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-----------------------------------------------------حق طبع ،توزیع و فروش کتابهای درسی برای وزارت معارف جمهوری اسالمی
افغانستان محفوظ است .خرید و فروش آن در بازار ممنوع بوده و با متخلفان برخورد
قانونی صورت میگیرد.
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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 بیپایان بر رسول خاتم -حضرت محمد مصطفی که نخستین
پیام الهی بر ایشان «خواندن» است.
چنانچه بر همهگان هویداست ،سال  1397خورشیدی ،به نام سال معارف مسمی گردید .بدین ملحوظ
نظام تعلیم و تربیت در کشور عزیز ما شاهد تحوالت و تغییرات بنیادینی در عرصههای مختلف
خواهد بود؛ معلم ،متعلم ،کتاب ،مکتب ،اداره و شوراهای والدین ،از عناصر ششگانه و اساسی نظام
معارف افغانستان به شمار میروند که در توسعه و انکشاف آموزش و پرورش کشور نقش مهمی
را ایفا مینمایند .در چنین برهه سرنوشتساز ،رهبری و خانوادۀ بزرگ معارف افغانستان ،متعهد به
ایجاد تحول بنیادی در روند رشد و توسعه نظام معاصر تعلیم و تربیت کشور میباشد.
از همینرو ،اصالح و انکشاف نصاب تعلیمی از اولویتهای مهم وزارت معارف پنداشته میشود.
در همین راستا ،توجه به کیفیت ،محتوا و فرایند توزیع کتابهای درسی در مکاتب ،مدارس و سایر
نهادهای تعلیمی دولتی و خصوصی در صدر برنامههای وزارت معارف قرار دارد .ما باور داریم،
بدون داشتن کتاب درسی باکیفیت ،به اهداف پایدار تعلیمی در کشور دست نخواهیم یافت.
برای دستیابی به اهداف ذکرشده و نیل به یک نظام آموزشی کارآمد ،از آموزگاران و مدرسان
دلسوز و مدیران فرهیخته بهعنوان تربیت کنندهگان نسل آینده ،در سراسر کشور احترامانه تقاضا
میگردد 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 ارزشهای 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 سرمایههای فردای کشور
میخواهم تا از فرصتها 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.
در پایان ،از تمام کارشناسان آموزشی ،دانشمندان تعلیم و تربیت و همکاران فنی بخش نصاب
تعلیمی کشور که در تهیه و تدوین این کتاب درسی مجدانه شبانه روز تالش نمودند ،ابراز قدردانی
کرده و از بارگاه الهی برای آنها در این راه مقدس و انسانساز 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
ج
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درس اول

منزلت احاديث نبوی
گفتار ،کردار و تقرير رسول اهلل را حديث میگويند.
گفتار پيامبر وحی است.
یفرمايد:
اطاعت از پيامبر اطاعت و پيروی از اهلل است .اهلل م 

الر ُس َ
ول[ النساء]59 :
َيا أَُّي َها َّال ِذ َ
يعوا اهللَ َوأَ ِط ُ
ين آ َمنُوا أَ ِط ُ
يعوا َّ
ترجمه :ای مؤمنان! اهلل و پيامبر او را اطاعت کنيد.
آنچه را که رسول اهلل به ما امر فرموده ،آنرا انجام میدهيم ،و
از آنچه که ما را منع نموده ،از آن خودداری مینماييم ،اهلل تعالی در

الر ُس ُ
ول َف ُخ ُذوُه َو َما َن َه ُاك ْم َعنُْه َفاْنتَ ُهوا
اين مورد میفرمايدَ  :و َما آَت ُاك ُم َّ
[الحشر ]7 :

ترجمه :چيزی را که رسول اهلل به شما امر فرموده ،آنرا بپذيريد،
و از چيزی که شما را منع نموده ،از آن بر حذر باشيد.
احکام زيادی از قرآن کريم توسط احاديث پيامبر بيان گرديده
است .

1

فعاليتها
 -1شاگردان ،با همکاری معلم برخی از احاديث پيامبر را به طور نمونه
بيان نمايند.
 -2شاگردان ،از زندهگی خود نمونههای از اطاعت پيامبر را بيان نمايند.
 -3شاگردان ،با همکاری معلم برخی از کتاب های حديث شريف را نام
بگيرند.
پرسش ها

 -1حديث را تعريف نماييد.
 -2اهلل در مورد پيروی از رسول اهلل چه فرموده است؟
 -3آيا به گفتار و کردار رسول اهلل حديث گفته میشود؟

الر ُس َ
ول را
 -4اين آيتَيا أَُّي َها َّال ِذ َ
يعوا اهللَ َوأَ ِط ُ
ين آ َمنُوا أَ ِط ُ
يعوا َّ

ترجمه نماييد.

کار خانه گی

شاگردان دو آيت درس را با ترجمۀ آن حفظ نمایند.

2

درس دوم

اقسام حديث
حديث به سه قسم است:
 -1حديث قولی :گفتار رسولاهلل را حديث قولی میگويند؛

مانند اين فرمودۀ رسول اهلل :مْ
«الُ ْسِل ُم َم ْن َسِل َم مْالُ ْسِل ُمو َن ِم ْن

ِل َسا ِنِه َو َي ِدهِ» رواه البخاری .ترجمه :مسلمان کامل کسی است ،که

مسلمانان دیگر از ضرر زبان و دست او در امان باشند.

 -2حديث فعلی :کردار و عمل رسول اهلل را حديث فعلی

«صَّلى َر ُس ُ
ولاهللِِ ،ح َ
ني
میگويند؛ مانند اين فرمودۀ رسولاهللَ :
َساَف َر َر ْك َعتَينْ ِ َ ،و ِح َ
ني أََقاَم أَ ْرَب ًعا» ترجمه :رسول اهلل در حالت سفر
دو رکعت و در حالت اقامت چهار رکعت نماز خواند.

 -3حديث تقريری :وقتی يک صحابی کاری را نزد رسول اهلل
انجام داده باشد و رسول اهلل از آن منع نکرده باشد ،آنرا
حديث تقريری میگويند؛ مانند :نيزه بازی حبشيان در مسجد
نبوی.

3

فعاليتها
در احاديث ذيل حديث گفتار ،کردار و تقرير را نشانی کنيد:
 -1شخصی از رسول اهلل پرسيد :کدام مسلمان بهتر است؟ پيامبر
مسلمان بهتر آن است ،که مسلمانان دیگر از ضرر زبان و دست او در
فرمود:
ِ
امان باشند .رواه مسلم

 -2رسول اهلل در روز عيد اضحی ،اول نماز خواند ،بعد از آن خطبه گفت
در آخر ذبح کرد .متفق عليه
پرسش ها

 -1احاديث به چند قسم است؟
 -2حديث قولی را تعريف نماييد.
 -3حديث فعلی را تعريف نماييد.
 -4حديث تقريری را تعريف نماييد.
کار خانه گی

شاگردان ،درس را در کتابچه های خود بنويسند.

4

درس سوم

شفاعت
شفاعت سفارش را میگويند.
اهلل تعالی در روز آخرت به نيکو کاران و صالحين اجازۀ شفاعت را
ميدهد.
بدون اجازۀ اهلل هيچ کس شفاعت کرده نميتواند.
مسلمانان نيکوکار مسلمانان گنهگار را شفاعت ميکنند.
شفاعت سبب بخشيدن گناه و داخل شدن به جنت میگردد.
هر پيامبر شفاعت امت خود را ميکند.
رسول اهلل نخستين شفاعت کنندۀ روز قيامت است.
مردم صالح اين امت ،حق شفاعت را دارند.
قاری قرآن کريم از خانوادۀ خود ده نفر را شفاعت مينمايد.
شهيد هفتاد نفر را شفاعت ميکند.
کردار شايستۀ مسلمان ،شفاعت کنندۀ وی ميباشد.
قرآن کريم ،تالوت کننده خود را شفاعت ميکند.

5

فعاليتها
 .1شاگردان ،با همکاری معلم در مورد شفاعت باهم گفتگو نمايند.
 .2چرا برای قاری قرآن کريم حق شفاعت داده شده است؟ در اين باره با
هم گفتگو نماييد.
 .3اهل شفاعت در روز قیامت کدام اشخاص اند؟ در مورد گفتگو نماييد.
پرسش ها

 .1شفاعت چه را میگويند؟
 .2پيامبران چه کسانی را شفاعت میکنند؟
 .3شهيد چند نفر را شفاعت کرده میتواند؟
 .4قرآن کريم چه کسی را شفاعت میکند؟
کار خانه گی

شاگردان ،در بارۀ شفاعت با اعضای خانوادۀ خود گفتگو نمايند.

