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 هـــم ايمـــاق، هم پشـه يان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
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 په ســـينــه کې د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر
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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 بی پایان بر رسول خاتم- حضرت محمد مصطفی که نخستین 

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

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

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

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

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

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

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

وزیر معارف 



د

صفحهصفحهعنوان

40درسشانزدهم:طریقۀاداىنماز1درساول:شناختعلمحدیث

43درسهفدهم:نمازوتروسنتها4درسدوم:تدوینحدیث

45درسهجدهم:نمازتراویحونمازهاىقضایي6درسسوم:نیتواخالص

48درسنزدهم:مفسداتومکروهاتنماز9درسچهارم:خیرخواهى

درسپنجم:مسؤولیتمسلماندربرابر
مسلماندیگر

51درسبیستم:مسایلمتفرقهنماز11

54درسبیستویکم:نمازمریضومسافر14درسششم:اخالقنیکو

درسبیستودوم:سیرتالنبىواهمیت16درسهفتم:شفقتوترحم
آن

56

59درسبیستوسوم:سیرتالنبىوتاریخ18درسهشتم:طهارت)پاکیزهگى(

درسبیستوچهارم:حالتجزیرة20درسنهم:استنجاءونجاست
العربقبلازاسالم

63

درسبیستوپنجم:حالتعربهاقبلاز22درسدهم:وضوء
اسالم

67

70درسبیستششم:نسبپیغمبر25درسیازدهم:تیمم

75درسبیستوهفتم:میالدپیغمبر29درسدوازدهم:نماز

درسبیستوهشتم:محمددر32درسسیزدهم:اذانواقامت
دورانجوانى

77

درسبیستونهم:ساختنکعبه35درسچهاردهم:شرایطنماز
مشرفه

81

درسسىام:درسایههاىنبوتو37درسپانزدهم:واجباتوسنتهاىنماز
رسالت

85

فهرست 



ه

صفحهصفحهعنوان

139درسپنجاهودوم:اقسامحج89درسسىویکم:ادامهنزولوحى

141درسپنجاهوسوم:مسایلمتفرقهحج91درسسىودوم:خدیجهرضىاهللعنها

93درسسىوسوم:دعوتسري

درسسىوچهارم:داراالرقم)مرکز
رهبري(

95

97درسسىوپنجم:ایمانوثبات

99درسسىوششم:پرورشیتیم

101درسسىوهفتم:تعاونوهمکارى

103درسسىوهشتم:صفاتمسلمان

105درسسىونهم:پنجبناىاسالم

108درسچهلم:حیاء

110درسچهلویکم:موادمخدر

112درسچهلودوم:نمازجماعت

114درسچهلوسوم:نمازجمعه

درسچهلوچهارم:نمازکسوف،
خسوفواستسقاء

118

120درسچهلوپنجم:احکامجنازه

درسچهلوششم:غسلدادنمیتو
اداىنمازجنازهبرآن

122

125درسچهلوهفتم:زکات

128درسچهلوهشتم:زکاتحیوانات

درسچهلونهم:زکاتمحصوالتو
میوهها

131

134درسپنجاهم:حج

136درسپنجاهویکم:فرایضوواجباتحج



1

درس اول

شناخت علم حدیث
حديثشريفمصدردومشريعتاسالميميباشد.

پسالزماستبدانيمكهكدامعلمازسنتپيامبرگراميمابحثميكند؟
تعریف، موضوع و غرض علم حدیث

تعریف علم حدیث
حديثدرلغتسخنوهرچيزجديدراگويند.

ودراصطالحعبارتازعلمیاستكهدرآنازقول،فعلوتقريررسولاهللاز
لحاظمتنوسندبحثمیشود.

موضوع علم حدیث
گفتار،كرداروتقريررسولاهللاست.

غرض علم حدیث
متابعتوپيرویرسولاهللميباشدكهموجبسعادتدارينميگردد.

شاگردانبهصورتگروهیوبههمكارياستاددربارةتفاوتبينموضوعوغرضعلم
حديثباهممباحثهنمايند.

آشنایي با برخی از اصطالحات علم حدیث
1- تقریر:مقصدازتقريرآناستكهيكوياچندتنازاصحابكرامكاريراانجام
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دادهوياسخنيگفتهباشندوپيامبراكرمپسازآگاهيدرموردآنسكوتاختيار
كردهباشد.

آورده ايمان ايشان به و ديده را اهلل رسول كه است صحابیكسی  2- صحابي: 
ودرحالتايمانفوتكردهباشد.

3- تابعي: تابعیكسیاستكهدرحالتاسالمباصحابیمالقاتكردهودرهمينحالت
وفاتكردهباشد.

بخش هاى حدیث: حديثدوبخشدارد.
الف – متن:متن،عبارتازالفاظياستكهازگفتار،كرداروياتقريرآنحضرتحكايت

كند.
ب_  سند: عبارتاستازسلسلۀنامهايراويانحديث.

شاگردانبهصورتگروهیاصطالحاتدرسراازيكديگربپرسند.
انواع حدیث

نوعتقسيممیگردد: اعتبارتعدادراویهاومشهورترينآنهابرسه به حديث
1-متواتر،2-مشهورو3-آحاد.

1- حدیث متواتر
حديثياستكهتعدادراویهایآنآنقدرزيادباشدكهاتفاقآنهابردروغ

محالوغيرممكنباشد.
شرایط حدیث متواتر

الف-تعدادراویهایآنزيادباشد.
ب–اتفاقآنهابردروغمحالباشد.

ج–تعدادراویهایآندرهمهمراحل)طبقات(ازحدتواتركمنشود.
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2 ـ حدیث مشهور: حديثیراگويندكهدرعهدصحابهكرامراويانآنكم
باشدودرعهدتابعينبهشهرترسيدهباشدوراويانآنبهحدیباشندكه

اتفاقآنهابركذبممكننباشد.

3ـ حدیث آحاد
ازآن باالتر حديثیاستكهآنرايكشخصويادوشخصوياحتي
روايتكردهباشد؛ولیبهدرجۀحديثمشهورنرسيدهباشدويااينكهتمام

شرايطحديثمشهوردرآننباشد.

شاگردانتفاوتهايحديثمتواترراباحديثمشهوروآحادبهشكلگروهی،توضيح
دهند.

ارزیابي

1-تعريف،موضوعوغرضعلمحديثرابيانكنيد.
2-حديثمتواترراتعريفنمودهشرايطآنرابيانكنيد.

3-حديثمشهوروحديثآحادرابيانكنيد.

شاگردانتعريفلغویواصطالحیعلمحديثراواينكهصحابیوتابعیبه
چهكسانیاطالقمیشود؟دركتابچههایشاننوشتهكردهوتمرينكنند.
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درس دوم

تدوین حدیث
دردرساولعلمحديثواقسامآنرايادگرفتيم.آياميدانيداحاديثنبويچطور

جمعونوشتهشدهاست؟
مرحلۀ اول

اصحاببزرگوار،دردورانحياترسولخداهمۀسخنان،افعالوتقريرهايايشانرا
فراگرفتهبهآنعملنمودهوبرآناستداللميكردندوبعضيازاصحابكرامنيزآن
رامينوشتند.امابعدازوفاترسولخدا،صحابۀكرامبهاينامرپیبردندكهبايد
احاديثنبويجمعوتدوينشودتاازآنحفاظتبهعملآيد.بدينخاطربعضياز
اصحابكرامبهاينفكرافتادندكهاحاديثپيغمبررابنويسندوباخودنگهدارند.
پسمرحلۀاولجمعآورياحاديثپيغمبراكرمدرزمانصحابۀكرامبعدازوفات

رسولخداآغازشد.

شاگرداندرموردآغازتدوينحديثوفوايدآنباهمبحثكنند.
مرحلۀ دوم: تدوین احادیث به شكل رسمي

هنگاميكهحضرتعمربنعبدالعزيزدرسال99هجريقمريخليفهمسلمانانشد،
تصميمگرفتاحاديثنبویراجمعكند.ايشانازايناقدام،دومقصدداشتند:

1- جلوگيري از راه یافتن دروغ در احادیث نبوي
اسالممشرف به اديانمختلف از ومردم يافت توسعه اسالمي فتوحات هنگاميكه
گرديدند،اينخطراحساسشدكهگروههايگمراهدراحاديثنبویدستبزنندواز

خوداحاديثدروغينبسازند.
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2- جلوگيري از ضایع شدن احادیث
باگذشتزمانوبهسببشهادتووفاتصحابۀكراماينخطراحساسگرديدكه

احاديثپيامبراكرمازبينبرود.
ازاينروخليفۀمسلمانانعمربنعبدالعزيزبهواليانخودازجملهمحمدبنعمروبن
الحزم،والیمدينۀمنورهوظيفهسپردكهبههمكاریعالممشهورآنزمان،محمدبنشهاب
الزهریاحاديثنبویراجمعكنندوبهشكلكتابدربياورند.اينكارتنهابهمدينهخالصه

نميشد؛بلكهعلمايديگردرمكه،عراق،كوفهوبصرهنيزدرآنسهمگرفتند.
بعدازآنسلسلۀجمعآوری،تأليفونوشتناحاديثنبویدواميافتودراينعرصه

كتببزرگیتأليفگرديدكهمشهورترينآنهاقرارذيلاست:

تاريخوفاتناممؤلفوتاريختولدنامكتابشماره

256هـابوعبداهللمحمدبناسماعيلبخاری)رح(194هـصحيحالبخاري1

261هـمسلمبنحجاجنيشاپوری)رح(204هـصحيحمسلم2

269هـمحمدبنعيسیترمذی)رح(209هـجامعترمذي3

275هـسليمانبناشعثسجستانی)رح(202هـسننابوداوود4

273هـابوعبداهللمحمدبنيزيدقزوينی)رح(209هـسننابنماجه5

303هـاحمدبنشعيبنسايی)رح(215هـسنننسايي6

1-آياتدويناحاديثدرزمانپيغمبروجودداشت؟
2-تدوينعلمحديثدرزمانكدامخليفهآغازشد؟

3-كتبمشهورحديثرانامبگيريد؟

معلوماتخودرادرموردتدوينعلمحديثوعلمایمشهورآنبنويسيد.

ارزیابی
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درس سوم

نیت و اخالص 

آشنایي با راوى
ناماوعمر،نامپدرشخطابوكنيۀايشانابوحفصولقبشفاروقمیباشد.خليفۀ
دوممسلمانانبودو)30(سالقبلازبعثتمتولدشدهودرسالششمنبوت،ايمان

آوردهاست.توسطاودعوتاسالميومسلمانانتقويتيافتند.
دردورانخالفتعمرفاروقشام،مصر،فلسطين،بيتالمقدسوعراقفتحشد.
درسالبيستوسومهجریازطرفيكغالممجوسیبهنامابولؤلؤدرحالامامتنماز
صبحبهسن63سالگیبهشهادترسيدودرپهلویپيامبراكرمبهخاکسپرده

شد.

شاگرداندربارةخلفايراشدينوبخصوصدربارهشخصيتعمربهشكلگروهی
مباحثهنمايند.

معناى برخی کلمات
جمعنيت=قصدواراده النِّيَّاِت:

نيتكرد نََوی:
زن  اْمَرأَةٍ:

شخص)مردباشديازن( اْمِرٍئ:
َهاَجَرهجرتكرد  آنرابهدستميآورد يُِصيُبَها:

ا اْلَْعَماُل ِبالنِّيَّاِت  اِب َرِضَي اهلُل َعْنُه َقاَل َسِْعُت َرُسوَل اهلل َيُقوُل: »ِإنََّ َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَطَّ
ا ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه ِإَل اهلِل َوَرُسوِلِه َفِهْجَرُتُه ِإَل اهلِل َوَرُسوِلِه  َوِإنََّ
ُجَها َفِهْجَرُتُه ِإَل َما َهاَجَر ِإَلْيِه.« متفقعليه َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه ِلُدْنَيا ُيِصيُبَها َأْو اْمَرَأٍة َيَتَزوَّ
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معناى حدیث
حضرت آن از ميفرمايند: كه است خطابروايت بن عمر حضرت از
يقيناً و ديگر( چيزي )نه دارد بستهگي نيت به اعمال »تمام فرمودند: كه شنيدم
برايهرفردهمانچيزياستكهآنرانيتكردهاست.اگريكشخصبهخاطر
)رضاوخشنودي(اهللورسولشهجرتكند،پسهجرتشبرایاهللورسولاوستو
اگرهجرتشبهخاطربهدستآوردندنياباشدآنرابهدستميآوردويااگرهجرتش
بهمنظورازدواجبازنيباشد،درواقعهجرتشبهخاطرهمانچيزياستكهآنرا

نيتكردهاست.

معني و هدف نيت
نيتدرلغتبهمعنايقصدوارادهميباشدومرادازنيتدرحديثفوقهمانهدف
ومقصدياستكهانسانجهتبهدستآوردنآنكاريراانجامميدهد.وهدفاز

آنتمييزعبادتازعادتمیباشد.

حكمت حدیث
درجامعهييكهافرادآنبهكارهاينيكتظاهرميكنند؛وليدرباطننيتوارادة

خالفآنرادارند،فريب،دروغگوييونفاقدرآنانتشارمييابد.
افرادآنكارهاينيكرابهمنظوررضايخداوند وليبرعكسدرجامعهييكه
انجامميدهند،صداقت،پاكي،صميميتواعتمادمستحكمميگردد،پسالزماست

مسلمانانبهخلوصنيتدركارهابرايكسبرضايخداوندتشويقشوند.

باكمكاستادشانضررهايرياومنافعاخالصرابهصورتگروهيبيان شاگردان
نمايند.
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فواید حدیث
نيتكسبرضاي با ارزشاستكه با و نزداهللمقبول 1ـ اهميت نيت:عملي

خداوندهمراهباشد.
2ـ  ضرر ریا:هرعمليكهبهخاطررياانجاميافته،نهتنهادرنزدخداوندقابلقبول

نيست،بلكهگناهنيزشمردهميشود.
3ـ هجرت

هجرتكردنازمكۀمكرمهبهمدينۀمنورهكاربسياردشواروخطرناکبودويكي
ازعاليممسلمانانمتعهدوصادقشمردهمیشود،وليبازهماجروثوابآنبهنيت
ارتباطدارد.اگرهجرتبهمنظوركسبرضايخداوندباشدثوابدارد،امااگربه

خاطركسباموردنيويباشداجروثوابندارد.

1ـثواباعمالبهچيچيزيمربوطومنوطمیباشد؟
2ـترجمۀحديثرابيانكنيد.

3ـضرررياوخودنماييچيست؟

1ـحديثايندرسراباترجمۀآنبنويسيد.
ا ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى« ا اْلَْعَماُل ِبالنِّيَّاِت َوِإنََّ 2ـاينعبارتحديثراحفظنماييد:»ِإنََّ

ارزیابي
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درس چهارم

خیر خواهى

آشنایي با راوى  
انسبنمالكانصاریيكصحابیجليلالقدربودهوبهمدتدهسالخدمتگزاري

رسولاهللراكردهاستوازعلمایفقيهصحابهكرامميباشد.
پيامبراكرمدرحقايشاندعاكردهبودكهعمرتزيادومالواوالدتپربركت

شودوجنتنصيبتگردد.ايشاندرسال93هجریرحلتكردهاند.
معنی برخی عبارات

ال یُؤِمُن أحُدُکْم: مؤمن)كامل(نمیشوديكيازشما.
حتَّی یُِحبَّ ألخيه:   تااينكهبپسنددبرایبرادرخود.

ما یُِحبُّ لنفسه:   آنچهمیپسنددبرايخودش.
معنی حدیث  

ازحضرتانسروايتاستكهرسولاكرمفرمودند:»هيچشخصيازشما
براي بپسنددكه را برادرشهمانچيزي براي تازمانيكه مؤمنراستيننميشود

خودشميپسندد.«
حكمت حدیث

جامعهييكهافرادآنخيرانديشوخيرخواهباشندوهمهدرتالشنيكيبهيكديگر
زندهگيكنندومنافععامهدرآنرعايتگرددوهيچگاهمنافععامهراقربانيمنافع

شخصيننمايند،ازهرحيثيكجامعۀقويونيرومندميباشد.
ولياگرافرادآنخودخواهودرپيمنافعخودوضررديگرانباشند،دراينصورتدر

عن أبي َحَزَة أنِس بِن مالك رضي اهلل تعال عنه خاِدم رسوِل اهلل  عن النيب صلى اهلل 
عليه وسلم قال: »ال ُيؤِمُن أحُدُكْم حتَّى ُيِبَّ لخيه ما ُيِبُّ لنفسه.« متفقعليه
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چنينجامعهييدشمني،كينهوحسدجاگزينميگردد.پسالزماستاحساسخير
انديشيونفعرساندنبهديگراندربينمسلمانانزندهشودوهمهبهاينكارتشويق
گردندوازخودخواهيومنفعتطلبيوضايعكردنمنافععامهبهخاطرمنفعت

شخصينهيشوند.

شاگردانفوايدخيرخواهيوضررهايخودخواهيرابهصورتگروهیبياننمايند.

فواید حدیث
1- دورى از خودخواهي:انسانخودخواهكه،منافعخودرادرضررديگرانمیجويد،

مسلمان)كامل(نيست.
نيز ديگران براي كه ميشود كامل زماني مسلمان يك ايمان ایمان: کمال   -2

خيرانديشباشد.
3- مؤمن برادر مؤمن است:ارتباطيكمسلمانبامسلمانديگرقويترازبرادري

نسبيميباشد.
4- تأکيد بر خيرخواهي:پيغمبراكرمدراينحديثمسلمانانراباواضحترين

الفاظبهخيرخواهيدعوتنمودهوازخودخواهيمنعكردهاست.

ارزیابی

1-دربارةفوايدحديثمعلوماتبدهيد.
2-مقصدازخيرخواهيبهديگرانچيست؟آنرادرضمنمثاليبيانكنيد.

1ـدرمورداهميتخيرخواهييكمقالهپنجسطريبنويسيد.
2ـحديثشريفراكهخواندهايدحفظنماييد.
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درس پنجم

مسؤولیت مسلمان در  برابر  مسلمانان دیگر

آشنایي با راوى
اسممباركشعبدالرحمنبنصخرالدوسیولقبشابوهريرهبودودرسالهفتمهجري

مسلمانگرديد.
ازهركسیاحاديث بههمينخاطر بودو اومدتزياديدرخدمترسولاهلل
زيادتریراروايتكردهاست.اينصحابیبزرگواردرپرهيزگاریوتقوامشهوروصاحب

ذكاوتباالييبودودرسال58هجريوفاتيافت.

معنی برخی کلمات
1- اَل یَْظِلُمُه:براوظلمنمیكند.

2- َواَل یَْخُذلُُه:  اورابيياروياوررهانميكند.

3- َواَل یَْحِقُرُه:اوراسبكوحقيرنميشمارد.
4- التَّْقَوى:     پرهيزگاری

5- بَِحْسِب اْمِرٍئ:   بساستبرایيكانسان
6- ِعْرض:   ناموس،عزتوآبرو

ِ : »الُْْسِلُم َأُخو الُْْسِلِم اَل َيْظِلُمُه َواَل َيُْذُلُه َواَل  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَةَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ
رِّ َأْن َيِْقَر َأَخاُه  َيِْقُرُه التَّْقَوى َهاُهَنا )َو ُيِشرُي ِإَل َصْدِرِه َثَلَث َمرَّاٍت( ِبَْسِب اْمِرٍئ ِمْن الشَّ

الُْمْسلِم. ُكلُّ الُْمْسلِِم َعَلى الُْمْسلِِم َحَراٌم َدُمُه َوَماُلُه َوِعْرُضُه.« رواهمسلم
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معنی حدیث
ازحضرتابوهريرهروايتاستكهرسولاكرمفرمودند:

اورا)دروقتمظلوم »مسلمانبرادرمسلماناست،نهخودبراوظلمميكندونه
)راويحديثحضرت تحقيرميكند، را او نه و رهاميكند، ياور و يار بي بودنش(
ابوهريرهميگويدكهدراينوقترسولاكرمبهسينۀخوداشارهكردهسه
بارفرمودند(تقوادراينجاست،برايبديشخصهمينكافياستكهبرادرمسلمان

خودراتحقيركند.خون،مالوآبرويهرمسلمانبرمسلمانديگرحراماست.«

شاگرداندرموردمفهومحديثشريفباهممباحثهنمايند.

