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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.
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وزیر معارف
ج

شماره
درس

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

عنوان

فصل اول :عقايد
خداوند

توحید صفاتی

8

توحيد افعالى

عصمت انبيا
صاحب خوی نیکو
(خُ لق عظیم)

14

امور خارقالعاده

قرآن کريم

امامان خود را
بشناسيم

امام زمان خود را بشناسیم

معاد يا زندهگی
جاویدان پس از مرگ

13
15

انواع روزه

18
د

6
10

روزه

17

2

خداوند شنوا و بینا

12

16

1
4

بهشت و جهنم

14

صفحه

12

16
18
20
22
24

فصل دوم :احکام

27

احکام روزه

30

فواید روزه

34

مبطالت روزه

مواردی که میتوان
روزه را افطار نمود

28
32
36
38

شماره
درس

عنوان

19

روزة قضا و احکام آن

20
21
22
23
24
25
26

كفارة روزه ،اقسام و
موارد آن

زکات فطره و احکام آن

اعتکاف

زکات

موارد مصرف زکات

خمس

موارد مصرف و برخی
از احکام خمس

صفحه

40
42
44
46
48
50
52
54

27

حج

28

علم در اسالم
ِحلم و بردباری

61

33

همت بلند

65

29
32
34
35

فصل سوم :آداب و اخالق

عفو و گذشت

برابری در اسالم

مالک برتری (ارزش)
در اسالم

56
58
59
63
67
69

36

حقوق مردم (حقالناس)

71

38

نظافت و پاکي

75

37
39
40

امانتداری

ترحم بر حیوانات

ضررهای مواد مخدر

73
77
79

فصل اول
عقايد

1

درس اول

خداوند
هدف :آشنايي با برخی از دالیل وجود خداوند

پرسشها

 .1به نظر شما ،چگونه ميتوان وجود خدای متعال را اثبات کرد؟
 .2به نظر شما ،راه شناخت خداوند کدام است؟

محمدعلي يک شاگرد باهوش بود و در صنف ششم ابتدايي درس ميخواند .او هميشه از

مادر و پدرش میپرسید که :خداوند متعال را چگونه و از چه راهي ميتوان شناخت؟ او خیلی
دوست داشت که راه شناخت صحيح خداوند متعال را پيدا کند تا خداوند را هرچه بيشتر
بشناسد؛ اما مادر و پدر محمدعلي بيسواد بودند و نميتوانستند جواب مناسبي به او بدهند و

او را قانع کنند.

روزي پدرش به او گفت :خوب است اين موضوع را از معلم صاحب بپرسي تا او جواب

قانعکنندهیی به تو بدهد .محمدعلي در يک روز درسی در فرصت مناسب ،پيش معلم ديني
خود رفت و اجازه گرفت و پرسید :چگونه ميتوانم خداي خود را بشناسم؟ معلم با مهربانی

گفت :راههاي بسيار زيادي براي شناخت خداوند وجود دارد؛ ولي آسانترين راه شناخت
خداوند اين است که ما ،در وجود خود و مخلوقات دیگر دقت کنيم و ببينيم که چقدر

دقيق ،آفريده شدهایم .بعد از اندکي تفکر متوجه ميشويم که اين همه چيزهاي دقيق و زیبا
را تنها يک خالق حکيم و توانا ميتواند بيافريند.

معلم گفت :آيا ميداني که بدن هر موجودی از اجزاي مختلف؛ مانند :گوشت ،پوست،

استخوان و رگهاییکه خون را به گوشت و استخوان انتقال میدهد ساخته شده است.
هرکدام از اعضای بدن ما انسانها و موجودات دیگر کار مخصوصي را انجام ميدهند؛ طور
مثال :چشمها تصویرهای دريافتشده را از راه اعصاب به مغز منتقل ميکنند؛ گوشها صداها

را از راه اعصاب به مغز ميرسانند و دستگاه هاضمه کارهاي خاص خود را انجام ميدهد.
2

اين اعضای بدن با همکاري يکديگر و به صورت هماهنگ در خدمت انسان قرار دارند؛ طور
نمونه دستگاه هاضمه تنها براي خود غذا تهيه نميکند؛ بلکه براي همة اعضای بدن غذا تهيه
ميکند.

معلم از محمدعلي پرسید :شما از اين نظم و همکاري عجيب بين اعضای بدن چه ميفهميد؟

و بعد گفت :ما ميفهميم که يک خالق دانا و توانا اعضای بدن را اين طور منظم و هماهنگ

آفريده است .اين آفریدگار و آفرینندة دانا و توانا خداوند است .معلم ادامه داد ،پس ما
باید به چنین خداوند بزرگ ايمان داشته باشيم؛ دستورها و فرمانهايش را خوب بفهمیم و از

آنها پيروي نمایيم تا در دنيا و آخرت سعادتمند باشيم.
فعاليت

شاگردان بحث محمدعلی با معلمش را به صورت دو نفری تمثیل کنند.

ارزيابی
 .1آسانترین راه شناخت خداوند کدام است؟

 .2نظم و همکاری بین اعضای بدن چه چیزی را اثبات میکند؟
 .3انسان چگونه و از چه راهی میتواند به سعادت برسد؟

کار خانهگی
شاگردان ،در بارة نظم موجود میان گیاهان و حشرات فکر نموده و نظر خود را در سه سطر
بنویسند.

3

درس دوم

خداوند شنوا و بینا
هدف :آشنايي با برخی از صفات خداوند

پرسشها

 .1آیا میدانید خداوند متعال چگونه است و چه صفاتی دارد؟

 .2به نظر شما ،آشنا شدن با صفات خداوند متعال؛ بهخصوص شنوایی و بینایی ،چه تأثيري بر
زندهگي انسان دارد؟

در سالهاي گذشت ه با برخي از تقسيمات صفات خداوند منّان آشنا شديم؛ اکنون ميتوانيم
صفات ثبوتي و سلبي و نيز صفات ذاتي و صفات فعلي را از يکديگر تميز دهيم .همچنين

آموختهايم که آشنايي با صفات خداوند به معناي شناخت خداوند متعال است؛ از اينرو،

شناخت صفات خداوند براي ما اهمیت و فایدة زیاد دارد .از آنجايي که خداوند متعال
هیچ نقص و عیبی ندارد و سراسر کمال است ،شناخت صفات آن ذات پاک ،شناخت کماالت

ميباشد .هنگامي که ما با صفات خداوند متعال آشنا شديم ،ميتوانيم براي کسب کماالت
تالش کنيم و رنگ الهي بگيريم و بندهگان خوب خداوند متعال باشيم.

خداوند متعال داراي صفات زيادي است؛ ولي در اين درس تنها در بارة دو صفت خداوند
متعال بحث میکنیم و ميبينيم که شناختن اين صفات چه تأثير مثبتي در زندهگي ما دارد .اين

دو صفت عبارتند از سميع و بصير؛ يعني شنوا و بينا .خداوند متعال همة صداها را ميشنود،
بدون آنکه مثل ما گوش داشته باشد و همه چيز را ميبيند ،بدون آنکه مانند ما چشم داشته

باشد .خداوند متعال به همه چيز ،چه گذشته ،چه حال و چه آينده آگاه است .هيچ چيزي در
جهان وجود ندارد که خداوند از آن آگاه نباشد.

خداوند متعال از احوال آفتاب و مهتاب آگاه است و احوال روزمرة زندهگي ما و موجودات
دیگر را میداند .همة آنها را در همة لحظات ،ميبيند و صداي همه موجودات را گرچه


4

خيلي ضعیف و پایین باشد ،ميشنود .خداوند متعال از نيتها و قصدهاي هر انساني آگاه


است.

از سخنان باال چه نتيجهاي ميگيريد؟

شايد شما افرادي را بشناسيد که در حضور ديگران هيچ کار بدي انجام نميدهند؛ ولي در
خلوت و تنهایی برخي از کارهاي ناشايست و گناهان را انجام میدهند .چرا آنها چنين

ميکنند؟ آنها به اين خاطر اين کار را ميکنند که آبرو و حيثيت اجتماعيشان در ميان مردم

از بین نرود و ديگران آنها را به حيث انسانهاي نيک و نيکوکار بشناسند .اگر خوب دقت
نماييم متوجه ميشويم که آنها عقيدة کامل به سميع و بصير بودن خداوند متعال ندارند و
خداي بزرگ را در همه جا و در همه حال حاضر و ناظر نميبينند؛ زیرا وقتي نميخواهيم

افراد جامعه ،که هيچ کاري نمیتوانند ،از کارهاي بد ما آگاه شوند؛ پس چطور ميتوانيم در
برابر ديد خداوند متعال مرتکب کارهاي بد شويم!؟

قرآن کریم میفرماید :کسانی که پاداش دنیوی بخواهند( ،و در قید نتایج معنوی و اخروی

نباشند ،در اشتباهاند؛ زیرا) پاداش دنیا و آخرت نزد خداست و خداوند ،شنوا و بیناست.

1

فعاليت
دو نفر از شاگردان خالصة درس را بیان نموده و شاگردان دیگر اشتباهات آنان را اصالح کنند.

ارزيابی
 .1سمیع و بصیر بودن خداوند متعال به چه معنا است؟

 .2دانستن اینکه خدای متعال سمیع و بصیر است ،چه تأثیری بر زندهگی ما دارد؟
 .3چرا بعضی آدمها آشکارا گناه نمیکنند؛ اما در خلوت گناه میکنند؟

کار خانهگی

شاگردان با همکاری والدین خود یا مالی مسجد ،دو آیت دیگر از قرآن در بارة سمیع و بصیر
بودن خداوند متعال پیدا نموده و در کتابچههای خود بنویسند.
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درس سوم

توحيد افعالى
هدف :آشنايي با توحيد افعالي

پرسشها

 .1آيا مفهوم توحيد افعالي را ميدانيد؟

 .2به نظر شما خداوند متعال چگونه بر تمامی کارها تأثيرگذار است؟
توحید افعالی ،يعنى سراسر جهان و کارهایی که در آن صورت میگیرد ،کار و فعل خدای متعال است.
تمامى مخلوقات الهى در كارهاى خود به ذات الهى نيازمند مىباشند .تأثيرهايى كه در يكديگر دارند ،به
اذن و خواست خدا و به واسطة نيرويى است كـه آن ذات متعال به آنها عطا فرموده است .قرآن كريم

مىفرمايدُ :قل ُ
واح ُد اْل َق ّهاُر بگو خداست آفرينندة همه چيز و
اهلل خاِل ُق ُك ِّل َش ْىٍء َو ُه َو اْل ِ
ِ
1
اوست يگانه قاهر ؛ یعنی همه مخلوقات ،توان ،نیرو و قوت انجام دادن کارها را از خداوند
متعال دریافت میکنند ،چنانکه وجود و هستی آنان نیز از همان ذات پاک سرچشمه گرفته
است.
دليل توحيد افعالی
مهمترين دليل بر توحید افعالی و اينكه خداوند متعال در انجام كارهاى خود ،نيازمند هيچ
موجودى نيست و تمام موجودات در تأثيرگذارى خود نيازمند به او استند ،اين است كه او
خالق و وجوددهندة همه مىباشد؛ يعنى تنها ذاتی كه وجودش از خودش است و وجود همة
موجودات دیگر از اوست ،خداوند متعال است؛ بنابراين همانگونه كه موجودات در اصل
وجود خود وابسته و محتاج به ذات او استند ،در تأثير ،فعل و کار خود نيز استقاللى نداشته و
به او نيازمندند.
َْ
ض َو
الس
ِ
مـْل ُك َّ
قرآن مجيد در توصيف خداوند متعال مىفرمايد :اََّلذى َلُه ُ
مـوات َو اال ْر ِ
 -1رعد.16 /
6

مَلْ يَـتَّ ِخ ْذ َوَلداً َو مَلْ يَ ُك ْن َلُه َش ٌ
ريك ِفى المُْْل ِك َو َخَل َق ُك َّل َش ْىٍء َف َق َّد َرُه َت ْقديرا او خدايى است
كه مالكيت آسمانها و زمين از آن اوست و فرزندى نگرفته و در حاكميت و فرمانروايى
شريكى ندارد و همه چيز را آفریده؛ پس آن را به نوعى ،اندازهگيرى كرده است.

1

شاگردان عزیز ،باید توجه داشت که قبول کردن و پذیرفتن توحید افعالی به معنای نفی و رد

فاعلیت و کارآیی اسباب و وسایل نیست .خداوند متعال چیزهای دیگری را واسطه و سبب

قرار میدهد تا از راه آنها تأثیراتی در عالم به وجود آید و ثابت شود .این تأثیرات ،تأثیرات
حقیقی است؛ مانند :سوزانیدن آتش و سیراب کردن آب؛ اما هیچکدام از این اسباب در کار
و عمل و فعالیت خود مستقل نیستند و همه در همة کارهای خود نیازمند خواست خداوند
متعال استند.

خواست خداوند متعال است که به واسطة آتش میسوزاند؛ به واسطة آب تَر میکند و به
واسطة باران ،زندهگی را در وجود گیاه ،حیوان و انسان به جریان میاندازد.
فعاليت
شاگردان ،در گروهها پیرامون کارهای انسان و نسبت آن به خداوند متعال بحث کنند.

ارزيابی
 .1توحید افعالی خداوند متعال به چه معنا است؟

 .2دلیل عمدة توحید افعالی خداوند متعال کدام است؟

کار خانهگی
شاگردان ،توحید افعالی خداوند متعال را در سه سطر و به صورت خالصه در کتابچههای

خود بنویسند.
 -1فرقان.2 /
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درس چهارم

توحید صفاتی
هدف :آشنایی با توحید صفاتی

پرسش

آیا معنای توحید صفاتی را میدانید؟
در صنف پنجم ،به صورت خالصه ،با معنای توحید صفاتی آشنا شدیم .در این صنف

میخواهیم به صورت مفصلتر در بارة آن بدانیم.
توحيد صفاتي دو معنا دارد:

الف) خدای متعال در صفات خود بیمانند و بيهمتاست .هیچ قدرتی مثل قدرت او وجود
ندارد و هیچ علمی مثل علم او نیست؛ زيرا:

 .1صفات خدا از خود او است؛ در حالیکه صفات موجودات دیگر از جانب خداوند
متعال است.

 .2صفات كمال او بیپایان و نامحدود است؛ اما صفات کمال موجودات دیگر محدود و
پایانپذیر است.

ب) صفات كمال و ذاتي خداوند متعال عين ذات او استند؛ به این معنا که صفات ذاتی

خداوند از ذات اوتعالی جدا نیست و از همدیگر هم جدا نیست .به عبارت ديگر ،چنين

نيست كه ذات خداوند متعال از يك جهت عالم باشد و از جهت ديگر قادر و مختار؛ بلكه

علم ،قدرت و اختيار عين ذات خداوند ميباشند؛ زيرا اگر صفات خداوند ،مثل صفات
انسان ،غیر از خود او باشند و با یکدیگر فرق کنند،در آن صورت تركيب و محدوديت در

ذات الهي راه خواهد يافت ،كه همة این موارد از خداوند متعال دور و منتفی است .از طرف
دیگر ،در این صورت ،ذات خداوند متعال برای پیدا کردن موجودات و دادن علم و قدرت
8

به آنها به صفات خود نيازمند میشود ،که نيازمندی با همیشهگی بودن خداوند متعال منافات

دارد.

خداوند متعال یک موجود یگانة بدون ترکیب و بدون شریک است؛ اگرچه صفات قدرت،
علم ،حیات و ...متعدد و زیاد است .مقصود ما از توحید صفاتی همین مسأله است.
فعاليت

شاگردان ،در گروههای سه نفری در بارة معنای توحید صفاتی بحث کنند.

ارزيابی
 .1معنای اول توحید صفاتی چیست؟ توضیح دهید.

 .2آیا قدرت و علم خداوند متعال یک چیز است؟ واضح سازید.

کار خانهگی
شاگردان ،مهمترین مطالب درس را در دو سطر خالصه نموده و در کتابچة خود بنویسند.
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درس پنجم

عصمت انبياء
هدف :آشنايي با عصمت انبياء

پرسشها

 -1آيا ميدانيد که پيامبران الهي معصوم استند؟

 -2آیا شما دلیلی برای معصوم بودن پیامبران الهی دارید؟
آیا تا کنون اتفاق افتاده است که شما یا یکی از دوستان شما ،بخواهید چیزی خیلی مهمی را
از یک شهر به شهر دیگر بفرستید؟ به نظر شما ،چه کسی با چه ویژهگیها و صفاتی شایسته
است تا آن چیز مهم را به مقصد برساند؟ آیا تا حال در این باره فکر کرده بودید؟

بلی؛ شما یا هر کس دیگر وقتي ميخواهید يک چیز مهم را به جايي بفرستید ،تالش ميکنید

آدمی را پیدا کنید که )1 :انسان امانتدار ،راستگو و درستکار باشد و  )2فراموشکار نباشد
تا بتواند وسیله و مال فرستادهشده را به درستي به مقصد برساند.

حال ،آیا میدانید که دین و دستورات خداوند متعال ،پیامهای خیلی مهم خداوند متعال
برای انسان هستند؟ خداوند بزرگ که دانا و حکيم است به طور قطعی و به صورت حتمی

اين اهمیت را میدانسته است .آن ذات مقدس در پيامبران و رسوالن خود که رسانندهگان
آن پیامها بودهاند ،باید این صفات را مراعات کرده باشد و به طور حتمی این صفات را به

ایشان داده باشد؛ زیرا اگر پیامبران خیانتکار ،فراموشکار و يا دروغگو باشند ،پیامهای
الهی را به درستی به مقصد نمیرسانند و کسي نميتواند به گفتههاي آنها اعتماد نمايد و

اگر اعتماد هم کند به گمراهي خواهد افتاد؛ بنابراین ،انسان با هوش و عاقل میداند که


پيامبران از هرگونه گناه ،اشتباه و فراموشي معصوم باشند و هرگز خطایی را مرتکب
نشوند و گناهی نکنند.
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خداوند متعال در قرآن کریم به اطاعت بیقید و شرط سه کس امر کرده است -1 :خدا،

 -2رسول - 3 ،أولی األمر.
ول َو ُأوِلي أَْ
الر ُس َ
ال ْم ِر ِمنْ ُك ْم اى كسانى كه ايمان
يا أَيُّ َها َّال َ
طيعوا اهللَ َو أَ ُ
ذين آ َمنُوا أَ ُ
طيعوا َّ

آوردهايد ،خدای متعال را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را [نيز] اطاعت كنيد.