6

درس چهارم

مقام صحابۀ کرام
اصحاب جمع صحابی است.
صحابی :شخصی راگويند که پيامبر را ديده و به او ايمان آورده
و در حالت ايمان وفات نموده باشد.
اصحاب کرام در نشر دين با رسول اهلل مشکالت زيادی را
متحمل شده و هر نوع قربانی مالی و جانی را داده اند.
اصحاب کرام از لحاظ مرتبه بهترين های امت اسالمي استند.
اصحاب رسول اکرم مشعل راه هدايتاند ،که در پيروی از آنان
مسلمانان راه هدايت را میيابند.
پيامبر ما را به محبت و اخالص با صحابۀ کرام تاکيد نمودهاند.
ما همه صحابۀ کرام را احترام مینماييم.
توهين و ناسزا گفتن به صحابۀ کرام گناۀ بزرگ است.

ابوبکر صديق ،عمر ،عثمان ،علی ،زبير ،خدجية الکبری ،عايشه و
فاطمة الزهراء رضی اهلل عنهم از مشهور ترين صحابۀ کرام اند.

7

فعاليتها
 -1نخستين پیروان پيامبر کیها بودند؟ آنها دين را چگونه به جهانيان
رسانيدند؟ در مورد باهم صحبت نماييد.
 -2صحابۀ را که در دنيا برای شان بشارت جنت داده شده است ،نام
بگيريد.
 -3نخستين صحابی که ايمان آورده ،نام بگيريد.

پرسش ها

 -1صحابی به چه کسی گفته میشود؟
 -2پيغمبر در مورد صحابۀ کرام به امت خود چه سفارش های
را ارائه نموده است؟
 -3چند صحابی مشهور را نام بگیرید.
کار خانه گی

شاگردان ،درس را در کتابچه های خود بنويسند.

8

درس پنجم

قسم خوردن
مسلمان بايد از قسم خوردن پرهيز نمايد.
قسم خوردن زياد ،نشانۀ منافق است.
اگر مسلمان به قسم خوردن مجبور شود ،به نام اهلل و يا صفات

او تعالی قسم بخورد ،در اين مورد رسول اهلل فرموده اندَ « :م ْن
َكا َن َحاِل ًفا َفْليَ ْحِل ْ
ت» رواه البخاري
ف ِباهللِ أَ ْو ِليَ ْص ُم ْ

ترجمه :اگر کسی قسم ياد میکند ،به نام-اهلل-قسم بخورد و يا

خاموش باشد.
بعضی از الفاظ قسم قرار ذيل میباشد:

الم اهللِ
َ -۱واهللِ  -۲بِاهللِ  -۳تَاهللِ ِ -۴ب ِع َّزةِ اهللِ  -۵ب ِ َک ِ

قسم خوردن به سر اوالد ،زيارت ،آسمان ،مسجد و ...گناه بزرگ
است که پيامبر ما را از آن منع کرده است.

9

فعاليتها
 -1شاگردان ،با همکاری معلم از بعضی جاهای نام ببرند ،که مردم برآنها
یکنند.
قسم یاد م 
 -2ايا با دوست خود برای سخن نگفتن قسم خوردن جواز دارد؟ در اين
مورد با هم گفتگو نماييد.
 -3حديث درس را از ياد بخوانيد.
پرسش ها

 -1بدون ضرورت قسم خوردن نشانۀ چيست؟
 -2اگر مسلمان به قسم خوردن مجبور شود ،به چه چيز قسم یادکند؟
 -3رسول اهلل در بارۀ قسم خوردن چه فرموده اند؟
 -4آيا بهغير از نامها و صفات خداوند متعال به چيزهای دیگر قسم
خوردن جواز دارد؟
کار خانه گی

شاگردان ،درس را در کتابچه های خود بنويسند.
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درس ششم

انواع قسم
قسم به سه نوع است:
 -1قسم لغو :بدون قصد ،قسم ياد کردن را قسم لغو میگويند؛ مانند:
عادت برخی از مردم که میگويند :واهلل اين چنين بود ،در حالي که
ارادۀ قسم کردن را ندارند.
قسم لغو گناه نبوده و کفاره نيز الزم نمیگردد.
 -2قسم منعقده :قسم ياد کردن به خاطر انجام کار و يا نکردن
آن را در آينده قسم منعقده میگويند .اگر کسی بر خالف قسم خود
عمل نمايد ،کفاره بر وی الزم میگردد.
 -3قسم غموس :به دروغ و بر خالف حقيقت و بهطور قصدی در بارۀ
يک موضوع گذشته قسم ياد کردن را قسم غموس میگويند.

مانند :کسی از يک موضوع آگاه باشد ،که صورت نگرفته؛ اما قصدا ً

قسم ياد کند که اين کار صورت گرفته است.
قسم غموس سبب داخل شدن انسان ،به دوزخ میگردد.
قسم غموس گناه بزرگ است و قابل بخشيدن به کفاره نيست؛ باید
انسان دايم به درگاه خداوند عذر و زاری کند تا گناهش را ببخشد.
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فعاليتها
 -1شاگردان ،به نوبت خود مثال های قسم لغو ،منعقده و غموس را بگويند
و همچنين حکم آن هارا بيان نمايند.
 -2چشم پوشی از حق کسی دیگر و بااليش قسم خوردن ،کدام نوع قسم
است؟ در اين مورد گفتگو نماييد.

پرسش ها

 -1قسم به چند نوع است؟
 -2قسم لغو را تعريف نماييد.
 -3قسم منعقده را بيان نماييد.
 -4قسم غموس را ضمن يک مثال تعريف نماييد.
کار خانه گی

شاگردان ،انواع قسم را در کتابچه های خود بنويسند.
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درس هفتم

شرک

شرک بزرگترين گناه است.

یفرمايد :إِ َّن
اهلل تعالی مشرک را نميبخشد .اهلل تعالی در اين مورد م 
اهللَ اَل َي ْغ ِفُر أَ ْن ُي ْش َر َك بِه َوَي ْغ ِف ُر َما دُو َن َذِل َ
ك مِلَ ْن َّي َشآُء[ النساء ]48 :
ِ

ترجمه :اهلل تعالی تنها شرک را نمي بخشد ،و غير از شرک گناهان

دیگر را به کسی که اراده کند ،میبخشد.
ما بايد از اعمال شرکی پرهيز نماييم.
چند نمونه از اعمال شرکی:

 -1غير از اهلل کسی دیگری را عبادت کردن
 -2کسی دیگری را با اهلل در ذات و صفات شريک ساختن
 -3رفتن و باور کردن به سخنان ساحر
 -4به جز اهلل به کسی دیگری علم غيب را ثابت کردن
 -5در اعمال نيک ريا کردن
 -6بدون اسباب غير از اهلل از کسی دیگر همکاری خواستن
اگر کسی از شرک توبه کند ،اهلل تعالی توبۀ او را قبول میکند.
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فعاليتها
 -1کائنات را کی خلق نموده؟ آفتاب ،مهتاب و ستاره ها را کی در هوا نگه داشته
یکند و اليق عبادت کيست؟
است؟ باران را کی نازل م 
 -2برای همکاری خواستن -بدون اسباب از مخلوق چند مثال بياوريد.

پرسش ها

 -1آيا شرک بزرگترين گناه است؟
 -2کسی که در حالت شرک بميرد ،آيا خداوند او را میبخشد؟
 -3کدام اعمال شرک شمرده میشود؟
 -4آيا توبۀ مشرک در زنده گی اش قبول میشود؟
کار خانه گی

شاگردان ،درس گذشته را در کتابچه های خود بنويسند.
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درس هشتم

انواع شرک

شرک به دو قسم است:
 -1شرک اکبر
 -2شرک اصغر
کسی را در عبادت با اهلل تعالی شريک کردن ،شرک اکبر گفته
میشود.
شرک اکبر انسان را از اسالم خارج میسازد و برای ابد در دوزخ
جایش میشود.
شرک اصغر گناهی است که در احاديث ،شرک خوانده شده است،
تا مردم از آن خود داری نمايند.
هر چند شرک اصغر هم از گناهان بزرگ است؛ ولی انسان را از
اسالم خارج نمي سازد.
بهطور مثال :غير از اهلل تعالی به چيزی دیگری قسم خوردن و يا ريا
کردن شرک اصغر گفته میشود.
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فعاليت ها
 -1با همکاری معلم نمونههای از شرک اکبر و شرک اصغر را بگوييد.
یشود؟ در اين مورد از معلم خود
 -2چرا ريا شرک اصغر شمرده م 
بپرسید.

پرسش ها

 -1شرک به چند قسم است؟
 -2شرک اکبر را تعريف نماييد.
 -3دو مثال شرک اصغر را بيان داريد.
 -5کدام نوع شرک مسلمان را از اسالم خارج میسازد؟
 -6آيا ريا شرک شمرده میشود؟
کار خانه گی

شاگردان ،درس فوق را در کتابچه های خود بنويسند.
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درس نهم

ريا

خود نمايی را ريا میگويند.
یدهيم.
ما کارهای نيک را برای رضای اهلل تعالی انجام م 
عمل ريا کارانه ثواب ندارد ،زيرا ريا کار رضای اهلل تعالی را نمي خواهد.
اخالص شرط قبول شدن عمل نيک است .رسول اهلل فرموده

اند« :إنمََّا َ
األ ْع َم ُ
ات» رواه البخاري
ال ِبالنِّيَّ ِ
ِ

ترجمه :ثواب اعمال بر اساس نيت ها سنجيده میشود.

