها با هم صحبت کنند.

ارزیابی

1- گفتار نیک چیست؟
2- قرآن کریم به ما چه دستور داده است؟

3- گفتار نیک چه فایده دارد؟

کار خانه گی

شاگردان، در بارۀ فایده های گفتار نیک دو سطر بنویسند.
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درس سی و ششم

نظافت و پاکیزه گی

هدف: آشنایي با اهمیت نظافت و پاکي
پرسش ها

1- آیا می دانید نظافت و پاکي چه اهمیتي دارد؟
2- آیا شما وقتي میوه مي خورید، آن را مي شویید؟

محمد متعلم صنف سوم است. او شاگردي درس خوان و کوشا است. او همیشه 
دوري  ناپاک  و  کثیف  چیزهاي  آشامیدن  و  خوردن  از  و  است  پاکیزه  و  پاک 
مي کند. یک روز که او با همصنفي خود، سخي، از مکتب به طرف خانه برمي گشت، 

متوجه شد که سخي با دست هاي پرخاک و ناشسته مشغول خوردن سیب است. 
محمد از او پرسید: سخي جان! مگر سیبي را که مي خوري، با آب پاک شسته 

بودي؟
سخي گفت: نه خیر، اما با دستمالم پاک کردم.

محمد گفت: سخي جان! این کار تو درست نیست. میوۀ ناشسته میکروبي است 
و آدم را مریض مي کند. انسان باید از خوردن چیزهاي کثیف و میکروبي پرهیز 

نماید تا همیشه سالم و تندرست بماند.
سخي سؤال کرد: نظافت در خوردن و آشامیدن به چه معنا است؟

که  چیزهایی  و  غذا  است.  پاکیزه گی  و  پاکی  معنای  به  نظافت  گفت:  محمد 
دوري  باید  ناشسته  و  کثیف  چیزهاي  خوردن  از  و  باشد  پاک  باید  می خوریم، 
کنیم. میوه را با آب پاک بشوییم و بعد بخوریم. مگر تو کالم زیبای پیامبر مهربان 
پاکیزه گي  و  نظافت  یعني  االیمان«؛  من  »النظافة  مي فرماید:  که  نشنیده اي  را  ما 
عالمت ایمان است؛ پس ما باید همیشه پاک و پاکیزه باشیم: بدن خود را پاک 
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نگهداریم؛ دندان هاي خود را روزي چند بار مسواک بزنیم؛ موهاي خود را شانه 
کنیم؛ لباس هاي خود را بشوییم؛ خانة خود را پاک و منظم نگهداریم؛ کثافات و 
چیزهای اضافی خانه را در کوچه و اطراف خانة خود نریزیم و شهر خود را تمیز 

و پاک نگاه داریم؛ زیرا نظافت سبب سالمتی ما و دیگران می شود.

فعالیت

شاگردان، متن درس را مطالعه نموده و در گروه ها راجع به نظافت با هم صحبت 
کنند.

ارزیابی

1- نظافت چیست؟
2- پیامبر گرامی در بارۀ نظافت چه فرموده است؟

3- نظافت چه فایده دارد؟

کار خانه گی

شاگردان، در بارۀ فایده های نظافت دو سطر در کتابچه های خود بنویسند.
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درس سی و هفتم

صحت و تندرستی

هدف: آشنایي با اهمیت صحت و تندرستي
پرسش ها

1- آیا می دانید صحت و تندرستي چه اهمیتي دارد؟
2- آیا می  توانید بیان کنید که چگونه مي توان تندرستي خود را حفظ کرد؟

یکي از نعمت هاي بزرگ خداوند صحت بدن است. صحت بدن و امنیت جامعه 
باید  ما  نمي دانیم.  را  اهمیت آن ها  نداده ایم،  از دست  وقتي  تا  نعمت هایي اند که 
بدن، لباس و محیط زنده گي خود را پاکیزه و پاک نگهداریم و به طور روزانه 

ورزش نماییم تا صحت، تندرستي و سالمتي خود را حفظ نماییم.
پاکیزه گي و ورزش سالم و برنامه ریزی شده، سالمتي و صحتمندي ما را تضمین 
مي کند. انسان هاي پاکیزه را همه دوست دارند و آن ها هیچ وقت به چیزهاي مضر 
و ناپاک نزدیک نمي شوند؛ زیرا چیزهاي ناپاک به صحت و سالمتي انسان صدمه 
وارد مي کند. معلوم است که یک انسان سالم بیشتر از یک شخص مریض مي تواند 
به خود و دیگران خدمت کند. به قول بزرگان، عقل سلیم در بدن سالم است؛ پس 
ما باید سعي کنیم تا در حفظ صحت خود و دیگران کوشا باشیم و راه های جلوگیري 
از امراض را یاد بگیریم و اگر مریض شدیم یا یکی از اطرافیان ما مریض شد، باید 
زودتر به داکتر مراجعه نماییم و از پیشرفت مرض جلوگیری کنیم و خود و اطرافیان 