1

این آیة شریفه بر عصمت و پاکی رسول خدا از هرگونه گناه و آلودهگی داللت دارد؛
چه ،اگر رسول خدا معصوم نباشد ،ممکن است در موردی به خواست و مقتضای
تمایالت خویش ،یا بر اساس منافع شخصی ،به چیزی امر کند که خداوند متعال از آن منع و

نهی فرموده است؛ در این صورت ،امر به اطاعت رسول با امر به اطاعت خداوند متعال
سازگاری نخواهد داشت و جملة اول آیه با جملة دوم آیه منافات خواهد داشت.
فعاليت



شاگردان ،در بارة شرایط پیامرسا ِن یک پیام مهم ،با هم در گروهها بحث نموده و نتیجة بحث
خود را برای معلم ارائه کنند.

ارزيابی
 -1آیة شریفة «أطیعوا »...چه چیزی را اثبات میکند؟

 -2آیا مردم به حرف آدم دروغگو اعتماد میکنند؟ توضیح دهید.

کار خانهگی
شاگردان ،معنای آیة شریفه را با استفاده از قرآن ترجمهدار ،به صورت کامل در کتابچههای
خود بنویسند.

 -1نساء.59 /
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درس ششم

معجزه
هدف :آشنايي با نشانههای معجزة پیامبران

پرسشها

 -1آيا ميدانيد كه معجزه به چه چیزهایی گفته ميشود؟
 -2به نظر شما ،معجزه علت و سببي دارد؟

معجزه به کارها و اموری گفته میشود که انسانها از انجام آنها عاجزاند و معجزه یکی از

نشانههای پیامبری است .هر پیامبری برای اثبات پیامبری خود معجزهای میآورد که به طور
معمول ،امور خارقالعاده است؛ اما هر کار خارقالعادهای معجزه نیست؛ چنانکه کارهای

مرتاضان خارقالعاده است ،اما معجزه نیست .براى اينكه معلوم شود كدام کار خارقالعاده به
ارادة خاص الهى است و معجزة پیامبر ،بايد عالمتها و نشانههايى داشته باشد.

برخی از آن عالمتها عبارتاند از:

 -1معجزه ،مغلوب هيچ عاملى نمىشود .نه عامل طبيعى مىتواند معجزه را باطل کند و اثرش
را از بین ببرد و نـه عامل غيرطبيعى؛ به عنوان نمونه :يك مرتاض مىتواند با يك اشاره ،جسم

سنگينى را در هوا نگهدارد؛ اما مرتاض قويتر دیگری میتواند ايـن كار او را خنثا كرده و
با يك اشاره ،آن جسم را به پايين بياورد؛ لكن در معجزه چنين نيست و هيچ نفس قوياى

نمىتواند مانع وقوع معجزه شود یا معجزة پیامبر را باطل کند.
 -2معجزه ،قابل تعليم و تعلّم نيست .معجزه ،درسى نيست كه كسى بخواند و ياد بگيرد،
يا رياضتى كه با انجام آن قدرت بر معجزه پيدا كند؛ بلكه موهبتى الهى است كه خداوند
تصرفات غيرعادى و امور خارقالعاده
متعال آن را عالمت نبوت قرار داده است؛ ولى ساير ّ
كه از بعضى آدمها سر میزند ،قابل تعليم و تعلّم است .ديگران هم مىتوانند با آموزشها و

تمرينهاى ويژه به آنها دست یابند.
12

 -3معجزه ،همراه با ادعاى نبوت و پیامبری است .از اينرو ،اگر كسى كار خارقالعادهیی انجام
دهد؛ ولى مدعى نبوت و پیامبری نباشد ،آن كار ،کار خارقالعاده است و معجزه نیست.
فعاليت
شاگردان ،نمونههایی از کارهای خارقالعاده را نام برده و فرق معجزه با دیگر کارهای

خارقالعاده را بیان کنند.

ارزيابی
 -1معجزه چیست؟

 -2عالمتهای معجزه کداماند؟

کار خانهگی

شاگردان ،یک نمونه از کارهای خارقالعاده را در كتابچههای خود بنویسند.
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درس هفتم

صاحب خوی نیکو ُ
(خلق عظیم)
هدف :آشنايي با خصوصیت دیگر شخصیت پیامبر گرامی اسالم

پرسشها

 -1شما چقدر با شخصيت رسول گرامي اسالم آشنايي داريد؟
 -2آیا شما میدانید او چه اخالقی داشت؟

از ویژهگیهاي انسانهاي بزرگ ،نفوذ در قلب انسانهای حقخواه دیگر است؟ حضرت

محمد مصطفی که بهترین و سرآمد مخلوقات و سيد پيامبران است ،چنان شخصيت عالي

و برجستهیی داشت که اصحاب بزرگوار آن حضرت با تمام وجود شيفته و عاشق او بودند.
اين بدان خاطر بود که حضرت رسول از عاليترين خُ لق و ادب برخوردار بود.

یکی از ممتازترین صفتهای پیامبر اسالم که در آیات قرآن بیان شده است« ،خلق عظیم»
میباشد .در سورة مبارکة «قلم» ،خداوند متعال پیغمبرش را اینگونه میستایدَ  :و إِنَّ َل َعلی
1
َظیم تو ای پیامبر دارای اخالق بزرگی استی.
ُخُلق ع
ٍ ِ ٍ
وقتی خدای سبحان از کس یا چیزی به بزرگی یاد کند ،معلوم میشود که آن کس یا

آن چیز از عظمت فوقالعادهیی برخوردار است؛ چون آن ذات پاک هر چیزی را با صفت
بزرگی ستایش نمیکند .بسیاری از موارد را با صفت ضعف یا کمی یاد میکند و سراسر دنیا
را اندک میشمرد و میگوید« :سرمایة زندهگی دنیا ناچیز است» 2.اما وقتی از خلق و خوی
رسول خدا نام میبرد ،میفرماید« :ای پیامبر تو دارندة همه اخالق نیکو در حد اعال

استی!».

3

آیة دیگری که در بارة اخالق پسندیدة رسول خدا نازل شده ،آیة  159سورة آل عمران
نت هَُل ْم َو َل ْو ُ َ ًّ َ ْ ْ
من اهللِ ِل َ
ب الن َف ُّضوا ِم ْن َح ْوِل َ َفا ْعف
استَ:فبِ َما َرمَْ
حٍة َ
نت َفظا َغِلیظ ال َقل ِ

 -1قلم.4 /
 -2نساء.77 /
 -3عبداهلل جوادی آملی :سیره رسول اکرم در قرآن ،ج  ،8ص .58
14

شاو ْر ُه ْم به (برکت) رحمت الهی ،در برابر آنها (مردم) نرم (و مهربان
عُ
َنه ْم َو استَ ْغ ِف ْر هَُل ْم َو ِ
شدی)! و اگر خشن و سنگدل بودی ،از اطراف تو پراکنده میشدند .پس آنها را ببخش و

برای آنها آمرزش بطلب و در کارها ،با آنها مشورت کن.

آری ،اگر این اخالق و خوی نیکو نبود ،آن ملت عقبماندة جاهلی ومردم آن روز در آغوش
ّ
«النفضوا من حولک» همه پراکنده میشدند.
اسالم قرار نمیگرفتند و به مصداق
فعاليت
شاگردان ،در بارة خوی نیکو و خلق عظیم پیامبر با هم بحث کنند.

ارزيابی
 -1یکی از صفات پیامبر گرامی اسالم که در قرآنکریم آمده ،چیست؟
 -2اخالق پیامبر اسالم چگونه بود؟

 -3خداوند متعال ،دلیل جمع شدن آدمها را در اطراف پیامبر چه دانسته است؟

کار خانهگی
شاگردان ،خالصة درس را در پنج سطر بنویسند.
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درس هشتم

قرآن کريم
هدف :آشنايي بیشتر با قرآن کريم
پرسشها

 -1آيا نام کتابهای آسمانی پیامبران
را میدانید؟

 -2تفاوت قرآن با کتب آسمانی دیگر
چیست؟

ّ
(جل جالله) براي هدايت و
خداوند
رهنمايي بندهگان خود کتابهايي را بر

پيامبران خويش نازل کرده است؛ به عنوان نمونه :زبور را به حضرت داود ،تورات را به

حضرت موسي و انجيل را به حضرت عيسي فرستاد.

قرآن کريم کتاب خداوند است که بر حضرت محمد ،رسول گرامي اسالم ،نازل
شده است .قرآن کريم در طي بيست و سه سال در شرايط مختلف بر نبي اکرم نازل گرديد.

ما به همة پيامبران الهي و کتابهاي آنها ايمان داريم و آنها را محترم ميشماريم؛ اما قرآن
کريم تفاوتهايي با کتب آسماني ديگر دارد که دانستن آنها بسيار مهم است:

 -1قرآن کريم جاوداني است :کتابهای پيامبران پيشين براي دورههاي معيني بود؛
ولي قرآن کريم و دين مبين اسالم تا روز قيامت باقي ميماند.

 -2قرآن کريم تحريف نشده است :به این معنی که قرآن کريم شامل کاملترين
معارف براي هدايت انسان است .کتابهای ساير پيامبران بعد از مدتي دچار تحريف شدند؛

ولي قرآن کريم بعد از چهارده قرن بدون هيچگونه تحريف و تغييري باقي مانده و تا پایان

زمان باقي ميماند.
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 .3قرآن کريم معجزة پيامبر اسالم است :قرآن کريم معجزة جاوداني نبي اکرم است.
قرآن کريم از لحاظ محتوا ،عاليترين و غنيترين معارف را به بشر عرضه نموده و از لحاظ
بالغت يک شاهکار فوق توان بشري است و هيچ انساني نميتواند مانند آن را بنويسد.

 .4قرآن کریم کاشف أسرار طبیعت است :قرآن کریم برخی از اسرار جهان طبیعت
را بازگو میکند که در زمان نزول قرآن ،کشف آن اسرار برای بشر امکان نداشت و با ابزار

دقیق علمی در قرنهای پسین ثابت شده است.

 .5قرآن کتاب بیاختالف و یکدست است :قرآن کریم در طول بیست و سه سال و
در حالتهای گوناگون و شرایط مختلف بیان شده؛ گاهی در مکه و زمانی نیز در مدینه نازل

شده است .با وجود این کوچکترین اختالف ،تناقض و منافاتی در آن نیست .خود خدای
َ
ْ
َ
ََ
ي اهللِ َل َو َجدُوا فيِه
متعال در این زمینه میفرماید :أ فال يَتَ َدَّبُرو َن الُق ْرآ َن َو ل ْو كا َن ِم ْن ِعنْ ِد غرْ ِ
ْ
اختِالفاً َكثرياً آيا در [معانى] قرآن نمىانديشند؟ اگر از جانب غير خدا بود ،قطعاً در آن اختالف

بسيارى مىيافتند.

1

فعاليت



شاگردان ،کتابهای آسمانی نازلشده بر پیامبران را نام ببرند.

ارزيابی
 -1تفاوتهاي اساسي قرآن کريم و ساير کتب آسماني ،کدام است؟
 -2قرآن کريم جاوداني است به چه معنا؟ توضیح دهید.

کار خانهگی
شاگردان ،تفاوتهای قرآن کریم با سایر کتابهای آسمانی را در کتابچة خود بنویسند.
 -1نساء.82 /
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درس نهم

امامان خود را بشناسيم
هدف :آشنايي با زندهگاني و شخصيت ائمه اهل بيت

پرسشها

 -1محل شهادت و دفن امام دهم کجاست؟
 -2آيا نام امام يازدهم را ميدانيد؟
 -3آيا امام نهم را ميشناسيد؟
امام محمد تقي

امام نهم ما حضرت امام محمد تقي ميباشد .پدر آن حضرت ،امام رضا است و
مادرش بانوی گرامی به نام «سبيکه نوبيه» بود .کنية آن حضرت« ،ابوجعفر» و القاب مشهور

آن حضرت« ،تقي» و «جواد» ميباشد .امام جواد در ماه رمضان سال  195هـ.ق .در مدينة
منوره متولد شد .امام محمد تقي در سن بيست و پنج سالهگی در ماه ذيالقعدة سال 220

هجري قمري به شهادت رسيد و پیکر مبارکش در کاظمین به خاک سپرده شد.

امام علي هادي

نام امام دهم ما «علي» و لقبهاي مشهور ايشان« ،هادي» و «نقي» ميباشد .پدرش ،امام نهم،

امام جواد و مادرش بانوي با فضيلتي به نام «سمانه» بود .او در  15ذيالحجة سال 212
هجري در اطراف مدينه در محلي به نام «صربا» به دنيا آمد.

امام هادي نيز ،همانند پدرش ،در سن کم به امامت رسيد .مدت امامت آن بزرگوار  33سال

بود .متوکل عباسي چون از محبوبيت امام در ميان مردم ميترسيد ،امام را مجبور کرد که از
مدينه به سامراء -پايتخت عباسيان -برود و در آنجا هرگونه تماس و مالقات مردم را با امام
ممنوع کرد و در نهايت در سال  254هـ.ق .در شهر سامراء مسموم گرديد و به شهادت رسيد

و پیکر مطهرش در همان مکان دفن شد.
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امام حسن عسکري
امام حسن عسکري ،امام يازدهم شيعيان و فرزند امام هادي بود که در روز جمعه هشتم

ربيعالثاني سال  232هجري به دنيا آمد .مادرش زني پارسا به نام «حديثه» بود .امام چهار ساله
بود که به اجبار حکومت عباسي با پدرش به سامراء آمد و در منطقة نظامي زیر نظر حکومت
به زندهگي خود ادامه داد و به همين خاطر به «عسکري» معروف شد .مدت امامت او  6سال

بود و در هشتم ربيعاالول سال  260مسموم و شهيد شد و در کنار پدر بزرگوارش در سامراء
به خاک سپرده شد .ايشان در همين چند سال اقامت در سامراء چنان شهرت علمي و اخالقي
پيدا کرد که مردم از همهجا براي ديدنش میآمدند.
فعاليت
سه نفر از شاگردان ،نام ،نام پدر و لقب هر سه امام را بیان کنند.

ارزيابی
 -1مدت امامت امام دهم و یازدهم به ترتیب چند سال بود؟
 -2چرا امام دهم و یازدهم از مدینه به سامراء آمدند؟
 .3چرا امام یازدهم را «عسکری» میگویند؟

کار خانهگی
شاگردان ،مانند جدول زير در کتابچههای خود جدول ترتیب کنند و سپس آن را تکمیل

نمایند.

نام امام

نام پدر

نام مادر

مکان و زمان تولّد زمان شهادت مدفن

امام محمد تقي
امام علي نقي

امامحسنعسکري
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درس دهم

امام زمان خود را بشناسیم
هدف :آشنایی با امام زمان (عجل اهلل تعالی فرجه الشریف)

پرسشها

 -1آیا شما امام زمان خود را میشناسید؟

 -2چرا باید در هر زمانی یک امام معصوم وجود داشته باشد؟

پیامبر فرمود« :اگر از دنیا جز روزی (یک روز) نماند ،خدا آن روز را دراز کند تا در

اثنای آن ،مردی از خاندان مرا برانگیزد .نام وی موافق نام من و کنیهاش کنیة من باشد و زمین
را که از ظلم پر شده است ،از انصاف و عدالت پر کند».

1

آیا شما تا به حال این سخن پیامبر را شنیدهاید؟ آیا تا به حال به پایان تاریخ و آخر زمان
اندیشیدهاید؟ به نظر شما ،آخ ِر زمان چگونه خواهد بود؟

هر وقت این سؤالها به ذهن کسی بیاید و برای فهم آن به کتابهای مذهب شیعه در این
زمینه مراجعه کند ،به طور حتمی به شخصی برمیخورد ،با عنوان «امام زمان (عجل اهلل تعالی

فرجه الشریف)».

امام زمان ،حضرت مهدی (عج) است .او دوازدهمین امام و آخرین وصی پیامبر است و نامش

همان نام پیامبر است .مهدی (عج) فرزند امام حسن عسکری و حضرت نرجس است.
لقبش «مهدی» و «هادی» است .کنیهاش کنیة پیامبر خاتم «اباالقاسم» است .امام دوازدهم در

 15شعبان سال  255هجری قمری در شهر سامراء متولد شد.

مهدی(عج) شش ساله بود که پدرش شهید شد .پس از شهادت پدر ،آن حضرت به امر و

خواست خداوند متعال «غیبت صغرا» اختیار کرد و توسط چهار «نایب خاص» به سؤالهای
شیعیان جواب میداد و مشکالت ایشان را حل مینمود.

بعد از  69سال ،در سال ( 329هـ.ق ).غیبت کبرای امام دوازدهم شروع شد که این امر تا
 .-1نهج الفصاحه /حدیث .2352
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هنگام ظهور ادامه خواهد یافت.

عوامل غیبت

جواب حقیقی و واقعی این سؤال را که «چرا امام مهدی (عج) غایب است؟» خداوند متعال

میداند؛ اما جوابهایی نیز وجود دارد که من و شما هم میدانیم و در اینجا برخی از آن

جوابها را مرور میکنیم.
ِ
شهادت زودهنگام :همه میدانیم که تمامی امامان پیش از امام مهدی (عج)
 -1رهایی از

توسط حاکمان ظالم زمانة خود شهید شدند .اگر این امام نیز شهید میشد ،خواست خداوند
متعال برای به وجود آوردن حکومت عدل اسالمی در تمام جهان تحقق نمییافت .از این
جهت بود که خداوند متعال او را از چشمهای ظالمان پنهان کرد و نگذاشت دست آنان به
امام دوازدهم برسد تا روزی که او ظهور کند و آن حکومت جهانی را به وجود آورد.