ريا گناه بزرگ است ،رسول اهلل میفرمايد« :ريا کردن شرک
خفی است».
انجام دادن اعمال فرضی در پيش روی مردم ريا گفته نمي شود.
ما از ريا کردن پرهيز میکنيم.
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فعاليتها
 -1در بارۀ ريا با هم گفتگو نماييد.
یدهد ،آيا صدقۀ او قابل قبول است؟ در
 -2اگر کسی برای شهرت صدقه م 
اين مورد با هم گفتگو نماييد.
 -3در کلمات ذیل ،کلمۀ ضد ريا را نشانی کنيد:
(راستی ،اخالص ،قناعت)

پرسش ها

 -1ريا چه را میگويند؟
 -2آيا ريا گناه بزرگ است؟
 -3رسول اهلل در بارۀ ريا چه فرموده است؟
کار خانه گی

شاگردان ،در بارۀ ريا با اعضای خانوادۀ شان گفتگو نمايند.
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درس دهم

احکام شرعی ()1

دين مبين اسالم در همه بخش های زنده گی ما را رهنمايی نموده
است ،چيزی که به نفع ما است ،به آن امر فرموده و يا روا دانسته و
چيزی که به ضرر ما است ،از آن منع فرموده است.
احکام شريعت به دو قسم است:
 -1اوامر

اوامر :عبارت از احکامي است که اهلل تعالی به انجام دادن آن امر
نموده اند.
 -2نواهی

نواهی :عبارت از احکامي است که در شريعت از آن منع شده است.
یگردد.
انجام دادن آن گناه بوده و سبب نارضايتی اهلل تعالی م 
یشود:
اوامر از نگاه اهميت به اقسام ذیل تقسيم م 
یباشيم .انجام دادن
فرض :حکمي است ،که به انجام دادن آن مکلف م 
آن ثواب و ترک آن گناه دارد و انکار کردن از آن کفر است؛ مانند:
نمازهای پنجگانۀ فرضی و روزۀ فرضی.
واجب :حکم آن مانند فرض الزمي بوده و ثواب دارد و ترک آن موجب
یشود؛ مانند :ادای نمازهای عيدين،
گناه و منکر آن فاسق شمرده م 
نماز وتر و دعای قنوت.
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سنت :حکمي است که انجام دادن آن ثواب و ترک آن موجب مالمتی

میگردد؛ مانند :شش رکعت سنت ظهر ،چهار رکعت پيش از فرض و
دو رکعت هم بعد از فرض.

مستحب :عملی را گويند که انجام دادن آن ثواب دارد و ترک آن نه گناه

دارد و نه مالمتی.

مباح :عملی را گويند که انجام دادن و ترک آن نه ثواب دارد و نه گناه،

مانند :شکار کردن.
فعاليتها

 -1به همکاری معلم چند نمونۀ دیگر از فرض ،سنت ،مستحب و مباح را
بيان نماييد.
 -2حکم اسراف ،حج ،غيبت ،زکات ،دزدی و سالم دادن را در اسالم بيان نماييد.
پرسش ها

 -1احکام شرعی به چند قسم است؟
 -2فرض کدام حکم را میگويند؟
 -3سنت و مستحب کدام احکام را میگويند؟
 -4مباح را تعريف نماييد.
کار خانه گی

شاگردان ،متن درس را در کتابچه های خود بنويسند.
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درس يازدهم

احکام شرعی ()2

دين مبين اسالم ما را از کارهایی که به ضرر ما باشد ،منع کرده
است .علمای کرام کارهای ناروا را به دو نوع تقسيم نموده اند ،که
قرار زیر است:
-1حرام :عملی راگويند ،که ترک آن فرض باشد ،مانند :قتل ،دزدی،
غيبت و...
مکروه :عملی را گويند ،که در شريعت ناپسند دانسته شده است.
مکروه به دو نوع است:
الف :مکروه تحريمی :عملی را گويند ،که شريعت آن را منع کرده
است و انجام دادن آن گناه دارد ،مگر نسبت به حرام يک درجه
پايين تر قرار دارد ،مانند :رو به قبله نشستن در وقت قضای حاجت
و يا بازی کردن به موهای سر در وقت نماز.
ب :مکروه تنزيهی :عملی را میگويند که ترک آن بهتر و انجام دادن
آن مالمتی است؛ مانند :دراز خواندن رکعت دوم نسبت به رکعت
اول.
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فعاليتها
 -1شاگردان ،به دو گروه تقسيم شوند ،يک گروه پنج مثال از حرام و گروه
دیگر پنج مثال از مکروه را به دیگران بیان کنند.
 -2حرام و مکروه چه فرق دارند؟ بيان داريد.
پرسش ها

 -1حرام را ضمن يک مثال تعريف نماييد.
 -2آيا مکروه تحريمي را ميشناسيد؟ دو مثال آن را بيان نماييد.
 -3مکروه تنزيهی کدام عمل را میگويند؟ چند مثال آنرا در نماز ذکر
نماييد.
 -4حرام و فرض با هم چه تفاوت دارند؟
کار خانه گی

شاگردان ،متن درس را در کتابچههای خود بنويسند.
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درس دوازدهم

فرضهای غسل

شستن همه بدن را غسل میگويند.
فرض های غسل

در غسل سه چيز فرض است:
 -1مضمضه :شستشو دهن را با آب مضمضه گویند.
 -2استنشاق :کشیدن آب را در بينی و دوباره دور کردن آن را
استنشاقگويند.
 -3شستن تمام بدن :آب را طوری به سر تان بریزید که هیچ جای
بدن خشک نماند.
یاد آوری :رساندن آب به بیخ موهای زنان کفایت میکند و نیاز به
باز کردن گیسوان نیست.
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فعاليتها
 -1در مورد فوايد غسل با همکاری معلم با هم گفتگو نماييد.
 -2در مورد آداب غسل با هم گفتگو نماييد.

پرسش ها

 -1غسل را تعريف نماييد.
 -2در غسل ،چند فرض است؟
 -3مضمضه و استنشاق چه را میگويند؟
 -4آيا در غسل برای زنان باز کردن گيسوان الزمي است؟
کار خانه گی

جواب سؤالهای درس را در کتابچههای خود بنويسيد.
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درس سيزدهم

موجبات غسل

چيزی که غسل را الزم میگرداند ،آن را موجبات غسلگويند.
غسل به دو نوع است:

الف :غسل فرض .ب :غسل سنت.
الف :غسل فرض :به هر مسلمان عاقل و بالغ در حاالت زیر غسل
فرض میگردد:
احتالم :الزم شدن غسل در حالت خواب را احتالمگويند.
جماع :مباشرت و يکجا شدن زن و شوهر را جماعگويند.
حيض :مريضی ( عادت) ماهوار زن را حيضگويند.
نفاس :مريضی مادر بعد از تولد طفل را نفاسگويند.
ب :غسل سنت :در حاالت زیر غسل کردن سنت است:
غسل برای نماز جمعه
غسل برای نمازهای هر دو عيد
غسل قبل از بستن احرام.
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فعاليتها
 -1اهميت نظافت را در دين اسالم بيان نماييد.
 -2آيا بدون غسل در حالت جنابت نماز خواندن جواز دارد؟
 -3در مورد فوايد غسل باهم گفتگو نماييد.

پرسش ها

 -1غسل چند نوع است؟ بيان داريد.
 -2در کدام حاالت غسل فرض میگردد؟
 -3در کدام حاالت غسل سنت است؟
کار خانه گی

شاگردان ،جواب پرسشهای درس را در کتابچههای خود بنويسند.
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درس چهاردهم

روزه

تعريف روزه :ترک خوردن ،نوشيدن و جماع را به نيت عبادت از
صبح صادق تا غروب آفتاب ،روزه گويند.
روزه یکی از بناهای پنجگانۀ اسالم است.
رسول اهلل در بارۀ روزه چنين فرموده است( :برای روزه دار دو
خوشی است :يک خوشی در وقت افطار و خوشی دیگر در وقت
مالقات با اهلل تعالی) رواه مسلم
فوايد روزه

روزه موجب قوت ايمان مسلمان میگردد.
روزه سپر مسلمان است و او را از دوزخ نجات ميدهد.
روزه برای صحت انسان مفيد است.
روزه سبب ايجاد ترحم در قلب مسلمان میگردد.
روزه به مسلمان درس صبر و امانتداری ميدهد.
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فعاليتها
 -1در بارۀ وقت آغاز و ختم روزه با هم گفتگو نماييد.
 -2کدام چيزها از ،شکننده های روزه به شمار میرود؟ در اين باره با هم
گفتگو نماييد.

پرسش ها

 -1روزه را تعريف نماييد.
 -2روزه بنای چندم اسالم است؟ بيان داريد.
 -3روزه برای صحت چه فايده دارد؟
کار خانه گی

شاگردان ،در بارۀ فوايد روزه يک مقاله بنويسند.
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درس پانزدهم

فرضيت روزه

روزه در ماه مبارک رمضان بر هر مسلمان عاقل و بالغ فرض
است.