حكمت حدیث
نفس، بر تجاوز از اجتناب و ازظلم يكديگر،خودداري به احترام برادري،همكاري،
يك عمدة اساسات خداوند از ترس و مظلومين از دفاع و ديگران آبروي و مال
نميباشد. ممكن مردم آرامش و جامعه نظم آن بدون كه ميباشد سالم جامعۀ
بيان را فوق وسيع مطالب و مفاهيم الكلم جوامع عبارات در پيغمبر بناء

نمودند.
فواید حدیث

برادرو باديگران البتهمردان برادرمسلمانديگراست 1- اخوت اسالمي:مسلمان
زنانباديگرانخواهرپنداشتهميشوند،پسوقتيكهبرادروخواهرشدندالزماست
تمامحقوقووجايبيراكهبرادرانوخواهراندرمقابليكديگردارندحتيالمقدور

رعايتنمايند.
2- تحریم ظلم:ظلمبهمعنايتلفكردنحقاستوشاملهرگونهتجاوزوتصرف

ناحقميشود،وظلمبههرنوعوبهانهييكهباشدحراماست.
3- دفاع از مظلوم:مسلماننبايدبرادرمسلمانشرادروقتمظلوميت،تنهابماند،

بلكهالزماستبااوكمككند.
4- منع تحقير: توهينوتحقيرديگرانحرامميباشد.

5- احترام به دیگران:مسلمانبايدديگرانرااحترامنمايدتاآنهانيزويرااحترام
كنند.
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6-تقواي واقعي تقواي باطني است: چوناگردرباطنخوفخدانباشدتمام
كارهايانسانبهرياونفاقتبديلميشود.

7- بزرگ ترین شر:عبارتاستازتوهينوتحقيربرادرمسلمان.
8- تحریم  تجاوز بر نفس دیگران: تمامانواعتجاوزبرنفسمانند:قتل،تعذيب،لتو

كوبوجنگدرجامعۀاسالميحرامميباشد.
9- تحریم تجاوز بر مال دیگران: هرنوعتجاوزبراموال،حقوقومنافعديگراندر

جامعۀاسالميحرامميباشد.
10- تحریم تجاوز بر آبرو و عزت دیگران:درجامعۀاسالميآبرو،عزتوعفتانسانها

مصوناستوهرنوعتجاوزبرآنحرامميباشد.

ارزیابی

1-مسلمانانچهمسئوليتهاييدربرابريكديگردارند؟
2-عباراتذيلراتكميلنماييد:

»الُْْسِلُم َأُخو الُْمْسلِِم اَل........................ َواَل........................ َواَل َيِْقُرُه «
 » ُكلُّ الُْمْسلِِم َعَلى الُْمْسلِِم َحَراٌم........................ َو........................ َوِعْرُضُه.«

1ـحديثايندرسراباترجمۀآنبنويسيد.
2ـعباراتذيلراحفظكنيد:

»الُْمْسلُِم أَُخو الُْمْسلِِم َل َيْظلُِمُه َوَل َيْخُذلُُه َوَل َيْحِقُرُه«
» ُكلُّ الُْمْسلِِم َعلَى الُْمْسلِِم َحَراٌم َدُمُه َوَمالُُه َوِعْرُضُه«
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درس ششم

اخالق نیکو

آشنایي با راوى
اسماشنواس،اسمپدرشسمعانوازراويانشامبودودرمدينۀمنورهاقامتداشت.
ايشانهفدهحديثراازپيامبراكرمروايتنمودهودرسال)50(هجريوفات

يافتهاست.
معنی برخی کلمات

نيكی 1- الِْبّر:   
اخالقنيكو 2- ُحْسن الُْخُلق: 

گناه 3- اَْلِثْم:   
4- َما َحاَك ِفي نَْفسك:  آنچهدردلتشكپيداكند.

بدبداني 5- َکرْهَت:   
آگاهشود 6- یَّطِلع

معنی حدیث
حضرتنواسبنسمعانميگويدكهازرسولاهللدربارةنيكیوگناهپرسيدم.
آنحضرتفرمودند:»نيكیاخالقنيكوراگويندوگناهآناستكهدردلتخدشه

ايجادكندوتونخواهيكهمردمازآنآگاهشوند.«

شاگردانجهتآشناييبيشتربااخالقنيكو،مثالهاييازسيرتپيامبراكرمارائه
كنند.

َعْن النَّوَّاس ْبن َسَْعان َقاَل: َسأَْلت َرُسول اهللَّ ِ َعْن اْلِبّ َواْلِْثم؟ َقاَل: »اْلِبّ ُحْسن اْلُُلق، 
ِلع َعَلْيِه النَّاس« رواهمسلم َواْلِْثم َما َحاَك ِف َنْفسك، َوَكِرْهت َأْن َيطَّ
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حكمت حدیث
تعاليمپيامبراكرمسطحتربيتيفردمسلمانراچنانباالميبردكهدلوضميرش
كامالپاکوآراستهميشودوهرحركتاوبخشيازاخالقنيكوراتمثيلميكندو
رفتهرفتهچنانانگيزهونيرويداخليدراوايجادميشودكهبدونهيچگونهفشار
بيرونيازارتكابهرگونهاعمالزشتخودداريمیكندوهيچگاهبهاينفكرنميافتد

كهباحيلهونيرنگخودراازچنگقانونونظامحكومتبرهاند.

فواید حدیث
1- نيكي: بخشعمدةنيكيداشتناخالقخوباست،زيراخوشخوييدوستيواتفاق

رابهبارميآوردوبدخوييدشمنيواختالفرا.
2- گناه چيست؟ هركاريكهنفسپاکازآنشرمكندونخواهدكهمردمازآن

آگاهشوند،گناهاست.
3- گناه فطرتًا مبغوض است:گناهچنانعملبدياستكهحتيمرتكبآننيز

نميخواهدافشاشود.

شاگرداندرمورداخالقنيكواخالقبدواضرارآنباهمبحثوگفتگونمايند.

ارزیابی

1-ترجمهوراویحديثفوقرابياننماييد.
2-معنايكلماتذيلچيست؟

البر:حسنالخلق:واالثم:ماحاکفینفسك:
3-نقشاخالقرادراصالحجامعهبيانكنيد.

حديثدرسفوقراباترجمۀآندركتابچههایخودبنويسيد.
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آشنایي با راوى
اسمراویعبداهلل،اسمپدرشعمرو،واسمجدشالعاصمیباشد.اووپدرشهردو
صحابیبودند.عبداهللعالموفاضلوازقاريانمشهورقرآنكريمبود،ازرسولاهلل

احاديثزياديروايتنمودهودرسال65هجریدارفانیراترکگفتهاست.
معنی برخی کلمات

اِحُموَن:   رحمكنندهگان 1- الرَّ
2- اْرَحُموا:   ترحمومهربانیكنيد
3- یَْرَحْمُكْم:     برشمارحممیكند.

4- َمْن ِفی األَْرِض:كسیكهدرزميناست
َماِء:  ذاتيكهدرآسماناست 5- َمْن ِفی السَّ

معنی حدیث
فرمودند: اكرم رسول كه است بنعاصروايت عمرو بن عبداهلل ازحضرت
خداوندرحمتخاصخودراشاملحالرحمكنندهگانبرمخلوقشميسازد.شما
برمخلوقزميني)همۀزندهجانها(رحمكنيدتاذاتيكهدرآسماناستبرشما

رحمكند.«
حكمت حدیث

ترحمودلسوزييكيازمهمترينپايههاياخالقياستورشتۀمستحكمياستكه
همۀموجوداترابهيكديگرپيوندداده،بهكمكوغمخواريواداشتهوازسنگدلي
برمخلوقات ترحم ديگر ازسوي بازميدارد. ديگران بهحقوق تجاوز و بيرحمي و
الهيانسانراازقهروغضبخداونددراماننگهميداردودرنتيجهزندهگيهمۀ

موجوداتباآرامشواطمينانسپريميگردد.

درس هفتم

شفقت و ترحم
ِ َِقاَل: »الرَّاِحُوَن َيْرَحُُهُم  ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َرِضَى اهللَُّ َعْنُهَما َأنَّ َرُسوَل اهللَّ َعْن َعْبِد اهللَّ

َماِء.« رواهابوداودوالترمذی الرَّْحَُن، اْرَحُوا َمْن ِفى اَلْرِض، َيْرَحُْكْم َمْن ِفى السَّ
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پسهرگاهافراديكجامعهنسبتبهيكديگردلسوزومهربانباشند،كارهابهآساني
پيشميرود،مشكالتحلميشودودشمنيهاوكينههاجايشرابهدوستيومحبت

ميدهد.

فواید حدیث
1- رحمت:ازصفاتخاصخداونداست،هرقدرازاينصفتدروجودبندهايباشد،

بههماناندازهمستحقرحمتالهیميشود.
2- گستردگي مفهوم ترحم:مفهومترحمودلسوزيدرتعاليمپيامبراكرمبه

حديگستردهاستكههمۀموجوداترادربرميگيرد.
بر ترحم به مشروط را خود رحمت نزول متعال خداوند ترحم: به  ترغيب   -3

مخلوقاتشساختهاست.

شاگردانمثالهايیازترحمبرزندهجانهاراكهبهنظرشماضروریپنداشتهمیشود
وبعضیازمردمآنرامراعاتنمیكنندبهصورتانفرادیذكركردهوباهمبحثكنند.

ارزیابی

1-حديثدرسراترجمهكنيد؟
2-معنایكلماتذيلرابنويسيد:

الراحمون:ارحموا:يرحمكم:منفیاالرض:منفیالسماء:
3-احكاممستفادازحديثرابياننماييد.

4-حكمتحديثراتوضيحدهيد.

1-عبارتذيلراحفظنماييد:
ْحَمُن اِحُموَنيَْرَحُمُهُمالرَّ الرَّ

2-دربارةدلسوزیومهربانیيكمقالۀمختصربنويسيد.
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پاكيزهگیدردينمقدساسالمازاهميتخاصیبرخورداراست،دانشمندانهموارهبه
مردمتوصيهمینمايندكه:خودومحيطزيستخودراپاکنگاهدارند.

پسطهارتوپاكيزهگیدراسالمچگونهاست؟وچهاهميتيدارد؟
طهارت در لغت پاکيزهگی را  گویند.

ودراصطالحفقهاءعبارتاستازدورساختنبیوضويیويانجاست.

1-چندشاگردبهنوبتشرايطنمازراكهقبالخواندهاندنامبگيرند.
2-يكشاگردديگرازاينجملهشرايطیرامشخصنمايدكهبهطهارتارتباطداشته

باشد.
ُهوُرَشطُراالِيَماِن(]مسلم1\203[ دليل مشروعيت: پيغمبراكرممیفرمايد:)اَلطُّ

ترجمه:نظافتجزءايماناست.
مفهومحديثشريفايناستكهطهارتدراسالمآنقدرجايگاهبلندداردكهمستقيما
باايمانرابطهدارد،پساگركسیمیخواهدكهايمانشكاملباشدبايدبهنظافتخود

ومحيطشتوجهزيادنمايد.
اقسام طهارت یا پاکيزه گی

پاکيزه گی دو قسم است:
نام به ياكوچك، و )جنابت( بزرگ بیوضويی از پاکشدن پاكيزهگیحكمی: -1

پاكيزهگیحكمیيادمیشود.
2-پاكيزهگیحقيقی:پاکشدنازهرنوعنجاست،بهمعنیپاكيزهگیحقيقیاست.

طریقه پاك شدن:راهپاکشدنازنجاستحكمیغسل،وضوءياتيمماست،امابرای
پاکشدنازنجاستحقيقیبايدازآبپاکوتميزاستفادهشود.

درس هشتم     

طهارت )پاکیزه گى(
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شاگردانمطالبفوقرابهشكلگروهیبهروشسوالوجوابباهمتكرارنمايند.
آداب قضاى حاجت )رفتن به بيت الخالء(

كسیكهمیخواهدبرایقضایحاجتبرودبايدآدابذيلرارعايتكند:
1-بايدازديدمردمپنهانشود.

2-بايدجايیراانتخابكندكهقطرههایادراربرخودشنپرد،تابدنولباسشبهنجاست
آلودهنشود.

3–قبلازداخلشدندربيتالخالءبايدايندعارابخواند:»اّللُهمَّ إنِّي َاُعوُذ ِبَك ِمَن 
اُلُبِث َو اَلَباِئِث«.

4–درسوراخهایحشراتنبايدقضایحاجتنمود.
5–برسرراهمردم،قبرستان،سايهوياجايیكهمردممینشينند،نبايدقضایحاجتشود.

6-نبايددروقتقضایحاجتسخنگفتهشود.
7-بايدبهسویقبلهقضایحاجتنشود.

8-درآبايستادهقضایحاجتنكند.
9-استنجابايدبادستچپشود.

شاگردانبهنوبتنظرخودرادربارةحكمتويافايدةيكیازآداببيانكنند.

ارزیابی

1-طهارتراتعريفكنيد؟
2-دليلمشروعيتطهارترابگوييد.

3-طهارتچندنوعاست؟
4-طريقۀپاکشدنازنجاستهارابياننماييد.

5-آدابقضايحاجترابيانكنيد.

جوابسوالهایفوقرادركتابچههایخويشبنويسيد.
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استنجاء: بهمعنایپاکكردننجاستازجایمخصوصاست.
وسایل استنجاء

آب،ُكُلخ،سنگ،كاغذتشناب)وياهرآنچهبهجایآنهاقابلاستفادهباشد(ازوسايل
استنجابهشمارمیرود.

استنجاءبااستخوان،سرگين،خوراكهباب،زغال،شيشه،كاغذیكهبراینوشتنباشد،
موی،پنبه،تكهوياباعلفحيواناتمكروهاست.

حكم استنجاء
1-استنجاءدرحاالتعادی)تاوقتیكهنجاستازجایخودتجاوزنكردهباشد(سنت
است.ولیهرگاهنجاستازجایخودتجاوزكند،امامقدارآنكمباشد،دراينصورت

استنجاواجباست،ودرحالتیكهدوروبرراآلودهكردهباشد،شستنآنفرضاست.
معنی نجاست

نجاستدرلغتناپاكيراگويند.
ودراصطالحفقهاءعبارتاستاز:هرآنچيزیكهشريعتآنراناپاکشمردهباشد.

اقسام نجاست
نجاست دو قسم است: 1- حقيقی 2- حكمی

نجاست حقيقی: آنپليدیاستكهمانعصحتنمازمیباشد.
نجاست حكمی: آنناپاكیاستكهاثروياموجوديتنجاستدرآنآشكارنيست،اما

شريعتبهطورحكمیواعتباریآنرانجسشمردهاست.
اقسام نجاست حكمی

نجاستحكمیدوقسماست:
1- بی وضویی بزرگ: بهحالتیگفتهمیشودكهبرانسانغسلواجبمیگرددودر

اينحالتخواندننمازدرستنمیباشد.
2- بی وضویی کوچك:بهحالتیگفتهمیشودكهبرانسانتنهاوضوءكردنالزمباشد.

درس نهم      

استنجاء و نجاست
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انواع نجاست حقيقی
1- نجاست غليظه:نجاستیاستكهبادليلقطعیثابتگرديدهباشد،مانند:خون،

ادراروموادغايطۀانسان،گوشتحيوانمردارشدهوشراب.
2- نجاست سبك)خفيفه(:نجاستیاستكهپليدیآنبادليلغيرقطعیثابتشده

باشد.مانند:ادرارحيواناتیكهگوشتشانخوردهمیشود.

شاگردانچيزهایراكهاستنجاءكردنبهآنمكروهاستلستنمايند.

مقدار نجاست معاف شده
•هرگاهازنجاستغليظۀجامدبهمقداركمترازيكروپيۀشرعی)3.125گرام(،لباس
راآلودهكند،نمازخواندنباآنفاسدنمیشودواگرمايعباشدكمترازمقداركفدست

)6سانتیمترمربع(معافاست.
•هرگاهنجاستخفيفه)سبك(كمترازيكچهارملباسراآلودهكندباكیندارد.و

دربدنهمكمترازيكچهارمانداممعافاست.
ولیچوننظافتجزءايماناست؛بناءبرمسلمانالزماستتالشنمايدبدنولباسش
پاکباشد.وهمچنانبینظافتیبرایانسانمشكالتزيادصحیرابارمیآورد،ودر

جامعهموجبنفرتمردممیگردد.

مطالبفوقرابهشكلگروهیبهروشسوالوجوابباهمتكرارنمايند.

ارزیابی

1-اصطالحاتذيلراتعريفكنيد:
استنجاء،نجاستغليظه،نجاستخفيفه.

2-برایاشيایذيلمثالبدهيد:
نجاستغليظه،نجاستخفيفه.

سوالهایبخشارزيابیراباجوابهایآندركتابچۀخودبنويسيد.
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تعریف وضوء
بهشستنومسحكردناندامهایمعينوضوءگفتهمیشود.

شاگرداندربارةفوايدوضوءبهشكلگروهیبحثكنند.
حكم وضوء

وضوءگرفتنبرایاداینماز،فرضاست.
 فرایض وضوء

دروضوءچهارچيزفرضاست:
1-شستنروی:ازرستنمویسرتازيرزنخوازنرمیيكگوشتانرمیگوشديگر.

2-شستندستهاهمراهباآرنجها.
3-مسحكردنيكچهارمسر.
4-شستنپاهاهمراهبجلكها.

سنت هاى وضوء
1-نيتكردن

2-»بسماهللالرحمنالرحيم«گفتندرشروعوضوء
3-سهبارشستندستهاتابنددست

4-سهبارشستندهن)مضمضه(

درس دهم

وضوء
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5-سهبارشستنبينی)استنشاق(
6-مسواکكردن

7-خاللكردنريش
8-خاللكردنانگشتان

9-سهسهبارشستنروی،دستهاوشستنپاها
10-مسحكردنكلسر

11-مسحكردنپشتگوشهاورویگوشهاباآبتازه
ـَّمن( ـَي 12-شروعكردنازراستدرشستناندامهاچوندستهاوپاها.)ت

13-رعايتترتيبوضوء
14-پیدرپیشستناندامها

15-ماليدناندامهادروقتشستن
آداب وضوء)مستحبات(
آداب وضوء قرار ذیل است:

1-نشستندروقتوضوءدرجاینسبتاًبلندتالباسهایوضوءكنندهترنشود.
2-دروقتوضوءسخننگفتنبامردم

3-دروقتوضوءكمكنخواستنازديگران.)مگراينكهعذرداشتهباشد(
4-حركتدادنانگشتردرصورتیكهانگشترداشتهباشد.تاقسمتهایزيرآنخوب

شستهشود.
5-شستندهانبادستراستوشستنبينیبادستچپ

چندشاگردبهنوبتطوریوضوءكنندكهفرضها،سنتهاوآدابآنرابهصورتعملی
برایهمصنفانخويشنشاندهند.
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مكروهات وضوء
ترکسنتهاياآدابوضوء،مكروهمیباشد.

شكننده هاى وضوء
وضوءباچيزهایذيلمیشكند:

1-باخارجشدنادرار،بادوموادغايطهازبدن
2-خارجشدنخونوياريمازبدن

3-استفراغبهپریدهن
4-بیهوشی
5-ديوانهگی

6-نشهشدن)استعمالموادنشهآور(
7-خنديدندرنمازباصدایبلند)قهقه(

8-خوابيدنبهپهلو)همانخوابیكهامكانشكستنوضوءدرآنباشد(

شاگرداندرگروههادربارةشكنندههایوضوءازيكديگرسؤالكنند.

1-فرايضوضوءرابيانكنيد.
2-سنتهایوضوءرابيانكنيد.

3-آدابوضوءراطورمختصربيانكنيد.
4-مكروهاتوضوءرابهاختصارنامبگيريد.

5-شكنندههایوضوءرابيانكنيد.

هرشاگردجوابسوالهایفوقرابهزبانسادهدركتابچۀخودبنويسد.

ارزیابی
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تعریف تيمم
تيممدرلغتقصد،عزموارادهراگويند.

ودراصطالحعبارتاستاز:مسحكردنرویودستهاباخاکپاکبهطريقۀخاصو
بهنيتطهارت.

عذرهایی که تيمم را روا می سازد
درموجوديتعذرهایذيلتيممجايزمیشود:

1- نبودن یا کم بودن آب: هرگاهآبنباشدوياچنانكمباشدكهدرصورتوضوءءگرفتن
باآن،آبباقیماندهبراینوشيدنوياطبخ)پختوپز(كفايتنكند،تيممروامیگردد.