 -2امتحان و آزمون الهی :خداوند متعال به واسطة این کار ،آدمهای خوب را از آدمهای بد
و مؤمنان راستین را از مدعیان ایمان جدا میکند.

 -3خواست خداوند متعال براین بود که هیچ دوره و زمانهیی زمین از وجود امام معصوم
ییییییییت

خالی نباشد.
فعاليت

شاگردان ،در بارة عوامل غیبت امام زمان (عج) با هم بحث کنند.

ارزيابی
 -1چرا امام زمان (عج) غیبت کرد؟

 -2نام و نام پدر امام زمان (عج) چیست؟

 -3غیبت صغرای امام زمان (عج) چه زمان شروع و چه زمان ختم شد؟

کار خانهگی

شاگردان ،درس را در پنج سطر خالصه نموده و در کتابچههای خود بنویسند.
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درس یازدهم

معاد يا زندهگی پس از مرگ
هدف :آشنايي با معاد يا زندهگي پس از مرگ

پرسشها

 -1شما راجع به معاد چه میدانيد؟

 -2آيا براي وجود معاد دلیل داريد؟

همه ميدانيم که انسان بعد از مردن نابود نميشود؛ بلکه در وقت معيني ،خداوند متعال همة
انسانها را زنده کرده و اعمال آنها را محاسبه ميکند آنگاه براي همگان معلوم میشود که
چه کسي در دنيا کارهاي خوب انجام داده تا به بهشت برود و چه کسي کارهاي بد انجام

داده تا به جهنم برود.

همة ادیان الهی به روز قيامت و جهان آخرت اعتقاد دارند .دين مبين اسالم که آخرين و

کاملترين دين الهي است ،در بارة معاد نیز کاملترین مطالب را بیان نموده و بیشترین
تأکیدها را داشته است و تعداد زيادي از آيات قرآن کريم به معاد اختصاص دارد.

اما مسألة مهم اين است که اسالم ،دنيا و آخرت را با هم مرتبط دیده است؛ به گونهیی که در

حديثي ،دنيا مزرعه و کشتگاه آخرت دانسته شده است .1بر اساس بیان قرآن ،انسان هرچه در

دنيا ميکارد ،در آخرت حاصل همان چيز را درو ميکند .حافظ شيرازي این محتوای دینی
را در ضمن غزلي زيبا چنین بیان میکند:
مزرع سبز فلک ديدم و داس مه نو

يادم از ِکشته خويش آمد و هنگام درو

دلیل معاد :معاد داليل زيادي دارد که مهمترين آن «برهان حکمت» است.
خالصة برهان این است که:

 -1عالم هستی و جهان آفریدة خداوند متعال و حکیم است.

 -2خدای حکیم ممکن نیست کاری را بدون هدف انجام دهد.
 -1عوالی اللئالی ،ج  ،1ص .267
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 -3تمام اهداف قابل تصور در هستی و جهان در این زندهگی مادی و کوتاه دنیایی ،محقق

نمیشود و واقع نمیگردد.

 -4پس باید زندهگی دیگری باشد که بتواند تمام اهداف آفرینش و خلقت را برآورده کند.
السماَء َو أَْ
باط ً
ال ْر َ
ال ذِل َك َظ ُّن
ض َو ما َبيْن ُ
َهما ِ
قرآن کریم در این زمینه میفرمایدَ  :و ما َخَل ْقنَا َّ

ذين َك َفُروا ِم َن النَّار و آسمان و زمين و آنچه را كه ميان اين دو است
ذين َك َفُروا َف َويْ ٌل ِلَّل َ
َّال َ
به باطل نيافريديم ،اين گمان كسانى است كه كافر شده [و حقپوشى كرده]اند؛ پس واى از

آتش بر كسانى كه كافر شدهاند.

1

اگر ما زندهگى اين جهان را بدون جهان ديگر (معاد و قیامت) در نظر بگيريم ،پوچ و بىمعنا
خواهد بود ،و مانند این است كه زندهگى دوران جنينى بدون زندهگى اين دنيا باشد.
فعاليت
شاگردان ،در گروهها در بارة معاد بحث کنند.

ارزيابی
 -1بر اساس بیان قرآن ،رابطة دنیا و آخرت چگونه تعریف شده است؟

 -2آیا دین اسالم و کتابش ،قرآن کریم ،در بارة معاد سخن گفته است؟

کار خانهگی

شاگردان ،مهمترین بخشهای درس را در پنج سطر ،خالصه نموده و در کتابچههای خود
بنویسند.

 -1ص.27 /
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درس دوازدهم

بهشت و جهنم
هدف :آشنایی با بهشت و جهنم
پرسشها
 -1آیا میدانید چه کسانی وارد بهشت میشوند؟
 -2چه چیزهایی خوراک اهل جهنم است؟
در روز قیامت ،پس از بررسي اعتقادات و اعمال انسانها ،گروهی به علت ايمان و کارهای
خوب به بهشت ميروند و گروهی نیز به دلیل کفر و کارهای بد به جهنم سرازیر میشوند.
بهشت
بر اساس فرمایشات قرآن ،بهشت جايگاه مؤمنان شب زندهدار و انفاقكننده است 1.جایگاه
كساني است كه براي گسترش تعاليم الهي تالش بیاندازه كرده و جان و مال خود را نثار
نمودهاند 2.در يك كالم ،بهشت جایگاه تمام كساني است كه بندهگيِ خدا را پيشۀ خود
ساخته و حقوق موجودات عالم را مراعات کرده و وظیفه دینی خود را انجام دادهاند.
زنان و مردان بهشتي ،در بهشت از انواع نعمتهاي خداوند متعال بهرهمند استند .هر خوردني،
نوشيدني و لذتي كه بخواهند برايشان فراهم است 3.برتر از همة نعمتها و لذتها ،رضوان
و رضایت پروردگار است.

4

 -1سجده 15 /تا .19
 -2توبه.111 /
 -3زخرف.71 /
 -4توبه.72 /
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ياد بهشت در این دنیا ،اميد را در جان انسان زنده کرده ،او را به كارهاي نيك سوق ميدهد
و از پليديها و گناهان باز ميدارد 1.بنا به فرمودة حضرت امير ،آدمي براي دنيا و ماندن
در آن آفريده نشده؛ بلكه برای بهرهبری و عبور از دنیا و رسیدن به سعادت و بهشت جاودان
خلق شده است.

2

جهنم
جهنم مظهر و نشانة غضب و قهر خداوند متعال و جايگاهي پُر از آتش شعلهور است.؟
آتشگيره و سوخت آن ،مردم و سنگ است .3مالیكهیی سختگير بر آن مأمور است 4.پيامبر
خدا فرمود« :آتش دنيا جزئي از هفتاد جزء (یک هفتادم) آتش جهنم است 5».شرارههاي آتش
آن به قدري سوزاننده است كه چيزي را باقي نميگذارد 6.غذاي اهل دوزخ ،خیلی تلخ ،بدبو
و بدرنگ است (درخت زقوم است و چرك و خون).

7

هيچ راه فراري از آن جایگاه بد وجود ندارد 8.پوست بدن اهل جهنم بر اثر شعلههاي فروزان
آتش ،مدام در حال تغییر ميباشد .پوستها ميسوزند و ذوب ميشوند؛ اما تمام نميشوند
و پوست ديگري جاي آن را ميگيرد 9.جهنميان همواره در حسرت و افسوس به سر ميبرند
كه چرا از فرصت زندهگي دنيا استفاده نكردند .آرزو ميكنند كه اي كاش در دنيا ،دوستان
خوبي داشتند و در صراط مستقيم و راه راست و میانه حركت كرده بودند.
 -1نهج البالغه؛ كلمات قصار ،شماره .31
 -2همان؛ خطبه ( 132صبحي صالح).
 -3بقره.24 /
 -4تحريم.6/
 -5علي بن ابراهيم؛ تفسير القمي ،ج  ،1ص  .366مجلسي؛ بحاراالنوار ،ج  ،8ص  ،288حديث .21
 -6مدثر.28 - 26 /
 -7حاقه /آيه  .36واقعه /آيه .52
 - 8حج /آيه .22
 - 9نساء /آيه . 56
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فعاليت
شاگردان ،در گروهها در بارة بهشت و جهنم بحث کنند.

ارزيابی
 .1چرا برخی از آدمها به بهشت و برخی به جهنم میروند؟
 .2بهشت جایگاه چگونه انسانهایی است؟
 .3چرا جهنمیها همواره در افسوس و حسرتاند؟

کار خانهگی
شاگردان ،از طریق صحبت با والدین خود و همکاری آنان ،سه سطر در بارة بهشت و جهنم
بنویسند.

26

فصل دوم
احکام
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درس سیزدهم

روزه
هدف :آشنايي با روزه

پرسشها

 -1آيا شما میدانید روزه چیست؟

 -2به نظر شما ،چرا انسان باید روزه بگیرد؟

خداوند متعال خالق و ادارهکنندة همة مخلوقات از جمله انسان است؛ به اینجهت است که
آن ذات متعال ،تواناییها و نیازمندیهای وجودی تمامی موجودات را میداند و برای بهتر


ساختن زندهگی موجودات؛ به خصوص انسان ،دستوراتی را توسط پيامبران بیان کرده
است.

يکي از آن دستورات ،روزه است« .روزه» از عبادتهاي بسيار مهم و از فروع دین مقدس

اسالم است .این عبادت در همة اديان الهي وجود داشته است .روزه ،همانگونه و به هماناندازه
که براي بهترشدن اخالق و افزایش معنويت انسان مفيد است ،براي صحت و تندرستي این
موجود نيز فایده دارد.

«صومُوا ت َِص ُّحوا؛ روزه داريد تا تندرست شويد».
رسول گرامي اسالم فرموده استُ :

1

روزه عبارت است از اينکه انسان مکلف براي انجام فرمان خداوند از طلوع فجر تا هنگام
مغرب از خوردن ،آشاميدن و برخي کارهاي ديگر که «مبطالت روزه» نامیده میشوند،

خودداري نمايد.

نکات

 -1در روزه نيت شرط است؛ ولي الزم نيست که نيت به زبان گفته شود؛ بلکه اگر کسي در
قلبش نيت کند که «به خاطر اطاعت فرمان خداوند روزه ميگيرم» ،روزهاش صحيح است.
بهتر است انسان براي روزة هر روز ،شب قبل از آن ،نيت کند .همچنان مستحب است که

 - 1نهج الفصاحة /حدیث .1854
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قبل از اذان صبح ،مقداري غذا (سحري) بخورد تا براي روزه گرفتن آمادهگي کامل داشته

باشد.

 -2روزه سپر عذاب خدا از آتش و سبب نجات انسان از دردهای روانی و بدنی است؛ به

شرطی که روزهدار با دروغ ،غیبت ،ناسزا و بدکرداری آن را نشکند و از میان نبرد 1.روزهدار
باید روزهداری خود را با صبوری همراه نماید.

2

 -3روزه ایجادکنندة تقوا در انسان و به وجودآورندة اعتماد و محبت در اجتماع روزهداران
است؛ البته به شرطی که این تقوا و اعتماد به وسیلة دروغ ،غيبت و سخنچينى و ساير اموري
كه ضربه به تقوای فرد و اعتماد و محبت اجتماعى ميزند ،از بین نرود.
فعاليت
شاگردان ،در بارة كيفيت روزة درست با هم در گروههاي سه نفري بحث نمايند.

ارزيابی
 .1چرا خداوند متعال انسان را دستور داده است که روزه بگیرد؟
 .2روزه چیست؟

 .3نیت روزه چگونه باید انجام شود؟

کار خانهگی
شاگردان ،در مورد فواید روزه با راهنمایی والدین و افراد باسواد خانوادة خود پنج سطر

بنویسند.

 -1همان /حدیثهای  1886 ،1883و .1887
 -2همان.1885 /
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درس چهاردهم

احکام روزه
هدف :آشنایی با احکام روزه

پرسشها

 -1آیا شما احکام روزه را میدانید؟

 -2به نظر شما انسان چگونه باید نیّت روزه بکند؟

اول :در صحت روزه ،نیت با اجزای سهگانة آن معتبر است -1 :قصد قربت -2 ،قصد اخالص؛
یعنی ریا نباشد؛ زیرا ریا حرام است و روزه را باطل میکند -3 .قصد اسمی که شارع آن را
معین نموده؛ مث ً
ال روزة کفاره یا روزة نذر.
دوم :الزم نيست انسان نيت روزه را از قلب خود بگذراند يا بر زبان جاری سازد و بگويد فردا
را روزه میگيرم .همين اندازه كه براى انجام فرمان خداوند متعال و تقرب به او از اذان صبح
تا مغرب كارى كه روزه را باطل میكند انجام ندهد ،كافى است.

سوم :انسان میتواند در هر شب از ماه رمضان براى روزة فرداى آن نيت كند .بهتر است كه
شب اول ماه رمضان هم نيت روزة همه ماه را بنمايد.

چهارم :وقت نیت روزة ماه رمضان و نذری که برای روز معین واجب شده تا طلوع فجر است
و تأخیر آن از فجر صادق جایز نیست؛ اما برای سایر روزههای واجب ،مکلف تا زوال فرصت

نیت دارد .نیت در روزههای مستحبی تا وقتی صحیح است که مقداری از روز باقی باشد که
بتواند نیت کند.

پنجم :كسى كه پيش از اذان صبح بدون نيت روزه خوابيده است ،اگر پيش از ظهر بيدار شود

و نيت كند ،روزة او صحيح است؛ چه روزة او واجب باشد چه مستحب؛ اما اگر بعد از ظهر
بيدار شود ،نمیتواند نيت روزة واجب نمايد.

ششم :اگر مکلف بخواهد روزة ديگرى غير از روزة رمضان بگيرد ،بايد آن را معين نمايد؛

طور مثال نيت كند كه روزة قضا يا روزة نذر میگيرم؛ ولى در ماه رمضان الزم نيست نيت
30

كند كه روزة ماه رمضان میگيرم.

هفتم :روزی را که انسان شک دارد آخر شعبان است یا اول رمضان ،واجب نیست روزه بگیرد.

هشتم :طور مثال اگر به نيت روز اول ماه روزه بگيرد ،بعد بفهمد دوم يا سوم بوده ،روزة او

صحيح است.

نهم :اگر پيش از اذان صبح نيت كند و بيهوش شود و در بين روز به هوش آيد ،بايد روزة آن
روز را تمام نمايد و اگر تمام نكرد ،قضاى آن را بجا آورد.

دهم :اگر پيش از اذان صبح نيت كند و مست شود و در بين روز به هوش آيد ،احتياط واجب
آن است كه روزة آن روز را تمام كند و قضاى آن را هم بجا آورد.

یازدهم :اگر پيش از اذان صبح نيت كند و بخوابد و بعد از مغرب بيدار شود ،روزهاش صحيح
است.

دوازدهم :اگر مریض پیش از ظهر ماه رمضان خوب شود و از اذان صبح تا آن وقت کاری

که روزه را باطل میکند انجام نداده باشد ،باید نیت روزه کند و آن روز را روزه بگیرد؛ اما
اگر بعد از ظهر خوب شود ،روزة آن روز بر او واجب نیست.

سیزدهم :کسی که روزة قضا یا روزة واجب دیگری دارد ،نمیتواند روزة مستحبی بگیرد؛
فعاليت
چهار نفر از شاگردان ،چهار حکم از احکام بیانشده را به زبان خود بیان کنند.

ارزيابی
 -1برای صحت روزه چگونه نیتی معتبر است؟
 -2نیت در روزههای مستحبی چگونه است؟

 -3اگر کسی پيش از اذان صبح نيت روزه كند و بيهوش یا مست شود ،حکم روزة او چیست؟

کار خانهگی

شاگردان ،سه حکم از احکام روزه را با استفاده از توضیحالمسائل یکی از مراجع تقلید زنده،

در کتابچة خود بنویسند.
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درس پانزدهم

انواع روزهها
هدف :آشنایی با انواع روزه

پرسشها

 -1آیا میدانید که روزه در چه مواردی واجب میشود؟
 -2آیا میدانید که روزه در چه روزهایی حرام است؟

روزه نیز مثل دیگر موارد احکام شرعی میتواند واجب ،حرام ،مستحب یا مکروه باشد .ما در
این درس با انواع روزه بر اساس حکمی که دارند ،آشنا میشویم.