خود را معالجه نماییم.
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فعالیت

شاگردان، متن درس را مطالعه نموده و در بارۀ فایده های صحت دو نفری با هم 
صحبت کنند.

ارزیابی

1- پاکیزه گی چه فایده دارد؟
2- ورزش سالم چه فایده دارد؟

3- بزرگان چه فرموده اند؟

کار خانه گی

شاگردان، در بارۀ فایده های صحت دو سطر بنویسند.
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درس سی و هشتم

کمک به فقرا

هدف: آشنایي با اهمیت کمک به فقرا
پرسش ها

1- آیا می دانید چرا باید به افراد نیازمند کمک کنیم؟
2- آیا تا کنون کمکي به فقرا کرده اید؟

و  افراد  ما  جامعة  در  ولي  دارند؛  وجود  نیازمند  و  فقیر  جوامع،  همة  در  گرچه 
خانواده هاي زیادي استند که فقیرند و نیاز به کمک و دستگیري دارند. دین مبین 
اسالم مسلمانان را تشویق نموده که به فقرا کمک کنند. براي درک اهمیت کمک 

به فقرا در مکتب اسالم، داستان ذیل را با دقت بخوانیم. 
با   پیامبر و  شدند  بیمار  بودند،  کودک  که  زماني  حسین  امام  و  حسن  امام 
جمعي از اصحاب بزرگوار آن حضرت به عیادت شان آمدند و به حضرت علي 
فاطمه  علي، حضرت  امام  کند.  نذر  آن ها  شفاي  براي  که  کردند  سفارش 
زهرا و فضه که خادمة آن ها بود، نذر کردند که اگر حسن و حسین شفا یابند، 
سه روز روزه بگیرند. چیزي نگذشت که هر دو شفا یافتند. آن ها براي اداي نذر 
خود روزه گرفتند. هنگام افطار، فقیري بر در خانه آمد و گفت: »السالم علیکم یا 
اهل بیت رسول اهلل«؛ سالم بر شما اي خانوادۀ رسول خدا. مستمندي از مستمندان 

مسلمین استم، غذایي به من بدهید. 
آن ها سهم خود را به او دادند و آن شب جز آب ننوشیدند. روز دوم نیز روزه 
گرفتند و موقع افطار یتیمي بر در خانه آمد و نان خواست و آن روز غذاي خود را 
به یتیم دادند و با آب افطار کردند. روز سوم نیز روزه گرفتند و وقت افطار اسیري 

بر در خانه آمد و نان خواست. باز هم غذاي خود را به او بخشیدند. 
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فرداي آن روز، حضرت پیامبر هنگامي که وارد خانة امام علی شدند، دیدند 
و  صورت  در  گرسنه گي  ولي  ایستاده؛  عبادت  محراب  در  السالم  علیها  فاطمه 
 از شدت گرسنه گي مي لرزند!  چشمان مبارکش پیداست. حسن و حسین 
پیامبر از دیدن این وضع خیلي ناراحت شدند. در همین هنگام، این آیات از 
ا  َعاَم َعَلى ُحبأِِّه ِمْسِكينًا َو َيِتيمًا َو َأِسريًا ِإنََّ سورۀ انسان نازل شد: �َو ُيْطِعُموَن الطَّ
ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّ لُنِريُد ِمنُكْم َجَزاًء َو ل ُشُكورًا�1؛ و مسکین، یتیم و اسیر را به 
 طعام مي دهند ]و مي گویند[ ما براي رضاي خداوند خاطر محبت خداوند

طعام مي دهیم و از شما پاداش و تشکر نمي خواهیم.

فعالیت

شاگردان، راجع به کمک به فقرا در گروه ها با هم صحبت کنند.

ارزیابی

1- امام علی و حضرت زهرا برای شفای امام حسن و امام حسین چه نذر 
کردند؟

2- امام علی و حضرت زهرا غذای افطاری خود را به چه کسی دادند؟

1 . انسان/ 8 و 9
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