2- دور بودن آب:دوربودنآببهاندازةيكميل،چراكهرفتناينهمهراهباعث
تكليفمیشود،امااگرراهآنشخصبههمانطرفباشدنمازخودراكمیبعدتربخواند

ووقتیآنجارسيدوضوءبگيرد.
3- مریضی: چنانمريضباشدكهوضوءبهاوضرربرساند.

4- ترس و خوف: ترسازدشمنوياحيواناتوحشی.
5- زندان: اگرانساندرچنانجايیزندانیباشدكهاجازةوضوءگرفتنبرايشداده

نشود،میتواندتيممكند.
6- قادر نبودن براى خرید آب:اگرآبتنهادربدلپولفروختهمیشد،وانسانتوان

مالینداشت.
7-برایاداینمازجنازه)برایشخصیكهناگهانبهجنازهحاضرمیشود(.

8- توانایی به دست آوردن آب را نداشتن:مانندشخصیكهبرسرچاهايستادهباشد
ولیبرایكشيدنآبازچاهريسماننداشتهباشد.

درس یازدهم

تیمم
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طریقۀ تيمم کردن
كفدستهایخودرابهخاکپاکبزندبعدآنراتكانبدهد،سپساولباآنرویخود
رامسحنمايدومرتبۀدومبازكفدستهایخودرابهخاکپاکبزندوبعدازتكاندنبا

آن،دستهایخودراتاآرنجهامسحنمايد.
شرط  هاى تيمم

1-نيتكردنبرایتيمم.
2-موجوديتيكیازعذرهايیكهتيممراروامیسازد.

3-برایتيممبايدازخاکپاکاستفادهشود.

4-مسحكردنكلرویودستهاباآرنجها.
5-دوبارزدنهمۀدستويااكثرآنهابرزمينوياخاکپاک.

شكننده هاى تيمم
1-هرآنچهكهوضوءوغسلرامیشكند،تيممراهممیشكند.

2-ازبينرفتنعذرهايیكهتيممراروامیساخت،مثل:ميسرشدنآب.
مسح بر موزه

معناى مسح: مسحدرلغتدستكشيدنرویيكچيزرامیگويند.
ودراصطالحكشيدندستتررویموزةخاصوبهطريقۀمخصوصراگويند.

شرایط جایز شدن مسح بر موزه ها
1-داشتنوضوءدروقتپوشيدنموزه.

2-موزههابايدقابليتراهرفتنراداشتهباشد.
3-بجلكهادرآنپنهانشود.

4-موزههاسالمبودهوبيشازسهانگشتپارهگینداشتهباشد.
مدت مسح بر موزه ها

1-مدتمسحبرایمقيميكشبانهروزاست.
2-مدتمسحبرایمسافرسهشبانهروزمیباشد.
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شكننده هاى مسح موزه
1-هرآنچهكهوضوءرامیشكندمسحموزههارانيزمیشكند.)ودرصورتشكستنبر

شخصالزممیشودكهدوبارهپاهايشرابعدازوضوءءگرفتنمسحنمايد(.
2-جنابتوحيضونفاس

3-بيرونشدنيكوياهردوموزهازپاها
4-ترشدناكثرقسمتهایپای
5-سپریشدنمدتمعينمسح

6-پارهشدنموزهبهاندازةسهانگشت

يكیازشاگردانبهطورعملیتيممومسحموزهكند.
مسح بر جبيره )بنداژ(

معناى جبيره
هرآنچهكهرویعضوشكستهويازخمیشدةبدنبهمنظورتداویآننهادهمیشود،

جبيرهنامدارد.
حكم مسح بر جبيره

مسحبرجبيرهواجباست.
شرایط مسح بر جبيره

1-شستنمحلزخمیشدهناممكنباشد.
2-شستنجایزخمورسيدنآببهآنمحلضررداشتهباشد.

3-نبايدبيشازحدضرورت،جبيرهشود.
شكننده هاى مسح جبيره

مسحجبيرهدردوحالتمیشكند:
1-افتادنجبيرهويادوركردنآن)دراينحالتآنمحلبايدشستهشود(

2-شكستنوضوء.)دراينحالتآنمحلبايددوبارهمسحشود(
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مطالبفوقرابهشكلگروهیبهروشسؤالوجوابباهمتكرارنمايند.

ارزیابی

1-معنیلغویواصطالحیتيممچيست؟
2-طريقۀمسحبرموزهرابيانومعنیلغویمسحرابگوييد.

3-حكممسحبرموزهچيست؟
4-مدتمسحمقيمومسافرچندشبانهروزاست؟

5-دركدامحالتهاتيممجايزاست؟
6-شرايطصحتتيممرانامبگيريد.



هرشاگردجوابسؤالهایفوقرابهزبانسادهدركتابچهاشبنويسد.
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معنی نماز
نمازعبارتاستازاقوالوافعالخاصیكهباتكبيرشروعوباسالمخاتمهمیيابد.

بعضی از خصوصيت هاى نماز
1-نمازپاكيزهگیرادرقبالدارد.

2-نمازبهترينوقتبرایقبولشدندعایانساناست.
3-نمازرازونيازانسانباخداوندمتعالاست.

4-نمازانسانراازفحشاومنكراتبازمیدارد.
5-نمازتقوااست.

6-نمازبهترينوسيلۀتقويتبرادریبامسلماناناست.
7-نمازچهرةانسانراروشنوپرنورمیسازد.
8-نمازبهانسانسكونوآرامشمیبخشد.

9-نمازباعثصحتوتندرستیانسانمیشود.
10-نمازمشكالتانسانراآسانمیسازد.

11-انسانبااداینمازبهخدایخودوعدهمیسپاردكهكارهاینيكراانجامدادهو
اعمالبدراترکمینمايد.

12-نمازتواضعاست.
13-نمازبهانسانوقاروارزشمیبخشدواورادرنزدمردممحترممیسازد.

14-نمازانسانرامتوجهارزشوقتمیكند.
15-نمازبهترينوقتبرایتوبهومراجعهبهخداست.

16-نمازبهترينطريقۀتوبهويادخدااست.
17-نماززيباترينومناسبترينتصويررابطهخالقومخلوقاست.

درس دوازدهم

نماز



30

18-نمازبرترينعبادتهانزدخداوندمتعالاست.
19-نمازكمكالهیرابرایانسانفراهمنمودهوصاحبفاميلنيكمیسازد.

حكم نماز
1-انكارازفرضيتنمازكفراست.

2-نخواندننمازهایفرضيازرویسستیوتنبلیفسقاست.

اوقات نماز
اوقاتنمازدراحاديثمعلومومشخصشدهاستكهتفصيلآنقرارذيلمیباشد:
1- وقت نماز صبح: ازطلوعصبحصادقشروعوباطلوعآفتاببهپايانمیرسد.

صبح صادق:هرگاهسفيدیبهطورعرضیدردوكنارآسمانجانبشرقمنتشرشد،
صبحصادقگفتهمیشود.

2- وقت نماز پیشين: شروعآنازوقتزوالآفتاباستوهرگاهسايۀهرچيزدوبرابر
سايۀاصلیاششد)البتهغيرازسايۀزوال(وقتنمازظهربهپايانمیرسد.

3- وقت نماز عصر:شروعآنازختموقتنمازظهراستوتازمانیكهآفتابغروب
مینمايد.

4- وقت نماز شام:باغروبآفتابوقتنمازشامشروعمیشود،وباازبينرفتنشفق
)روشنیكهدرختمروزدرافقديدهمیشود(وقتنمازشامبهپايانمیرسد.

5- وقت نماز خفتن:وقتنمازخفتنبعدازبينرفتنشفقشروعشدهوباطلوعصبح
صادقبهپايانمیرسد.

اوقات مكروه
نمازخواندندراينسهوقتدراحاديثمنعشدهاست:

1-دروقتطلوعآفتاب.
2-دروقتزوال.

3-هنگامیكهرنگآفتابزردشودودرآستانۀغروبباشدتاغروبآفتابغيرازنماز
عصرهمانروز،خواندننمازهایديگرجايزنيست.
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مسأله
بعدازنمازصبحتاطلوعآفتابوبعدازنمازعصرتاغروبآفتابخواندننمازنفلمكروه
است؛امانمازهایقضايی،سجدةتالوتونمازجنازهيی)كهدرهمينوقتحاضرگردد(

مكروهنيست.
نفل خواندن در اوقات ذیل مكروه می باشد:

1-خواندننفلبعدازطلوعصبحصادقغيرازدوركعتسنتصبح.
2-نفلخواندنپيشازنمازشاممكروهاست.

3-زمانیكهخطيبخطبۀجمعهوياعيدرامیخواند،نفلگزاردنمكروهاست.
4-پيشازنمازهایعيدوبعدازآنهانفلخواندنمكروهمیباشد.
5-وقتیكهنمازجماعتايستادهباشد،نفلخواندنمكروهاست.

مطالبفوقرابهشكلگروهیبهروشسؤالوجوابباهمتكرارنمايند.

1-نمازراتعريفكنيد.
2-دهخصوصيتنمازرابيانكنيد.
3-وقتهاینمازراتوضيحدهيد.

4-وقتهایمكروهنمازكداماست؟طورمختصربيانكنيد.
5-دركداماوقاتنفلخواندنمكروهاست؟

جوابسؤالهایفوقرادركتابچۀخويشبنويسيد.

ارزیابی
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تعریف أذان
أذاندرلغتاعالنرامیگويند.

ودراصطالحفقهاءعبارتاستاز:اعالنیكهبهخاطرنمازباالفاظمخصوصانجاممیگيرد.
حكم أذان

أذانبراینمازهایپنجوقتونمازجمعهسنتمؤكداست،وبراینمازهایديگرچوننمازهای
سنت،نفل،عيد،استسقاء،خسوفوكسوفجوازندارد.

الزم است در اذان و اقامت امور ذیل رعایت گردد
1-أذانواقامتبايدبعدازداخلشدنوقتگفتهشود.

2-أذانواقامتبايدبهزبانعربیباشد.
3-الفاظوكلماتأذانواقامتبايدپیدرپیوبهترتيبگفتهشود.

4-أذانبايدباصدایبلندگفتهشودتامردمبشنوند.
5-مؤذنبايدمسلمانوعاقلباشد.

الفاظ أذان
َأهلُل َاكَبُ                            َأهلُل َاكَبُ    
َأهلُل َاكَبُ                            َأهلُل َاكَبُ    

َأشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلُل           َأشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلُل    
دا رَُّسوُل اهلِل   دا رَُّسوُل اهلِل       َأشَهُد َأنَّ ُمَمَّ َأشَهُد َأنَّ ُمَمَّ

َلِة َلِة                  َحىَّ َعَلى الصَّ َحىَّ َعَلى الصَّ
َحىَّ َعَلى الَفَلِح                  َحىَّ َعَلى الَفَلِح 

َأهلُل َاكَبُ                            َأهلُل َاكَب 
اَل ِإَلَه إالَّ اهلُل

درس سیزدهم

أذان و اقامت
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یادآورى
اَلةَُخيٌرِمَنالنَّوِم«گفتهمیشود. َعلَیالَفاَلِح«دوبار»اَلصَّ -براینمازصبح،بعدازجملۀ»َحیَّ
َعلَیالَفاَلِح«دو -دروقتاقامتهمالفاظأذانگفتهمیشود،صرفبعدازجملۀ»َحیَّ

اَلةُ«گفتهمیشود. بار»َقدَقاَمِتالصَّ

يكشاگرددرداخلصنفأذانراوشاگردديگراقامتراطوریبگويدكهبرایصنوفديگر
مزاحمتننمايند،سپساستادوشاگردانصنف،مالحظاتخودرااظهارنمايند.

سنت هاى أذان و اقامت
در أذان هفت چيز سنت است:

1-مؤذنبايدصالحوامينباشدووقتهاینمازرابفهمد.
2-مناسباستتامؤذندروقتگفتناذانوضوداشتهباشد.

3-ايستادهاذانبگويد.
الة«رويشرابه َعلَیالصَّ 4-دروقتأذانرویمؤذنبهطرفقبلهباشدوهنگامگفتن»َحیَّ

َعلَیالَفاَلِح«بهسمتچپبگرداند. طرفراستودروقتگفتن»َحیَّ
5-دروقتأذان،مؤذنبايدانگشتانشرارویگوشهايشقراردهد.

6-مؤذنبايدآوازخوبداشتهباشد.
7-مؤذنبايددربينأذانواقامتفاصلهبدهد،يعنیكمیبعدازأذان،اقامتبگويد.

مكروهات أذان
1-تلحيندرأذان)تغييردادنوكموزيادكردنكلماتياحركاتأذان(.

2-أذانواقامتگفتندرحالتجنابتمكروهتحريمیاست.
3-أذانفاسقمكروهاست.

4-اذانگفتنطفلغيرعاقل
5-أذانزندرمساجدعمومی
6-سخنگفتندروقتأذان
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7-بعدازأذانخارجشدنمؤذنازمسجدمكروهاست.
حكم اقامت

گفتناقامتبرایهمۀنمازهایوقتی،فرضیوقضائیسنتاست.الفاظاقامتمانندأذان
َلِة( زيادمیشودو است،امابعدازجمله)َحىَّ َعَلى الَفَلِح( دوبارجمله )َقْد َقاَمِت الصَّ

همچنانتماماحكامأذانبرایاقامتنيزمیباشد.

مطالبفوقرابهشكلگروهیبهروشسؤالوجوابباهمتكرارنمايند.

1-أذانراتعريفكنيد.
2-حكمأذانواقامتراهمراهباشروطشانبيانكنيد.

3-أذانواقامتچندسنتدارد؟بگوييد.

4-مكروهاتأذانرابهاختصاربيانكنيد.

جوابسؤالهایفوقرادركتابچههایخويشبنويسيد.

ارزیابی
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شرایط نماز قرار ذیل اند:
1-پاکبودنازنجاستحكميوحقيقي.

2-پاکكردنلباسازنجاست.
3-پوشاندنعورتبالباسپاک.

4-داخلشدنوقت.
5-ايستادشدنبهطرفقبله.

6–نيتكردنبرایداخلشدنبهنمازبهگونهيیكهبيننيتوتكبيرتحريمهفاصلهنباشد.
7-پاکبودنجاینماز.

مسأله
اندازۀ عورتی که پوشاندن آن در وقت نماز ضرورى است:

الف: عورت مرد
اززيرنافتازيرزانواست،يعنیخودعينكزانوهمدرعورتداخلاست؛اماخودناف

عورتنيست.
ب: عورت زن

تمامبدنزنعورتاستبهجزروی،دستهاوقدمها،يعنیدروقتنمازتمامبدنشرا
میپوشاندبهجزجاهایذكرشده.

مسأله
وقتیكسیدربارةجهتقبلهمشكوکشدوكسیهمنبودكهازاوبپرسد،فكركندو

بعدازآنكهگمانغالببهاوپيداشدبههمانطرفنمازبخواند.
ارکان و فرض هاى نماز

1-گفتنتكبيرتحريمه.2-ايستادهخواندننماز

درس چهاردهم

شرایط نماز
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3-خواندنقرائتحتیاگريكآيتهمباشد.
4-ركوعكردن
5-سجدهكردن

6-قعدةاخيربهاندازةتشهد
حكم فرض هاى نماز

ادایفرايضحتمیاست،هرگاهكسیقصداًيابهفراموشیيكیازفرايضراترکنمايد،
نمازشصحيحنمیشودوبايددوبارهبخواند،همچنانترکفرضباسجدةسهوجبران

نمیشود.

شاگردانمطالبفوقرابهشكلگروهیبهميتودسؤالوجوابمشقوتمريننمايند.

1-شرايطنمازچندتااست؟بيانكنيد.
2-اندازةعورتمردوزنرابيانكنيد.

3-اركاننمازرانامبگيريد.
4-اگركسیيكیازاركاننمازراترکكند،چهحكمدارد؟

جوابسؤالهایفوقرادركتابچۀخودبنويسيد.

ارزیابی
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واجبات نماز
1-خواندنسورةفاتحهيعنی»الحمدهلل«.

2-برعالوةسورةفاتحهخواندنيكسوره،ياسهآيتويايكآيتكهمقدارسهآيت
باشدازقرآنكريمدرركعتهایپر.

3-جهرخواندنقرائتدرنمازهایجهری)برایامام(وخفيهخواندندرنمازهایخفيه.
4-خواندن»الحمدهلل«پيشازخواندنسوره.

5-اداءكردنهرركنباآرامشواطمينان.
6-نشستنبعدازدوركعت)قعدهاول(.
7-خواندنتشهددرقعدةاولودوم.

8-رعايتترتيبدراركاننماز.
9-خواندندعایقنوتدرنمازوتر.

10-تعيينكردنقرائتدردوركعتاولنمازهایفرضچهارركعتیوسهركعتی.
11-گفتنتكبيرهایزوايد)اضافی(درنمازهایعيد.

حكم ترك واجبات
اگردرنمازيكواجبقصداًترکشد،نمازبايددوبارهخواندهشود؛امااگرسهواًترکشد

سجدةسهوهالزممیگردد.
سنت هاى نماز

1-مردهادروقتتكبيرتحريمهدستهایشانراتابرابرگوشهاباالكنند،وزنهاتا
برابرشانههایشان.

2-خواندنثنا)سبحانكاللهم(بعدازتكبيرتحريمه.

درس پانزدهم

واجبات و سنت هاي نماز
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3-گفتن»اعوذباهللمنالشيطانالرجيم«درركعتاول.
4-گفتن»بسماهللالرحمنالرحيم«.

5-آمينگفتنبعدازسورةفاتحه.
6-»سمعاهلللمنحمده«گفتندروقتبرخاستنازركوع.
7-گفتن»ربنالكالحمد«بعداز»سمعاهلللمنحمده«.

8-تكبير)اهللاكبر(گفتنبرایرفتنبهركنديگر.
9-گفتن»سبحانربیالعظيم«درركوعوگفتن»سبحانربیاالعلی«درسجده.

10-نهادندستهارویزانوهابهحالتعادیشاندرركوع.
11-ايستادهنگهداشتنپایراستوخوابانيدنپایچپونشستنرویآندردوقعده

وهمچناندرجلسه)نشستنكوتاهدربيندوسجده(.
12-بلندكردنانگشتشهادتدروقتخواندن»اشهدانالاله«وپايينكردنآندر

وقتگفتن»االاهلل«.
13-گذاشتندستهارویزانوهادروقتنشستن.

14-قرائتفاتحهدردوركعتاخيرنمازهایفرضچهارركعتیسنتاست.
15-بلندگفتنتكبيرها،»سمعاهلللمنحمده«ولفظسالم،برایامام.

16-درودخواندندرقعدةاخير.
ْنَيا َحَسَنًة  17-خواندندعاهایبرگرفتهازقرآنكريمويااحاديث.مثل:)َربََّنا آِتَنا ِف الدُّ

اِر(. َوِف اآلِخرَِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّ

18-گردانيدنرویبهطرفراستوچپدروقتسالم.
19-وقتیامامسالممیدهدبايدمقتديانوفرشتگانمحافظرادرنيتخودبگيرد.

20-وقتیمقتدیسالممیدهدكسانیراكهدرسمتسالماوهستندنيتكند.
21-مقتدیدروقتسالمدادنبهسمتیكهامامدرآنطرفاست،امامراهمنيتكند

22-اگردرپشتامامايستادهباشد،درهردوطرفامامرانيتكند.
كسیكهتنهانمازمیخوانددروقتسالمدادنفرشتگانحفظهرانيتكند.
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يكیازشاگردانواجباتنمازرادربرابرشاگردانديگربيانكند.

 الف: به سؤال هاى ذیل جواب بدهيد:
1-بهجاینياوردنيكیازواجباتنمازچهحكمدارد؟
2-سنتهاینمازچندتااست؟پنجموردرابيانكنيد.

3-واجباتنمازرابياننماييد.
ب: جمله هاى زیر را با عالمت)( و جملۀ غلط را با نشانی )×( عالمت گذارى 

کنيد.
1-خواندندعایقنوتدرنمازفرضازواجباتاست.)(

نماز ازسنتهای گفتن لمنحمده اهلل وسمع اهلل بسم باهلل، اعوذ گفتن، آمين -2
میباشد.)(

جوابسؤالهایفوقرادركتابچههایخودبنويسيد.