روزههاي واجب

 -1روزة ماه مبارك رمضان
 -2روزة كفاره
 -3روزة قضا

 -4روزة عوض خونيكه در حج تمتع ريخته باشد
 -5روزة روز سوم یا ششم یا نهم از ايام اعتكاف
 -6روزة نذر ،عهد و قسم

 -7روزة قضای پدر بر پسر بزرگ بعد از مرگ پدر
روزههای حرام

 -1روزة عید فطر

 -2روزة عید قربان

 -3روزة روزی را که انسان نمیداند آخر شعبان یا اول رمضان است ،به نیت اول رمضان
روزههای مکروه

 -1روزة روز عاشورا
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 -2روزة روزی که انسان شک دارد عرفه است یا عید قربان
روزههای مستحب

1

 -1پنجشنبه اول وپنجشنبه آخر ماه و چهارشنبه اولی که بعد از روز دهم ماه است
 -2سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه
 -3تمام ماه رجب و شعبان
 -4روز عید نوروز

 -5روز بیست و پنجم و بیست و نهم ذیالقعده
 -6روز اول تا روز نهم ذیالحجه

 -7روز عید سعید غدیر ( 18ذیالحجه)
 -.8روز اول و سوم محرم

 -9میالد مسعود پیامبر اکرم

 -10روز مبعث حضرت رسول
فعاليت
شاگردان ،به صورت جمعی ،انواع روزه را تکرار کنند.
ارزیابي
 -1روزههای واجب کداماند؟

 -2روزة قضای پدر برچه کسی واجب است؟
 -3روزههای مستحب کداماند؟

کار خانهگی
شاگردان ،روزههای واجب و حرام را حفظ نمایند.
 -1روزة تمام روزهای سال غیر از روزهای حرام و مکروه مستحب است؛ اما آن روزهایی که بیشتر
سفارش شده است را ما ،در اینجا ذکر کرده ایم.
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درس شانزدهم

فواید روزه
هدف :آشنایی با فواید روزه

پرسشها

 -1آیا میدانید روزه چه فوایدی دارد؟

 -2آیا مقصود از روزه ،تنها خودداری از خوردن و آشامیدن است؟
روزه يكي از احكام انسانساز اسالم است كه آگاهي از تمام فوايد آن ،همچون ساير احكام
الهي ،براي انسان عادي ممكن نيست .دانش محدود بشر نميتواند راهگشاي همة اسرار نهفته

در احکام الهی باشد؛ البته شايد روزي دانش انسان به حدي از كمال برسد كه دريچة تازهاي

بر روي بشر بگشايد و حكمتها و دستورهای اسالم را باز شناسد.

آنچه را من و شما اکنون میدانیم این است که روزه دارای دو نوع فایده است که هر نوع آن
موارد زیادی را شامل میشود .حال در این درس با برخی از آن موارد آشنا میشویم:
الف) آثار معنوی

 -1علم و حکمت :یکی از آثار روزه رسیدن به علم و حکمت است .در روایت است که
ال ِ
اث ال ْ ُجو ِع قَ َ
ير ُ
الح ْك َم ُة؛ یعنی اثر
پیامبر خدا به خداوند متعال عرضه داشتند« :يَا َر ِّ
ب َما مِ َ
گرسنهگی چیست؟ خداوند متعال فرمود :حکمت».

1

 -2تقرب به خداوند متعال :پیامبر خدا به خداوند متعال عرضه داشتند :اثر گرسنهگی
چیست؟ خداوند متعال فرمود ...:و تقرب به سوی من ...ای احمد! آیا میدانی در کدام وقت
بنده به خدا نزدیک میشود؟ پیامبر فرمودند :پروردگارا ،خیر! خداوند متعال فرمود:
زمانی که یا گرسنه باشد و یا در حال سجده.

2

 -1إرشادالقلوب؛ ج ،1ص – 200بحاراألنوار؛ ج ،74ص .21
 -2همان.
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 -3توجه نسبت به حال فقرا :یکی از آثار مهم معنوی و در عین حال اجتماعی روزه و
گرسنهگی ناشی از آن ،توجه پیدا کردن به حال فقرا و مستمندان است .هشام بن حكم گفت:
از امام صادق راجع به علّت روزه سؤال كردم؟ حضرت فرمودند :علّت تشريع روزه و
وجوب آن اين است كه به واسطة آن فقير و غنى با هم مساوى میشوند.

1

ب) آثار مادی

 -1صحت جسم :در طب این مطلب ثابت شده است که سبب بسیاری از بیماریها پُرخوری
است و از طرف دیگر ،متعادلساختن خوراک ،راه حل بسیاری از مشکالت جسمی است.
بدن برای آنکه آنچه را که دریافت نموده است به درستی هضم نموده و مواد انباشته را به
سوخت برساند ،به فرصتی نیاز دارد که در آن فرصت ،دریافتی نداشته باشد.

 -2زیبایی :یکی دیگر از آثار کنترول غذا و سیر نخوردن زیبایی و شادابی پوست است.

 -3تقویت حافظه :تقویت حافظه را نیز میتوان یکی دیگر از آثار گرسنهگی مثبت و روزهداری
دانست.

فعاليت
شاگردان ،درس را در گروهها با هم مباحثه کنند.

ارزيابی
 -1روزه چند نوع فایده دارد؟

 -2فایدههای معنوی روزه کداماند؟
 -3فایدههای مادی روزه کداماند؟

کار خانهگی
شاگردان ،با همکاری والدین و با استفاده از کتابهای اخالق و احکام ،دو مورد دیگر از
فواید روزه را در کتابچههای خود بنویسند و با همصنفان خود شریک کنند.

 -1وسائلالشيعة؛ ج  ،10ص .7
35

درس هفدهم

مبطالت روزه
هدف :شناخت مبطالت روزه و برخی از احکام آن

پرسشها

 -1آيا ميدانيد چه چيزهایی روزه را باطل ميكند؟
 -2به نظر شما ،معنای مبطالت روزه چیست؟

مبطالت روزه به کارهايي گفته ميشود که انجام دادن عمدي آنها روزه را باطل ميکند.
برخي از مهمترين مبطالت روزه عبارتاند از:

 -1خوردن و آشاميدن :مطلق خوردن و آشامیدن اگرچه کم باشد ،حتی خوردن آنچه بین
دندانها باقی مانده و خوردن آنچه غیر متعارف است؛ مانند خاک و ریگ ،روزه را باطل
میکند.

یادآوری :جویدن غذا برای بچه یا پرنده و چشیدن غذا و مانند اینها روزه را باطل

نمیکند.

 -2دروغ بستن به خدا ،پیامبر و امامان :دروغ بستن به خدا ،پیامبر خاتم و ائمه و نیز
دیگر پیامبران روزه را باطل میکند؛ چه آن دروغ در بارة احکام و حالل و حرام باشد
یا در مورد داستانها و مواعظ ایشان باشد.

یادآوری :اگر چیزی را به اعتقاد اینکه راست است ،از قول خدا یا پیغمبر نقل کند
و بعد بفهمد دروغ بوده ،روزهاش را باطل نمیکند.

 -3رساندن غبار غليظ به حلق :رساندن غبار غلیظ به حلق که اجزای خاکی آن آشکار است،
روزه را باطل میکند؛ ولی اگر اجزای آن آشکار نباشد ،مانعی ندارد .روزهدار باید بخار

غلیظ ،دود سیگار و تنباکو و مانند اینها را هم به حلق نرساند.

 -4فرو بردن تمام سر در آب :فرو بردن تمام سر ،به طور یک دفعه یا تدریجی ،در آب روزه
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را باطل میکند ،اگرچه باقی بدن از آب بیرون باشد.

یادآوری :اگر کسی خود را زیر دوش (شاور) آب یا ناودان و مانند اینها بشوید ،اگرچه
آب تمام سرش را فراگیرد ،چنانچه فرو بردن سر زیر آب صدق نکند ،روزه باطل نمیشود

ولی اگر سر یا تمام بدن را زیر نهر یا آبشاری که از باال به پایین جریان دارد فرو برد ،روزهاش
باطل میشود.

 -5اماله کردن با چيزهاي مايع :اماله کردن با چیز روان در مخرج متعارف روزه را باطل
میکند؛ ولی اگر جامد باشد ،مانعی ندارد.

 -6قي کردن :قی کردن عمدی روزه ر ا باطل میکند؛ بنابراین ،اگر روزهدار بتواند از قی
کردن خودداری کند ،چنانچه برای او ضرر و مشقت نداشته باشد ،باید خودداری کند.

یادآوری :اگر روزهدار يکي از کارهاي باال را از روي سهو انجام دهد ،روزهاش باطل
نميشود و بايد روزة خود را ادامه دهد.
فعاليت
شاگردان ،در گروهها در بارة مبطالت روزه بحث کنند.

ارزيابی
 -1مبطالت روزه كداماند؟
 -2اگر كسي سهوا ً چيزي بخورد ،بايد چه کار کند؟

 -3اگر روزهداری سرش از آب بیرون باشد و بقیه بدنش در آب فرو رود ،روزهاش چه حکم
دارد؟

کار خانهگی
شاگردان ،درس را در کتابچة خود نوشته و عناوین مبطالت را حفظ نمایند.
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درس هجدهم

مواردی که میتوان روزه را افطار نمود
هدف :شناخت مواردي که ميشود روزه را افطار کرد

پرسشها

 -1به نظر شما ،روزة مسافر در ماه رمضان درست است؟

 -2آیا انسان مکلف میتواند در ماه رمضان روزه نگیرد؟

آنگونه که پیشتر خواندیم ،روزه از فروع دين اسالم است .این عبادت با توجه به آثار اجتماعی،
فردی ،معنوی و مادی بسیاری که دارد بر همة مسلمانان واجب شده است؛ اما از آنروی که

اسالم دین سادهگی و آسانی است ،خدای متعال در مواردی ،مسلمانان را اجازه داده است که

روزة ماه رمضان را نگیرند و عوض و قضای آن را در زمان دیگر به انجام رسانند.
ب عَ
الصياُم َكما
خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است :يا أَيُّ َها َّال َ
َليْ ُك ُم ِّ
ذين آ َمنُوا ُكتِ َ
ب عَ
ودات َف َم ْن كا َن ِمنْ ُك ْم َمريضاً أَ ْو عَلى
َلى َّال َ
ُكتِ َ
ذين ِم ْن َقبِْل ُك ْم َل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن* أَيَّاماً َم ْع ُد ٍ
َ
َس َفر َف ِع َّدةٌ ِم ْن أَيَّام ُأ َخ َر َو عَ
ي َلُه
َلى َّال َ
كني َف َم ْن َت َط َّو َع َخرْياً َف ُه َو َخرٌْ
ذين ُيطيُقوَنُه ِف ْديٌَة طعاُم ِم ْس ٍ
ٍ
ٍ
ُ
ي َل ُك ْم إ ْن ُكنْت ْ َ
َّ
ْز َل فيِه اْلُق ْر ُ
اس َو
آن ُه ً
َو أَ ْن َت ُصوُموا َخرٌْ
ِ
ُم َت ْعل ُمو َن* َش ْهُر َر َمضا َن الذي أن ِ
دى ِللنَّ ِ
نات ِم َن هُْ
ى َو اْلُف ْرقا ِن َف َم ْن َش ِه َد ِمنْ ُك ُم َّ
ى َس َف ٍر
الش ْه َر َفْليَ ُص ْمُه َو َم ْن كا َن َمريضاً أَ ْو عَل 
الد 
َبيِّ ٍ
ُك ِمُلوا اْل ِع َّدةَ َو ِلت َ
بوا اهللَ
ريد ُ
ريد ِب ُك ُم اْل ُع ْس َر َو ِلت ْ
اهلل ِب ُك ُم اْلُي ْس َر َو الُي ُ
َف ِع َّدةٌ ِم ْن أَيَّام ُأ َخ َر ُي ُ
ُكرُِّ
ٍ
َ
ُ
ُ
َّ
َ
ُ
عَلى ما َهداك ْم َو ل َعلك ْم َت ْشكُرون اى كسانى كه ايمان آوردهايد ،روزه بر شما مقرر شده
است ،همانگونه كه بر كسانى كه پيش از شما [بودند] مقرر شده بود ،باشد كه پرهيزگارى
كنيد[ .روزه در] روزهاى معینى [بر شما مقرر شده است][ .ولى] هركس از شما بيمار يا در

سفر باشد[ ،به همان شماره] تعدادى از روزهاى ديگر [را روزه بدارد] ،و بر كسانى كه [روزه]

طاقتفرساست ،كفارهاى است كه خوراك دادن به بينوايى است .و ...پس هركس از شما
اين ماه را درك كند بايد آن را روزه بدارد و كسى كه بيمار يا در سفر است [بايد به شمارة
آن ]،تعدادى از روزهاى ديگر [را روزه بدارد] .خدا براى شما آسانى مىخواهد و براى شما
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دشوارى نمىخواهد...

1

در اين درس با اين موارد آشنا میشویم:

 -1اگر کسي مريض باشد و روزه گرفتن براي او ضرر داشته باشد ،نبايد روزه بگيرد.

 -2کسي که به سفر ميرود و رفت و برگشت او به اندازة هشت فرسنگ (در حدود 43
کيلومتر) باشد ،بايد روزة خود را افطار نماید.

 -3مادري که به طفل خود شير ميدهد ،اگر روزه گرفتن براي خود او يا طفلش ضرر داشته
باشد ،نبايد روزه بگيرد.

 -4اگر انسان به اندازهیی پير شده باشد که روزه گرفتن برايش دشوار باشد ،ميتواند روزة
خود را افطار نمايد.

تذکر :غير از مورد اخير ،در موارد ديگر بايد مکلف بعدا ً روزة خود را قضا نمايد؛ يعني وقتي
عذر برطرف شد ،روزه بگيرد.
فعاليت
شاگردان ،در گروههاي سه نفري در بارة عذرهای شرعی که سبب میشود انسان روزة خود
را افطار کند ،بحث نمایند.

ارزيابی
 .1آيا ميتوانيد بگوييد که مسافر در چه صورت ميتواند روزه را افطار نمايد؟
 .2مادر در چه صورتی باید روزة خود را افطار کند؟
 .3کدام مریض میتواند روزه نگیرد؟

کار خانهگی
شاگردان ،ترجمة آیات شریفه را ،به صورت کامل ،یکبار در کتابچههای خود بنویسند.
 .-1بقره 183 /تا ( .185ترجمه فوالدوند)
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درس نزدهم

روزة قضا و احکام آن
هدف :شناخت کيفيت مواردی که فقط قضاي روزه واجب است و احکام روزه قضا

پرسشها

 -1آيا شما میدانید در چه مواردی فقط قضای روزه واجب است؟
 -2آيا شما احکام قضای روزه را میدانید؟

همانطور که در درس پیش خواندیم ،مسلمان مکلف به دلیل داشتن عذر شرعی ،میتواند

در ماه رمضان روزه نگیرد و آن را افطار کند؛ اما بعد از برطرف شدن عذر ،بايد قضاي آن را

در روزهای ديگر بگيرد.

کسی که روزة خود را در ماه رمضان نگرفته است ،بعد از رمضان دو گونه وظیفه میتواند داشته

باشد -1 :فقط باید قضای روزه را بگیرد -2 .هم باید قضا را بگیرد و هم کفارة آن را باید بدهد.
برخی از مواردی که فقط قضای روزه واجب است ،قرار زیر است:

 -1روزهدار در روز ماه رمضان به صورت عمدی قی کند.

 -2عملی که روزه را باطل میکند بجا نیاورد؛ ولی نیت روزه نکند یا ریا کند و یا قصد کند
که روزه نباشد.

 -3آنکه در ماه رمضان بدون اینکه تحقیق کند صبح شده یا نه ،کاری که روزه را باطل
میکند انجام دهد و بعد معلوم شود صبح بوده است.

 -4آنکه کسی بگوید صبح نشده و انسان به گفتة او کاری که روزه را باطل میکند انجام
دهد و بعد معلوم شود صبح بوده است.

 -5آنکه کسی بگوید صبح شده و انسان به گفتة او یقین نکند یا خیال کند شوخی میکند و
کاری که روزه را باطل میکند انجام دهد و بعد معلوم شود صبح بوده است.

 -6آنکه کور یا مانند او باشد و به گفتة کسی دیگر افطار کند و بعد معلوم شود مغرب نبوده
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است.

 -7آنکه در هوای صاف به واسطة تاریکی یقین کند که مغرب شده و افطار کند و بعد معلوم
شود مغرب نبوده است.

 -8آنکه برای خنک (سرد) شدن یا بیجهت مضمضه کند؛ یعنی آب در دهان خود بگرداند
و بیاختیار آب در حلقش فرو رود.
احکام روزة قضا

 -1مستحب است در گرفتن روزة قضايي عجله شود تا پيش از رسيدن ماه رمضان سال ديگر،
قضايي روزه را بگيرد.

 -2اگر به واسطة مرضی روزة رمضان را نگیرد و مرض او تا رمضان سال بعد طول بکشد،
قضای روزههایی را که نگرفته بر او واجب نیست و باید برای هر روز یک مُد (تقریباً 750
گرم) طعام؛ یعنی گندم یا َجو و مانند اینها ،به فقیر بدهد؛ ولی اگر به واسطة عذر دیگری

به طور مثال برای مسافرت روزه نگرفته و عذر او تا رمضان بعد باقی بماند ،روزههایی را که

نگرفته است باید قضا کند.

 -3اگر قضای روزة رمضان را چند سال تأخیر بیاندازد ،باید قضا را بگیرد و برای هر روز یک
مُد طعام به فقیر بدهد.
فعاليت
شاگردان ،دو نفري در بارة مواردي که قضاي روزه واجب ميشود ،با یکدیگر سؤال و جواب نمايند.

ارزيابی
 -1در کدام موارد فقط قضا واجب میشود؟

 -2وظیفة کسی که در ماه رمضان روزه نگرفته است ،چیست؟

 -3وظیفة کسی که چند سال روزة رمضان را به تأخیر اندازد ،چیست؟

کار خانهگی

شاگردان ،درس را در حد پنج سطر خالصه نموده و در کتابچههای خود بنویسند.
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درس بیستم

اقسام و موارد کفارۀ روزه
هدف :اقسام و موارد کفارۀ روزه

پرسشها

 -1آيا ميدانيد که در کدام موارد قضا و کفاره با هم واجب است؟
 -2آیا میدانید کفارة روزه بر چند قسم است؟

 03آیا میدانید کفارة روزه چیست؟
ک ّفاره بعضی کارهای خاصی است که انسان مسلمان به دلیل عمل نکردن به تکلیف شرعی
خود به طور عمدی و اختیاری باید آن را انجام دهد؛ مثل إطعام (طعام دادن) شصت فقیر برای
کسی که بدون عذر شرعی یک روز روزة ماه رمضان را بخورد؛ بنابراین ،کفاره در حقیقت

جبران تکلیف ترک شده است.

کفارة روزه عبارت است از -1 :آزاد کردن یک انسان برده -2 ،گرفتن دو ماه روزه که 31

روز آن باید پیوسته باشد -3 ،سیر کردن شصت فقیر یا دادن یک مُد (حدود  750گرم) گندم،
برنج ،خرما و ...به او.