الصيَاُم َك َما
اهلل میفرمايدَ :يا أَُّي َها َّال ِذ َ
ين آ َمُنوا ُكتِ َب َعَليْ ُك ُم ِّ
ين ِم ْن َقبِْل ُك ْم َل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن .سورۀ البقره آیۀ 183
ُكتِ َب َعَلى َّال ِذ َ

ترجمه :ای مؤمنان! روزه باالی شما فرض شده ،چنانکه قبل از شما

بر امت های دیگر هم فرض گرديده بود ،تا شما پرهيزگار شويد.
فضايل ماه مبارک رمضان

در ماه مبارک رمضان قرآن کريم نازل گرديده است.
رسول اهلل در بارۀ ماه رمضان چنين فرموده اند :با آمدن ماه
مبارک رمضان دروازه های جنت باز میگردند ،دروازه های دوزخ
بسته میشوند و شيطانهای بزرگ قيد میشوند.
رمضان ماه صبر است که پاداش آن جنت میباشد.
رمضان ماه برکت است ،رزق مسلمان در آن زياد ميشود ،دهۀ اول
آن رحمت ،دهۀ دوم آن بخشش و دهۀ آخر اين ماه وسيلۀ نجات از
آتش دوزخ میباشد.
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فعاليتها
 -1چرا رمضان ماه صبر خوانده شده است؟
 -2درباره موضوع زیر باهمدیگر بحث کنید:
دهۀ اول روزه دهۀ رحمت ،دوم آن بخشش و دهۀ آخر آن وسيلۀ نجات
از آتش دوزخ است.
پرسش ها

 -1روزه باالی کدام شخص فرض میگردد؟
 -2دليل فرضيت روزه را بگوييد.
 -3ترجمه آيت درس را در کتابچه های خود بنويسيد.
 -4فضايل ماه رمضان را بيان نماييد.
کار خانه گی

شاگردان ،در بارۀ فضايل ماه رمضان يک مقاله بنويسند.
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درس شانزدهم

اقسام روزه
روزه از نگاه حکم به انواع ذیل تقسيم گرديده است:
 -1فرض  -2واجب  -3سنت  -4ناروا
 -1روزۀ فرض :مانند روزۀ ماه رمضان ،روزه های نذری.
 -2روزۀ واجب :مانند بجا آوردن روزۀ قضايی بعد از فاسد شدن
روزۀ نفلی.
 -3روزۀ سنت :در حاالت ذیل روزه گرفتن سنت است:
روزۀ روز نهم و دهم ماه محرم؛
روزۀ روز عرفه؛
روزۀ روز دوشنبه و پنجشنبه هر هفته؛
روزۀ روزهای سيزدهم ،چهاردهم و پانزدهم ماههای قمری.
 -4روزۀ ناروا :روزه گرفتن در روز شک که ماه رمضان ثابت
نشده باشد و مردم آن را به نيت روزۀ فرضی بگيرند .اين چنين
روزه ناروا و صاحبش گناهکار است.
همچنين روزه گرفتن در روزهای هر دو عيد ناروا است.
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فعاليتها
 -1روز هایی را که روزه گرفتن در آن ها ثواب دارد ،نام ببريد.
 -2در بارۀ روز هایی که روزه گرفتن در آن ها ناروا است ،با هم گفتگو
نماييد.

پرسش ها

 -1روزه از نگاه حکم چند قسم است؟
 -2يک مثال از روزۀ فرضی را بگوييد.
 -3در کدام روزها روزه سنت است؟
 -4در کدام روزها روزه ناروا است؟
کار خانه گی

شاگردان ،با همکاری اعضای خانوادۀ شان فضايل روزۀ ماه شوال
و روز عرفه ،را در کتابچههای خود بنويسند.
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درس هفدهم

مفسدات روزه

شکننده های روزه را مفسدات روزه میگويند.
مفسدات روزه قرار ذيل میباشد:
 -1خوردن و نوشيدن قصدی :خوردن و نوشيدن قصدی روزه را
فاسد ميکند .اگر کسی در حالت فراموشی چيزی را بخورد و يا
بنوشد ،روزه اش فاسد نمیگردد.
 -2قی کردن قصدی :اگر روزه دار قصدا ً قی کند ،روزه اش فاسد
میشود؛ ولی اگر کسی به علت مريضی قی کند ،روزۀ اش فاسد
نمیشود.
 -3حيض :عادت ماهوار زنان ،روزه را فاسد ميسازد و در اين
حالت روزه گرفتن جواز ندارد.
 -4نفاس :اگر زن روزهدار طفل به دنيا آورد ،روزۀ او فاسد میگردد
و تا زمان معين برايش روزه گرفتن جواز ندارد.
 -5جماع :جماع کردن نيز روزه را فاسد ميسازد.
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فعاليتها
 -1در بارۀ مفسدات روزه با هم گفتگو نماييد.
 -2پيچکاری کردن روزه را فاسد نميسازد .در اين مورد با هم گفتگو نماييد.

پرسش ها

 -1مفسدات روزه را بيان نماييد.
 -2آيا در حالت فراموشی ،خوردن و نوشيدن چيزی ،روزه را فاسد
ميسازد؟
 -3قی کردن در کدام حالت روزه را فاسد ميسازد؟
 -4آيا برای زن در حالت حيض و نفاس روزه گرفتن جواز دارد؟
کار خانه گی

شاگردان ،جواب پرسشهای فوق را در کتابچههای خود بنويسند.
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درس هجدهم

تراويح
در ماه مبارک رمضان خواندن بيست رکعت نماز تروايح سنت
مؤکد است.
نماز تروايح بعد از نماز خفتن دو دو رکعت خوانده میشود.
ادا کردن نماز تروايح با جماعت ثواب دارد.
رسول اهلل و صحابۀ کرام نماز تراويح را با جماعت ادای
کرده اند.
حضرت عمر در وقت خالفت خويش مسلمانان را به ادا
بيست رکعت نماز تراويح ،رهنمايی کرده اند.
در نماز تراويح امام به جهر قرائت میکند.
ختم قرآن کريم یک بار در نماز تراويح مستحب است.
ادا کردن نماز تراويح به طور انفرادی جواز دارد.
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فعاليتها
 -1آيا تا حال در نماز تراويح اشتراک کرده ايد؟ با نماز های دیگر چه فرق
دارد؟
 -2در نماز تراويح قرآن کريم بايد چگونه خوانده شود؟ در اين مورد از
معلم خود معلومات بخواهيد.

پرسش ها

 -1نماز تروايح در کدام وقت ادا میگردد؟
 -2نماز تراويح چگونه ادا میگردد؟
 -3نماز تراويح چه حکم دارد؟
 -4حضرت عمر مسلمانان را به خواندن چند رکعت نماز
تراویح رهنمایی کرده است.
کار خانه گی

شاگردان ،پرسشهای فوق را در کتابچههای خود بنويسند.
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درس نزدهم

اعتکاف

اعتکاف در لغت یعنی گذراندن مدت زمانی در يک جای؛ اما در اصطالح
گذراندن مدت زمانی را در مسجد به نيت عبادت اعتکافگويند.
اعتکاف در ده روز اخير ماه مبارک رمضان سنت است .رسول اهلل
هر سال در دهۀ اخير ماه مبارک رمضان اعتکاف ميکرد.
شرط های اعتکاف

 -1اسالم :اعتکاف کننده بايد مسلمان باشد.
-2عقل :اعتکاف کننده بايد عاقل باشد ،اعتکاف ديوانه صحيح
نميباشد.
 -3مسجد :اعتکاف بايد در مسجد انجام شود؛ اما زن ميتواند ،که
در خانۀ خود به طور جداگانه اعتکاف کند.
 -4نيت کردن اعتکاف
 -5پاک بودن از حيض و نفاس
برخی از مسايل اعتکاف

 -اعتکاف کننده میتواند در حاالت ذیل از مسجد خارج شود:

 -1برای رفع حاجت

 -2برای ادا کردن نماز جمعه

 -3برای ضرورت ،مانند :بيرون بر آمدن برای خوردن ،نوشيدن و

دوا گرفتن
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فعاليتها
طهای اعتکاف را از ياد بگوييد.
 -1به نوبت تعريف و شر 
 -2در اعتکاف بايد کدام اعمال را انجام دهيم؟ در اين مورد باهم گفتگو
نماييد.
پرسش ها

 -1اعتکاف را تعريف نماييد.
 -2اعتکاف چه حکم دارد؟
 -3رسول اهلل در کدام روزها اعتکاف ميکرد؟
 -4شروط اعتکاف را بيان نماييد.
 -5در کدام حاالت اعتکاف کننده ميتواند که از مسجد خارج شود؟
کار خانه گی

شاگردان ،شرطهای اعتکاف را به تعبير خود در کتابچههای خود
بنويسند.
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درس بيستم