ارزیابی
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طریقه اداء کردن نماز قرار ذیل است:
1-نمازگزاردرشروعنمازوبهوقتگفتنتكبيرتحريمه)اهللاكبر(دستهايشراتابرابر

نرمۀهردوگوشباالكند.
آن از بعد بگذارد، ناف زير باالیدستچپش بر را راستخود آندست از بعد -2

»ُسبَحَانَك اللَُّهمَّ َو ِبَْمِدَك َو َتَباَرَك اْسَُك َو َتَعاَل َجدَُّك َواَل ِاَله غرُيَك«رابخواند.
3-بعدازآناعوذباهلل.....وبسماهلل.....بگويد.البته)ثناء،اعوذباهللوبسماهلل...بهصدای

آهستهخواندهمیشودومقتدیاعوذباهللوبسماهللنمیخواند(.
4-سپس)1( اْلَْمُد للِّ َربِّ اْلَعالَِنَي )2( الرَّْحـِن الرَِّحيِم )3( َماِلِك َيْوِم الدِّيِن )4( ِإيَّاَك َنْعُبُد 
َراَط اُلسَتِقيَم )6( ِصَراَط الَِّذيَن َأنَعمَت َعَليِهْم َغرِي اَلغُضوِب  وِإيَّاَك َنْسَتِعنُي )5( اهِدَنا الصِّ

الِّنَي )7(رابخواند. َعَليِهْم َواَل الضَّ
5-بهصدایآهستهآمينبگويد.

6-بعدازآنيكسورهوياسهآيتازقرآنكريمتالوتكند.
7-بعدازآنباگفتنتكبير)اهللاكبر(بهركوعبرود.

8-درركوعدستهايشرابهحالتعادیرویزانوهايشقراردادهوپشتشرابرابرو
هموارنگهداشتهسرشراباالوپاييننكند.

9-درركوعسهبارتسبيح)سبحانربیالعظيم(بگويد.
10-وقتیسرشراازركوعباالمیكندنخست»سمعاهلللمنحمده«بگويد،بعدازآن

»ربنالكالحمد«بگويد.
مسأله

درنمازجماعتامام»سمعاهلللمنحمده«بگويد،ومقتدیتنها»ربنالكالحمد«بگويد.
11-بعدازگفتن»ربنالكالحمد«برایچندلحظهراستوآرامبايستدسپسباگفتن
»اهللاكبر«بهسجدهبرود،واولزانوهاوبعدازآنانگشتانشرادرحالیكهبهطرفقبله
استبرزمينبگذاردسپسبينیوبعدازآنپيشانیاشرابگذاردودرسجدهسهبار
»سبحانربیاألعلی«بگويد.درسجدهآرنجهايشرااززانوهاوشكمشراازرانهادور

نگهداردوانگشتانپاهايشرادرحالیروبهقبلهنگهداردكهاززمينباالنشود.

درس شانزدهم

طریقۀ ادای نماز
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12-بعدازآن،همزمانباگفتنتكبير،سرشراازسجدهباالكندوبهآرامیدستهايشراروی
زانوهايشبگذاردودرحالیكهپایراستشراايستادهوپایچپشراخوابانيدهاست،بنشيند.
13-بعدازكمینشستنبهسجدةدومبرود،وسهبارتسبيح)سبحانربیاألعلی(بگويد.

14-بعدازسجدةدومباگفتنتكبير)اهللاكبر(درحالیبلندشودكهنخستسر،سپس
دستهاوبعدازآنزانوهايشرابلندكند.

15-ركعتدومراهممثلركعتاولادانمايد،)امادستهايشرابرابرگوشهاباال
نمیكند،ثناءواعوذباهللرانمیخواند،بلكهركعتهایباقیماندهراصرفباگفتن»بسم

اهللالرحمنالرحيم«شروعمیكند(.
16-وقتینمازگزارازسجدههایركعتدومفارغشد،بهگونهيیبنشيندكهدستهايشروی
زانوهايشباشدوپایراستراايستادهوپایچپرابرزمينخوابانيدهورویآننشسته
َلُم  َلُم َعَليَك َأيَها النَِّبى َوَرْحَُة اللَِّ َوَبَرَكاُتُه السَّ يَباُت السَّ َلَواُت َوالطَّ استو)التَِّحياُت للَِِّ َوالصَّ
ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه(رابخواند. اِلِنَي َأْشَهُد َأْن اَل إَلَه إالَّ اللَُّ َوَأْشَهد َأنَّ ُمَمَّ َعَليَنا َوَعَلى ِعَباِد اللَِّ الصَّ
دوعلیآل علیمحَمّ صِلّ 17-اگرنمازدوركعتیباشد،بعدازخواندندرودشريف)اللهَمّ
د باِرکعلیمحَمّ د،كماصليَتعلیإبراهيموعلیآلإبراهيم؛إنَّكحميٌدمجيد.اللهَمّ محَمّ
د،كماباركَتعلیإبراهيموعلیآلإبراهيم؛إنَّكحميٌدمجيد(ودعایماثوره وعلیآلمحَمّ
نَيا َحَسَنًةَو ِفی اآلَِخَرِةَحَسَنًة و ِقَنا َعَذاَب النَّارِ(.رابخواندوبعدبه ََّنا آتَِنا ِفی الدُّ َرب )اَلّلُهمَّ

طرفراستوچپسالمبدهد.
18-اگرنمازسهركعتیباشد،بعدازسجدةدومركعتسومبهقعدةاخيرنشستهتشهد،

درود،ودعارابخواندوسالمبدهد.
را كار همين چهارم ركعت دوم سجدة از بعد باشد، ركعتی چهار نماز اگر -19

بكند.
فرق نماز مرد و زن

1-زندروقتايستادندستانشرارویسينههاومردزيرنافمیگيرد.
2-زندروقتتكبيرتحريمهدستهايشراتاشانههاباالمیكند،امامردتانرمههایگوش.

3-زندرسجدهآرنجهايشرابهزانوهايشمیچسپاند.
4-زندرسجدهشكمشرابهرانهايشمیچسپاندامامردجدامیكند.

زمين بر كرده بيرون راست طرف از را پايش دو هر نشستن، حالتهای همۀ در زن -5
مینشيند.

6-درسجدهآرنجهايشرابرزمينمیگذارد.
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يكیازشاگرداننمازدوركعتیرادرصنفبهصورتجهریتمثيلنمايد،وشاگردان
ديگرمتوجهاوباشندومالحظاتخودرانوشتهودراخيربرایمعلمارائهنمايند.

ارزیابی

1-بهسؤالهایذيلجواببدهيد:
أ(ثناچيستوبعدازآننمازگزارچهچيزرامیخواند؟

ب(بعداز»والالضآلين«كدامكلمهآهستهخواندهمیشود؟
ج(جایگفتن»سمعاهلللمنحمده«و»ربنالكالحمد«كجاست؟

د(تكبيراتانتقالازيكركنبهركنديگررابگوييد.
2-مهمترينتفاوتنمازمردوزنرابيانكنيد.

نكاتعمدهدرسرادركتابچههایخودبنويسيد.
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حكم نماز وتر
نمازوتردرنزدامامابوحنيفهرحمهاهللتعالیمثلنمازهایعيدواجباست،وبهنظر

يارانايشانسنتمؤكدمیباشد.
رکعات نماز وتر

نمازوترسهركعتاست.
وقت نماز وتر

نمازوتربعدازنمازخفتنادامیشود.
قرائت در نماز وتر

قرائتدرهمۀركعاتوترالزماست.
خواندن دعاى قنوت

درركعتسومپيشازركوعدعایقنوتخواندهمیشود:
ُل َعَليك َوُنْثِنى َعَليك اْلَرَي، وَنْشُكُرك  )اللَُّهمَّ إنَّا َنْسَتِعيُنك َوَنْسَتْغِفُرك َوُنْؤِمُن ِبك َوَنَتَوكَّ
َوال َنْكُفُرك َوَنَْلُع َوَنْتُُك َمْن يْفِجُرك.اللَُّهمَّ إياَك َنْعُبُد َوَلك ُنَصّلى َوَنْسُجُد َوِإَليك َنْسَعى 

َوَنِْفُد و َنْرُجو َرْحََتك َوَنَْشى َعَذاَبك إنَّ َعَذاَبك ِباْلُكفَّاِر ُمْلِحٌق(.

شاگرداندعایقنوتراچندينباربهنوبتبخوانندتاهمهخواندندرستآنراياد
بگيرند.

درس هفدهم

نماز وتر و سنت ها



44

سنت ها
سنتدوقسماست.بهيكیسنتمؤكدوبهديگریغيرمؤكديعنیمندوبگفته

میشود.
سنت مؤکد 

هميشهبرآنپابندبوده؛اماگاهگاهیترکكردهاندتاگمان آناستكهرسولاهلل
نشودكهفرضاست.

سنت غير مؤکد )مندوب(
آناستكهرسولاكرمگاهگاهیانجامدادهوگاهگاهیترکكردهاند.

اوقات سنت هاى مؤکد
تمامسنتهایمؤكددوازدهركعتمیباشدووقتادایآنهاقرارذيلاست:

1-دوركعتقبلازفرضصبحكهبرآنزيادتأكيدشدهاست.2-چهارركعتبه
يكسالمقبلازنمازپيشين.)وياپيشازنمازجمعه(.3-دوركعتبعدازفرضنماز
پيشين.4-دوركعتبعدازفرضنمازشام.5-دوركعتبعدازفرضنمازخفتنو

پيشازوتر.6-خواندنچهارركعتبهيكسالمبعدازنمازجمعه.

اوقات سنت هاى غير مؤکد
اوقاتسنتهایغيرمؤكدقرارذيلاست:

1-خواندندوركعتبعدازدوركعتسنتنمازپيشين.2-خواندنچهارركعتپيش
ازنمازفرضعصر.3-خواندنششركعتبعدازنمازفرضشام.4-بعدازنمازفرض

خفتنعالوهبردوركعتسنتمؤكد،خواندنچهارركعتديگر.

1-حكمنمازوترچيست؟2-نمازوترچهوقتخواندهمیشود؟3-دعایقنوترا
بخوانيد.4-سنتهایغيرمؤكدرابيانكنيد.

ايندرسرادركتابچۀخودبنويسيد.

ارزیابی
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نماز تراویح
 نمازتراويحبرایمردوزندرماهمبارکرمضانسنتمؤكداست،چراكهرسولاكرم
وخلفایراشدينبرآنپابندبودهاند.وهمچنانادایآنباجماعتنيزسنتمیباشد.

مسأله
نفلبعدازشروعكردنالزممیگردد،بناًءكسیكهيكبارآنراشروعكردوبعداًفاسد

نمودقضايیبراوالزممیشود.

وقت نماز تراویح
نمازتراويحدرماهمبارکرمضانبعدازنمازخفتنوپيشازنمازوترادامیشود.

تعداد رکعات تراویح
تراويحبيستركعتاستودودوركعتبهيكنيتوسالمادامیشودوبعدازهرچهار
ركعتچندلحظهمینشيندوبدينطريقبادهسالمبيستركعتراتكميلمیكندو
بعدازآننمازوترراباجماعتمیخواند.بهيادداشتهباشيدكهغيرازماهمبارکرمضان

نمازوترباجماعتخواندهنمیشود.

شاگردانمتندرسرابهصورتانفرادیبخوانند.

درس هجدهم

نماز تراویح و نمازهاي قضایي
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نمازهاى قضایی
هرگاهنمازكسیقضاشدهروقتفرصتيافتقضايیآنرابخواند،بهجزسهوقتیكه

نمازخواندندرآناوقاتمنعشدهاست.

کيفيت اداى نمازهاى قضایی
رعايتترتيبدرنمازهایقضايیواجباست.هرگاهازشخصیكمترازششوقتنماز
قضاشدهباشد،صاحبترتيبگفتهمیشود،ورعايتترتيببراوواجباست،معنی
ترتيبايناستكهنمازهایقضايیراپيشازنمازهایوقتیادامیكند،ودربينخود
نمازهایقضايیهمترتيبرارعايتنمايديعنیهرنمازیراكهپيشترقضاءشدهباشد

اولهمانرامیخواند.

چيزهایی که ترتيب با آن ساقط می شود
1-هرگاهتعدادنمازهایقضاشدهغيرازوتربهششبرسد.

2-هرگاهنمازهایقضايیازانسانفراموششود.
3-زمانیكهوقتتنگباشدوهردونماز)نمازهايوقتيوقضايي(دريكوقتاداء

نشود.

مطالبفوقرابهشكلگروهیبهروشسؤالوجوابباهمتكرارنمايند.
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1- به پرسش هاى زیر جواب بدهيد
أ-حكمنمازتراويحووترچيست؟

ب-نمازوتروتراويحچگونهاداءمیشود؟

2- جمالت صحيح ذیل را با عالمت )( و جمالت غلط را با نشانی )×( عالمت 
گذارى کنيد:

) أ.نمازتراويحبعدازنمازوتراداءمیشود.)
ب.اگرازشخصیبيشازپنجوقتنمازشقضاشد،اوصاحبترتيبگفتهمیشود.)(

) ج.صاحبترتيب،نمازوقتیراپيشازنمازقضايیاداءكند.)
) د.هرگاهوقتتنگباشد،ترتيبساقطمیشود.)
) ه.بيستركعتنمازتراويحبادهسالماداءمیشود.)

جوابسؤالهایفوقرادركتابچۀخودبنويسيد.

ارزیابی



48

فساددرلغتضدصالحاستودراصطالحفقهاءيكوصفغلطدرعبادت،فسادگفته
میشود.درعبادتهافسادبهمعنایبطالناست.

مفسدات نماز
1-سخنگفتندراثناینماز.

2-خوردنونوشيدنولوبهفراموشیهمباشد.
3-انجامدادنچنانحركاتیكهبينندهازبيرونگمانكندكهاودرنمازنيست.

4-دوردادنسينهازقبله.
5-درحالتنمازسهقدمپیدرپیبرداشتن.

6-ديوانهگیوبیهوشی.
7-شكستنوضوء.

8-اداءكردنيكركنكاملدرحالتبرهنهبودنعورت،وياهمراهباآنمقدارنجاستی
كهمانعنمازمیشود.

9-طوريبخنددكهخودشصدایخودرابشنود.
10-سالمدادنبهدهانوياجوابسالمرادادن.

11-خداوندمتعالگريهكردنبهخاطراموردنيوی،امااگرازترسخداوندگريهكرد
نمازشفاسدنمیشود.

َّااِلَيِهَراِجعُوَن«وگفتن َواِن َّاهلِلِ 12-گفتنالفاظیكهمربوطنمازنمیباشدمانند:»اِن
»الحمدهلل«وامثالآن.

13-قرائتكردنبهگونهيیكهمعنیكلمهتغييركند.
14-فتحهدادنبهشخصديگر)بهغيرازامامخودش(.

درس نزدهم

مفسدات و مکروهات نماز
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شاگردانمطالبفوقرابهشكلگروهیبهروشسؤالوجوابباهمتكرارنمايند.

معنی کراهيت
كراهيتدرلغتضدمحبتاستودراصطالحفقهاءهرآنچهكهترکآنبهترازانجام
دادنآنباشدمكروهتنزيهیگفتهمیشود.واگرمنعآنبهدليلظنیثابتشدهباشد،
اداشود،دوباره باكراهيتتحريمی نماز مكروهتحريمیگفتهمیشود.پسهرگاه
خواندنآنواجباست.واگرباكراهيتتنزيهیاداشود،دوبارهخواندنآنمستحب

است.
مكروهات نماز

1-ترکسنتهاوياواجباتنمازقصداًمثلاينكهنمازگزاردرنمازمتابعتامامراترک
كردهودرادایاركانازامامپيشیبگيرد.

2-درداخلنمازمصروفنمودندستهابهچيزهایديگرمانند:
•بازیكردنبالباسهاواندامها.

•پاکكردنپيشانیدرحالتنماز.
•دوركردنسنگريزههاازمحلسجدهبيشازيكبار.

•بهصدادرآوردنانگشتان.
•بازوبستهكردنانگشتان.

•كندنموها.
•بهاشارهجوابسالمرادادن.

3-مصروفنمودنچشمانبهچيزهایديگردرداخلنمازمانند:
•بستنچشمها.

•نگاهكردنبهطرفآسمان.
•نگاهكردنبهراستوچپباكنجچشم.

4-ادایاركاننمازبهطريقۀغيرمسنونۀآنمانند:
•قيامغيرمنظم
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ارزیابی

•ركوعنامنظم
•سجدةنامنظم،مانندسجدهكردنبرپيچلنگیوياچيزديگر.

5-عدمرعايتخواندناذكاروادعيۀمخصوصدرهرركنمانند:خواندنقرائتدر
ركوع.

6-آهكشيدنوسرفهكردنبدونضرورت

شاگرداناموریراكهخالفروحيهنمازاستوبعضیمردمدرنمازمرتكبآنمیشوند
مشخصنمايند.

1-  به سؤال هاى ذیل جواب بدهيد:
أ-معنایكراهيتوفسادچيست؟طورمختصرتعريفكنيد.

ب-پنجموردازمكروهاتنمازرابيانكنيد.
ج-پنجمفسدنمازرابياننماييد.

2- جمالت صحيح را با عالمت )( و جمالت غلط را با نشانی )×( عالمت گذارى 
کنيد:

أ-بهصدادرآوردنانگشتانمكروهاست.)(
ب-قرائتدرحالتركوعنمازرافاسدمیسازد.)(

ج-سخنگفتندرنمازمكروهاست.)(

جوابسؤالهایفوقرادركتابچۀخودبنويسيد.
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وقتی کسی بدون اراده در نماز بی وضو شد:
1-نمازراترکكردهوبعدازوضوءكردننمازشراازهمانجايیكهترکكردهبود،

ادامهدهد؛اماازسرخواندنآنبهتراست.
2-اگرشخصبیوضوءشدهامامباشديكیازمقتديانخودراامامتعيينكندتاباقی

ماندهنمازرااوتكميلنمايد.
3-هرگاهنمازگزاریبعدازقعدةاخيربیوضوءشد،برودووضوءكندوبعداًبيايدوسالم
بدهداينهرسهمورددرصورتیاستكهسخننگفتهباشد،امااگرسخنگفتهباشد،

قصداًياسهواً،نمازشفاسدمیشودوادامهدادنآنجايزنيست.
سجدۀ سهو: سجدهسهوعبارتازاداءكردندوسجدهدراخيرنمازاستجهتجبران

كدامعملزيادتونقصانكهدرنمازرخدادهمیباشد.
سهوبهمعنایغفلتوبیپروايیاست.

حكم سجدۀ سهو:سجدةسهوواجباست.
اسباب سجدۀ سهو: سجدةسهوبايكیازاسبابذيلواجبمیشود:

1-بهترکواجب
2-بهتأخيرفرض

مسأله:بهترکكردنسنت،سجدهسهوالزمنمیشود؛زيراباترکسنتنمازناقص
نمیگردد.

مسأله:ترکكردنفرضبهسجدهسهوجبراننمیگردد،زيراترکكردنفرضنمازرا
باطلمیسازد،امااگركسیدركدامركننمازسهوشددوبارهآنرااعادهكندواگراز

جايشتغييردادهباشدبايددراخيرنمازسجدهسهونمايد.

وقت سجدۀ سهو
سجدةسهودوسجدهاستكهنواقصنمازراجبرانمیكندووقتآندرقعدةاخيربعد

ازتشهد،درودويكسالماست.

درس بیستم

مسایل متفرقه نماز
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طریقه سجدۀ سهو
درقعدةاخيربعدازتشهدودرودبهيكطرفسالمدادهمیشودوبعدازدوسجدةسهو
بهقعدهنشستهوبرایباردومتشهد)التحيات...(ودرود)اللهمصل...(،ودعامیخواندو

سپسبهطرفراستوچپسالممیدهد.
شك در نماز و یا وضوء

1-اگربهكسیشكدستدادكهنمازخواندهاستيانه،اينشخصنمازنخواندهاست،
چراكهنخواندنشيقينیوخواندنشمشكوکاست.

2-اگربرایكسیبعدازقعدةاخيروسالمگردانيدنشكپيداشد،شكاواعتبارندارد.
3-اگركسیبسيارمشكوکباشدوهروقتبهاوشكپيداشود،بهگمانغالبشعمل

نمايد.
4-اگركسیبهاينباورباشدكهوضوءكردهاست،امادربارةاينكهممكنبیوضوءشده
باشدبرايششكايجادشد،چنينشخصیوضوءدارد،امااگربیوضوءبودنشبهيادش
استولیدرمورداينكهامكانداردوضوءكردهباشدمشكوکباشد،چنينشخصی

بیوضوءگفتهمیشود.
سجدۀ تالوت

حكم سجدۀ تالوت 
سجدةتالوتواجباست.

اسباب سجدۀ تالوت
1- تالوت: هرگاهشخصیآيتسجدةتالوترابخواندبرتالوتكننده،تالوتواجب

میشود.
2- شنيدن: سجدةتالوتبعدازشنيدنآيتسجدهبرشنوندهنيزواجبمیشود.