کفارة روزه بر دو قسم است:

الف) کفارة جمع؛ یعنی مکلف هر سه مورد فوق را با هم باید انجام دهد .برخی از موارد

کفارة جمع قرار زیر است:

 -1اگر روزهدار روزة خود را به چیزی حرامی باطل کند.
 -2اگر روزهدار به خدا و پیغمبر دروغ ببندد.

 -3اگر روزهدار آروغ بزند و موقع آروغ زدن خون یا غذایی که از صورت غذا بودن خارج
شده به دهان او بیاید و به طور عمدی آن را فرود برد.

ب) یک کفاره؛ یعنی مکلف فقط یکی از سه مورد کفاره را باید انجام دهد ،که اکنون با

برخی از موارد این قسم آشنا میشویم:

 .1اگر روزهدار در یک روز ماه رمضان چند مرتبه کاری که روزه را باطل میکند انجام دهد.
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 -2اگر روزهدار کاری که حالل است و روزه را باطل میکند انجام دهد؛ به طور مثال :آب
بیاشامد و بعد کار دیگری که حرام است و روزه را باطل میکند انجام دهد؛ به طور مثال :غذای

حرامی را بخورد.

 -3اگر نذر کند که روز معینی را روزه بگیرد ،چنانچه به طور عمدی در آن روز ،روزة خود
را باطل کند.
چند حکم

 -1بجا آوردن کفاره زمان محدودی نداشته و واجب فوری نیست و مکلف میتواند انجام آن
را به تأخیر اندازد؛ ولی کوتاهی و سهلانگاری در انجام آن نیز جایز نیست.

 -2کفارة اطعام را باید به شصت فقیر بدهد و نمیتواند یک نفر را دو بار یا بیشتر سیر نماید
یا دو مُد یا بیشتر به او بدهد.

 -3در دادن کفاره فرقی بین فرد کوچک و بزرگ نیست و باید به طور مساوی به هرکدام
یک مُد طعام داد.
فعاليت
شاگردان ،در گروهها درس را مباحثه کنند.

ارزيابی
 -1کفاره چیست؟

 -2کفارة روزه چیست؟

 -3کفارة جمع در چه مواردی واجب است؟

 -4یک کفاره در کدام موارد باید انجام شود؟

کار خانهگی
مرجع تقلید خود ،سه مورد دیگر
شاگردان ،با همکاری والدین و با مراجعه به توضیحالمسائل َ
از احکام کفارة روزه را در کتابچة خود بنویسند.
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درس بیست و یکم

زکات فطر و احکام آن
هدف :آشنايي با زکات فطر و برخی از احکام آن

پرسشها

 -1آيا شما میدانید زکات فطر چیست؟
 -2آيا احکام زکات فطر را میدانید؟

رمضان ماه پاکسازی و روزه پاککنندة انسان روزهدار از انواع پلیدیها است .برای اینکه
پاکی به صورت کامل انجام شود ،خدای متعال از بندهگانش خواسته است ،این عبادت را با
پرداخت «زکات فطر» به پایان رسانند.

زکات فطر ،یعنی «دادن يك صاع تقریباً (سه كيلوگرام) گندم ،برنج ،جو ،خرما ،كشمش و...

یا قیمت آنها بابت هر فرد خانواده به فقیر».

از شرایط وجوب زکات فطر بلوغ و بینیازی هنگام غروب شب عيد فطر است؛ بنابراین

زکات فطر ،بر کودک و فقیر واجب نیست.

کسی که شرایط ذکر شده را دارا باشد باید زکات فطر خودش و كساني كه نانخور او استند
را بدهد؛ چه نانخور او واجبالنفقة او باشد یا نباشد ،نزدیک باشد یا دور ،مسلمان باشد یا
کافر ،کوچک باشد یا بزرگ.

برخی از احکام زکات فطر

 -1کسی که زکات فطرش بر دیگری واجب است از خودش ساقط است؛ اما اگر دیگری
فطره را نپردازد ،باید خودش بپردازد.

 -2زمان خارج کردن (جدا کردن) زکات فطر از طلوع فجر روز عید تا وقت نماز عید است
و تأخیر آن تا بعد از نماز جایز نیست.

 -3بعد از کنار گذاشتن زکات فطر ،عوض کردن آن جایز نیست.
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 -4با بودن مستحق ،انتقال زکات فطر به شهر دیگر جایز نیست.

 -5مستحب است که در پرداخت زکات فطر ،خویشاوندان را مقدم کند و بعد همسایهگان را
شایسته است که اهل علم و دین و فضیلت را بر غیر ایشان ترجیح بدهد.

 -6مستحب است که فقیر زکات فطر بدهد و اگر فقط یک صاع داشته باشد ،آن را به یکی
از خانوادهاش صدقه دهد و سپس آن را بین آنان دست به دست بگرداند و بعد از آن ،به فقیر
دیگر غیر از خانواده صدقه بدهد.

 -7باید در جنس زکات فطر یکی از دو چیز رعایت شود؛ یا از غذای غالب شهر باشد؛ مانند
برنج ،گندم ،یا از گندم ،جو ،خرما و کشمش باشد.
فعاليت
شاگردان ،در گروهها در بارة احکام زکات فطر مباحثه کنند.

ارزيابی
 -1اگر در خانة شما هفت نفر باشند ،چند کيلو بايد زکات فطر بپردازيد؟
 -2جنس زکات فطر چه چیزی باید باشد؟
 -3شرایط وجوب زکات فطر چیست؟
 -4زکات فطر چیست؟

کار خانهگی

شاگردان ،مهمترین بحثهای درس را در حد پنج سطر خالصه کنند.
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درس بیست و د ّوم

اعتکاف
هدف :آشنايي با اعتکاف

پرسشها

 -1آيا شما میدانید اعتکاف چیست؟

 -2آيا شما تا کنون اعتکاف کردهايد؟
انسان یک موجود اجتماعی است .زندهگی اجتماعی و به خصوص زندهگی شهری ،مشکالت

و آسیبهایی دارد .یکی از آسیبهای زندهگی شهری ،غرق شدن انسان در مادیات دنیا

است .برخی از انسانها در گذشته ،برای رهایی و نجات یافتن از این آسیبها ،زندهگی
شهری و جمعی را به صورت کامل ترک میکردند و به غاری پناه میبردند و به تفکر و

عبادت ميپرداختند.

دين مبين اسالم ،از یکسو گوشهنشيني و ترک زندگي اجتماعي را نهي کرده و پيامبر

بزرگوار این دین فرموده است« :خداوند مرا براى رهبانيت و رياضت نفرستاده است ،مرا براى
شريعت فطرى و آسان فرستاده است» 1.اما از سوی دیگر ،فرصتی فراهم کرده است که انسان
در یک فضای آرام ،به خود و خدای خود بیندیشد و راه خود را مستقل از جمع و غوغای

اجتماع جستجو کند و به مقصد اصلی زندهگی خود فکر نماید.

نام این فرصت الهی و معنوی« ،اعتکاف» است .اعتکاف عبارت است از« :ماندن در مسجد به

نیت تقرب و نزدیکی به خداوند متعال» .این «ماندن» به تنهایی عبادت است و اگر با دعا ،نماز
و خواندن قرآن همراه شود که ثواب چند برابر میشود.

برای صحت اعتکاف افزون بر عقل و ایمان چند شرط دیگر نیز الزم است:

 -1نیت تقرب :متعکف (اعتکاف کننده) از ابتدای اعتکاف باید نیت نزدیکی به خداوند
 -1فروع الكافى ،جلد  ،2ص  56و .57
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متعال را داشته باشد.

 -2روزه گرفتن :معتکف میتواند در اعتکاف ،روزة قضای ماه رمضان یا روزة کفاره یا روزة
مستحبی بگیرد؛ از این جهت مسافری که نمیتواند روزه بگیرد ،نمیتواند معتکف شود.

 -3اعتکاف نباید کمتر از سه روز باشد؛ ولی بیشتر از آن صحیح است.

 -4اعتکاف باید در مسجدالحرام ،مسجدالنبی ،مسجد کوفه ،مسجد بصره یا مسجد جامع شهر
انجام شود؛ از این جهت در مسجد محل ،خانه یا غار و ...نمیشود اعتکاف کرد.

 -5زن میتواند بدون اجازة شوهرش اعتکاف کند؛ مگر زمانی که اعتکاف با حق شوهر

منافات داشته باشد.

 -6در مسجدی که اعتکاف کرده ،باید باقی بماند و اگر بیجهت از مسجد خارج شود،
اعتکاف باطل میشود.

برخی از مواردی که معتکف میتواند برای انجام آنها از مسجد خارج شود:

 -1برای عیادت بیمار یا درمان او
 -2برای غسل واجب

 -3برای تشییع ،نماز ،کفن و دفن جنازة مؤمن

 -4برای انجام دادن کار خود یا مؤمن دیگر یا درمان بیماری خود
فعاليت
شاگردان ،در مورد اعتکاف و ضرورت آن بحث کنند.

ارزيابی
 -1اسالم چه کاري را به جاي رهبانيت و گوشهنشيني قرار داده است؟
 -2به نظر شما ،چه فرقي بين رهبانيت و اعتکاف وجود دارد؟
 -3شرایط صحت اعتکاف کداماند؟

کار خانهگی

شاگردان ،با کمک امام مسجد و والدین سه سطر در بارة اعتکاف و ضرورت آن بنویسند.
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سوم
درس بیست و ّ

زکات
هدف :آشنايي با احکام زکات و چیزهایی که زکات به آنها تعلق میگیرد

پرسشها

 -1آيا معنای زکات را ميدانيد؟

 -2آيا ميدانيد که زکات به چه چيزهايي تعلق ميگيرد؟

 -3به نظر شما ،آیا دین اسالم به مسایل اقتصادی هم توجه کرده است؟

دين مبين اسالم آیینی است که بر مبنای عدل بنا شده و برای عدالت اجتماعي و اقتصادی نیز
ارزش بسیار قایل است .خداوند متعال به عنوان شارع این دین ،راهکارهایی را برای تحقق

اینگونه از عدالت سنجیده و به مردم اعالم کرده است و زکات بخشی از همین راهکار است.

خداوند متعال فرموده است« :به راستى كه مؤمنان رستگار شدند؛ آنانكه در نمازشان فروتناند
و آنان كه از کارهای بيهوده روي گردانند و آنانكه زكات مىپردازند» 1.با توجه به این
آیات ،پرداخت زکات در کنار فروتنی در نماز و دوری از کارهای بیهوده و بیفایده به عنوان

نشانههای ایمان بیان شده است.

«زکات» در لغت به دو معنا آمده است :یکى رشد و نم ّو و دیگرى پاکى .در اصطالح فقها به
سهمی اطالق میشود که انسان مؤمن از مال خود بیرون نموده و به فقرا میدهد.

خداوند متعال در قرآن کريم به دادن زکات تأکيد زيادي نموده و همواره آن را در کنار نماز
ياد کرده است که نشانة اهميت آن است.

پس از دانستن معنای زکات ،خوب است چند سؤال را به صورت مختصر جواب داده و چند
مسأله را در این رابطه بدانیم.

 -1زکات بر چه کساني واجب است؟
 -1مؤمنون 1 /تا .4
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زکات بر کسي واجب است که داراي شرايط زیر باشد:

 )1مسلمان باشد )2 ،بالغ باشد )3 ،عاقل باشد )4 ،توانايي تصرف در مال را داشته باشد)5 ،
مالش به حد نصاب رسيده باشد.

 -2زکات به چه چيزهايي تعلق ميگيرد؟
در موارد زیر زکات واجب است:
اول :شتر ،گاو و گوسفند

دوم :گندم ،جو ،خرما و کشمش
سوم :طال و نقره

 -3چه زماني زکات اموال واجب ميشود؟

زکات زماني واجب ميشود که اموال يادشده به حد نصاب برسد؛ يعني به يک اندازة معيني
که در کتابهاي فقهي آمده است ،برسد؛ به عنوان مثال :کسي که يک يا دو شتر دارد،
زکات بر او واجب نيست؛ ولي وقتي پنج شتر داشت ،بايد يک گوسفند زکات بدهد.
فعاليت



شاگردان ،با هم در گروهها درس را به بحث بگیرند.

ارزيابی
 -1بر چه کساني زکات واجب است؟

 -2زکات به چه چيزهايي تعلق ميگيرد؟

 -3چه زماني زکات اموال واجب ميشود؟

کار خانهگی
شاگردان ،با استفاده از قرآن ترجمهدار ،معنای آیات شریفه را در کتابچههای خود بنویسند.
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درس بیست و چهارم

موارد مصرف زکات
هدف :آشنايي با موارد مصرف زکات

پرسشها

 -1آيا ميدانيد زکات به چه کسي پرداخت ميشود؟
 -2آیا فرق مسکین و فقیر را میدانید؟

همانگونه که در درس پیش یاد گرفتیم ،خداوند متعال زکات را برای بهوجود آوردن عدالت

اجتماعی و رفع نیاز نيازمندان و همینطور ادامة کار حکومت عدل اسالمی واجب کرده است.
حال در این درس میخواهیم به صورت مشخص موارد مصرف زکات را بدانیم.
قات ِلْلُف َقراِء َو مْالَ
ساكني َو
الص َد ُ
خدای متعال در قرآن کریم در این باره فرموده است :إِمَّنَا َّ
ِ
ني عَ
بيل َف َ
غارم َ
اْلعا ِمل َ
ريضًة
َليْها َو المُْ َؤَّل َفِة ُقُلوُب ُه ْم َو فيِ ِّ
بيل اهللِ َو اْب ِن َّ
قاب َو اْل ِ
الر ِ
الس ِ
ني َو يف َس ِ
ِم َن اهللِ َو ُ
كيم صدقات ،تنها به تهيدستان و بينوايان و متصدّيان [گردآورى و
َليم َح ٌ
اهلل ع ٌ
پخش] آن ،و كسانى كه دلشان به دست آورده مىشود ،و در [راه آزادى] برده گان ،و
قرضداران و در راه خدا و به در راه مانده ،اختصاص دارد[ .اين] به عنوان فريضه از جانب
خداست ،و خدا داناى حكيم است.

1

مفسرین و فقها مسلمان گفتهاند آية مورد بحث موارد مصرف زكات را بيان كرده و آن را در
هشت مورد زیر خالصه مىكند:

 -1فقرا؛ يعني کساني که مخارج ساليانة خود و خانوادة خود را ندارند.

 -2مساکين؛ يعني کساني که هيچ مالي ندارند و وضع مالی آنان از فقرا بدتر است.

 -3عاملين زکات؛ يعني کساني که براي جمعآوري ،نگهداري و حسابرسي زکات کار
ميکنند.

 -1توبه.60 /
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 -4کفاري که با دادن مال به آنها ميتوان آنها را به اسالم متمايل ساخت و يا مسلمانان
ضعيفالعقيده که با دادن مال در اسالم باقي ميمانند.

 -5بردههايي که با مالک خود قرارداد کردهاند که مبلغي را بپردازند و آزاد شوند؛ ولي پول
ندارند.

 -6قرضداراني که توان پرداخت قرض خود را ندارند

 -7کارهاي خيريه ،مانند ساختن پل ،راه ،مکتب و مانند اينها

 -8ابن سبيل؛ يعني کسي که در مسافرت و دور از وطن پول خود را تمام کرده و توانايي
قرض کردن را نيز ندارد.

نکته :موارد مصرف زکات نشان میدهد که اسالم به ریشهکن ساختن فقر ،رفع نیاز نیازمندان
و نیز آزادی انسان سخت باور دارد و برای آن راهکار مناسب را سنجیده است .موارد ،2 ،1

 6 ،5و  8مصرف زکات در همین راستا تشریع شده است .همینطور برای نجات جان انسانها
از شر کفر و بیدینی نیز فکر کرده است که مورد مصرف  4برای این منظور است.
فعاليت



شاگردان ،در گروهها موارد مصرف زکات را با هم بحث کنند.

ارزيابی
 -1موارد مصرف زکات کداماند؟
 -2مسکین چه کسی است؟

 -3ابن سبیل به چه معنا است؟

کار خانهگی
شاگردان ،با راهنمایی و همکاری والدین خود در بارة مصرف زکات در منطقة خود سه سطر
بنویسند.
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درس بیست و پنجم

خمس
هدف :آشنايي با مفهوم و احکام خمس

پرسشها

 -1آيا میدانید خمس چیست؟

 -2آيا ميدانيد خمس به چه چيزهايي تعلق میگیرد؟

 -3به نظر شما ،آیا خمس در قرآن مطرح شده است؟
یکی دیگر از منابع مالی که اسالم برای بهتر ساختن نظام اقتصادی جامعة اسالمی شکل داده
و بیان کرده است ،خمس است.

«خمس» به یک پنجم از درآمدها و استفادههایی گفته میشود که انسان از راههای گوناگون
به دست میآورد که باید زیر نظر مجتهد «اعلم» در جاهایی که در شرع اسالم مشخص شده
است ،به مصرف برسانند.

خداوند متعال در قرآن کریم این مسأله را طرح نموده و فرموده استَ  :و ا ْعلَ ُموا أَنَّما َغن ِ ْمت ُ ْم
السبيلِ إ ِ ْن ُكنْت ُ ْم
مِ ْن َش ْ
ي ٍء فَ َأ َّن لهلِ ِ خُ ُم َس ُه َو لِل َّر ُسو ِل َو ل ِ ِذي ال ْ ُق ْربى َو الْيَتامى َو ال ْ َمساكينِ َو ابْنِ َّ
آ َمنْت ُ ْم بِاهلل ِ َو ما أَن ْ َزلْنا َعلى َعب ْ ِدنا يَ ْو َم ال ْ ُف ْرقا ِن يَ ْو َم الْتَ َقى ال ْ َج ْمعا ِن َو اهلل ُ َعلى ُك ِّل َش ْ
دير و
ي ٍء قَ ٌ
بدانيد كه هر چيزى را به غنيمت گرفتيد ،يك پنجم آن براى خدا و پيامبر و براى خويشاوندان

[او] و يتيمان و بينوايان و در راهمانده گان است ،اگر به خدا و آنچه بر بندة خود در روز
جدايى [حقّ از باطل] -روزى كه آن دو گروه با هم روبهرو شدند -نازل كرديم ،ايمان

آوردهايد و خدا بر هر چيزى تواناست.