صدقۀ فطر
با طلوع صبح روز اول عيد فطر ،صدقۀ فطر واجب میگردد؛ همچنان
پيش از فرا رسيدن عيد فطر ،در ماه رمضان نيز ادای آن جواز دارد.
رسول اهلل در بارۀ صدقۀ فطر فرموده اند :صدقۀ فطر برای
روزهدار پاکی از گناهان و برای مسکينان طعام است.
اندازۀ صدقۀ فطر

نيم صاع گندم :که با يک کيلو و هشت صد گرام برابر ميباشد.
همچنان قيمت مقدار فوق به افغانی هم جواز دارد.
شروط صدقۀ فطر

صدقه دهنده بايد ،مسلمان ،آزاد و غنی (مالک نصاب) باشد.
پدر ،صدقۀ فطر خود و کسانی که نفقۀ آنان بر عهدۀ وی واجب
است ،مثل زن و اوالد ،باید پرداخت کند.
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فعاليتها
 -1هر شاگرد بايد مجموع مقدار سرسایۀ افراد خانوادۀ خود را معلوم سازد.
یدهد؟
 -2سرپرست خانوادۀ شما صدقۀ فطر را به کی م 
 -3صدقۀ فطر را چه وقت باید بدهيد؟
پرسش ها

 -1صدقۀ فطر چه وقت واجب میگردد؟
 -2رسول اهلل در بارۀ صدقۀ فطر چه فرموده اند؟
 -3مقدار و اندازۀ صدقۀ فطر را بگوييد.
 -4صدقۀ فطر بر کی واجب میگردد؟
 -5آيا صدقۀ فطر اطفال داده ميشود؟
کار خانه گی

شاگردان ،پرسشهای فوق را در کتابچههای خود بنويسند.
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درس بيست و يکم

زکات

زکات رکن مهم اسالم است ،که در سال دوم هجری فرض گرديده
است.
زکات در لغت به معنای پاکی و زيادت است و در اصطالح مقدار
معينی از مال است که اغنياء آن را به حکم شريعت به مستحقين
میدهند.

اهلل تعالی مسلمانان را به دادن زکات امر فرموده استَ  :وآُتوا
الز َكاةَ يعنی زکات بدهيد.
َّ
شرط های فرضيت زکات

در شرايط زیر بر يک مسلمان زکات فرض میگردد:
 -1زکات دهنده بايد عاقل و بالغ باشد.
 -2مال وی به اندازۀ نصاب رسيده باشد.
 -3مال او از نياز مندی های اساسی مانند ،خانه ،وسيلۀ حمل و نقل
و کاال اضافه باشد.
 -4قرضدار نباشد.
 -5از مال او يک سال گذشته باشد ،به استثنای ميوهها و غلهها که
در آن ها گذشت يک سال شرط نيست.
فوايد دادن زکات:

 زکات دهنده به دادن زکات ،مال خود را پاک ميسازد و اهلل تعالی41

بقیه مال او را پر برکت میسازد.
زکات دادن مبارزه بر ضد فقر و همکاری با محتاجان است.
دادن زکات سبب کسب دعای محتاجان میگردد.
با دادن زکات در ميان مسلمانان محبت زياد میشود.
فعاليتها
 -1در مورد فوايد زکات با هم گفتگو نماييد.
یشود .در اين باره گفتگو نماييد.
 -2با دادن زکات مال مسلمان پاک م 
 -3تفاوتهای زکات و صدقه را بيان نماييد.
پرسش ها

 -1زکات را در لغت و اصطالح تعريف نماييد.
 -2داشتن چه شرايطی زکات دادن را بر مسلمان فرض
میگرداند؟
 -3دادن زکات چه فواید دارد؟
کار خانه گی

شاگردان ،با همکاری اعضای خانوادۀ خود در بارۀ فوايد زکات مقالۀ
بنويسند.
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درس بيست و دوم

نصاب زکات
نصاب :اندازۀ معينی از مال است ،که در آن زکات فرض میگردد.
اگر يک شخص از يک سال بدينسو مالک  595گرام نقره باشد؛
و از ضرورت های او اضافه باشد ،پس اين شخص بايد از هر چهل
گرام آن ،يک گرام نقره و يا قيمت آن را زکات بدهد.
زکات از اموال ذيل داده میشود:
 -1معادن
 -2اشيای تجارتی
 -3ميوه ها و غله ها
 -4حيوانات
نصاب نقره و طال

الف) نقره :هر گاه نقره به دو صد درهم و يا  595گرام برسد ،و
شرط آن را دارا باشد ،زکات در آن الزم میگردد.
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ب) طال :نصاب طال ( )20مثقال است ،که يک مثقال طال ()۴،۲۵
گرام وزن دارد؛ پس ( )20مثقال طال ( )85گرام وزن دارد.
وقتی يک شخص به اندازۀ ( )85گرام طال داشته باشد و يک سال
بر آن بگذرد ،و از ضرورت های اساسی او اضافه باشد ،در هر چهل
گرام آن يک گرام طال و يا قيمت آن زکات داده میشود.
ياد آوری :در پول های مروج بر اساس نصاب نقره زکات فرض
میگردد ،پس اگر يک شخص به اندازۀ قيمت ( )595گرام نقره
پول داشته باشد ،بر وی زکات فرض میگردد.
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فيصدی زکات

از نقره ،طال و پول دو نيم فيصد (از هر چهل واحد يک واحد) زکات
داده میشود.

فعاليت
 -1شاگردان ،به دو گروه تقسيم شوند .يک گروه در باره درس بپرسد و گروه
دوم جواب آن را بگويد.
یشود؟ در اين باره
 -2در عصر حاضر قيمت ( )595گرام نقره چند افغانی م 
از معلم تان همکاری بخواهيد.

پرسش ها

 -1نصاب زکات را بيان نماييد؟
 -2در کدام مال ها زکات فرض میگردد؟
 -3نصاب نقره را بيان داريد.
 -4نصاب طال چه اندازه است؟ بیان درید.
 -5زکات پول نقد چگونه تعيين میگردد؟
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کار خانه گی

پیرامون سوالهای ذيل ،يک مقالۀ بنويسيد که از هشت سطر کم
نباشد:
 -1چرا زکات تنها باالی اغينا فرض میگردد؟
 -2چرا زکات تنها به مردم نيازمند داده ميشود؟
 -3زکات چگونه در جامعه احساس اتحاد و همدردی را به بار
میآورد؟
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درس بيست و سوم

زکات غله ها ،دانه ها و ميوهها

در درس گذشته آموختيد که برای فرض شدن زکات در حاصالت زمين،
نصاب و گذشت سال شرط نيست؛ پس وقتی که حاصل زمين جمع شود،
کم باشد يا زياد  ،بايد از آن زکات داده شود.
زمين از نگاه حاصالت به دو قسم است:
قسم اول

زمينی که به واسطۀ چرخ و يا ماشين آبياری میگردد ،از حاصالت
آن حصۀ بيستم در زکات داده ميشود ،به طور نمونه از هر بيست
سير گندم يک سير آن زکات داده ميشود.
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قسم دوم

زمينی که به واسطۀ باران و يا به آب جاری آبياری میگردد ،از حاصالت
یشود ،يعنی از هر ده سير گندم يک سير آن
آن حصۀ دهم زکات داده م 
زکات داده ميشود.
فعاليت
 -1شاگردان ،با تشخيص زمين های قریۀ خود ،واضح سازند که حصۀ
دهم و يا بيستم آن در زکات داده میشود؟
 -2اگر حاصالت زمين صد سير گندم باشد ،چند سير آن بايد در زکات
داده شود؟
پرسش ها

 -1آيا در غله ها ،دانه ها و ميوه ها زکات است؟
 -2آيا برای دادن زکات از غله ها ،دانه ها و ميوهها نصاب و گذشت
سال شرط است؟
 -3از کدام ميوه ها و حاصالت ،حصۀ دهم آن زکات داده ميشود؟
 -4از کدام حاصالت و ميوهها حصۀ بيستم آن زکات داده ميشود؟
کار خانه گی

شاگردان ،جواب پرسشهای درس را در کتابچههای خود بنويسند.
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درس بيست و چهارم

زکات حيوانات

در شتر ،گاو و گوسفند وقتی زکات فرض میگردد ،که نصاب را
تکمیل کند ،چرنده باشد و يک سال بر آن گذشته باشد.
 -1نصاب شتر

در پنج شتر چرنده ،زکات فرض میگردد؛ البته با رعايت شرطهای
فوق ،زکات آن يک گوسفند و يا قيمت آن داده ميشود.
 -2نصاب گاو و گاو ميش:

گاوميش چرنده ،يک گوسالۀ يک ساله و يا قيمت آن
در ( )30گاو و
ِ
زکات داده میشود.
49

 -3نصاب گوسفند و بز

در چهل ( )40گوسفند و بُ ِز چرنده ،يک گوسفند و يا قيمت آن زکات
داده میشود.
اگر حيوانات از تعداد ذکر شده کم باشد ،زکات در آن فرض نمیگردد.
فعاليت
یشوند ،گفتگو کنند ،و
 -1شاگردان ،در بارۀ حيواناتی که در خانه نگهداری م 
اندازه زکات آنها را معلوم کنند؟
 -2آيا در رمۀ گوسفندان که تعداد آنها زياد باشد ،زکات فرض میگردد؟
پرسش ها