3- اقتداء:بهاينمعنیكهاگرامامسجدةتالوترابخواندبرمقتدینيزسجدهتالوت
واجبمیشوداگرچهنشنيدهباشد.

طریقۀ اداى سجدۀ تالوت 
تكبيرمیگويد)امادستهايشرابهطرفگوشهاباالنمیكند(وبهسجدهمیرود،و
مثلسجدةنمازسجدهمیكندوبرایبرخاستنازسجدهتكبيرمیگويد،اينهردو

تكبيرواجباست،سجدةتالوتتشهدوسالمندارد.
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در قرآن کریم آیات سجده نشاني شده است، تعداد آیت هاى سجده با نام سوره هاى 
شان قرار ذیل می باشد

آیتسورهشمارهآیتسورهشماره

26النمل2068األعراف1

15آلمالسجده159الرعد2

24ص5010النحل3

38حمالسجده10911االسراء4

62النجم5812مريم5

21االنشقاق1813الحج6

19العلق6014الفرقان7

اينفقرهشاملامتحاننمیباشد.

يكیازشاگردانسجدةتالوترابهطورعملیاجراءكردهوشاگردديگراسبابوجوبآنرا
بيانكند.

الف: به سؤال هاى ذیل جواب بدهيد:
1-حكمواسبابسجدهسهورابيانكنيد.

2-اسبابسجدهتالوترانامببريد.
3-آيتهایسجدهتالوتچنداست؟

4-اگرامامدرنمازبیوضوءشدچهبايدبكند؟
ب: خاليگاه هاى ذیل را با کلمات مناسب پر کنيد: 

1-باترکسنتهاسجدهسهو................
2-ترکفرضباسجدهسهوجبران...............

جوابسؤالهایفوقرادركتابچۀتانبنويسيد.

ارزیابی
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نماز مریض
نمازمريضباتوجهبهوضعيتمريضقرارذيلاست:

1-اگرمريضقادربهايستادننبودنمازشرانشستهوباركوعوسجدهاداكند.
2-اگرركوعوسجدههمبرایمريضدشواربود،ركوعوسجدهرابااشارهبهگونهيی
انجامدهدكهاشارةسجدهپايينترازاشارةركوعباشد،اماايندرستنيستكهبهخاطر

سجدهچيزیرابلندكندوبرآنسجدهنمايد.
3-اگرشخصیتوانايینشستنراهمنداشتهباشد،درحالیبهپشتبخوابدكهانگشتانش
بهطرفقبلهباشدودرزيرسرشهميكبالشتبگذاردوسرشرابلندكندوروبهسوی

قبله،ركوعوسجدهرابااشارهانجامدهد.
4-اگريكمريضنمیتوانستبااشارههمنمازبخواند،نمازاوبهتأخيرمیافتدوجايز

نيستكهبااشارةچشموابرونمازبخواند.
نماز مسافر

برخی از احكام سفر
1-درماهمبارکرمضانروزهنگرفتنبرایمسافرجايزاست.

2-مدتمسحبرموزههابرایمسافرسهشبانهروزاست.
3-نمازجمعهوعيدينوقربانیبرمسافرواجبنيست.

4-مسافرنمازهایفرضچهارركعتیراقصرميكندودوركعتمیخواند
ودرصورتموجوديتخطرازدزدوراهزنمیتواندنمازشرابهتأخيربيندازد.

قصر:نمازهایفرضچهارركعتیرادوركعتخواندن،قصرگفتهمیشود.
حكم قصر: قصردرسفربهتر)عزيمت(است.

شرایط قصر:فقهاءشرايطآتیرادرموردقصروضعكردهاند:
1-اندازةراهوسفربارفتارعادیسهشبانهروزرادربربگيرد.)1(

2-بهمحضخارجشدنازآبادیهایشهروقريه،سفرآغازمیشود،يعنیهرگاهمسافر

1برخیازعلمایمعاصرمسافۀسفرشرعیرا)89(كيلومترتعيينكردهاند.

درس بیست و یکم

نماز مریض و مسافر
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ازمنطقۀخودخارجشد،مسافرگفتهمیشود.
3-بايدنيتسفررابكند.

4-درنيتشمدتسفركمترازسهشبانهروزنباشد.
مسائلی در بارۀ سفر

1-اگرشخصیوطناصلیاشراكهدرآنمتولدشدهوزندگیكردهاست،ترکنموده
وجایديگریرابرایزندگیبرگزيند،سپسبنابرضرورتیبهزادگاهشبيايد،چنين
شخصینمازشراقصرمیكند،بهشرطیكهفاصلهميانمحلاقامتوزادگاهشكمتر

ازسهشبانهروزنباشد.
2-اگرنمازشخصیدرسفرقضاشد؛سپساوبهخانهآمد،قضايیسفرشراقصرمیخواند،
امااگردرخانهقضاشدهبودوخواستقضايیآنرادرسفربخواند،بايدآنراپورهبخواند.

شاگردانمطالبفوقرابهشكلگروهیبهروشسؤالوجوابباهمتكرارنمايند.

1-بهسؤالهایذيلجواببدهيد:
أ-درمورداحكامخاصسفرمعلوماتبدهيد.

ب-قصرچيستوچهحكمدارد؟
ج-شرايطقصررابهطورمختصربيانكنيد.

جوابسؤالهایفوقرادركتابچههایخويشبنويسيد.

ارزیابی
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لذا است؛ فرموده امر  پيغمبر پيروی به را ما كريمه آيۀ اين در متعال، خداوند
برماالزماستتابتوانيمبهاواقتداءنمودهراهاورادنبال آموختنسيرتپيغمبر

كنيم،سنتشراجستجوكنيموازهدايتورهنمايیهایاوپيرویكنيم.
درفهمودرکاسالمازچهاهميتیبرخورداراست؟مفهومو پسسيرتپيغمبر

ويژهگیهایسيرتكداماست؟ودرتدريسسيرتچهاهدافینهفتهاست؟

تعریف سيرت
سيرتدرلغتبهمعنایراه،روشوسنتآمدهاست.

و در اصطالح:عبارتاستازاحوالوتاريخزندهگیيكشخصوموضوعاتمربوط
بهآن.

سيرتوقتیبدونقيدگفتهشودمرادازآنسيرتحضرتمحمدمیباشد.

علمسيرةالنبیبهكدامعلمبيشترشباهتدارد؟بهعلمحديث،علمتاريخ،ياكدامعلم
ديگر؟شاگردانبهطورگروهیپاسخآنرادريافتنمايند.

درس بیست و دوم

سیرةالنبی و اهمیت آن

ِ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة( ]االحزاب:21[ خداوندمتعالمیفرمايد: ) َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفى َرُسوِل اهللَّ
ترجمه:يقيناًدراقتداءبهرسولخدابرایشماسرمشقخوبيست.
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موضوعات عمدهیی که سيرت شامل آن می شود، عبارت اند از:
 ،كودكی،رشد،جوانیآنحضرت نشانههایمقدماتینبوتازهنگامميالدپيغمبر
وگونههایمختلفحفاظتوعنايتخداوندمتعالازپيامبرش،زماننزولوحی،دعوت
سری،دعوتعلنی،فشارهایگوناگونقريشیهاباالیمسلمانان،هجرتمسلمانانبهحبشه،
انتشارديناسالمدرخارجازمكۀمكرمه،توافقاتبااهليثرب)مدينۀمنوره(،هجرتبه
يثرب،تأسيسجامعۀاسالمیدرمدينۀمنوره،توافقاتباقبايلوهمسايگان،توطئههاو
دشمنیهایمشركينويهوددربرابرمسلمانان،دفاعمسلمانانوغزواتپيغمبراكرم
درمقابلآنها،پيامهایدعوتبهحكاممناطقهمجوارامپراطورانجهان،انتشاردين
العرب،سفرهایمختلفآنحضرت،صفات نواحیمختلفجزيرة مبيناسالمدر

پيغمبراكرمورحلتايشانازدنيایفانیبهجهانابدی.
ویژه گی هاى سيرة النبی

سيرتالنبیويژهگیهایزيادیدارد،كهازجملهآنهاميتواننكاتذيلرايادآورینمود:
1- سيرت پيغمبر صحيح ترین سيرت پيامبران در تاریخ است؛زيرااينسيرت
ازطريقروايتهایمتصلشخصيتهایمعروفوموثقانتقالگرديدهتااينكهبهمرحلۀ

ثبتوتدوينرسيدهاست.
تدوينسيرتدرسال)101هجری(درزمانعمربنعبدالعزيزصورتگرفت.

2- تعاليم و آموزه هاى سيرت شامل تمام عرصه هاى زنده گی بوده، سرمشقخوبی
برایهرفرددرهرسطحیكهزندهگیمیكندمیباشد.

 3- سيرت پيغمبر روشن کننده و مبّيـن تمام احوال مراحل زنده گی ایشان 
می باشد که:ازهنگامازدواجپدرشعبداهللباآمنهبنتوهب،آغازوشاملمراحل:والدت،

بعثت،دورههایمختلفدعوت،غزواتالیوفاتآنحضرتمیگردد.

مطالبفوقرابهشكلگروهیبهروشسؤالوجوابباهمتكرارنمايند.
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اهميت تدریس سيرت النبی
فضايل،مكارماخالق،اندرزها،وعبرتهایفراوانیاستكه 1-درسيرتنفيسپيغمبر

انسانرابهسویخيرهدايتمینمايد.
2-تدريسسيرتاينواقعيتراواضحمینمايدكهديناسالمدينصبر،تحمل،بردباری،

تدبير،تعقل،حكمت،خيرومنفعتبرایبشريتمیباشد.
3-سيرتروشدعوتواصالحجامعهرابرایمصلحانودعوتگرانواضحمیكند.

4-سيرتمقامومنزلتعالیدينمبيناسالمرادرمقايسهبارسمورواجهایظالمانهو
بیعدالتیهاكهقبلازاسالمدربينمردممنتشربود،واضحمیسازد.

ويارانش)درراه 5-بافهمسيرتوآگاهیازتكاليفومشقتهایزيادیكهپيغمبراكرم
نشردينمبيناسالم(تحملنمودهاند،صبروبردباریانسانبيشترمیگردد.

میتوانازمقاصددينبيشترآگاهشد،وتفسيروشأن 6-باتدريسسيرتپيغمبراكرم
نزولآياتزيادقرآنكريمراآموخت.

7-سيرتشيوةوحدتامتاسالمیراواضحمیسازد،كهچگونهمیتوانازاقواموقبايل
مختلف،باهمدشمنومتشتت،يكملتواحد،نيرومند،باعزتوباهمبرادروبرابرايجاد
نمود،ورهبرانآنهاباتقواواخالصیكهدربرابرخداوبندهگاناودارند،محبوبترين

اشخاصدرقلبهمۀاتباعكشورشانباشند.
سببغنامندیبخشمهمیازفرهنگومعارف 8-خواندنوتدريسسيرتپيغمبر

اسالمیبرایمسلمانمیشود.

ارزیابی

1-سيرترادرلغتواصطالحتعريفكنيد.
2-سهويژهگیسيرةالنبیرابيانكنيد.

3-اهميتآموختنسيرةالنبیرادرابعادمختلفزندهگیمسلمانانبيانداريد.

مطالبدرسرابهصورتفشردهدريكمقالۀكوتاهدركتابچۀخودبنويسيد.
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درس بیست و سوم

سیرت نبوی و تاریخ
تعریف تاریخ

تاريخدرلغتبهمعنایتعيينوقتوزمانيكحادثهاست.
در اصطالح: عبارتازتعيينوقتوزمانحوادثمهمگذشتهاست،كهشامل:شناخت
احوالاشخاصمهم،گروهها،تمدنها،شهرها،رسمورواجها،صنعتها،نسبهاواحوال

زندهگیومرگآنهامیگردد.
سيرت پایۀ اصلی تاریخ است

سيرتپيغمبرپايۀاساسیحركتبزرگتاريخراتشكيلمیدهدكهمسلمانانبه
آنافتخارمیكنند،زيرانخستينوقايعوحوادثیراكهنويسندگانمسلمانتدوين
امروز تا بعدی بود،سپستدوينحوادث نبوی ازحوادثسيرت كردند،عبارت

دنبالۀهمانسيرتاست.
شيوۀ ارائۀ سند در روایت سيرت و تاریخ

شيوةروايتحوادثتاريخی،گردآوریوقايعوتمييزروايتدرستونادرستدرنزد
ازآنبیبهره اعرابومسلمانانروشعلمیودقيقیرابهخودگرفت،كهديگران
بودند،چونمسلمانانبهجمعآوریوتدوينصحيحسيرتنبویبهعنوانيك
ضرورتدينینگاهمیكردند.لذابهگونهيیدرتدوينوقايعآنهمتبهخرچدادندكه

ازهرگونهشائبه،وهمآميختهگیوافتراءپاکومنزهباشد.
اينروشنخستبرایخدمتسنتوسيرتنبویايجادگرديد،سپسدرتدوين
تاريخازآنكارگرفتهشدوبهعنوانميزانومعيارتمييزحقايقمتعلقبهتاريخقرار

گرفت.
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مصادر سيرت النبی
مصادرومنابعیكهمیتوانسيرتالنبیراازآنگرفتعبارتانداز:قرآنكريم،سنت
نبوی،كتبشمايلمحمدی،كتبداليلومعجزاتنبوی،كتبخصايص،كتبمغازی،

وكتبتخصصیسيرت.
1- قرآن کریم

درقرآنكريمبهصورتاجمالیذكرشدهاست. بخشعمدةسيرتپيغمبر
2- سنت نبوى

بيشترينبخشسيرتنبویرامیتواندركتبسنتنبویكهشاملكتب
صحاح،سنن،آثار،مسانيد،مستدركاتومعاجممیباشددريافت.

3- کتاب هاى شمایل محمدى
كتابهایشمايل)واوصاف(محمدیكتابهايیاندكهمؤلفينآنهابهذكرجوانب

توجهبيشتریمبذولداشتهاند. اخالقی،عادات،فضايلوسلوکپيغمبراكرم

)4- کتاب هاى دالیل نبوى)معجزات محمدى
بحث كتبداليلنبویكتبیاستكهبيشتردرموردداليلومعجزاتپيغمبراكرم

نمودهاست.
 5- کتاب هاى خصایص محمدى

كه مینمايد بحث اموری پيرامون بيشتر كه است كتبی محمدی خصايص كتب
وامتشباشد. مخصوصپيغمبراكرم

6- کتاب هاى مغازى
كتبمغازیكتبیاستكهازتوطئههاودسايسدشمنانمسلماناندرصدراسالمو

بحثمینمايد. دفاعمسلمانانوغزواتپيغمبراكرم
7- کتاب هاى تخصصی سيرت

عبارتازكتابهايیاستكهتمامموضوعاتعمدةعلمسيرترادربرمیگيرد.
آغازتأليفسيرتومشهورترينكتابهایآن:

60– الی – ابتدايیدربينسالهای50 1- عصر صحابه:تدوينسيرتبهصورت
هجریآغازگرديد،طوریكهعبداهللبنعباسبرایشاگردانشنسبوغزوات
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راتدريسمیكردوشاگردانشآنرامینوشتند.همچنانعبداهللبنعمرو پيغمبر
راتدريس برایشاگردانشانعلمسيرت نيز براءبنعازب و بنعاص

میكردند.
زبيربنعوام آغازگرديد،عروهبن تابعين تأليفسيرتدرعصر 2- عصر تابعين: 

كتابغزواترسولاهللراتأليفكرد.
مهمترينتأليفیكهدرزمانتابعيندرموردسيرتانجامشد،كتابأبانبنعثمان
نوشتوقبلازسال)83هـ(آنرابه بنعفانبودكهدرسيرتومغازیپيغمبر

پايانرسانيد.
ازكتابوهببنمنبه)متوفی110هـ(وكتابموسیبنعقبه ازآنمیتوان پس
)متوفی141هـ(نامبرد،ايندستهاشخاصدرعصرصحابهمیزيستند،وعلمودانش

شانراازصحابهمیگرفتند.
گرديد، تأليف عصر اين در كه كتابهایسيرت جامعترين تابعين: 3-عصراتباع 
عبارتازكتاب»السيروالمغازی«تاليفمحمدبناسحاق)متوفی151هـ(وكتاب
»السيرةالنبويه«تأليفابنهشام)متوفی213هـ(است،كههردومولفعلمشانرا

ازتابعينفراگرفتند.
را آن )متوفی179هـ( مالك امام و دارد، نام )موطأ( كه حديث كتاب همچنان
تعلق تأليفنمودهاستبخشعمدهيیازاحاديثشبهسيرتواوصــافپيغمبر

میگيرد.
كه مسلم( )صحيح و 256هـ( )متوفی بخاری امام وسيلۀ به كه البخاری( )صحيح
توسطاماممسلم)متوفی261هـ(تاليفشدهاند،بخشعمدةاحاديثآنمربوطبه:
،وفضايلو قبلوبعدازبعثت،خصايص،فضايل،غزواتپيغمبر زندهگیپيغمبر

مناقبيارانشرااحتوامینمايد.
سپستأليفكتبسيرتبهاشكالمختلفعرضوجودنمود،ازجملهآنهانامكتب

ذيلرامیتوانگرفت:
1-عبدالملكبنهشامكتابیدرسيرتنوشتكهمختصركتابسيرتابناسحاق
بود؛سپسامامابوالقاسمعبدالرحماناندلسیكتابویرادركتابیبهنام»الروض

االنف«شرحنمود.
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2-محمدبنسعدكهشاگردواقدیبودكتاب»الطبقاتالكبری«رادرهشتجزء
اختصاصيافتهاست. نوشت،كهجزءاولودومآنبهسيرتوغزواتپيغمبر

درعصرحاضركتابهایبسيارنفيسیدرابعادمختلفسيرتنبویتأليفوتحقيق
شدهاست،كهازآنجملهمیتوانكتبذيلرانامبرد:

الرحيقالمختوم:تأليفمباركپوری •
سيرةالنبی:تأليفعالمهشبلینعمانی •

سيرةالنبی:تأليفابنكثير •
فقهالسيرة:تأليفمحمدالغزالی •

نبیرحمت:تأليفمحمدمسعدياقوت •
تهذيبسيرةالنبیابنهشام:تأليفعبدالسالمهارون)1( •

مطالبفوقرابهشكلگروهیبهروشسؤالوجوابباهمتكرارنمايند.

1-تاريخرادرلغتواصطالحتعريفكنيد.
2-نقشسيرةالنبیرادرتدوينتاريخبيانداريد.

3-چهوقتتدوينسيرةالنبیبهطورمستقلآغازيافت؟ودوكتابیرانامببريدكه
بهطورمستقلدرسيرتنبویتأليفشدهباشد.

مطالبدرسرابهصورتفشردهدريكمقالۀكوتاهدركتابچۀخودبنويسيد.

1بحث)آغازتأليفسيرتومشهورترينكتابهایآن(معلوماتاضافيست،بناءبرآنشاملامتحان
نمیباشد.