1

خمس به هفت چیز تعلق میگیرد و واجب میشود؛ یعنی باید یک پنجم آن را پرداخت نمود

که عبارتاند از:
 -1انفال.41 /
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 -1درآمدهای تجاری و کسب و کار؛ یعنی هرگاه انسان از راه زراعت ،تجارت ،صنعت و يا
کارهاي اقتصادی ديگر درآمدي داشته باشد و از مخارج ساليانة خود و کسانی که سرپرستی

آنها به عهدة اوست ،اضافه شود بايد يک پنجم آن اضافه را به حيث خمس بپردازد.

 -2معدن؛ یعنی اگر کسی از معادن طال ،نقره ،سرب ،مس ،آهن و ...چیزی بیرون کند؛ پس
از کم نمودن مخارج بیرونآوری ،خمس باقیمانده را باید بپردازد.

 -3گنج؛ اگر کسي گنجي پيدا کند بايد خمس آن را بدهد.

 -4مال حالل مخلوط به حرام؛ اگر مال حالل به گونهیی با حرام مخلوط شود که انسان نتواند
آنها را از يکديگر جدا کند ،بايد خمس آن را بدهد.

 -5جواهري که توسط غواصي از دريا بيرون آورده ميشود.

 -6غنيمت جنگي؛ اگر در جنگ با کفار غنيمتي به دست آمد ،بايد خمس آن را پرداخت
نمايند.

 -7زميني که کافر ذمي (کافري که در تحت حمايت حکومت اسالمي زندهگي ميکند) از
مسلمان ميخرد.
فعاليت



شاگردان ،در گروهها در بارة آیة شریفة ذکرشده ،بحث کنند.

ارزيابی
 -1خمس به چه چیزهایی تعلق میگیرد؟

 -2خمس به «مال حالل مخلوط به حرام» با چه شرطی تعلق میگیرد؟
 -3دلیل خمس در قرآن کدام است؟

کار خانهگی
شاگردان ،هفت موردي را که خمس در آنها واجب ميشود ،در کتابچة خود بنويسند.
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درس بیست و ششم

موارد مصرف و برخی از احکام خمس
هدف :آشنایی با موارد مصرف و برخی از احکام خمس

پرسشها

 -1آیا میدانید که خمس در چه مواردی مصرف میشود؟

 -2به نظر شما ،اگر کسی بدون اجازة مجتهد خمسش را بپردازد ،درست است؟

الف) خمس را بايد دو قسمت كنند :يك قسمت آن سهم سادات (فرزندان پیامبر)

است ،که بايد با اجازة مجتهد جامع الشرايط به سيد فقير ،يا سيد يتيم ،يا به سيدى كه در
سفر درمانده شده بدهند .نصف ديگر آن سهم امام است كه در اين زمان (زمانی که

امام معصوم حضور ندارد) بايد به مجتهد جامعالشرايط بدهند يا به مصرفى كه او اجازه

میدهد برسانند.

ب) سيد يتيمى كه به او خمس میدهند ،بايد فقير باشد؛ ولى به سيدى كه در سفر درمانده
شده ،اگر در وطنش فقير هم نباشد ،میشود خمس داد.

ج) به سيدى كه در سفر درمانده شده ،اگر سفر او سفر معصيت باشد ،نبايد خمس بدهند.

د) به سيدى كه عادل نيست ،میشود خمس داد؛ ولى به سيدى كه دوازده امامى نيست ،نبايد
خمس بدهند.

هـ) به سيدى كه معصيتكار است ،اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد ،نمیشود
خمس داد.

و) به سيدى هم كه آشكارا گناه میكند ،اگرچه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد،
نبايد خمس بدهند.

ز) كسى كه زنش سيده است ،نبايد به او خمس بدهند كه به مصرف مخارج خودش برساند؛

ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد ،جايز است انسان
خمس را به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند.
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ح) بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير خمس ندهند.

ط) اگر کسی با اجازة حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود ،الزم نيست

دوباره خمس بدهد .همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه
خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.

ی) اگر خمس را از خود مال ندهد و با اجازة حاكم شرع از جنس ديگر بدهد (به طور مثال

خمس کاال را پول بدهد) ،بايد به قيمت واقعى آن جنس را حساب كند و چنانچه گرانتر از

قيمت حساب كند ،اگرچه مستحق به آن قيمت راضى شده باشد ،بايد مقدارى را كه زياد
حساب كرده بدهد.

ک) کسی که بر ذمة مستحق (بر گردن سید نیازمند) قرض دارد و میخواهد قرض خود را

بابت خمس حساب كند ،بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت قرضداری خود به او
برگرداند؛ مگر اینکه حاکم شرع به او اجازه بدهد.

تذکر :خمسدهنده در دادن خمس باید نیّت قربت داشته باشد.
فعاليت
شاگردان ،در گروههای سه نفری تقسیم شده و درس را با هم مباحثه نمایند.

ارزيابی
 -1آیا ما میتوانیم سهم امام را بدون اجازة مجتهد به فقرا بدهیم و یا در موارد دیگری
مصرف کنیم؟

 -2کسی که خمس اموالش را به شهر دیگری ببرد و در بین راه تلف شود ،آیا تلفکننده
ضامن است؟

 -3آیا مستحق میتواند خمس را بگيرد و جهت ادای دین خود به صاحب مال برگرداند؟

کار خانهگی

شاگردان ،با همکاری والدین خود در بارة موارد مصرف خمس ،پنج سطر بنویسند.
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درس بیست و هفتم

حج
هدف :آشنايي با مفهوم ،شرایط و اقسام حج

پرسشها
 -1به نظر شما ،حج چيست و به چه معنا ميباشد؟
 -2آیا اقسام حج را میدانید؟

 -3آیا میدانید استطاعت چیست؟

انجام مراسم پُرشکوه حج ،همچون عبادات دیگر ،دارای برکات و آثار فراوانی برای فرد و

اجتماع است؛ به شرطی که مسلمانان آن را طبق برنامة صحیح انجام دهند و از آن به عنوان

تفریح و سیر و سیاحت و یا تظاهر و خودنمایی استفاده نکنند .اتحاد و يکپارچهگي مسلمانان
سراسر جهان یکی از همین آثار است.

حج در لغت به معناي آهنگ و قصد است؛ يعني در مراسم حج تمام حاجيها از سراسر جهان

به قصد خانة خدا ،به سوي کعبه ،حرکت مينمايند و همه لباس سفيد يا إحرام ميپوشند و
تمام رنگها ،تبعيض ،امتيازات و ويژهگيهاي جغرافيايي ،زباني ،قومي ،نژادي و غيره از ميان
برداشته ميشوند و همه با يک قصد و يک آهنگ و يک هدف ،راهی بيتاهللالحرام ميشوند
و به طواف خانة خداوند ميپردازند و با انجام اعمال و حرکات هماهنگ و يکسان،
وحدت معنوي ،سياسي و حتي هماهنگي ظاهري خويش را نشان ميدهند.

در یک تقسیم حج بر دو گونه است :الف) واجب و ب) مستحب .حج واجب سه تا است:

َ -1ح َّجةاالسالم :حجي است که يکبار در عمر بر کسي واجب ميشود که توانايي حجکردن
را از هر جهت پيدا کند.
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 -2حج نذری :حجي که بر انسان توسط نذر کردن واجب ميشود.

 -3حج نیابی :حجي که انسان به عنوان اجير به نيابت از ديگري بجا ميآورد.
در تقسیم دیگر حج بر سه قسم است:

 -1حج تمتع :بر کساني واجب است که وطنشان در حدود  88کيلومتر یا بیشتر با مکه فاصله
داشته باشد.
حج «قِران» وظیفة کسانی است که با ّ
مکة مع ّظمه کمتر از 88
حج «إِفراد» و ّ
 -2حج اِفراد؛  3حج قِران؛ ّ
کیلومتر فاصله داشته باشند ،یا اهل خود ّ
مکة مع ّظمه باشند .آنان بين این دو قسم حج مخير استند.

حج در تمام عمر بر کسی که شرایط ذیل را دارا باشد ،یکبار واجب میباشد -1 :بالغ باشد.

 -2عاقل باشد -3 .به واسطة رفتن به حج مجبور نشود کار حرامی را که اهمیتش در شرع از حج
بیشتر است انجام دهد ،یا عمل واجبی را که از حج مهمتر است ترک نماید -4 .مستطیع باشد.

استطاعت (مستطیع بودن) به این موارد است -1 :داشتن توشه و خرج راه -2 .داشتن سالمتی
بدن و توان حج کردن -3 .نبود مانعی از رفتن در راه -4 .داشتن وقت به اندازة بجا آوردن

اعمال حج -5 .داشتن مخارج عیال و خانواده تا بازگشت از حج -6 .داشتن کسب یا زراعت
و یا درآمدی دیگر برای بعد از بازگشت از حج ،تا مجبور نشود به زحمت زندهگی کند.
فعاليت



شاگردان ،در گروههای سه نفری درس را مباحثه کنند.

ارزيابی

 -1حج به چه معنا است؟
 -2حج در تمام عمر بر یک انسان مسلمان چند بار واجب است؟
 -3حج تمتع بر چه کسانی واجب است؟
 -4استطاعت به چه معنا است؟

کار خانهگی
شاگردان ،با همکاری والدین خود در بارة فایدههای حج پنج سطر بنویسند.
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فصل سوم
آداب و اخالق
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درس بیست و هشتم

علم در اسالم
هدف :آشنایی با جایگاه علم در اسالم

پرسشها

 -1آیا شما میدانید علم در اسالم چه جایگاهی دارد؟

 -2آیا میدانید اولین کلمهیی از قرآن که بر پیامبر نازل شد ،کدام کلمه بود؟
 -3آیا معنای «إقرأ» را میدانید؟

اگر گفته شود دین اسالم ،دین دانش و آموزش برای زندهگی سعادتمندانة دنیوی و اخروی
بشر است ،سخنی ناحق گفته نشده است .اهمیت علم و دانش در اسالم به اندازهیی است که

اولین کلمهیی که جبرئیل به پیامبر اکرم گفت ،این بود« :اقرأ؛ یعنی بخوان!»

به طور قطعی یکی از ارزشهای انسان در آموزههای قرآنی به دانش اوست؛ از اینرو انسان،

وقتی انسان شد و شایستهگی یافت که فرشتهها و مالئک بر او سجده کنند که خداوند متعال
به او «أسماء» را تعلیم داد و انسان به این دانش دست یافت.

پیامبر اکرم پیروانش را به فراگیری علم و دانش تشویق میکرد .کودکان اصحابش
را وادار کرد که سواد بیاموزند .برخی از یارانش را فرمان داد زبان سریانی یاد بگیرند .این
تأکید و تشویقها در بارة علم سبب شد که مسلمانان با همت و سرعت بینظیری به جستجوی

علم در همۀ جهان پرداختند .آثار علمی را هر کجا یافتند و به دست آوردند ،ترجمه کردند.
بعد خود به تحقیق پرداخته و از این راه یکی از شکوهمندترین تمدنها و فرهنگهای تاریخ
بشریت را آفریدند که به نام «تمدن و فرهنگ اسالمی» شناخته میشود.

در داستانی میخوانیم که« :رسول اکرم وارد مسجد مدینه شد ،چشمش به دو اجتماع

افتاد که از دو دسته تشکیل شده بود و هر دسته حلقهیی تشکیل داده سرگرم کاری بودند.
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یک دسته مشغول عبادت و ذکر و دستة دیگر به تعلیم و تعلم و یاددادن و یادگرفتن سرگرم
بودند .پیامبر هر دو دسته را از نظر گذرانید و از دیدن آنها خوشحال و مسرور شد .به
کسانی که همراهش بودند رو کرد و فرمود« :این هر دو دسته کار نیک میکنند و بر خیر و
سعادتند ».آنگاه جملهیی اضافه کرد« :لیکن من برای تعلیم و دانا کردن فرستاده شدهام ».پس

خودش به طرف همان دسته که به کار تعلیم و تعلم اشتغال داشتند ،رفت و در حلقة آنها
نشست».

1

بلندی جایگاه علم در اسالم همین بس است که پیامبر فرمودَ :
ِ
ري الدُّنيا َو
برای فهم
خ ُ
ِ
اآلخ َرةِ َم َع َ
شر دنيا
اآلخ َرةِ َم َع ال ِعلم َو َش ُّر الدُّنيا َو ِ
ِ
اجلهل خير دنيا و آخرت با دانش است و ّ
و آخرت با نادانی است.

2

پیامبر اسالم در این حدیث ،تمام خیرها و خوبیهای دنیا و آخرت را در همراهی با علم
و دانایی بیان میکند و تمام بدیهای دنیا و آخرت را در همراهی با جهل و نادانی میداند.
فعاليت
شاگردان ،درس را در گروهها با هم مباحثه کنند.

ارزيابی
 -1چه وقت ،مالئک و فرشتهها در پیشگاه انسان سجده کردند؟

 -2چرا و چگونه مسلمانان توانستند «تمدن و فرهنگ اسالمی» را بسازند؟
 -3با توجه به داستان ،پیامبر برای چه کاری فرستاده شده است؟

کار خانهگی
شاگردان ،یک نفر از عالمان مسلمان را ،در حد سه سطر معرفی کنند.
 -1مرتضی مطهری؛ داستان راستان ،جلد اول.
 -2بحاراالنوار ،ج ،79ص.170
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درس بیست و نهم

ِحلم و بردباری
هدف :آشنایی با اهمیّت و ضرورت بردباری از نظر اسالم

پرسشها

 -1آیا شما میدانید بُردباری چیست؟

 -2آیا شما با کسانی که همسلیقة شما نیستند ،قطع رابطه میکنید؟
 -3به نظر شما ،دیدگاه اسالم در این رابطه چیست؟

من و شما هر روز در رفت و آمدها و دید و بازدیدهای خود با انسانهای فراوانی روبهرو

میشویم .با آدمهای مختلفی رابطه داریم .هریک از انسانها روحیة خاصی دارند.

ممکن است بسیاری از کارها و سخنها ،مورد پسند ما نباشند و خوش ما نیایند و ما را آزرده

کنند .در میان این کارها و سخنها ،بسیاری از کارها و سخنهای زشت و ناپسند وجود داشته
باشند .حال سؤال این است که در برابر اینگونه کارها و سخنها چه کار کنیم؟

 -1یک راه این است که با همة کسانی که کار و سخن آنها مورد تأیید و رضایت ما نیست
و خوش ما نمیآید ،قطع رابطه کنیم و تنها با کسانی رابطه داشته باشیم که به طور کامل

همسلیقه استیم! اما این کار ممکن نیست؛ زیرا هیچ دو انسانی یافت نمیشوند که صددرصد

همسلیقه باشند و هیچ تفاوتی در کار و سخن نداشته باشند.

 -2راه دوم ،جنگ و درگیر شدن است .با هرکه همسلیقه و همنظر ما نیست و کار و سخنش
از نظر ما ناپسند و زشت است ،جنگ کنیم ،تا از کار خود پشیمان شود و کار و سخن ما

را تأیید کند! اما این راه نیز راه صحیح نیست؛ زیرا او نیز با ما جنگ را شروع میکند که
نتیجهاش به وجود آمدن یک جنگ ناتمام و بیپایان است؛ پس باید راه سومی را جستجو و
پیدا کنیم .راه سوم ،همان راهی است که اسالم ،قرآن و پیشوایان دینی پیشنهاد کرده و به ما

نشان دادهاند.
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 -3راه اسالم و قرآنِ ،
«حلم و بردباری» است .بردباری یعنی فرو بردن خشم و پیشه کردن
ِ
لم َف َّإنُه ثمَََرُة ال ِعلم تو را به بردباری
صبر است کردن .امام علی فرمودَ :ت َعَّل ُموا ا ِ
حل َ
َ ِ
سفارش میکنم؛ زیرا آن ،میوة علم و دانایی است» 1.و نیز میفرمایدَ َّ :
احلِلیم
ض
إن أ ّول ِع َو ِ
اس أعواُنه عَ
ِمن ِخ َ
صلتِِه َّ
َلی اجلا ِه ِل ا ّولین مزد انسان بردبار به خاطر بردباریش این
أن النّ َ
2
است که مردم از او در برابر جاهل حمایت میکنند.
از مجموع روایات موجود در متون اسالمی نتیجه میگیریم که اولیای دین برای ایجاد

صمیمیت و برادری بین انسانها و جلوگیری از دشمنی و جنگ بین آنان ،مسلمانان را به
بردباری در برابر کارها و سخنهای متفاوت دعوت کردهاند و ارزش بسیاری برای حلم و

بردباری قایل شدهاند.

البته باید توجه داشت که بردباری نیز درجه و اندازهیی دارد و تا آنجا شایسته است که به تباه
شدن حقوق اسالمی یک مسلمان و از میان رفتن جایگاه انسانی یک انسان ختم نشود.
فعاليت
شاگردان ،در گروهها در بارة غضب ،اعراض (رویگردانی و دوری جستن) و بردباری بحث کنند.

ارزيابی
 -1بردباری چیست؟

 -2چرا از همة آدمهایی که همسلیقة ما نیستند ،نمیتوانیم دوری کنیم؟
 -3جنگ و نزاع با کسانی که همسلیقة ما نیستند ،چه نتیجهای دارد؟
 -4بنا به فرمودة امام علی اولین مزد انسان بردبار چیست؟

کار خانهگی
شاگردان ،با همکاری والدین و افراد باسواد خانوادة خود ،پنج سطر در بارة اهمیت و ضرورت

بردباری در جامعه و خانواده بنویسند.