 -1در حيوانات چه وقت زکات فرض میگردد؟
 -2نصاب زکات شتر چقدر است؟
 -3نصاب زکات گاو چقدر است؟
 -4نصاب زکات گوسفند و بز چقدر است؟
کار خانه گی

شاگردان ،جواب پرسشهای درس را در کتابچههای خود بنويسند.
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درس بيست و پنجم

مستحقين زکات

شريعت ،هشت نوع مردم را مستحق زکات دانسته است ،که قرار
زیر بيان میگردد:
(فقيران ،مسکينان ،عاملين ،مؤلفة القلوب ،غالمان و کنيزان،

قرضداران ،ابن السبيل و فی سبيل اهلل)

 -1فقيران :مردم محتاجی اند ،که سرمایۀ شان برای نيازمندی های
شان کفايت نمي کند.
 -2مسکينان :مردم محتاجی اند ،که هيچ سرمايۀ ندارند و به همکاری
دیگران ضرورت دارند.
 -3عاملين :آن اشخاصی را گويند که برای جمع آوری زکات توظيف
شده باشند ،در صورتي که معاش نداشته باشند ،از مال زکات ،يک
اندازه مال برای آنان داده ميشود.
 -4مؤلفة القلوب :کسانی استند که تازه به دين اسالم مشرف شده
باشند و مسلمانان به همکاری شان ضرورت داشته باشند؛ بنابراین
به خاطر تشويق آنان يک مقدار از مال زکات برای شان مساعدت
ميشود.
 -5غالمان و کنيزان :برای آزادی غالمان و کنيزان نيز از مال زکات
داده ميشود.
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 -6قرضداران :کساني که قرضدار باشند ،مستحق زکات اند.
یشود ،که در وقت سفر به مال خود
 -7ابن السبيل :به مسافری گفته م 
دست رسی نداشته باشد و به همکاری دیگران ضرورت داشته باشد.
 -8فی سبيل اهلل :يعنی کساني که در راه خداوند بر آمده باشند،
مانند مجاهدين و يا طالب علوم دينی.
فعاليت
شاگردان ،در بارۀ مستحقين زکات بحث نمايند .و آن هم طوری که يک شاگرد
نام مستحق را گرفته و شاگرد دیگر آن را تعريف نمايد.
پرسش ها

 -1مستحقين زکات کی ها اند؟
 -2فقير و مسکين را تعريف نماييد.
 -3برای عامل در کدام حالت زکات داده ميشود؟
 -4آيا به مسافر و زندانی زکات داده ميشود؟
کار خانه گی

شاگرادان ،پرسشهای درس را در کتابچههای خود بنويسند.
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درس بيست و ششم

حج

حج در لغت به معنای قصد است و در اصطالح رفتن مسلمانان برای
ادای عبادات مخصوص در ماه های آن به خانۀ اهلل تعالی (کعبه).
حج رکن پنجم اسالم است که در سال نهم هجری فرض گرديده است.
هر مسلمان که توان رفتن به کعبه را داشته باشد ،ادای حج یک
بار بااليش فرض است.
حج ثواب زياد دارد.
رسول اهلل در بارۀ حج فرموده اند :اگر مسلمان در وقت حج از
گناه و جنگ پرهيز کند ،بعد از ادای حج تمام گناهان او بخشيده
مي شود ،مانند :اين که تازه از مادر تولد شده باشد.
هر سال مسلمانان از تمام دنيا برای ادای حج به مکۀ مکرمه میآيند،
ياد ابراهيم خليل اهلل و اسماعيل ذبيح اهلل را تازه میکنند ،از بيت اهلل
طواف و بين صفا و مروه سعی میکنند.
مسلمانان برای ادای حج احرام میبندند ،در روز هشتم ماه ذی
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الحجه حاجيان به مِنٰی ميروند و در روز نهم اين ماه در عرفات
نمازها و دعاها را ميخوانند ،از اهلل تعالی مغفرت میخواهند ،بعد از
غروب آفتاب به مزدلفه بر میگردند ،در آنجا هم عبادت میکنند ،و
در روز دهم که روز اول عيد اضحی است ،حاجيان به بيت اهلل باز
گشت ميکنند ،در مِنٰی جمرۀ عقبه ميزنند ،بعد از آن ذبح میکنند
و موهای خود را ميتراشند و يا کم ميکنند ،بعدا ً غسل کرده ،لباس
خود را ميپوشند و بيت اهلل را طواف ميکنند.
بعد از طواف ،حاجيان به مِنٰی میروند و در روز يازدهم و دوازدهم
جمرات ميزنند ،که با اين کار مناسک حج تکميل میگردد.
فعاليتها
 -1در بارۀ حج با هم گفتگو نماييد.

یدهند:
 -2حاجيان در مناطق ذیل چه اعمالی را انجام م 
صفا و مروه

منی و عرفات

مزدلفه

پرسش ها

 -1حج را ازنگاه لغت و اصطالح تعريف نماييد.
 -2حج چه وقت فرض گرديده است؟
 -3در کدام روز حاجيان به عرفات میروند؟
 -4رسول اهلل در بارۀ حج چه فرموده اند؟
کار خانه گی

شاگردان ،به همکاری اعضای خانوادۀ شان ،در بارۀ حج يک مقالۀ
کوتاه بنويسند.
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درس بيست و هفتم

مسايل حج

حج با داشتن شرايط خاص بر مسلمان فرض میگردد.
برخی از اعمال حج فرض و برخی دیگر واجب و سنت میباشد.
شرط های فرضيت حج

 -1اسالم :حج بر مسلمان فرض است ،بناء حج کافر درست نيست.
 -2عقل :حج بر مسلمان عاقل فرض است ،بر ديوانه حج فرض
نيست.
 -3بلوغ :حج بر مسلمان بالغ فرض است و باالی صغير فرض
نيست.
 -4حريت :حج بر مسلمان آزاد فرض است و بر غالم و کنيز فرض
نمي باشد.
 -5استطاعت :حج کننده بايد برای رفتن و آمدن قدرت مالی داشته
باشد و همچنان در اين مدت نفقۀ اهل و عيال خود را داشته باشد
در غیر این صورت حج بر وی فرض نيست.
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 -6وقت حج :اسالم برای ادای حج ،وقت معين تعيين کرده است،
که از روز هشتم ماه دوازدهم (ذیالحجه) سال هجری قمری شروع
و به روز دوازدهم اين ماه پايان میيابد.
غير از اوقات حج ،مسلمانان برای ادای عمره به مکۀ مکرمه رفته

ميتوانند.

فرض های حج

 -1بستن احرام :نيت کردن ادای حج را احرام میگويند ،که بعد از

آن ،باالی حاجی برخی از اعمال حرام میگردد ،مانند :پوشيدن

لباس دوخته شده ،شکار کردن ،قطع کردن موها و ناخنها.

 -2ايستادن در عرفات :حاجيان در روز نهم ذی الحجه به ميدان

عرفات میروند ،در آنجا دعا و نماز ميخوانند بعد از غروب آفتاب به

مزدلفه بر میگردند .ايستادن در عرفات فرض است.
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 -3طواف زيارت :حاجيان بعد از زدن جمرۀ عقبه در روز اول عيد

اضحی قربانی را ذبح مینمايند و از احرام فارغ ميشوند؛ سپس

طواف زيارت میکنند ،که اين را طواف فرضی هم میگويند.

فعاليتها
 -1شرطهای فرضيت حج را از ياد بگوييد.
 -2فرضهای حج را به نوبت برای دیگران بگوييد.
یتواند؟ در اين مورد بين خود گفتگو نماييد.
 -3آيا مسلمان نا بالغ حج کرده م 
پرسش ها

 -1شرط های حج را بيان نماييد.
 -2استطاعت چه را میگويند؟
 -3حاجيان کدام روز به عرفات میروند؟
 -4احرام چيست؟
 -5در حج چند چيز فرض است؟
کار خانه گی

شاگردان ،جواب پرسشهای درس را در کتابچههای خود بنويسند.
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درس بيست و هشتم

حياء

حياء خصلتی است ،که انسان را به کارهای نيک تشويق و از کارهای
بد برحذر میدارد.
شخص با حياء از اهلل و مردم حياء میکند ،و کارهای نيک انجام
میدهد.
«اإلي ُ
مَْان ِب ْض ٌع َو َسبْ ُعو َن ُش ْعبًَة
رسول اهلل در بارۀ حياء میفرمايدِ :
حْ َ َ
ٌ
اإليمَْا ِن» .ترجمه :ايمان هفتاد و چند شاخه دارد و حياء
َوالياُء ُش ْعبَة ِم َن ِ
يکی از شاخه های ايمان است.
حضرت محمد در مورد حياء برای مسلمانان تاکيد نموده اند.
روزی يکی از صحابه برادر خود را به خاطر حيای زياد نصيحت
میکرد ،از آنجا حضرت محمد میگذشت و به نصيحت او متوجه
شد .پيامبر برای شان فرمود :بگذار او را ،زيرا حياء به جز خير
چيز دیگری بار نمیآورد.
حياء نشانۀ ايمان است ،مسلمان باید از کارهای بیحيايی پرهيز کند.
مسلمان هميش از اهلل حياء میکند ،احکام او را عملی ميسازد و
زبان خود را از ناسزا گفتن و دشنام دادن نگه میدارد.
ما بايد دايم با حياء باشيم؛ زيرا بیحيايی انسان را به کارهای بد
تشويق ميکند.
ياد آوری :در وقت آموزش عدم اشتراک در سوال و جواب حياء
شمرده نميشود ،بايد هر شاگرد با رعايت آداب در عمليه تعليم
سهم فعال داشته باشد.
58