ارزیابی
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درس بیست و چهارم

حالت جزیرة العرب قبل از اسالم

نمايیازوضعيتجزيرةالعربدرنيمۀدومقرنششمميالدی)ازسايتوزارتارشادعربستانسعودی(
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تعریف دین
و جزاء، مذهب، روش، قانون، شريعت، جمله: از دارد زيادی معانی دين لغت: در 

حساباست.
در اصطالح:عبارتازنظامزندهگیانسانهاستكهابعاداعتقادی،فكری،اخالقی

وعملیرادربرمیگيرد.
ادیان عرب قبل از اسالم

نقاط ساير در و نمودند نشأت مكرمه مكۀ در ابراهيم فرزندان هنگامیكه از
جزيرةالعربپراكندهشدند،عربهاپيرودينابراهيمعليهالسالمبودند؛خدایيگانه
شان برای را آنچه و گرديد، سپری مديدی روزگار آنكه تا میكردند، پرستش را
اندرزدادهشدهبودبهفراموشیسپردند،جزبرخیشعايردينیدرميانشانچيزی

باقینماند.
آغاز بت پرستی

نخستينباربتهادرزماننوحعليهالسالمبهپرستشگرفتهشدند،پنجتنازقوم
عبادت و نيكوكار فاضل، اشخاص نسر و يعوق يغوث، سواع، ود، قبيل: از نوح
پيشهبودند،مرگآنهاسببوحشتواندوهمردمگرديد،مردیبرایشانگفت:آيا
مجسمۀآنهاراازچوببسازم،كهبانگاهكردنبهچهرههایآنهابرایتانآرامش

دستدهد،گفتند:آری،اگرتوانداریاينكارراانجامبده.
سپسمجسمهآنهاراهمانگونهكهدرحياتشانبودند،برایمردمآمادهساخت،
هرخانوادهمجسمهشخصیراكهدوستداشت،برگرفته،درمنزلهایشاننهادند،
بهسویآننگاهمیكردند،مقداریاندوهشانكاهشمیيافت،زمانبههمينمنوال
سپریمیشد،تاقرندوموسوميكیپیديگریسپریگرديد،ولیهمگیهمانند

کدام دین در جزیرةالعرب حاکم بود؟ بت پرستی چگونه آغاز گردید؟ و 
بت ها از کجا به جزیرةالعرب انتقال گردیدند؟
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قرناولبامجسمههایشانرفتارمیكردند،قرنچهارمفرارسيد،مردمگفتند:
اگرمامجسمههایايناشخاصنيكوصالحراعبادتكنيم،سببتقربونزديكی
مابهخدامیشود،درپيشگاهخدابرایماشفاعتمیكنند،بناًءمجسمههایمذكور

رابهپرستشگرفتند،ونسلهایبعدینيزبهعبادتمجسمههاادامهدادند.
آغاز بت پرستی در سر زمين عرب

پيغمبردرميانمردمیبهپيامبریبرگزيدهشدكهدرجاهليتوتاريكیمیزيستند،و
اينجاهليتدرهمۀامورحياتشانحاكمبود.

قبلازآنعربهاپيرودينابراهيمبودند،تاآنكهشخصیبهنام»عمروبنلحی
الخزاعی«رئيسقبيلۀخزاعهظهوركرد.ویروزیبهشامسفركرد،درآنجامتوجه
شدكهمردمشامبتهاراپرستشمیكنند،بتپرستیآنهارانيكوشمردهوحق
پنداشت،بتیبهنام»هبل«راباخودشآوردهودرداخلكعبهنهاد،ومردممكه
رابهبتپرستیفراخواندهومردمدعوتاوراپذيرفتند.اندكیبعد،مردمحجازدر

اينراستابهپيرویمردممكهبرخاستند.
ازجملهقديمیترينبتهایآنها)الت،مناتوعزا(بودند،كهدرمناطقمختلف

حجازقرارداشتند.
بعدازآن،شرکبهخداوپرستشبتهادرسراسرحجازپراكندهشد،درهرقبيله
سپسدرهرخانهوكاشانهبتیرابهپرستشگرفتند،مسجدحرامرامملوازبتها

كردند.
بهاينترتيب،شرکوعبادتبتهابهحيثيكیازمظاهردينجاهليتقرارگرفت.

گونههاى بت پرستی
ازجملهگونههایبتپرستیاينبودكه:

و نيازها مینمودند، كمك طلب بتها از سختیها در میكردند، پرستش را آنها
خدا پيشگاه در بتها كه بودند معتقد میخواستند، بتها از را شان ضرورتهای
برزمين برابرآنهاسرسجده بهدورشانطوافمینمودند،در شفاعتمینمايند،

فرومیآورند،بهنامبتانوبرایآنهاذبحمیكردند.
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هرچيزشانراباتيرهایقرعهكشیتقسيممیكردند،بهسخنانكاهنان،منجمانو
غيبگويانايمانداشتند،فالبينیدرميانشانرواجداشت.

ديانت - خرافات و وهميات بر اعتقاد و پرستی بت و شرک ديانت – ديانت اين
بيشترينمردمعرببود.

مطالبفوقرابهشكلگروهیبهروشسوالوجوابباهمتكرارنمايند.

ارزیابی

1-ديندرلغتواصطالحچيست؟تعريفكنيد.
2-چهوقتمردمدراطرافواكنافكعبۀمشرفهبهپرستشبتهاآغازكردند؟

3-مشركيندربتپرستیشانبهمراسمیپايبندبودند،بعضیازاينمراسمراشرح
دهيد.

مطالبدرسرابهصورتفشردهدريكمقالۀكوتاهدركتابچۀخودبنويسيد.
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درس بیست و پنجم

حالت عرب ها قبل از اسالم

عربهاقبلازاسالمازنظراخالقیچهحالتیداشتند؟واوضاعاجتماعیوسياسی
آنهاقبلازاسالمچگونهبود؟

اوضاع دینی
از راداشتند، ابراهيم ادعایپيرویدين هنگامیكهاسالمظهوركرد،عربهاكه
اوامرونواهیشريعتابراهيمفاصلهزيادیگرفتهبودند،بتهایمتعددیراپرستش

میكردند،ومكارماخالقیراكهدردينابراهيموجودداشت،ترکكردهبودند.
بنابراينباگذشتزمانعادات،تقاليدورواجهايیدرآنهاانتشاريافت،كهدرنتيجۀ
بتپرستیبهميانآمدهبود،واينامور،اثراتقابلتوجهیبرحياتدينی،اجتماعی

وسياسیآنهابرجاگذاشت.
وضع اخالقی و اجتماعی

دربينعربهااخالقنادرستیوجودداشتكهعقلسليمآنرانمیپذيرد،ووجدان
بيدارازقبولآنابامیورزد.ولیدرميانشانبرخیعاداتواخالقستودهوفاضله
نيزوجودداشت،كهبعضیازبزرگانوشعرایآنهابهآنافتخارمیكردند،مانند:كرم

وجوانمردی،وفابهعهد،عزتنفسوشجاعت.
ديگر طبقۀ از طبقه هر وضع كه بود، تقسيمشده مختلفی طبقات به عرب جامعۀ
زن و مرد رابطه و بود، كامل دارایصالحيت و خانواده رئيس مرد، داشت، تفاوت
غالباًباعقدعروسیزيرنظراوليایامورشانصورتمیگرفت.ولیدربعضیازاقشار
مردماختالطهایگوناگونیدرميانمردوزنوجودداشت،كهازآنجزبهفسق،
فجور،فساد،بیعفتیوفحشانمیتوانتعبيرديگرینمود،درعرفجاهليتجمع
كردنزنانیبیشماریدرعقدزناشويیيكشخص،نيكیوافتخاربهحسابمیآمد،

)حالت دینی، اخالقی، اجتماعی، سياسی و اقتصادى(
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زنانپدرانشانرااگرطالقمیشدياشوهرانشانوفاتمیكردند،بهعقدخوددر
میآوردند.

روابطمردبافرزندانشوضعمتفاوتیداشت،برخیمیگفتند:فرزندان،جگرگوشههایما
هستندكهبررویزمينراهمیروند،وبرخیدخترانشانراازبيمننگوعارازترس
فقروگرسنهگیزندهبهگورمیكردند،باوالدتطفلپسرمسرورمیشدندوباوالدت
طفلدختربینهايتغمگينمیشدندورویآنهاازقهروغصهوغمسياهمیگرديد،
وخودراازانظارمردمپنهانمیكردند،كهگويامصيبتیبزرگیدرخانوادةآنهابهميان

آمدهاست.
خرافاتدربينآنهادرعرصههایمختلفبهاوجرسيدهبود،حتیاحياناًبهمنظور
مانند نذرمیگذاشتند،مردم را نمودنپسرانخويش بههدفخويشذبح رسيدن
چهارپايانزندهگیمیكردند،زندرمعرضدادوستدگذاشتهمیشد،وگاهیبازن

مانندسنگوچوبمعاملهمیشد.
اوضاع سياسی

حاكمانجزيرة العربدراثنایظهوراسالمدوگونهبودند:
1-حاكمانتاجدار:اينگونهحاكماندرواقعازاستقاللتامبرخورداربودند.

2-رؤسایقبايلوعشاير:سلطهوامتيازآنانهمانندحاكمانتاجداربود،بيشترين
آنهااستقاللتامداشتند،ولیشماریازآنانپيروحاكمانتاجداربودند.

اشخاصیرهبریقبيلهرابهدوشمیداشتندكهنسبتبهديگرانثروتمندتروتوانمندتر
میبودند.قبيلهعبارتازيكحكومتكوچكبود،كهبراساسوحدتقومی،ومنافع

متقابلبهخاطرحمايتودفاعمشترکازسرزمينشانتشكيلمیگرديد.
حكومتحجازموردتقديرواحترامسايرعربهابود،آنهارارهبروخدمتگذارمركز
دينیمیدانستند.دوائروتشكيالتمشابهپارلمانكنونیداشتند،ولیاينحكومت

خيلیضعيفوناتوانبود.
اوضاع اقتصادى

اوضاعاقتصادیتابعاوضاعاجتماعیوامنيتیمیباشد،اينقضيهزمانیروشنمیگردد
به بزرگترينوسيلۀدستيابی نگاهكنيم،تجارتكه بهشيوههایمعيشتآنها كه
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نيازهایزندهگیاست،تنهامیتوانددرسايۀصلحوامنيتميسرگردد،كهاينصلح
وامنيتدرجزيرة العربتنهادرسهچهارماهیكهماههایحرامناميدهمیشد،وجود

داشت.وبازارهایمشهورعربهانيزتنهادرهمينماههافعالمیشد.
مالداریدرداخلجزيرة العربرواجداشت،زراعتنيزدربعضیازمناطقآنصورت
میگرفت،زنانعرباكثراًبهكارهایمانندبافندگیوريسندهگیمشغولبودند،ولی
همۀاينمتاعدرمعرضجنگهاقرارمیگرفت،وفقر،گرسنهگیوبرهنگیتمامی

بخشهایجامعهرااحتواواذيتمیكرد.
دشمنی،قبيلهگرايیوقومگرايیدرميانشانبهارزشتبديلشدهبود،مردمبه
گروههاتقسيمشدهبودند،وهرگروهتنهابهخاطرهمكاریوهمياریقبيلۀخودش

وياقبايلیكهباآنهاإئتالفدارند،دستبهكارمیشد.
هيچكسیدروقتمنازعاتتالشجستجویحقرانمیكرد،كهحقباكدامطرفاست؟

بلكهتنهاتالشآنهادراينمیبودكهچگونهجانبمقابلرابيشترخسارهمندنمايد.

باهمتكرارنمايند. مطالبفوقرابهشكلگروهیبهروشسؤالوجواب

ارزیابی

بود؟ ودينیعربهاچگونه اخالقی رابطۀوضعيت 1-درزمانجاهليت
اقتصادیعربهاچطوربود؟ ازاسالمحالتسياسیو 2-درزمانقبل

بنويسيد. تعبيرخويش به مقالۀكوتاه بهصورتفشردهدريك را مطالبدرس
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درس بیست و ششم

نسب پیغمبر
بهكجامیرسد؟وخانوادةنبویكداماست؟ نسبپيغمبر

نسب پيغمبر
به اومحمدبنعبداهللبنعبدالمطلببنهاشمقريشیاستكهسلسلۀنسبوی

الة و السالم(میرسد. عدنانوبعداًبهاسماعيلبنابراهيم)عليهماالصَّ

خانوادۀ نبوى
بن هاشم جدش به آن نسبت كه است، معروف هاشمی خانوادة به نبوی خانوادة

عبدمنافمیرسد.بنابراين،بايداموریرادرمورداحوالهاشموبعدازاوبدانيم.
هاشم

هاشمكهعمرونامداشتيگانهشخصیازساللۀبنیعبدمنافبودكهسقايهوخدمت
زائرانخانۀخدارابهعهدهداشت،ثروتمندبود،ودرميانمردمازشرافتووقار

زيادیبرخوداربود.
عبدالمطلب

عبدالمطلبنيزمانندهاشمبهآبدادنبهمردموخدمتگذاریزايرينخانۀخدابه
بزرگیقومشرسيد.ودرميانقومشبهشرف،عزتوجايگاهینايلگرديدكههيچ

يكازنياكانشبهچنينمقامیدستنيافتهبودند.
درزمانعبدالمطلبدورويدادمهمدرموردخانۀكعبهواقعشد:

1-حفرچاهزمزم.
2-واقعۀفيل.
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بهعبدالمطلبدرخوابمحلچاهزمزمنشاندادهشد،بعدازآنبهحفرچاهپرداخت،
درچاهبهاشيایقيمتيیمانندزرهها،شمشيرها،ودوآهوكههمهازطالساختهشده
بودنددستيافت،)ايناشيايقيمتيرا»جراهمه«هنگامخارجشدنازمكهدفن

كردهبودند(.
عبدالمطلبازشمشيرهابرایكعبهدروازهساخت،وهردوآهویطاليیراباالیدروازه
نهاد،وسقايهزمزم)آبدادن(برایزايرينراآبادومهياكرد.چونچاهزمزمآشكارگرديد،

قريشباعبدالمطلببهمنازعهبرخاستندوبرايشگفتند:مارانيزدرآنشريكبساز.
قريش، با منازعه همين نتيجۀ در نمیكنم. كاری چنين من گفت: عبدالمطلب
عبدالمطلبنذریرابهعهدهگرفتكهاگرخداوندبرايشدهپسرعنايتنمايد،وبه
آنچهكهقريشاورامنعمینمايد،نايلگردد،يكیازپسرانشرادركعبهذبحمیكند.

خالصه داستان حفر چاه زمزم 

داخلچاهزمزمچاهزمزم



72

هنگامیكهابرهۀحبشیوالیيمن)ازطرفپادشاهحبشه(زيارتوتجمعمردمرا
دركعبهمشاهدهكرد،معبدبزرگیرادرصنعاتأسيسنمود،وخواست،مردمرابه
سویآنبرگرداند،بنابرآنابرههباارتششصتهزارنفریبهسویمكهحركتكردتا
كعبهراويراننمايد.فيلبزرگیرابرایخودشبرگزيد،بهحركتشادامهدادوبرای
دخولبهمكهآمادهگیگرفت،هنگامیكهدروادیمحسر)كهبينمنیومزدلفهواقع
است(رسيد،فيلسينهاشرابرزمينفرونهادهوبرنخاستتابهسویكعبهجلورود.

عبدالمطلب در محضر ابرهه
عبدالمطلببابرخیازپسرانشبهسویقرارگاهابرههحركتكرد،وقتیبهآنجارسيد،
برایابرههگفتند:عبدالمطلبآمدهاست،گفت:عبدالمطلبكيست؟گفتند:اوسردار
قريشوصاحبكاروانمكهاست،ايشانبرایمردمدرزمينهمواروبرایپرندهگان

وحشیدرقلههایبلندكوههاغذامیدهد.ابرههبرايشاجازةدخولداد.
پسازآنبهترجمانشگفت:ازاوبپرسچهنيازیدارد؟

ترجمانحاجتاوراپرسيد.اوگفت:حاجتمآنستكهدوصداشترماراكهگرفتهايد،
آنهارابرایمابرگردانيد.

خالصۀ واقعۀ فيل
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ابرههبهترجمانشگفت:وقتیتوراديدمهيبتزدهومتأثرشدم،ولیچونحرفهايت
راشنيدم،بیاعتناشدم،منآمدهامتاكعبهراويرانونابودكنم،كعبهيیكهاساس
ايمحرف گرفته ما كه اشتری دوصد مورد در تو و تواست، پدران دين و تو دين

میزنی؟ودرموردكعبهچيزینمیگويی؟
عبدالمطلبگفت:)أنا رُب االبلِ ، للبيِت رٌب يميه(منصاحباشترم،كعبهصاحبی

داردكهاوراحفاظتمیكند.
ابرههدرردسخنانعبدالمطلبگفت:هيچكسینمیتواندمرابازدارد.

عبدالمطلبدرپاسخشگفت:ديگراينكارتوست.
دوصداشتریراكهگرفتهبودند،برایعبدالمطلبتسليمنمودند.

عبدالمطلببرگشتهوقريشراازقصهآگاهساخت،سپسخودرابهحلقهوپردههای
كعبهباهمهترسخوفوهراسآويزانكرد،عبدالمطلبوقريشبهخدایمتعالپناه
بردندوخواهانكمكوحمايتاوشدند.بعدازآنازمكهبيرونشدندتابهمغارهها
زمانیظلم تواناچه تاعدلخدای بمانند منتظر و گيرند، پناه كوهها بلندیهای و

استبدادگرانرادرهممیپيچد.
هرگاهلشكرابرههبهسویجنوب،ياشمالوياشرقتوجيهمیشد،فيلبهسرعتبه
پيشمیرفت،واگربهسویكعبهرومیآوردند،فيلزانوزدهوسينهاشرابرزمين

فرومیگذاشت.
درهمينوضعيتبودندكهخداوندمتعالبرسرآنهادرمنطقۀبهناموادیمحسر
پرندهگانابابيلرافرستادوبرسرآنهاسنگهايیازسجيلمیافگندند،تاسرانجام
بهبيماريیمبتال ابرههرا آنانرامانندكاهجويدهشدهگردانيد.خداوند خدا
ساختكهاندامشبندبندجداشدهوفرومیريخت،هنوزبهصنعاءنرسيدهبودكه

قلبوسينهاشپارهشدوهالکگرديد.
اتفاقافتاد. اينواقعهدرماهمحرم،پنجاهوپنجروزپيشازوالدتپيغمبر

عبداهلل پدر پيغمبر
عبداهللنامداشت،عبداهللخوبترينفرزندانعبدالمطلببود،وعبداهلل پدرپيغمبر

همانذبيحاست.
كارهای مانع میتوانند آنها كه دانست و رسيدند، نفر ده به عبدالمطلب فرزندان كه زمانی
قريششوند،فرزندانشراازنذرخويشاطالعدادوايشانفرمانبرداریكردند،نامهایشانرا
درتيرهانوشت،وآنهارابراینگهبانهبلداد،تاباتيرهافالبگيرد،تيربهنامعبداهللبرآمد،
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عبدالمطلباوراباكاردیگرفتهوبهسویكعبهشتافتتااوراذبحكند،قريشبهويژهماما
هايشازقبيلۀبنیمخزوموبرادرشابوطالبعبدالمطلبراازذبحكردنعبداهللبازداشتند.

بعدازآنتيرهارابهنامعبداهللوبهنامدهاشترزدندودرهرمرتبهنامعبداهللمیبرآمد
تاباآلخرهدرمرتبهدهمنامصدشتربرآمد.عبدالمطلبصداشتررابهجایعبداهلل

ذبحكرد.
آمنه مادر پيغمبر

عبدالمطلببرایفرزندشعبداهللدختریبهنامآمنهبنتوهببنعبدمنافرابرگزيد،
ايشانازلحاظوضعيتونسببهترينزنقريشدرآنزمانبود،پدرشدرشرفو

نسبسرداربنیزهرهبود،عبداهللدرمكهبااوعروسیكرد.
سپسویغرضتجارتبهسویشامرفت،دربينراهبيمارشدووقتيكهبهمدينه
برگشتدرمدينهفرودآمد،درآنجادرسنبيستوپنجسالگیوفاتكردودرهمانجا

ودفنگرديد.وفاتشقبلازتولدپيغمبربود.
نكات مهم درس

1-شرفوعظمتكعبه
2-حقدوحسدابرههدربرابرمكهوقريش

3-باوربهاينكهخداوند)كعبۀمشرفهراحفظمینمايد(

مطالبفوقرابهشكلگروهیبهروشسؤالوجوابباهمتكرارنمايند.

ارزیابی

1-خانوادةنبویبهخانوادةهاشمیمعروفاست،هاشمكيست؟
2-دواتفاقمهمیدرامورخانۀخدابرایعبدالمطلبرخداد،آنهاچهبودند؟شرحكنيد.

3-پدرپيغمبراكرمچهوقتوفاتيافت؟

مطالبدرسرابهصورتفشردهدريكمقالۀكوتاهباتعبيرخويشبنويسيد.
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درس بیست و هفتم

 میالد پیغمبر

ميالدپيغمبرحادثۀبزرگیدرسراسرتاريخانسانیبود،كهمجرایتاريخومجرایزندهگی
بشریراكاماًلتغييرداد.پسحادثۀميالدچگونهاتفاقافتاد؟وآوانكودكیپيامبراكرمچگونه

سپریگرديد؟
ميالد: پيغمبراكرمصبحگاهروزدوشنبهدوازدهمربيعاالولدرمنزلابوطالبپابهدنيا

گذاشت.اينوالدتدرعامالفيلموافقبيستودوماپريل)571ميالدی(بهوقوعپيوست.
هنگامیكهتولدشد،مادرشاورابرایجدشعبدالمطلبفرستادهواورابهخاطرتولدنواسهاش
مژدهداد،عبدالمطلبباخوشحالیاوراداخلكعبهبرد،شكرودعارابرایخداانجامداد،وبرايش
نام»محمد«رابرگزيد-درحالیكهايننامدرميانعربهامعروفنبود-روزهفتماوراختنهكرد.