 -1بحار االنوار؛ ج  ،78باب  ،16حدیث .140
 -2بحار االنوار؛ ج  ،71باب  ،93حدیث .68
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درس سی ام

عفو و گذشت
هدف :آشنایی با جایگاه عفو و گذشت و اهمیت آنها در اسالم

پرسشها

 .1آیا میدانید عفو و گذشت در اسالم چه جایگاهی دارد؟

 .2به نظر شما ،چرا برخی از انسانها نمیتوانند زندهگی خوب و خوش داشته باشند؟
در درس گذشته با حلم و بردباری آشنا شدیم و دانستیم که بردباری بهترین و مناسبترین

پاسخ برای رفتارهای ناپسند و زشت دیگران در فعالیتهای اجتماعی است .حال باید اضافه
کنیم که الزمة بردباری در مقابل اینگونه رفتارها« ،عفو و گذشت» است.

عفو و گذشت يكى از بزرگترين فضایل اخالقى است كه رسيدن به آن كار آسانى نيست؛
به خصوص زمانی که یک انسان ،قدرت انتقام گرفتن را داشته باشد.

آیا تا به حال فکر کردهایم که این انتقامگیریها و عفو نکردنها چه بالیی بر سر من و شما و
کشور مان آورده است؟

آیا تا کنون اندیشیدهایم که اگر هریک از من و شما بدیها و خطاهایی را که گاهی دیگران
انجام میدهند نادیده گرفته و گذشت میکردیم ،چه اتفاقی میافتاد؟

بعضی از مردم كينهها را در سينههاى خود پنهان مىكنند و به طور دایم در انتظار روزى استند
كه بر دشمن پيروز شوند و چندين برابر از او انتقام بگيرند .آیا این کار نشان مسلمانی و شعور
انسانی است؟

سيره و روش انسانهای بزرگ از جمله انبيا و اوليا اين بوده است كه هنگام پيروزى ،گذشتهها

را با آب عفو بشويند و دشمنان سرسخت خود را از اين طريق به دوستان صميمى بدل کنند.

آنها همیشه به فکر تربیت بودند نه به فکر انتقامگیری.

در بارة عفو و گذشت ،آیات و روایات زیادی آمده است که به چند نمونه از آنها اشاره
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میکنیم:

خ ِذ اْل َع ْف َو َو اُْم ْر ِباْل ُع ْر ِف َو اَ ْع ِر ْ
ض َع ِن الجْ ا ِهل َ
 -1خداوند متعال در قران کریم میفرمایدُ :
ني
گذشت پيشه كن و به [كار] پسنديده فرمان ده و از نادانان ُرخ برتاب.

1

 -2رسول اکرم فرمود« :هنگامى كه بندهگان در پيشگاه خدا مىايستند ،آوازدهندهیی ندا

دهد :آن كس كه مزدش با خداست برخيزد و به بهشت رود .گفته میشود :چه كسى مزدش
با خداست؟ میگويد :گذشتكنندهگان از مردم».

2

نکته :فضيلت عفو و گذشت به عنوان يك اصل از نظر دین مقدس اسالم جاى ترديد نيست؛
اما اين ،به آن معنا نيست كه استثنایى نداشته باشد .مواردى پيش مىآيد كه عفو و گذشت

سبب جرأت و جسارت بیشتر جنایتکاران مىشود .به يقين هيچ دین ،آیین و انسانی عفو و
گذشت را در اينگونه موارد روا و درست نمیداند؛ بلكه براى حفظ نظم جامعه و جلوگیری
از تكرار جرم ،خواهان مجازات عادالنة جنایتکار میشود.
فعاليت
شاگردان ،در گروهها درس را با هم مباحثه کنند.

ارزيابی
 -1عفو و گذشت در چه زمانی با فضیلتتر است؟

 -2آیا عفو و گذشت همیشه درست و عقالنی است؟

 -3سیره و روش پیامبران هنگام پیروزی چه بوده است؟

کار خانهگی
شاگردان ،با والدین خود در بارة نتایج نبود فرهنگ عفو و گذشت در کشور ما بحث نموده
و نتیجة بحث را در سه سطر بنویسند.

 -1اعراف.199 /
 -2بحاراالنوار ،ج ،64ص.266
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درس سی و یکم

همت بلند
هدف :آشنایی با مفهوم همت بلند و اهمیّت آن

پرسشها

 -1آیا شما مفهوم «ه ّمت بلند» را میدانید؟

 -2به نظر شما همت بلند در زندهگی انسان چه تأثیری دارد؟
 -3آیا شما میتوانید یک انسان بلندهمت باشید؟
همت بلند دار كه مردان روزگار

از همت بلند به جایى رسيدهاند

بدون ترديد همت بلند يكي از نشانههاي روح بزرگ آدمي است .برنامههاي اسالمي ،انسانها
را تشويق ميكند كه روح بلند داشته و خود را محدود به امور پَست نكنند.

ه ّمت در لغت از ريشة «ه ّم» به معناي عزم و ارادة قوي است .در اصطالح «همت بلند» عبارت
است از «تالش و کوشش برای به دست آوردن سعادت و کمال و طلب کردن کارهاي
بزرگ و عالي ،بدون در نظر گرفتن سود و زيان زودهنگام آن».1

انسانهای دارای همت بلند همیشه موفق بودهاند و در زندهگی خود دارای نظم و برنامه

میباشند .همیشه كار را از جاى كوچك آغاز میکنند؛ ولی هدف بزرگ با نقشة وسيع
دارند.

سعدالدين تفتازانى از عالمان بزرگ مسلمان است .روزى خواست از اندازة همت فرزند خود

آگاه شود؛ به او گفت« :پسرم! هدف تو از تحصيل چيست؟ پسرش گفت :میخواهم مثل تو
شوم .پدر از كوتاهى فكر فرزند خود متأثر شد و با لحن تأسفآور گفت :اگر همت تو همين
است ،هرگز به نيمى از مراتب علمى من نخواهى رسيد؛ زيرا من میخواستم امام صادق

 -1مال مهدي نراقي؛ علم اخالق اسالمي (ترجمه كتاب جامع السعادات) ،ترجمه سيد جالل الدين مجتبوي،
ص .322
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شوم ،این شدم! وای بر حال تو که میخواهی مثل من شوی».

1

امام علی میفرماید« :هر که ازپلههای همت بلند باال رود ،جهانیان او را به دیدة تعظیم
بنگرند».

2

ایشان نیز میفرماید« :کسی که همتش کوچک باشد ،فضایل او از دست میرود».

3

البته باید توجه داشته باشیم که انسان باید در تمام شؤون و بخشهای مثبت زندهگی،
بلندهمت باشد .او باید این بلندهمتی را در تمام جنبههای خوب زندهگی خود به کار گیرد؛

بدین صورت که در کسب علم ،انجام عبادات ،تأمین معاش و امور دیگری چون صلة رحم،
خوشاخالقی در برابر مردم ،دوری از هرگونه گناه ،بخشیدن خطاها و لغزشهای دیگران و

پرداختن به کار خیر و هر امری که شایستة یک انسان مؤمن است ،همت عالی را سرلوحة
کار خود قرار دهد.
فعاليت
دو یا سه شاگرد در بارة بلندهمتی در صنف سخنرانی و دیگران سخنان آنان را تکمیل کنند.

ارزيابی
 -1همت بلند به چه معنا است؟

 -2تفتازانی به فرزند خود چه گفت؟

 -3انسانهای بلندهمت چگونه کار میکنند؟

 -4با توجه به سخن امام علی ،نتیجة «همت بلند» و «همت کوچک» چیست؟

کار خانهگی
شاگردان ،با همکاری والدین و همصنفان خود ،همت خود را بسنجند و نتیجة آن را در

کتابچههای خود بنویسند.

 -1رمز پیروزی مردان بزرگ ،جعفر سبحانی ،صفحه .10
 -2غررالحکم ،ص.448
 -3غررالحکم ،ص .۳۵۹
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درس سی و دوم

برابری در اسالم
هدف :آشنايي با اصل برابري در اسالم

پرسشها

 -1به نظر شما ،انسانها برابر آفریده شدهاند؟

 -2آیا شما میدانید که در طول تاریخ ،آدمهایی ادعای برتری نژادی داشتهاند؟
 -3آيا ديدگاه مكتب اسالم را در اين باره ميدانيد؟

در طول تاريخ ،افراد يا گروههايي وجود داشتهاند كه خود را برتر و بهتر از ساير مردم

ميدانستهاند .عدهیی برتري خود را به نژاد ،قوم و يا خانوادة خود نسبت ميدادند؛ عدهیی

مقام و موقعيت اجتماعي خود را دلیل برتري خود ميدانستند و عدهیي ديگر ،مال و ثروت
خود را سبب برتري خود ميدانستند.

اينگونه فکرها سبب میشد كه آنها امتيازات زيادي را براي خود قايل شوند و ديگران را

از حقوق قطعی و مسلمشان محروم سازند .تمام ظلمها و ستمهايي كه در تاريخ انجام شده بر
اساس همین اندیشه و روحیه بوده است.

فرعون یکی از همین افراد بود که نه تنها خود را برتر از دیگر انسانها؛ بلکه خدای آنها

میدانست و از همین مسیر انسانها را به بردهگی و بندهگی خود میکشاند .او میگفت:
...أََنا َر ُّب ُك ُم أَْ
ال ْعلى پروردگار بزرگتر شما َمنَم!  1هیتلر نیز یکی از همین افراد بود که

با فکر برتری نژادی ،جنگ د ّوم جهانی را شروع کرد و سبب کشته شدن چندین میلیون

نفر شد .یهودیها نیز کسانی استند که در طول تاریخ ،خود را برتر از بقیه انسانها دانسته و

ظلمهای بسیاری را انجام داده و جنایتهایی را مرتکب شدهاند .قرآن از آنان نقل میکند که
«و يهودان و ترسايان گفتند :ما پسران خدا و دوستان او استيم».

2

 -1نازعات.24 /
 -2مائده.18 /
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اما اسالم از آغاز شکلگیری به مبارزه با این اندیشهها برخاست و از طریق قرآن کریم اعالم
اختَ
واح َدةً َف ْ
َلُفوا و مردم جز يك امّت نبودند؛ پس اختالف
اس إِ َّال ُأ َّمًة ِ
کردَ  :و ما كا َن النَّ ُ
پيدا كردند.

1

رسول گرامي اسالم نیز که هميشه با گفتار و کردار خود ،برابری ذاتی انسانی و عدالت
اسالمي را به مسلمانان آموزش ميداد ،روزي مردم را مخاطب قرار داده و فرمود« :مردم از

زمان آدم تا کنون همانند دندانههای شانه برابرند و عرب را بر عجم و نژاد سرخ را بر سیاه،
هیچ برتری و فضیلتی نیست جز به تقوی و پرهیزکاری».

2

با توجه به آیات و روایات ،اصل مساوات و برابری نخستین پایة نظام اجتماعی اسالم است؛ به

گونهای که هیچ آیین و دینی در این زمینه با دین مقدس اسالم برابری نمیکند.

در این دین الهی و مقدس ،برتری یافتن و یا دور شدن از جایگاه انسانی در اختیار خود انسان

است .انسان با تالش ،پشتکار و تقوای الهی میتواند برتر از بقیه موجودات؛ حتی برتر از
فرشتهها و مالئک شود و با سستی و بیکارهگی و تقوا نداشتن میتواند خود را پایینتر از ِگل،
سنگ و بدترین حیوانات کند.
فعاليت
شاگردان ،در بارة برابری در اسالم ،در گروهها با هم بحث کنند.

ارزيابی
 -1علت بسیاری از ظلمها در تاریخ چه بوده است؟
 -2فرعون چرا مردم را به بردهگی کشاند؟
 -3جنگ جهانی دوم چرا شروع شد؟

 -4اسالم نسبت به برتری عدهای از انسانها نسبت به بقیه ،چه نظری دارد؟

کار خانهگی

شاگردان ،در بارة ادعای برتری نژادی ،شخصی و ...با همکاری والدین خود هفت سطر بنویسند.

 -1یونس.19 /
 -2مستدرک الوسائل ،ج  ،2ص .340
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سوم
درس سی و ّ

مالک برتری (ارزش) در اسالم
هدف :آشنایی با مالک برتری (ارزش) در اسالم

پرسشها

 -1آیا میدانید که مالک برتری (ارزش) از دیدگاه اسالم چیست؟

 -2آیا الزم است که ما مالک برتری (ارزش) از دیدگاه اسالم را بدانیم؟
 -3به نظر شما ،مالک برتری (ارزش) در جامعة ما کدام است؟

اسالم دین کامل ،جامع و همهجانبه است که به تمام جوانب و گوشههای زندهگی انسان توجه

کرده است .از نظر اسالم تمام انسانها در اصل خلقت و آفرینش یکسان و برابرند و از یک
زن و یک مرد آفریده شدهاند .تمایز ،برتری و فرقی اگر دیده میشود ،بر اثر تالش و فعالیت

و کسب کماالت است.

اما اینکه از نظر اسالم «کمال چیست؟» و «معیار کامل شدن کدام است؟» و «انسان به واسطة

چه چیزی ارزشمند میشود؟» در این درس با آن آشنا میشویم.

نخستین مالک برتری و باالترین کمال از نظر اسالم« ،تقوا» است .تقوا ،یعنی در برابر بدیها

و گناهان ،خود را نگهداشتن؛ یعنی از پول حرام و جایگاه حرام دور شدن.
اس إِنَّا َخَل ْق ُ
ناك ْم
خداوند متعال که آفریننده و خالق انسان است ،فرموده است :يا أَيُّ َها النَّ ُ
ناك ْم ُش ُعوباً َو َقباِئ َل ِلتَعا َرُفوا إِ َّن أَ ْك َر َم ُك ْم ِعنْ َد اللهَِّ أَت ُ
ِم ْن َذ َك ٍر َو ُأنْثى َو َج َعْل ُ
ليم
ْقاك ْم إِ َّن اهللَ َع ٌ
َخبري اى مردم ،ما شما را از مرد و زنى آفريديم و شما را ملّت ملّت و قبيله قبيله گردانيديم تا
با يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد .در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين

شماست .بىترديد ،خداوند داناى آگاه است.

1

از نظر اسالم هیچ ارزش و کمالی برابر با ارزش و کمال تقوا نیست؛ حتی میتوان گفت هیچ

 -1حجرات.13 /
69

چیزی جز به واسطة تقوا ارزش و کمال نیست؛ بنابراین ،يك زنى كه تقوا دارد از مردی که
تقوا ندارد ،باارزش است؛ همینطور آدم بدقیافهیی که باتقوا است ،نسبت به خوشقیافهیی
که باتقوا نیست ،باارزش است.

دومین مالک برتری و دومین ارزش در اسالم« ،وفا به عهد» و «خیانت نکردن» است .این

ارزش نتیجة ارزش اولی است؛ یعنی در واقع کسی که دارای تقوا است ،هیچگاه بدعهدی و
ب
خیانت نمیکند؛ چنانکه خداوند متعال فرمودَ :بل 
ى َم ْن أَ ْوفى ِب َع ْه ِدهِ َو اتَّقى َفإِ َّن اهللَ حُ ِي ُّ
المُْتَّق َ
ني آرى ،هر كه به پيمان خود وفا كند و پرهيزگارى نمايد ،بىترديد خداوند متعال،
پرهيزگاران را دوست دارد».

1

سومین مالک برتری در اسالم« ،خوشرفتاری» و «کمال ادب» است .پیامبر گرامی اسالم،
ح ِّسنُوا أَخالَق ُم
خود نمونة بارز از ُحسن خُ لق و خوشرفتاری بود؛ چنانکه ایشان فرمودَ :
ُ
ُ
أرُموا ِنساَء ُم َت ُ ُ َ َ
ساب اخالق خود را نیکو کنید
َو ألطُفوا جِِبریاِنم َو ِ
ری ِح ٍ
دخلوا اجلنَّة ِب َغ ِ
و با همسایهگان خود مهربان باشید و زنان خود را گرامى بدارید تا بىحساب وارد بهشت
شوید.

2

فعاليت
چندشاگرد ،ارزشهای «تقوا»« ،وفا به عهد» و خوشرفتاری» را در صنف توضیح دهند.

ارزيابی
 -1تقوا به چه معنا است؟

 -2آیا در اسالم مرد و زن ارزش متفاوت دارند؟

 -3پیامبر اسالم چه دستوری برای ورود به بهشت داد؟

کار خانهگی

شاگردان ،با همکاری والدین خود چهار سطر در بارة ارزشها از دیدگاه اسالم بنویسند.