همچنان خود داری از گفتگو با مردم و گوشهنشينی نيز حياء شمرده نميشود.
چند نمونۀ حياء در زندگی

 -1مسلمان لباسی را ميپوشد که تمام بدن او را بپوشاند و از
پوشيدن لباس نازک و کوتاه خود داری میکند.
 -2مسلمان سخن ناسزا نمیگويد.
 -3مسلمان بد گويی هيچ کسی را نميکند.
 -4مسلمان بر هيچ کسی نام بد نمیگذارد.
 -5مسلمان با حياء از کارهای ناروا خود داری ميکند.
فعاليتها
 -1شاگردان ،هر کدام به نوبت در مورد اهميت و فوايد حياء گفتگو نمايند.

یشود؟ در
 -2آيا خود داری از سوال و جواب در هنگام تعليم ،حياء شمرده م 

اين باره با هم گفتگو نماييد.

 -3مسلمان بايد در پوشیدن لباس چه آدابی را در نظر گيرد؟
پرسش ها

 -1حياء چه را میگويند؟
 -2پيامبر در مورد حياء چه فرموده اند؟
 -3آيا خودداری از اشتراک در آموزش حياء شمرده ميشود؟
 -4مسلمان بايد از کدام سخن ها خود داری کند؟
کار خانه گی

شاگردان ،به همکاری اعضای خانوادۀ خود در مورد حياء مقالۀ کوتاه بنويسند.
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درس بيست و نهم

تواضع

قبول کردن حق و رفتار نيکو با مردم را تواضع گويند.
دين مبين اسالم ما را به تواضع دعوت میکند .رسول اهلل در

اض َع أَ َح ٌدِهللِ إاَّل َرَف َعُه ُ
اين مورد میفرمايدَ « :ما َت َو َ
اهلل»
ِ

ترجمه :هيچ کسی برای اهلل تواضع و فروتنی را اختيار نکرده،

مگر آنکه اهلل تعالی او را صاحب مرتبۀ بلند ساخته است.
رسولاهلل در حديث دیگر ميفرمايد :اهلل ما را امر کرده که با
مردم به احترام و تواضع تعامل کنيم ،تا مردم يکی بر دیگری خود
را بلند تر ندانند و بر يکدیگر ظلم و تجاوز نکنند.
بايد با مردم به زبان شيرين صحبت کنيم .به حق باید تسليم
باشيم و هيچ وقت از حق سرپيچی نکنيم.
بايد استادان ،همصنفان و همسايه گان خود را احترام بکنيم ،به
نصيحت بزرگان خود گوش دهيم و به آن عمل کنيم.
کبر و غرور ضد تواضع است .کبر گناه بزرگ است .حضرت
محمد کبر را اين چنين معرفی ميکند :کبر ،قبول نکردن حق و
حقير شمردن مردم است.
پوشيدن لباس پاک و زيبا کبر شمرده نميشود؛ بلکه اسالم ما را به
پاکی و نظافت امر کرده است.
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يکی از نشانه های تواضع اين است که مسلمان در سالم دادن از
دیگران پيشی میکند و منتظر سالم دیگران نمي باشد.
فعاليت
 -1به همکاری معلم خود چند نمونۀ از تواضع را بيان داريد.
 -2با پدر و مادر خود چگونه رفتار کنيم؟ در اين مورد با هم گفتگو نماييد.
پرسش ها

 -1تواضع را تعريف نماييد.
 -2پيامبر در مورد تواضع چه فرموده اند؟
 -3کبر و غرور چيست؟
 -4آيا پوشيدن لباس پاک و زيبا ،کبر شمرده میشود؟
کار خانه گی

شاگردان ،احاديث درس گذشته را در کتابچههای خود بنويسند.
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درس سی ام

صلۀ رحم
حفظ روابط دوستانه ،نيکی و خیر رساندن به خويشاوندان ،و همۀ
مردم ،و خود را شریک دانستن در غم و شادی آنان صلۀ رحم گفته
میشود.
دين مبين اسالم ما را به صلۀ رحم امر میکند .حفظ روابط با دوستان
و خويشاوندان واجب و قطع آن گناه بزرگ است.
یخواهد رزق و
پيامبر در بارۀ صلۀ رحم فرموده اند :اگر کسی م 
عمرش پر برکت شود ،با خويشاوندان خويش صلۀ رحم داشته باشد.
حفظ صلۀ رحم با پدر و مادر نسبت به دیگران در اولويت قرار دارد.
چند نمونه از صلۀ رحم

 -1رفت و آمد با خويشاوندان و باخبری از حال آنان و فراهم کردن
اسباب خوشی آنان؛
 -2همکاری کردن در وقت ضرورت؛
 -3رهنمايی خوب برای خويشاوندان؛
 -4تالش کردن برای اتحاد و اتفاق آنان؛
 -5رفتار خوب و دوری از رفتار زشت؛
 -6احترام و عزت خويشاوندان و پذیرایی گرم از آنان
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از فوايد صلۀ رحم

 -1با صلۀ رحم رضای اهلل تعالی به دست میآيد.
 -2از برکت صلۀ رحم در بين خويشاوندان محبت زياد میگردد.
 -3صلۀ رحم در بين مردم خوشحالی را به بار میآورد.
 -4به برکت صلۀ رحم مشکالت مردم کم میشود.
 -5صلۀ رحم دشمنی و بغض را از بين میبرد.
فعاليت
 -1در بارۀ صلۀ رحم با هم گفتگو نماييد.
 -2با خويشاوندان چگونه صلۀ رحم داشته باشيم؟ در اين مورد از استاد خود
معلوماتبخواهيد.
پرسش ها

 -1صلۀ رحم چه را میگويند؟
 -2پيامبر در مورد صلۀ رحم چه فرموده اند؟
 -3چند نمونۀ صلۀ رحم را بگوييد.
 -4فوايد صلۀ رحم را بگوييد.
کار خانه گی

شاگردان ،حديث درس را در کتابچههای خود بنويسند.
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درس سی و يکم

راستگویی
راستگویی نشانۀ مسلمان است ،اهلل تعالی ما را به راستگویی امر

نموده است:

الصاِدِق َ
ني( سورۀ التوبة ،آیۀ )119
َيا أَُّي َها َّال ِذ َ
ين آَمنُوا َّاتُقوا اهللَ َوُكوُنوا َم َع َّ

ترجمه :ای مؤمنان! از اهلل تعالی بترسيد و با راستگويان همراه

باشيد.

رسول اهلل فرموده است :هميشه راستگو باشيد ،راست گفتن

انسان را از هالکت نجات میدهد( .متفق عليه)

ما بايد در گفتار و کردار خود صادق باشيم ،بايد راست بگوييم و با

کسی که وعده میکنيم ،به آن وفا کنيم.

به پدر و مادر خود باید هميشه راست بگوييم ،با همصنفان خود

رفتار نیک داشته و با همه باید صادقانه رفتار کینم.
فوايد راست گفتن:

 -1راستگویی موجب رضای اهلل تعالی میگردد.

 -2راستگویی مسلمان را به کارهای نيک تشويق مینمايد و از

کارهای بد نجات میدهد.

 -3مردم به انسان راستگو اعتماد و باور میکنند.
 -4راستگویی سبب عزت انسان میگردد.
 -5راستگویی راه نجات و کاميابی است.
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فعاليتها
 -1در بارۀ راستگویی با هم گفتگو نماييد.
 -2دروغ گفتن چه زيانهای دارد؟ در اين مورد بحث نماييد.

پرسش ها

 -1اهلل تعالی در بارۀ راستگویی چه دستور داده است؟
 -2رسول اهلل در بارۀ راستگویی چه فرمودهاند؟
 -3گفتار و عمل بايد چگونه باشد ؟
 -4راستگویی چه فايدۀ دارد؟ بيان نماييد.
خانههای خالی جمالت زير را با کلمات مناسب پر نماييد:
 -1ما بايد در گفتار و کردار خود.............باشيم.
 -2به سبب راستگویی.............انسان زياد میشود.
.................. -3نشانۀ مسلمان است.
 -4به سبب راستگویی اهلل تعالی................ميشود.
کار خانه گی

شاگردان ،در بارۀ راستگویی يک مقالۀ کوتاه بنويسند.
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درس سی و دوم

اطاعت پدر و مادر
اطاعت پدر و مادر بر هر مسلمان فرض است.