نخستينكسیكهبعدازمادرشبرایاوشيرداد،ثويبهكنيزابولهببود.
در قبيلۀ بنی سعد

شهرنشينانعربعادتداشتندكهبرایفرزندانشانشيرده)دايه(فراهممیكردند،تادوراز
بيماریموجوددرشهرزندهگیشانراسپریكنند،بدنهایشاننيرومندشود،اعصابقوی

داشتهباشند،زبانعربیرادرگهوارههایشانبهدرستیبياموزند.
عبدالمطلبنيززنیراازقبيلۀبنیسعدبنبكربهنامحليمهسعديهبرایكودكشمحمدشيرده

گرفت.
عبارتبودنداز:حمزهبنعبدالمطلب،عبداهللبنحارث،ابوسفيانبن برادرانرضاعیمحمد

الحارث.
خواهرانرضاعیاشانيسهبنتالحارث،شيمابنتالحارثمیباشند.

به سوى مادر مهربانش
حليمهبعدازاتمامدورةرضاعتاورابهمادرشبرگردانيد،ویتاششسالگیدركنارمادرش
زيست.آمنهتصميمگرفتبهخاطريادبودهمسرمتوفايشبهزيارتقبراوبهيثربسفرنمايد.

آمنهبافرزنديتيمشمحمد،خادمهاشامايمنوسرپرستشعبدالمطلبازمكهبيرونشد،وبعد
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ازپيمودنفاصلۀپنجصدكيلومتربهيثربرسيدند،يكماهرادرآنجاسپرینمودهوبرگشتند.در
اثنایبرگشتازيثرببيمارگرديدودرميانۀراهبيماریاششدتگرفت،ودرمنطقۀبهنام»ابواء«

دربينمكهومدينهوفاتيافتودرآنجادفنگرديد.
به سوى جّد دلسوزش

عبدالمطلببامحمدبهمكهبرگشت،مشاعردلسوزیاشدربرابرنواسۀيتيمشافزايشمیيافت،
چونبهمصيبتتازهمبتالگرديد،وزخمهایگذشتهراتازهساخت،دلشچنانبرایاوسوختهو
نرمگرديدكهبههيچيكیازفرزندانشآنچناننرمنشدهبود،ومیگفت:بهخداسوگندكهدر
وجوداوعظمتوشكوهینهفتهاست.سپسبرسِريكفرشبااومینشست،برسروپهلويش

دستمیكشيد،وكارهايیكهانجاممیدادمايۀخوشنودیعبدالمطلبمیگرديد.
هشتسالازعمرگرامیاشسپریشدهبودكهجدشعبدالمطلبدرمكهوفاتيافت،قبلاز

مكلفساخت. وفاتش،ابوطالبراغرضسرپرستیحضرتمحمد
به سوى کاکایش

ابوطالبحقبرادرزادهاشمحمدراآنگونهكهالزمبود،بهجاآورد،اوراباپسرخوديكجانمودهو
برسايرينمقدممیساخت،اوراموردتقدير،عزتواحترامويژهيیقرارمیداد،وحمايتشمیكرد.

شاگردانمتندرسرادرگروههایدونفریباهمتكرارنمايند.

1-پيغمبرچهوقتتولدگرديد؟
راتوضيحدهيد؟ 2-حادثۀوفاتمادرحضرتمحمد

3-بعدازوفاتمادرش،جدشچگونهبااورفتارمیكرد؟

مطالبدرسرابهصورتفشردهدريكمقالۀكوتاهدركتابچۀخودبنويسيد.

ارزیابی
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درس بیست و هشتم

محمد در دوران جوانى
محمددردوراننوجوانیبهجوانمردی،امانتداریوبردباریبهترينمردمبود،همواره

راستمیگفت،واززشتیهافاصلهداشت،تاآنكهدرميانمردمبهنام»امين«شناختهشد.
ابوطالبمیگويد:پيغمبرهموارهبشاش،خوشخوی،آرامومهربانبود. علیبن

درشتخوی،سختدل،بدگویوعيبجونبود....
درمرحلۀنوجوانیوجوانیحضرتمحمدعاليمیظهوركردكهبعضیازآنهانشانههای

نبوتویبود.ازجمله:
بحيراى راهب

زمانیكهپيغمبراكرمبهسندوازدهسالگیرسيد،ابوطالباوراباخودشغرضتجارتبه
شامبرد،تابهبصراكهيكیازروستاهایعربدرشامشمردهمیشدوتحتسلطۀيونانیهاقرار

داشت،مواصلتنمودند.
ـُحيرا«مشهوربود،زندهگیداشت.هنگامیكه دراينشهرراهبیبهنامجرجيسكهبه»ب
ـُحيرانزدآنهارفت،وپيشازاينچنينكاریراانجامنمیداد،درميان كاروانفرودآمد،ب
آنهابهجستجوپرداخت،تانزدپيغمبررسيد،دستاوراگرفتهوگفت:اين)شخص(سردار
عالماست،اوفرستادةپروردگارعالماست،اوكسیاستكهخداونداورابهحيثرحمت

عالميانبرمیگزيند.
ابوطالبوبزرگانقريشبرايشگفتند:توچگونهازاينامراطالعداری؟گفت:آنگاهكهشمابر
آنگردنهبلندشديد،همۀسنگهاودرختهابهسجدهفرورفتندوهكذامناورازُمهرنبوتی
كههمانندسيبدرقسمتتحتانیشانهاشوجوددارد،میشناسم،چونمنآنرادركتابهای
مايافتهام،سپسآنهارابامهمانيیاكرامواحترامكردهوازابوطالبخواستتااورابرگرداند،
وبارديگربهشامنياورد،چوندرمورداوازيونانیهاويهودیهاترسوهراسبايدداشت.و

ابوطالباورابابرخیپسرانشبهمكهفرستاد.
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جنگ ِفجار
بيستسالهبودكهجنگسختیدربازارعكاظدرميانقريشكهكنانهنيزباآنها پيغمبر

بود،ودرميانقيسَعيالنمشتعلشد،اينجنگبهنامجنگفِجارمعروفاست.
سبباينجنگچنانبودكهيكیازافرادبنیكنانهسهنفرازافرادقيسعيالنراكشت،بال
فاصلهاينخبردربازارعكاظپخششد،هردوطرفبرآشفتهشدندوبهخونخواهیپرداختند.

دراينجنگفرماندهیقريشوكنانهراحرببناميهبهعهدهداشت.
درآغازروزكفۀپيروزیقيسبركنانهسنگينبود،ولیدرآخرروزوضعيتجنگیبهنفعقريش
تغييركرد،دراينوقتبرخیافرادقريشهردوطرفرابهصلحفراخواندند،بهگونهيیكههردو
طرفكشتههایشانرابشمارند،هرطرفیكهكشتهبيشترداشتديتآنرابستاند.صلحبر
همينمبنابرقرارشد.دشمنیوشرارتیكهدرميانشانوجودداشت،ازبينرفت،وبهنام

»جنگفجار«مسمیگرديد؛زيرادراينجنگبهحرمتماهحرامتوجهنكردند.
ِحلف فضول

حلففضولعبارتازميثاقباارزشیبودكهبرایدفاعازحقوقوحمايتبينوايانومستضعفين
بستهشدهبود.قريشبعدازبرگشتازحربفجار،اينپيمانرادرمنزلعبداهللبنجدعان

درمكۀمكرمهمنعقدكردند.
دراينپيمانهمهمتعهدشدندهركسیازمردممكهيابيرونمكهموردظلموتجاوزقرارگرفت،
برايش را تاحقوقمظلوم بهدفاعمیپردازند، برابرظالم اودر از دركنارمظلوممیايستند،
برگردانند.قريشاينپيمانرابهنامحلففضوليادكردند.اينپيمانمنزلتقريشرادرميان
دراينپيمانحضوريافت،درسن سايرقبايلدرجايگاهبرتریقرارداد،هنگامیكهپيغمبر

بيستسالگیقرارداشت.
اينپيمانبهخاطریبهحلففضولمسمیگرديدكهباحلففضولیكهدرگذشتههاهنگامیكه
قبيلۀجرهمدرمكهزيستداشتند،مشابهتداشت،وآنپيمانتوسطاشخاصیبهميانآمده
بودكههمۀآنها»فضل«نامداشتند،ازقبيل:فضلبنحارث،فضلبنوداعه،فضلبنفضاله،

بنابرآنپيمانآنهابهنامحلف)پيمان(فضولكهجمعفضلاستمسمیگرديد.
مشابهتاينپيمانبهآنپيماندراينبودكهاساسآنرااقامۀانصافوعدالتدرمياندو

طرف،گرفتنحقناتوانازنيرومند،وگرفتنحقبيگانهازشهروندتشكيلمیداد.
بود،چونمردمرابهسویخيرو اينپيمانبزرگوانسانی،موجبافتخارحضرتمحمد

مكارماخالقفرامیخواند.
دراينپيمانحضورداشت،وبعدازآنكهمبعوثگرديدروزیفرمود:)شاهدپيمانی پيغمبر
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درمنزلعبداهللبنجدعانبودمكهبرايمازاشترانسرخدوستداشتنیتربود،اگردراسالم
نيزبهچنينكاریفراخواندهشوممیپذيرم(.

زنده گی دشوار و پرتالش
قبلازجوانیدرقبيلۀبنیسعدگوسفندمیچراند،ونيزبرایخانوادهاشدرساحات پيغمبر
مكهمكرمهگوسفندمیچرانيد.همچنانهنگامیكهبهجوانیپاگذاشتبهپيشۀتجارتنيز
رویآورد.باسائبمخزومیتجارتمیكرد،وبهترينشريكشبود.وقتيكهمكهفتحگرديدوی

آمدايشانبهویخوشآمدگفتهفرمودند:برادرمودوستمخوشآمديد. نزدپيغمبر
درسنبيستوپنجسالگیغرضتجارتباسرمايۀخديجهبهشامرفت.خديجهبنت
خويلدخانمشريفوثروتمنِدتجارتپيشهيیبود،درتجارتسرمايهاشبرخیمردان

رااجارهمیگرفتوسهمیبرايشمعينمیكرد.
قريشمردمانتجارتپيشهيیبودند؛چونخديجهازصداقت،راستكاری،امانتداری،
اطالعيافت،شخصیرابرايشفرستادهوازاوتقاضاكردكهغرض جوانمردیواخالقپيغمبر

نمايد.پيغمبر بردةخديجه،بهسویشامسفر باميسره تجارتسرمايهاشهمراه
پذيرفتهوباميسرهرهسپارشامشدند.

مطالبفوقرابهشكلگروهیبهروشسؤالوجوابباهمتكرارنمايند.

ازدواج با خدیجه
ازشامبهمكهبرگشت،خديجهامانتوبركتیرادرمالش هنگامیكهپيغمبراكرم
مشاهدهكردكهقبلازآنهرگزنديدهبود.همچنانميسرهچشمديدهايشراازصفاتنيك،

برایخديجهخبرداد،خديجهگمشدهاشرادريافت. فكرصائبومنطقصادقپيغمبر
رؤساوبزرگانقريشخواستارازدواجباخديجهبودند؛ولیخديجهقبولنمیكرد.خديجه
حرفدلشرابادوستشنفيسهبنتمنبهدرميانگذاشت،نفيسهنزدپيغمبررفتهوازدواج
باخديجهرابااودرميانگذاشت،ايشانپذيرفت.سپسباكاكايشصحبتكرد،كهدرنتيجه

خواستگاریكردند. وینزدكاكایخديجهرفتندوخديجهرابرایپيغمبر
بعدازموافقۀايشانازدواجصورتگرفت،درمجلسعقدنكاح،بزرگانقبيلۀبنیهاشموقبيلۀ
ُمَضرحضوريافتند،مهرشبيستاشترمادةجوانبود.ايننكاحدوماهپسازبرگشتازسفر

شامصورتگرفت.
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پندها و اندرزها
1-عدالتدرهرزمانیوازجانبهرگروهیكهپيشنهادوطرحگرددقابلتقديروتأييد

است.
2-حلففضولبهمنزلۀچراغدرخشانیبرفرازتاريكیهایجاهليتبود.اينامردالبرآن
استكهگسترشفساددريكجامعهيايكنظامبهمعنایخالیبودنازهمهفضيلتهانيست.
3-ظلمباهمۀانواعشمردوداست؛اگرچهبرشماراندكیازمردمصورتگيرد.اسالمباظلم

میجنگدودركنارمظلوم،بدونتوجهبهرنگ،دين،وطنوجنسشمیايستد.
4-جوازهمپيمانیوتعهددراجرایكارهایخير،برایمسلمانانباديگران.

5-بايدمسلماندرجامعهاشهموارهفعالومؤثرزندهگیكند،درحاشيۀحوادثمحيطو
جامعهاشقرارنگيرد.

6-خداوندمتعالبرایپيامبرشهمسریمناسببرگزيدتااوراهمكاریكند،ودرحمل
تكاليفرسالتبهكمكشبشتابد.

مطالبفوقرابهشكلگروهیبهروشسؤالوجوابباهمتكرارنمايند.

ارزیابی

دردورانجوانیوقبلازبعثتچگونهبود؟ 1-اخالقپيغمبر
دردورانجوانیكاروپيشۀمعينیداشت؟تشريحكنيد. 2-آياپيغمبر
3-پندهاواندرزهايیراكهمیتوانازحلففضولبرگرفت،توضيحدهيد.

راشناخت؟ 4-بحيرایراهبچگونهپيغمبر

مطالبدرسرابهصورتفشردهدريكمقالۀكوتاهبهتعبيروزبانخويشبنويسيد.
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درس بیست و نهم

ساختن کعبۀ مشرفه

بناى کعبه
پيغمبرسیوپنجسالهبودكهقريشبهخاطرساختنكعبهگردهمجمعشدند،
ساختنسقفكعبهبرایشاناهميتزيادیداشت؛ولیازويرانكردنكعبههراس

داشتند.
نمايند،چون فراهم كعبه پوششسقف برای را مناسبی توانستندچوبهای قريش
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بنایكعبهاززماناسماعيلتاآنوقتسقفنداشتوتنهاباديوارهایسنگی
بلنداحاطهشدهبود،درهمينسالسيلقویبهساحۀمسجدالحرامسرازيرگرديدو
نزديكبودكهكعبهويرانوازهمپاشيدهشود،بنابرآنقريشمجبورگرديدندتابنای

كعبهرابازسازینمايند.
آنهااتفاقداشتندكهدرساختنكعبهتنهاازاشيایپاكيزهكارگيرند،وازپولیكه
ازراههاینادرستكسبشده،وسرمايهيیكهازسودوربابهدستآمدهباشد،در

ساختكعبهاستفادهنشود.
الهی وليدبنمغيرةمخزومیبهويرانكردنآنآغازكرد،كلنگراگرفتوگفت:
جزخيرچيزديگرینمیخواهيم،وناحيۀركنينراويرانكرد،چونبرایاومصيبتی
نرسيدلذاروزدوممردماورادرويرانكردنكعبهپيرویكردند،بهويرانكردنآن

ادامهدادندتابهتهدابیكهابراهيمنهادهبود،رسيدند.
بعدازآنبهساختنكعبهآغازكردند،طوریكهكعبهرابهبخشهایمختلفتقسيم
كردند،هربخشبرایيكقبيلهاختصاصيافت،هرقبيلهبهجمعآوریسنگپرداخته

وساختآنراشروعكردند،متولی،ساختكعبهيكمعماررومیبود.
هنگامیكهبنایآنبهمحلحجراالسودرسيد،درمورداينكهچهكسیشرفامتياز
نهادنحجراالسودرادرمكانشبهدستمیآورد،اختالفكردند.اينمنازعهچهارتا
پنجروزادامهيافتهوشدتگرفت،ونزديكبودكهبهجنگسختیدرسرزمينحرم

بانجامد.
قضيۀ تحكيم در حجر اسود

حجراسودبدونغالفحجراسودباغالفنقرهيی
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ابواميهبنمغيرةمخزومیپيشنهادیكرد:بهخاطررفعاينمنازعهبايدنخستينكسیرا
كهازدروازةمسجدواردمیشود،َحكمقراردهيم،همهپذيرفتند.خداوندخواستاولين
باشد.چونمردماوراديدند شخصیكهازدروازةمسجدداخلمیشود،حضرتمحمد
فريادبرآوردند:اينهماناميناست،اومحمداست،ماراضیهستيم.اوراازاينامراطالع
دادند،چادریطلبكرد،حجراالسودرادرميانچادرنهاد،ازسرانقبايلیكهباهممنازعه
داشتندخواستكههمۀآنهاازگوشههایچادربگيرند،آنرابردارندتابهجايشبرسد،آنگاه
سنگراگرفتوبادستخويشدرمكانشنهاد.اينشيوةمناسبیبرایحلمنازعهبودكه

همۀمردمبهآنراضیشدند.
اموالجمعآوریشدةقريشكمبودكرد،بخشیازجهتشمالیآنراجداكردندكهاكنون

بهنامِحجرياحطيميادمیشود.دروازةكعبهرانيزازسطحزمينبلندساختند.
و بردنجنگ بين از شرف گرديد: حاصل دوشرف  پيغمبر برای كعبه بنای واقعۀ در
منازعه،توقفجنگاحتمالیدرميانقبايلقريش،وشرفنهادنحجراالسوددرمكانشبا

دستانشريفش.
سيرت اجمالی قبل از بعثت

سخاوتمندی، احسان، صداقت، امانت، مانند: بود برخوردار صفاتی بهترين از پيامبر
بردباری،ترحم،ثبات،استقرار،انصاف،شفقت،مهربانی،پاكیوتواضع.

شرابنمینوشيد،هرچيزیكهبرایبتهاذبحمیشدچيزیازآنهانمیخورد،درمناسبتها
ومحافلیكهبرایبتانبرگزارمیشد،حضورنمیيافت.ازنخستينروزهایزندهگینهتنها
ازاينگونهمعبودانباطلنفرتداشت،بلكههيچچيزیرانفرتانگيزترازبتاننمیپنداشت،

ونمیتوانستسوگندبهالتوعزیرابشنود.
پيغمبردرميانمردمبهداشتناخالقپسنديدهخصلتهاینيكوشهرتداشت.بهترين
آنهادرمردانهگی،نيكوترينشاندراخالق،عزيزترينشاندرهمجواری،بزرگترينشاندر
بردباری،راستگوترينشاندرسخن،نرمخوترينشان،وفادارترينشاندرعهدبود؛يعنی

جمعشدهبود. تمامیاحوالنيكووخصلتهایپسنديدهدراو
تاریخ بناي کعبه مشرفه

1-درموردتاريختأسيسكعبۀمشرفهرواياتمتعددوجوددارد:
برخیآنرابهزمانههایبسياردور،قبلازآفرينشآدممیكشانند،میگويند:فرشتگانكار

ساختنكعبهرابهعهدهداشتند.
برخیديگرمیگويند:آدمنخستينكسیبودكهكعبهرابناگذاشت.بعدازآنكهبنايش
پايانيافت،خداوندمتعالبرايشوحینمودكهبهدورخانهطوافكند،وبرايشگفتهشد:
تواوليِنشخصهستی،وايننخستينخانهاست.سپسقرنهایپياپیسپریشد،تاآنكه
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نوحكعبهراحجكرد،بعدازآنقرنهاسپری
گرديدتاابراهيمتهدابآنرابلندساخت.

دليل به قرآنكريم در كه چيزی حال هر به
اسماعيل و ابراهيم كه است اين است ثابت قطعی
بيت تهدابهای كه هستند كسانی عليهماالسالم

الحرامرابلندكردند.
2-بنایكعبهدرطولزمانچهاربارساختهشدهويكباربهصورتاساسیترميمشدهاست:

اول-بنايیكهابراهيمآنراساختواسماعيلاوراكمكمیكرد.
آن بنای در  پيغمبر و كردند اقدام آن ساختن به بعثت از قبل قريش كه بنايی دوم-

اشتراکداشت.
سوم-هنگامیكهدرزمانيزيدبنمعاويهبهخاطرمحاصرةعبداهللبنزبيركعبهبامنجنيق

زدهشدهوآتشگرفت،عبداهللبنزبيرآنراساخت.
را كعبه شد، كشته زبير بن عبداهلل كه آن از بعد مروان بن عبدالملك زمان در چهارم-

همانگونهكهدرزمانپيغمبربود،دوبارهساختند.
-درعهدخادمالحرمينالشريفينملكفهدبنعبدالعزيزداخلوخارجكعبهراهمراهبا

مسجدالحرامبازسازیوترميماساسیگرديد.