 -1آل عمران.76 /
 -2التوحید /ص.127
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درس سی و چهارم

حقوق مردم (حقالناس)
هدف :آشنايي با حقوق مردم و اهمیت آن

پرسشها
 -1آيا ميدانيد که مردم چه حقوقي بر يکديگر دارند؟
 -2آيا ميدانيد که رعایت این حقوق چه اندازه اهمیت دارد؟
 -3آیا شما نظر اسالم را در این زمینه میدانید؟
ما باور داریم که دین مقدس اسالم به عنوان کاملترین دین ،کاملترین نظام حقوقی را دارد.
اسالم در نظام حقوقی خود تمام حقوق و تکالیف مردم یک جامعه را مورد توجه قرار داده
و از مسلمانان خواسته است به این حقوق و تکالیف پایبند باشند.
حقالناس و حقوق مردم که بخشی از آن ،همان حقوق بشر است ،در سخنان پیشوایان اسالم
نيز با تعابير بلندي مورد تأكيد قرار گرفته است؛ از آن جمله:
 -1پيامبر اكرم فرمود« :با مردم منصفانه رفتار كن و نسبت به آنان خيرخواه و مهربان
باش؛ زيرا اگر چنين بودى و خداوند متعال بر مردم آبادياى كه تو در آن به سر مىبرى خشم
گرفت و خواست بر آنان عذاب فرو فرستد ،به تو نگاه مىكند و به خاطر تو ،به آن مردم رحم
مىكند .خداى متعال مىفرمايد« :و پروردگار تو (هرگز) بر آن نبوده است كه شهرهايى را كه
1
مردمش درستكارند ،به ستمى هالك كند»».
 .2امام علی فرمود« :سوگند به خدا اگر تمام شب را بر روی خارهای سعدان (خار
سه شعبه ،خیلی تیز و گزنده) به سر ببرم و یا با غل و زنجیر به اینسو و آنسو کشیده شوم،
خوشتر دارم تا خدا و پیامبرش را در روز قیامت در حالی مالقات کنم که به بعضی از بندهگان
2
خدا ستم نموده و به ناحق چیزی از اموال عمومی را غصب کرده باشم».
آشکار است كه «حقوق مردم» و «حقالناس» به افراد خاصي منحصر نميشود؛ بلكه به طور
 -1مکارم االخالق ،ص .457
 -2نهج البالغه ،خطبه .244
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عام و فراگير ،هر صاحب ح ّقي را شامل ميشود؛ كالن باشد يا خُ رد ،آشنا باشد يا بيگانه ،مسلمان
باشد يا نامسلمان ،زن باشد يا مرد .حتي در فرهنگ و نظام حقوقی اسالم ،حيوانات ،گیاهان و
خاک و سنگ نيز حقوقي دارند كه رعايت آن بر مسلمانان ،الزم است .از سوي ديگر ،هر
گروهي به تناسب ارتباطي كه با انسان دارد ،از حقوق شايستة خويش برخوردار ميشود كه
ممكن است با حقوق گروه ديگر تفاوت داشته باشد به عنوان مثال :فرزند و والدين ،هريك
حقوقي بر گردن انسان دارند ،برادر و خواهر حقوق متفاوت با حقوق والدين بر انسان دارند.
کدام حقوق؟
حقوق زيادي وجود دارد که مردم بايد آنها را نسبت به يکديگر مراعات کنند .برخي از
مهمترين آنها را با هم مرور ميکنيم:
 -1به يکديگر سالم کنند.
 -2يکديگر را آزار ندهند.
 -3به عهد و پيمان خود وفا کنند.
 -4راست بگويند.
 -5به مال کسي دستدرازي نکنند.
 -6از کاري که ديگران را ناراحت ميکند ،دوري نمايند.
 -7غيبت کسي را نکنند.
 -8به کسي تهمت نزنند.
فعاليت

شاگردان ،درس را در گروهها مباحثه کنند.



ارزيابی
 -1فرق حقوق مردم با حقوق بشر چیست؟
 -2آیا حقوق مردم خاص مسلمانان است؟

کار خانهگی

شاگردان ،با کمک والدین و با راهنمایی معلم دینی ،چهار حق از حقوق مردم را بر هشت حق

نامبرده در کتاب ،اضافه نموده و در کتابچههای خود بنویسند.
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درس سی و پنجم

امانتداری
هدف :آشنايي با اهميت امانتداري

پرسشها

 -1به نظر شما ،امانتداري چه اندازه مهم است؟

 -2آیا نظر اسالم را در باره امانتداری میدانید؟
یکی از صفتهای بسیار زیبا و پسندیده ،امانتداری و بازگرداندن سالم و به موقع امانت است.

امانت و امانتداری از موضوعاتی است که فرهنگ دینی بر آن بسیار تأکید کرده است .در
قرآن کریم در آیات متعددی به رعایت امانت توصیه شده است؛ از جمله میفرماید :إ َّن اهللَ
ِ
يَأُْمُر ُك ْم أَ ْن ُت َؤدُّوا أَْ
مانات إِىل أَ ْهِلها خدا به شما فرمان مىدهد كه سپردهها و امانتها را به
ال ِ
1
صاحبان آنها ر ّد كنيد».
حضرت علي فرمود :پيامبر گرامي اسالم لحظهیی قبل از وفات سه بار به من فرمودند:
«ای علی! امانت را به نیكوكار و بدكار پس بده ،كم باشد یا زیاد حتی تار و سوزن».

2

حضرت امام صادق فرمود« :خداوند هیچ پیامبری را برنینگیخته ،جز به راستگویی و
ادای امانت به نیكوكار و بدكار».

3

پيامبر گرامي اسالم حتي قبل از بعثت ،به «مح ّمد امين» معروف بود و مردم اشياي گرانبهاي

خود را نزد آن حضرت امانت میگذاشتند .حتي در شب هجرت (ليلة المبيت) كه رسول خدا
مخفيانه از مكه خارج شد ،امانتهاي مردم را كه اغلب از كفار بود ،نزد «ا ّم ايمن» گذاشت و

به حضرت علي فرمود كه در موقع مناسب آنها را به صاحبانش برگرداند.
 -1نساء.58 /
 -2بحاراالنوار ،ج ،77ص.275
 -3اصول كافی ،ج ،2ص.85
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انواع امانت در اسالم
در فرهنگ اسالم امانت به دو چیز گفته میشود:

الف) تکالیف بندهگی؛ یعنی آنچه را خداوند به انسان عطا میکند و از او میخواهد آنها را
محافظت نموده و به صورت درست استفاده نماید؛ چند نمونه از اینگونه امانتها قرار زیر است:

 -1اعضا و نیروهای وجود انسان :تمام اعضا و نیروهای وجود انسان نعمتهایی استند که به
صورت امانت در اختیار انسان قرار گرفتهاند و باید به طور درست استفاده شوند.

 -2علم و دانش :علم و دانش امانت الهی نزد عالم و دانشمند است و باید درست به کار گرفته

شود.

ب) مال سپردهشد؛ منظور از مال سپردهشده ،داراییهایی است که به انسان امانت داده میشوند
و او باید از این امانتها به نحو درست نگهداری کند؛ مثل:

 -1کتابچة همصنفیِ شما که نزد شما امانت است و شما وظيفه داريد که هرگاه آن را خواست،
به او بازگردانيد و خیانت نکنید.

 -2مکتبي که شما در آن درس ميخوانيد و مال همة مردم افغانستان است و شاگردان و
معلمان همه وظيفه دارند که در حفظ نظافت ،ساختمان و اموال آن کوشا باشند.
فعاليت
شاگردان ،در گروهها در بارة امانتداری بحث کنند.

ارزيابی
 -1پيامبر گرامي اسالم لحظهاي قبل از وفات ،چه دستوری به امام علی داد؟
 -2پيامبر گرامي اسالم قبل از بعثت ،به چه صفتی معروف بود؟
 -3نمونههایی از امانت الهی نزد انسان را نام ببرید.

کار خانهگی

شاگردان ،با همکاری والدین و عضو باسواد خانوادة خود ،سه سطر در بارة امانتداری و
اهمیت آن بنویسند.
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درس سی و ششم

نظافت و پاکي
هدف :آشنايي با اهميت نظافت و پاکي

پرسشها

 -1به نظر شما نظافت چه اهميتي دارد؟

 -2اسالم برای نظافت چه اندازه اهمیت میدهد؟

نظافت و پاکیزهگی فوايد زيادي دارد که به
برخی از آنها قرار ذیل اشاره میکنیم:

 -1باعث سالمتي انسان ميگردد.

 -2باعث رضايت خداوند متعال ميشود.
 -3مردم را نيز خوشنود ميسازد.

اسالم دين پاکي و پاکيزهگي است و فقط انسان پاک میتواند به قرآن کریم دست بزند
مََسُه إِ َّال
و از آن بهره ببرد و از مسیر قرآن راه سعادت را بیابد .خداوند متعال فرمود :ال ي ُّ
المُْ َط َّهُرون جز پاكشدهگان بر آن دست نزنند 1.همینطور از نظر اسالم ،نماز کلید بهشت
است و اما کلید نماز ،طهارت و پاکی است .در این زمینه پیامبر فرمود :لاَ َصلاَ ةَ إِلاَّ
2
ور نمازی نیست جز با طهارت و پاکی.
ِب َط ُه ٍ
وقتي ما به دستورهای دين مبين اسالم نگاه میکنیم ،متوجه ميشویم که خداوند متعال
انسانهای پاک و نظیف را دوست دارد 3و ميخواهد بندهگانش انسانهاي پاک و منظم

باشند و انسانهاي کثيف و نامنظم نميتوانند بندهگان خوب خداوند متعال باشند؛ زیرا عبادت
خداوند متعال نياز به وضو و غسل دارد و بايد به طور منظم انجام شوند.

اقسام نظافت و پاکی

 -1واقعه.79 /
 -2من الیحضرهالفقیه ،ج ،1ص .33
 « -3خداوند توبهكاران و پاكيزگان را دوست مىدارد» بقره.222 /
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حال که اهمیت نظافت را از نظر اسالم دانستیم ،باید بدانیم که نظافت دو شاخه است.

الف) پاكی ظاهری :خداوند به پیامبر دستور میدهد «و لباس خويشتن را پاك كن».

1

ب) پاکی باطنی :خداوند میفرماید« :آنگاه كه به شامگاهان و آنگاه كه به بامدادان،

درآييد خداوند را به پاكى بستاييد» 2.تسبیح خداوند در حقیقت یادکردن خداوند متعال به
پاکی و سبب پاک شدن باطن انسان است.

هرکدام از پاکی ظاهری و باطنی خود دو گونهاند:
 -1فردی :پاکی و نظافتی که به زندهگي خو ِد شخص مربوط ميشود؛ مثل مسواک زدن که
سبب میشود دندانهاي انسان پاک و سالم شود.

 -2اجتماعی :پاکی و نظافتی که به جامعه نيز مربوط میشود؛ مثل نینداختن چیزهای اضافی

خانة خود در کوچه و سرک و قرار دادن آن در جاهای خاصی که شاروالی معین کرده است.

مسلمان واقعی همة اقسام پاکی را رعایت میکند تا بتواند محبوب خداوند باشد و شایستة

بندهگی او شود.
فعاليت



شاگردان ،در بارة نظافت و پاکی در گروهها بحث کنند.

ارزيابی
 -1فواید پاکی و نظافت چیست؟

 -2چه کسی میتواند به قرآن دست بزند و از آن بهره ببرد؟
 -3پاکی باطنی به چه معنا است؟

کار خانهگی
شاگردان ،با پدر و مادر خود در بارة پاکی و نظافت فردی و اجتماعی بحث کنند و نتیجة آن

را در چهار سطر بنویسند.
 -1مدثر.4 /
 -2روم.17 /
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درس سی و هفتم

ترحم بر حیوانات
هدف :آشنایی با جایگاه ترحم بر حیوانات در اسالم

پرسشها

 -1آیا میدانید که حیوانات مثل انسانها قابل ترحماند؟

 -2آیا شما نظر دین مقدس اسالم را در بارة ترحم بر حیوانات میدانید؟
در مکتب اسالم ،در بارة دفاع از حیوانات و حمایت آنها نیز سخنان زیبایی بیان شده است و
در هیچ حالی ترحم بر حیوانات را فراموش نکرده است.

در این مکتب ،سفارشها و رفتارهای تعجببرانگیزی در بارة ترحم بر جانداران بیان شده
است .بر اساس برخی از روایات ،ترحم بر حیوان موجب پاداش و آزار و اذیتش ،سبب عذاب

آخرت است؛ به گونهیی که در کتابهای فقه ،حدیث و اخالق ،فصلهای مفصلی در این
زمینه نگارش یافته است .برای نمونه به مواردی از این توصیهها اشاره میکنیم:

 -1پیامبر خاتم در بارة مدارا و مهربانی با حیوانات و نیز مراعات حال ضعیف آنها هنگام
سوار شدن و در مسیر حرکت ،فرمود« :خداوند مدارا و ترحم کردن را دوست دارد و بر
انجام آن کمک میکند؛ پس هرگاه بر چهارپایان الغر سوار شدید ،آنها را در منزلهایشان

(توقفگاهها) فرود آورید .اگر زمین خشک و بیگیاه بود ،با شتاب از آن بگذرید و اگر
سرزمین سرسبز و پرعلف بود ،آنها را در آنجا استراحت دهید!»

1

 -2نیز پیامبر فرمود« :خدای تعالی کسی را که حیوانها را به جان هم میاندازد تا با هم
بجنگند ،لعن کرده است».

2

 -3حضرت عایشه میگوید« :از خانه بیرون آمدم ،دیدم رسول خاتم با لباس خود بر
 -1بحار االنوار ،ج  ،64ص .213
 -2حیات الحیوان الکبری ،ج  ،2ص.122
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پشت اسبش میکشید و او را نوازش میداد .گفتم :پدر و مادرم فدایت ای رسول خدا! آیا با

لباس خود پشت اسب را مینوازی؟ فرمود :آری ،ای عایشه! آیا نمیدانی شاید پروردگارم
مرا به اینکار فرمان داده باشد؟ ضمن اینکه من نزدیک استم و فرشتهگان در غبارزدایی از

اسب و تیمار آن ،مرا همراهی میکنند .گفتم :ای رسول خدا! این کار را به من بسپارید تا
کسی باشم که به اینکار اقدام کرده است .فرمود :چنین نمیکنم .دوستم جبرئیل به من خبر

داد که خدای تعالی در مقابل هر دانهیی که به او میدهم ،برایم نیکی مینویسد .هیچ مسلمانی
نیست که از اسبی در راه خدا حفاظت نماید؛ مگر اینکه در مقابل هر دانهیی که به او میدهد،

نیکی دریافت میکند و گناهش پاک میشود».

با توجه به احادیث باال ،همة ما موظفیم تا -1 :برای حیوانات خود ،آب و غذای بهموقع

برسانیم؛  -2از جنگ دادن حیواناتی؛ مثل سگ :و خروس دوری کنیم -3 .حیوانات خود را
با تکه یا وسیلة دیگری نوازش کنیم.

سعدی شیرازی نیز با استفاده از آموزههای دینی ،شعری را در بارة ترحم بر حیوانات سروده
و گفته است:

میــازار مـــوری کــه دانــه َ
کش است

که جان دارد و جان شیرین خوش است

فعاليت
شاگردان ،در گروههای سه نفری در مورد متن درس با هم بحث کنند.

ارزيابی
 -1پیامبر برای کسی که در مسافرت حیوانی به همراه خود دارد ،چه سفارش کرده است؟
 -2چرا پیامبر اسب خود را با لباسش نوازش میکرد؟
 -3خداوند چه کسی را لعنت کرده است؟

کار خانهگی
شاگردان ،با همکاری والدین و دیگر اعضای خانوادة خود ،در بارة ترحم بر حیوانات چهار
سطر بنویسند.
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درس سی و هشتم

ضررهای مواد مخدر
هدف :آشنایی با ضررهای مواد مخدر

پرسشها

 -1آیا میدانید مواد مخدر چه ضررهایی دارد؟

 -2به نظر شما ،پیامد اجتماعی استفاده از مواد مخدر چیست؟
استفاده از مواد مخدر ضررهایی بیشماری دارد که در این درس با برخی از بدترین ضررهای

آن آشنا میشویم.

الف) از بین رفتن عقل
اسالم ،عقل را یک دارایی بسیار گرانقیمت و با ارزش میداند که همه رفتارهای فردی و

اجتماعی انسان را به تعادل و جذابیّت سوق و جهت میدهد و سبب میشود انسان به واسطة

همین رفتارها ،متعادل و جذاب شود.

یکی از اصلیترین ضررهای مواد مخدر برای انسان معتاد ،کم شدن یا از بین رفتن همین

دارایی؛ یعنی عقل است .هرکدام از ما ،انسانهای معتادی را دیدهایم که مثل دیوانهها در بین
کثافات راه میروند؛ لباسها و بدنشان آلوده است و خوبی و بدی خود را نمیدانند.
ب) مرگ تدریجی

ضرر دوم مواد مخدر ،مرگ تدریجی و لحظه به لحظة انسان معتاد است .خداوند متعال در
قرآن کریم میفرمایدَ  :و الُتْلُقوا ِبأَيْ ُ
ديك ْم إِلىَ التَّ ْهُل َكة و خود را با دست خود به هالكت
ميفگنيد» 1.بر اساس این آیه ،انسان حق ندارد خودکشی کند ،چه این خودکشی یکباره و در
یک لحظه صورت بگیرد و چه به مرور و در ظرف چند ماه یا چند سال انجام شود.
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ج) اسراف مال و جان
قرآن میفرماید« :و حق خويشاوند را به او بده و مستمند و در راهمانده را [دستگيرى كن]

و اسراف مكن؛ چرا كه اسرافكاران برادران شيطانهايند ،و شيطان همواره نسبت به
پروردگارش ناسپاس بوده است».

1

ِ
نعمت مال،
آیا خرید و مصرف مواد مخدّر ،یک نوع اسراف و عمل شیطانی و بیتوجهی به
جسم و جان انسان محسوب نمیشود؟

اسراف به معنای راکنده کردن و مصرف کردن مال در مخارجی است که نه تنها ضرورت
ندارد؛ بلکه باعث هالکت آدمی است؛ بنابراین اسرافکننده کسی است که داراییها و اموال
خود را میپاشد و ضایع میکند.

د) فاسد کردن اجتماع

مواد مخدر نهتنها به شخص ضرر میرساند؛ بلکه جامعه را نیز فاسد میکند .انواع آلودهگیها،

دزدیها ،گداییها و مرضهای جسمی و روانی ،بخشی از ضررهای اجتماعی اعتیاد است.
فعاليت
شاگردان ،در گروههای سه نفری در مورد درس با هم بحث نمایند.

ارزيابی
 -1مواد مخدر چه تأثیری بر عقل انسان میگذارد؟

 -2مواد مخدر چه ضرری برای سالمتی انسان دارد؟
 -3آیا از نظر اسالم انسان حق دارد خود را بکشد؟

 -4آیا از نگاه نظر اسالم ،انسان حق دارد مال خود را برای خرید مواد مخدر مصرف کند؟
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