ما بايد در امور جايز از پدر و مادر خود اطاعت کنيم.
رضای اهلل تعالی در رضای پدر و مادر است.

اهلل تعالی مارا به نيکی درحق پدر و مادر امر فرموده استَ  :وَق َضى
َرُّب َ
ك أَاَّل َت ْعُب ُدوا إِاَّل إَِّياُه َوِباْل َواِل َدْي ِن إِ ْح َساًنا سورۀ االسراء آیۀ.۲۳

ترجمه :پروردگار شما فيصله کرده که تنها اهلل تعالی را عبادت کنيد

و با پدر و مادر خود احسان کنيد.

نيکی با پدر و مادر در حقيقت اطاعت ايشان است.

ما با پدر و مادر خود باید بسیار مؤدبانه صحبت کنيم ،خواستهای

آنان را بجاآوريم و در امور زندهگی با آنان همکاری مینماييم.
حکايت:

روزی يک صحابی با پدر خود نزد محمد آمد ،پيامبر از او

پرسيد :اين ريش سفيد کيست؟ گفت :پدر من است .محمد

فرمود :در راه رفتن از او پيشی مکن ،قبل از او منشين ،او را به
نامش مخوان و کاری مکن که مردم او را دشنام دهند.

رواه الطبرانی فی االوسط
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فعاليتها
 -1در مورد اطاعت پدر و مادر با هم گفتگو نماييد.

 -2چگونه با پدر و مادرخود محبت کنیم؟ در اين باره با هم گفتگو نماييد.

 -3گفتن کلمۀ (اف) در مقابل پدر و مادر هم ناروا است ،در اين باره بحث

نماييد.

پرسش ها

الف :جاهای خالی زير را با کلمههای مناسب پر نماييد:
 -1اطاعت پدر و مادر بر هر مسلمان..............است.
 -2ما بايد در کارهای روا ..........پدر و مادر را بکنيم.
 -3رضای اهلل تعالی در............پدر و مادر است.
ب :پرسشهای ذیل را جواب دهيد:
 -1اهلل تعالی در مورد اطاعت پدر و مادر به ما چه هدايت فرموده اند؟
 -2با پدر و مادر خود چگونه رفتار نماييم؟
 -3رسول اهلل در مورد حقوق پدر ،به آن پسر چه فرمود؟
 -4آيا شما به پدر و مادر خود دعای خير میکنيد؟
کار خانه گی

شاگردان ،در بارۀ حقوق پدر و مادر مقالۀ کوتاه را بنويسند.
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درس سی و سوم

اسراف
مصرف بدون ضرورت و بی جا را اسراف میگويند.
اسراف در اسالم حرام است.

ي ُّب
اهلل تعالی مارا از اسراف منع کرده استَ ... :وال ُت ْس ِرُفوا إَِّنُه ال حُ ِ
مْالُ ْس ِرِف َ
ني سورۀ األعراف آیۀ 31

ترجمه :و اسراف نکنيد ،يقيناً که اهلل تعالی اسراف کنندهگان را

دوست ندارد.

رسولاهلل میفرمايدُ :
ْ
ُ
َ
«كُلوا َو ْ
ي
اش َرُبوا َوالبَ ُسوا َوَت َص َّدقواِ ،فى غرْ ِ
اف َو َ
مَ
يلٍة» .رواه البخاري
ال خَِ
إِ ْس َر ٍ

ترجمه :بخوريد ،بنوشيد ،لباس بپوشيد و صدقه بدهيد؛ ولی اسراف

و تکبر نکنيد.

انسان دانا ،دايم از اسراف خودداری میکند.

ما بايد در هر بخش زندهگی از اسراف پرهيز نماييم.
چند مثال از اسراف

 -مصرف آب بيش از ضرورت ،حتی در وضوء هم اسراف شمرده

میشود.

تهيه غذای اضافه از ضرورت و پرخوری ،اسراف شمرده میشود.

خريدن لباس اضافه از ضرورت ،اسراف است.

مصرف برق بدون ضرورت اسراف است.
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زيانهای اسراف:

اسراف ،عمل شيطانی است ،انجام دادن آن گناه است.

اسراف مصرف بیمورد مال است.
اسراف انسان را گنهکار میسازد.

اسراف مسلمان را از عبادت و اطاعت غافل میسازد.
فعاليتها
 -1به همکاری معلم خود چند نمونۀ از اسراف را از محيط خود بگويند.
 -2اسراف و سخاوت چه تفاوت دارد؟ در اين مورد گفتگو نماييد.
 -3در اعمال ذیل روا وناروا را مشخص سازيد:
( بخل ،مهماننوازی ،سخاوت ،منت گذاشتن)
پرسش ها

 -1اسراف چه را گويند؟
 -2چرا اسراف گناه است؟
 -3اهلل تعالی برای ما ،در بارۀ اسراف چه فرموده است؟
کار خانه گی

با استفاده از درس در مورد اسراف يک مقاله بنويسيد.
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درس سی و چهارم

حجاب

اهلل تعالی زنهای مسلمان را به رعايت حجاب امر کرده است.
پوشاندن جسم و زينت زن را حجاب میگويند.
زن مسلمان بايد از مردان نامحرم حجاب کند.
لباس زن مسلمان بايد دارای ويژهگیهای ذیل باشد:
 -1لباس بايد نازک نباشد ،که بدن زن از آن ديده شود.
 -2لباس بايد ،چسپ نباشد ،که اعضای بدن را وانمود سازد.
 -3لباس زن بايد مشابه به لباس مرد نباشد.
 -4لباس مسلمان بايد با لباس کافر مشابهت نداشته باشد.
 -5لباس بايد تمام بدن را بپوشاند.
فوايد حجاب

با رعايت حجاب ،امر اهلل بجا میگردد.
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مراعات حجاب سبب مصونيت زن میگردد.
حجاب نشانۀ پاکی و عفت زن است.

مردم زن باحجاب را احترام میکنند.
فعاليت
 -1در بارۀ حجاب با هم گفتگو نماييد.
 -2حجاب نشانۀ پاکی و عفت زن است .در اين باره در بين خود گفتگو نماييد.

پرسش ها

 -1اهلل تعالی به زنهای مسلمان در مورد حجاب چه امر نموده است؟
 -2حجاب چه را میگويند؟
 -3لباس زن مسلمان بايد دارای کدام ويژه گيها باشد.
 -4مراعات حجاب به زن چه فايده دارد؟
کار خانه گی

شاگردان ،فوايد درس را در کتابچههای خود بنويسند ،و روز آينده در
صنف بخوانند.
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درس سی و پنجم

فضایل صدقه

اهلل تعالی مددگار کسی است ،که با مردم همکاری مینمايد.
مسلمانان همکاری با مسکينان و فقيران را مسؤوليت خود میدانند.
مسلمانان از مال خود به مردم مسکين و فقير صدقه میدهند.
مسلمان به اندازۀ توان مالی خود صدقه میدهد.

رسولاهلل فرمودهاندَّ :
«اتُقوا النَّا َر َوَل ْو ِب ِش ِّق مَتَْرةٍ» رواه البخاري

ترجمه :به دادن صدقه خود را از آتش دوزخ نجات دهيد ،اگرچه به

اندازۀ نيمي از خرما هم باشد.
صدقه نخست بايد به اقربای غريب و مسکين خود داده شود؛ زیرا

اجر و ثواب زياد دارد .رسولاهلل میفرمايد :هَُ
«ل َما أَ ْج َرا ِن أَ ْج ُر اْل َق َراَبِة
الص َدَقِة» رواه البخاري
َوأَ ْجُر َّ

ترجمه :برای آنان دو اجر و پاداش است ،يکی به سبب خويشاوندی و

دیگر به سبب صدقه دادن.
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فوايد دادن صدقه

صدقه سبب رضای اهلل میگردد.
صدقه وسيله نجات مسلمان از مشکالت میگردد.
با دادن صدقه بين مسلمانان محبت زياد میشود.
اهلل تعالی در مال و عمر صدقه دهنده برکت میاندازد.

فعاليتها
 -1چند شاگرد نمونۀ از همکاری خود را با فقرا و نیازمندان ،در صنف بيان
نمايند.
 -2صدقه بايد پنهانی داده شود ،در اين باره گفتگو نماييد.

پرسش ها

الف :پرسشهای ذیل را جواب دهيد:
 -1اهلل مددگار چه کسی است؟
 -2رسولاهلل در بارۀ صدقه چه فرموده است؟
 -3مستحقين اول صدقه کيها اند؟
 -4صدقه دادن به مسلمان چه فايده ميرساند؟
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ب :جمالت ذیل را با کلمات مناسب تکميل نماييد:
 -1به سبب دادن صدقه خود را از ........نجات د هيد.
 -2اوال بايد به..................غريب و محتاج صدقه داده شود.
 -3به سبب صدقه دادن ..............از مسلمان راضی ميشود.
 -4اهلل تعالی در مال و عمر صدقه دهنده..............میاندازد.

کار خانه گی

شاگردان ،درس را در کتابچههای خود بنويسند.
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