شاگردانمتندرسرادرگروههایدونفریباهمتكرارنمايند.

ارزیابی

1-سببنزاعیكهبهخاطرنهادنحجراالسوددرميانقبايلقريشبهميانآمد،چهبود؟
چگونهبهميانآمد؟مختصراشرحكنيد؟ 2-قضيۀحكميتپيغمبر

قبلازبعثتجمعشدهبودند،برخیازاين 3-همۀصفاتستودهدروجودپيغمبر
صفاتستودهراذكركنيد؟

قبلازبعثتبابتهایموجوددرمكهچهنوعبرخوردمینمود؟ 4-پيغمبر

مطالبدرسرابهصورتفشردهدريكمقالۀكوتاهبهتعبيروزبانخويشنوشته
كردهوعنوانمناسبیبرايشانتخابنماييد.
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درس سى ام

درسایه های نبوت و رسالت
شرفنبوتورسالتراعطاءكرد،زندهگی بعدازآنكهخداوندمتعالبرایپيغمبر
ايندو بهدوبخشتقسيممیگردد،كههربخشآنويژهگیهایخاصیدارد، اش
بخشعبارتاستاز:دورانمكیودورانمدنی.خصايصوويژهگیهایآندودوره

چيست؟ايندودورهچهمراحلیرادربرمیگيرند؟
دوران مكی - نبوت و دعوت

هردودورانمراحلمتعددیراسپریكردهاند،وهرمرحلۀآنويژهگیهايیداردكه
اورابرجستهمیسازد،هرگاهبادقتبهشرايطیكهدعوتدرهردودورانازآنعبور

كردهاست،نگاهشود،اينامرآشكارترمیشود.
دورانمكیراكهتقريباً)سيزدهسالاست(میتوانبهسهمرحلهتقسيمكرد:

1-مرحلۀدعوتسری،كهسهسالرادربرگرفت.
2-مرحلۀاعالندعوتآشكارابرایمردممكه،كهازآغازسالچهارمبعثتشروعشده

وتااواخرسالدهمبعثتدوامنمود.
3-مرحلۀگسترشدعوتدربيرونمرزهایمكهمكرمه،كهازاواخرسالدهمبعثت

آغازوتاهجرتبهمدينهدوامنمود.

كوهغارحراء)جبلالنور(

غارحراء
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غار حراء )جبل النور(
هنگامیكهعمرآنحضرتبهچهلسالگینزديكگرديد،خلوتوتنهايیبرايش
دوستداشتنیبود،آبوتوشهباخودشبرمیداشتوبهسوی»غارحراء«كهدر

جبلالنورواقعبود،میرفت.
اگرشماازمسجدالحرامفاصلۀيكساعتراهرابهسمتشمالپيادهحركتنماييد،
سر كوه اين میدرخشد، نورانی منارة مانند كه شد خواهيد برو رو كوهی با آنگاه
برافراشتههمانجبلالنوراستكهغارحراءدرآنموقعيتدارد،وآنغاركوچكیاست
ماهرمضانرادرآنبهسرمیبرد.اوقاتشرادرعبادتوتفكردربارة كهپيغمبر
كايناتوقدرتوعظمتخالقكايناتصرفمیكرد.چونعقايدشركیومفكورههای
نادرستیكهدرميانقومشرواجداشتبههيچوجهموردقبولوینبود،وراهومسير

روشنیكهاعتمادورضايتشراحاصلنمايدنيزنمیشناخت،آشفتهوپريشانبود.
عزلتوخلوتنقطۀتحولیبودبرایآمادگیبهمسئوليتبزرگیكهدرانتظاراوست.

جبریل با وحی فرود می آید

زمانیكهچهلسالگیاشكاملشد،درخششطليعههاینبوتآغازگرديد؛ازجملۀ
آنهاهرسنگیدرمكهبرايشسالممیداد،هرخوابیكهمیديدصداقتخوابشآشكار
میشد،رويايشهمانندسپيدةصبحمیبود،كههمينگونهمدتيكسالسپریشد.
چونرمضانسالسومیكهدرغارحراءخلوتمیگزيد،فرارسيد،خداوندمتعالخواست
رابهنبوتگرامیساخت،و تامردمزمينراازرحمتخويشبهرهمندسازد،واو

جبريلراباآياتیازقرآنكريمبهسويشفرستاد.
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وحی چه وقت نازل شد؟
وحیروزدوشنبهشببيستويكمرمضان،موافقبهدهماگستسال610ميالدی،

كهپيغمبردرسنچهلسالگیقرارداشت،نازلگرديد.
حضرتعائشۀصديقهاينحادثهرابرایماچنينروايتمیكند:

)نخستينوحیكهبرایپيغمبرآشكارگرديد،رويایصالحهدرخواببود،درغار
ازآنكهبهخانوادهاشبرگرددشبهایمعدودو حراءخلوتاختيارمیكرد،وقبل
حسابشدهایبهعبادتمشغولمیبود،وبرایآنزادوتوشهمیگرفت.بعدازآننزد

خديجهبرمیگشت،وهمانندآنبرایبارآيندهزادوتوشهآمادهمیكرد.
درغارحرابودكهوحیبرايشنازلشد،فرشتهآمدهوگفت:بخوان،گفت:منقاری
ياخوانندهنيستم،فرمود:)فرشته(مراگرفتهسختفشارداد،سپسرهايمكرد،وگفت:
بخوان،گفتم:خوانندهنيستم،باردوممراگرفتهوسختفشارداد،ورهايمكرد،وگفت:

بخوان،گفتم:خوانندهنيستم،بارسوممراگرفتهفشارداد،ورهايمكردوگفت:
َُّكاأْلَْكَرُم،الَِّذیَعلََّمبِالَْقلَِم، َِّكالَِّذیَخلََق،َخلََقاْلِنَْساَنِمْنَعلٍَق،اْقَرأَْوَرب )اْقَرأْبِاْسِمَرب

َعلََّماْلِنَْساَنَمالَْميْعلَْم(]علق:5-1[.
ترجمه:بخوانبهنامپروردگارتآنكهخلقكردهاست،آنكهانسانراازپارچهخونی
خلقنمود،بخوانوپروردگارتوكهبسصاحبكرماست،آنكهبهوسيلۀقلمتعليم

دادوبهانسانچيزیراتعليمدادكهقباًلنمیدانستآنرا.
پيغمبراكرمازغارحراءبرگشت،قلبشمیلرزيد،برایخديجهگفت:)مراپيچانيد،
مراپيچانيد(اوراپيچانيدتاهراسشازبينرفت.بهخديجهگفت:مراچهشده؟و
خديجهراازجريانیكهبراوگذشتهبودآگاهساخت،وگفت:درموردخودبيمناک
شدم،خديجهگفت:هرگزچنيننيست،بهخداسوگندكهخداوندتورارسواوشرمنده
نمیسازد،چونرحمراوصلمیكنی)بهصلۀرحمتوجهداری(،برمستمندانانفاق
مینمايی،مالفراوانبهدستآوردهوآنرابهبینوايانسخاوتمیكنی،مهمانرا

اكراممیكنی،ودررويدادهایحقكمكمیكنی.
نوفلپسركاكایخديجهرفت،ویدر بهسویمنزلورقهبن او با خديجههمراه
جاهليتنصرانيتراپذيرفتهبود،واكنونپيرمردیبودكهبينايیاشراازدستداده

بود،خديجهبرايشگفت:
ایپسرعمو!حرفهایبرادرزادهاترابشنو،ورقهبرايشگفت:ایبرادرزاده!چه
شده؟پيغمبراكرمداستانآنچهراديدهبود،برايشگفت،ورقهگفت:اين)فرشته(
)ايام روزها آن در كاش فرستاد، موسی به را او خداوند كه است كسی همان
نبوت(جوانونيرومندمیبودم)تاتوراكمكمیكردم(،كاشزمانیقومتتورابيرون
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میكنند،زندهمیبودم.
پيغمبراكرمگفت:آياآنهامرابيرونمیكنند؟گفت:آری،هركسكههمانندتو
بياورد،بهطورحتمیموردعداوتودشمنیمردمواقعمیشود،اگردرآن چيزی
روزهابودم،باهمهنيرويمتوراكمكومعاونتمینمايم.ولیورقهبهزودیوفات

يافت،وحینيزقطعگرديد.

شاگردانمطالبفوقرابهشكلگروهیبهروشسؤالوجوابباهمتكرارنمايند.

ارزیابی

1-دروةمكیبهسهمرحلهتقسيممیشود،نامببريد.
2-چراپيغمبراكرمقبلازبعثتشبهغارحراءمیرفت؟

3-بعدازآنكهپيغمبراكرمورقهبننوفلراازنزولوحیاطالعداد،عكسالعمل
ورقهچگونهبود؟

مطالبدرسرابهصورتفشردهدريكمقالۀكوتاهدركتابچۀخودنوشتهوعنوان
مناسبیبرايشانتخابنماييد.
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درس سى و یکم

ادامۀ نزول وحى
اقسام و اشكال وحی

اقسامومراتبوحیقرارذيلاست:
1-رويایصادق-كهآغازوحیبرایپيغمبراكرمبود.

2-آنچهكهفرشتهدرذهنوقلبشتلقينمیكرد،بدونآنكهفرشتهراببيند.
3-فرشتهيیدرچهرةمردیبرایپيغمبراكرمتمثيلمیشد،تاهرچهرابرايش

بگويد،خوببداند،دراينگونهاوقاتصحابهنيزاورامشاهدهمیكردند.
4-فرشتههمانندصدایجرس)زنگ(برايشمیآمد،تحملاينگونهوحیبرايشسخت
تماممیشد،تاآنكهدرروزهايیكهسردیشدتمیداشت،قطراتعرقدرجبينش

نمايانمیشد،واگربرمركبشسوارمیبود،درآنوقتمركببرزمينزانومیزد.
فرشتهرادرهمانچهرهاصلیيیكهآفريدهشدهبود،میديد،و 5-پيامبراكرم
آنچهراكهخداوندمیخواستبرايشوحیمیكرد.ايننوعوحیدوبارواقعشدهاست

كهدرسورة»النجم«مذكوراست.
6-خداوندمتعالدرحالعروجبرايشوحیفرمودهاست،مانندوحیكهبهپيغمبر

اكرمدرشبمعراجصورتگرفتهاست.
بدونواسطۀملكوحیمیگرديد،همان 7-كالمخداوندمتعالكهبرایپيغمبر
گونهكهخداوندباموسیبنعمرانسخنگفت.اينوحیبرایموسیدرنص

درحديثاسراءثابتشدهاست. قرآن،وبرایپيغمبراكرم
جبریل بار دوم وحی می آورد

بهسر انتظارفرودآمدنوحی در برگرفت،پيغمبر رادر تأخيروحیچندروزی
میبرد،كهخداوندمتعالدوبارهاورابهوحیمكرمساخت.

میفرمايد:)مدتيكماهدرحرامعتكفشدم،وقتیاعتكافمراسپری پيغمبراكرم
كردم،ازغاركوهفرودآمدم،بهعمقوادیرسيدم،صدايیشنيدم،بهسمتراست،چپ،
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جلووعقبمنگاهكردم،چيزینديدم،بهسمتباالنگاهكردم،همانفرشتهيیراديدم
كهدرغارحراءنزدمنآمدهبود،بركرسیيیكهدرميانآسمانوزمينقرارداشت،

نشستهبود،سختهراسانشدم،وازوحشتديدناوبهزمينافتادم.
نزدخديجهآمدموگفتم:مرابپيچانيد،مرابپيچانيدفرمود:مراپيچاندند،سپساين

آياتنازلگرديد: 
ْر، َوالرُّْجَز َفاْهُجْر ( ]المدثر:5-1[. )يا َأيَها الُْدَّثُِّر، ُقْم َفأَْنِذْر، َوَربََّك َفَكبِّْ، َوِثياَبَك َفَطهِّ

ترجمه:ایمردجامهبرخودپيچيده،برخيزو)بهمردم(هشدارده،وپروردگارخودرا
بزرگدار،ولباسخويشتنراپاکكن،وازپليدیدوریگزين.

بيستسالتمامآرامشوراحتراازخودوخانوادهاشبه بعدازآنپيغمبراكرم
دورنگهداشت،ودرراهدعوتبهسویخدابرخاست،وبارسنگينوطاقتفرسای
بزرگترينامانترابردوشكشيد،بارمقابلهباظلموستموجهالترابرشانهنهادهو
بيشترازبيستسالدرساحاتمختلفسعیوتالشومجاهدتنمود.واززمانیكه
ندایشكوهمندآسمانراشنيد،وبهاينچنينتكليفرهيبمامورگرديد،هيچكاری

اوراازحركتبهسویهدفبازنداشت.

شاگردانمطالبفوقرابهشكلگروهیبهروشسؤالوجوابباهمتكرارنمايند

1-اقساموحیرابهصورتمختصربياننماييد.
2-جبرئيلامينباردومچگونهباوحیآمد؟

مطالبدرسرابهصورتفشردهدريكمقالۀكوتاهدركتابچۀخودنوشتهوعنوان
مناسبیبرايشانتخابنماييد.

ارزیابی



91

درس سى و دوم

خدیجه
راپشتيبانیكرد؟وازدواجشباپيغمبر خديجهكيست؟چهفضايلیدارد؟چگونهپيغمبراكرم

چهتاثيریدرگسترشدعوتبرجایگذاشت؟ اكرم
خدیجه کيست؟

دريكنسبجمعمیشود، خديجهبنتخويلدبناسداست،كهدرجدسومشباپيغمبراكرم
ویبهنام»طاهره«نيزيادمیشد،پانزدهسالقبلازعامالفيلتولدگرديد.ازكاملترينزنانو

دارایاخالقنيكووشرفوبرتریحسبونسببود.
پيامبرفرمود:)بهترينزناناهلبهشتخديجهبنتخويلد،فاطمهبنتمحمد،مريمبنتعمران

وآسيهبنتفراحمهمسرفرعونهستند)1((.
به خديجهاينشرفراداردكهوینخستينشخصیاستكهبعدازاطالعازبعثتپيغمبر

اوايمانآورد.
كهبيستوپنج خديجهچهلسالعمرشراپشتسرگذاشتهوبيوهبود،باحضرتمحمد

سالهبودازدواجكرد،بعدازعروسی،بيستوپنجسالزندهگیمشترکداشتند.
خدیجه همدرد پيغمبر اکرم

مشكالتیرویمیآورد،درمقابلهباآنقلبأمالمؤمنينخديجهدر هرگاهبرپيغمبراكرم
رابامشورههاینيكياری پهلویقلببزرگپيامبرقرارمیگرفت،وهموارهپيغمبراكرم

مینمود،باسرمايهاشاوراحمايتمیكرد،وباسخنشتسلیمیداد.
فرزندان پيغمبر اکرم

خديجهوپيامبربهعنوانزنوشوهربيستوپنجسالدرحمايتيكديگرزندهگیكردند،
خديجهبهترينهمسراوبود.

ازخديجهبود،بهجزابراهيمكهازماريهتولدشدهبود،فرزندانی همۀفرزندانپيغمبراكرم
كهبهخديجهتعلقداشتندعبارتبودنداز:قاسم،عبداهلل،وچهاردخترشبهنامهایزينب،رقيه،
قاسم،عبداهللوابراهيمدرطفوليتوفاتكردند. امكلثوموفاطمه،هرسهپسرپيغمبراكرم

وفات خدیجه
بعدازانتهایمحاصرهشعبابوطالبديرینگذشتكهخديجهندایخدایمتعالرالبيكگفته

1صحيح ابن حبان،470/15
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ارزیابی

برفقدانششديداًاندوهگينگرديد،پيغمبر وسهسالقبلازهجرتوفاتيافت،پيغمبراكرم
اكرمدرقبرشداخلشدهوبادستانشاورادرقبرنهاد.ايشاندردهمرمضانبهعمرشصت

وپنجسالگیوفاتيافت.
اينسالبهنام»عامالحزن«)سالغمواندوه(مسمیگرديد،زيرادراينسالپيغمبراكرمدو
شخصيتبرازندهراازدستداد،وآنهاخديجهوابوطالببودند،چونايندوشخصهموارهدر

تاييدوپشتيبانیپيامبرقرارداشتند،واوراموردمحبتومهربانیقرارمیدادند.
تنهاماندهودرخانوادهاشكمككنندهوحمايتكنندهديگرینداشت. بامرگاوپيغمبراكرم

بعدازوفاتخديجهازدواجكرد،ولیياداوتاآخرينروزهایحياتشهموارهدر پيغمبراكرم
قلبشجايگزينبود،وبهترينوفاداراوباقیماند.

امهات المؤمنين
رابهآنگرامیداشتهاست، امهاتالمومنينكنيهيیاستكهقرآنكريمهمسرانپيغمبراكرم

میفرمايد:)وازواجهامهاتهم(]احزاب:6[.
اعالنحرمتازدواجباآنهابعدازرحلت هدفازاطالقاينكنيهبرهمسرانپيغمبراكرم
پيامبربود.اينكنيهبهمثابۀنشانافتخاریبودبهخاطرگرامیداشتشانوتقديرازنقشآنها

درمسيردعوتبرگردنشانآويختهشد.

مطالبفوقرابهشكلگروهیبهروشسؤالوجوابباهمتكرارنمايند.

1-خديجهكيست؟
گرديد،بيانداريد. 2-اسبابیراكهباعثرغبتازدواجخديجهباپيغمبراكرم

همدردینمودهواوراتسلیمیداد،اينموضوعراشرحكنيد. 3-خديجهباپيغمبراكرم
4-مرادازامهاتالمؤمنينچيست؟واينويژهگیایكهخداوندبرایآنهاعطاكردهاست،

چهمفهومیراافادهمیكند؟


مطالبدرسرابهصورتفشردهدريكمقالۀكوتاهدركتابچۀخودنوشتهوعنوانمناسبیبرايش
انتخابنماييد.
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درس سى و سوم

دعوت سری
بهتبليغرسالت،دعوتمردمبهتوحيدويكتاپرستیورهنمايیمردم پيغمبراكرم
تبليغرسالتشراچگونهآغازكرد؟ازكجاشروعكرد؟ مامورگرديد.پسپيغمبراكرم

وپاسخواستجابتمردمدربرابردعوتجديدچگونهبود؟
آغاز دعوت سرى

دعوتشرابهسویخدایيگانهآغاز بعدازنزولآياتیازسورةمدثر،پيغمبراكرم
كرد.

چرا آغاز دعوت سرى بود؟
چوندرميانقومخشنیبهسرمیبردكهپيروعاداتوتقاليدفاسدشانبودندوجز
بتپرستیآيينديگرینداشتند.حجتوبرهانشاندرتوجيهبتپرستیآنبودكه
پدرانشانبتهاراپرستشمیكردند.ازجانبديگردرآيينبتپرستیزعامتدينی
جزيرةالعربرانيزبهعهدهداشتند،وخشونتآنهابهحدیبودكهدرحلمشكالت

ومنازعاتشانجزتوسلبهشمشيرراهیديگریرانمیشناختند.
پسدرچنينشرايطی،تقاضایحكمتچنانبودكهدعوتدرآغازكاربايدبهشكل
بهامریتحريككنندهمواجه ناگهانی بارهو تامردممكهيك سریبهپيشبرود،

مردمراسریوپنهانیبهاسالمدعوتمیكرد. نشوند.بنابراين،پيغمبر
دعوت را از کجا شروع کرد؟    

اشخاصیرابهاسالمدعوتمینمودندكهبهصفاتنيكمانندحق پيغمبراكرم
دوستی،صداقت،صالحوخيرخواهیمتصفبودند.

باور را اكرم راپاسخمیگفتند،وگفتارپيغمبر او ايناشخاصحتمادعوت
میكردندوچنانباپيغمبراكرموديناسالممخلصبودندكهتاآخرينرمق

حياتشانباايثاروفداكاریدرخدمتايندينبودند.
شناخته اسالم )سابقين–اولين( پيشتازان نخستين نام اسالمیبه تاريخ در اينها
میشوند،درطليعۀايندسته،أمالمؤمنينخديجهبنتخويلد،ابوبكرصديق،
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علیبنابیطالبوزيدبنحارثهجاداشتند،ايندستهدرنخستينروزدعوت
بهقبولاسالممشرفشدند.

سپسابوبكردركارزاردعوتفعالشد،ودعوترادرميانقومشآغازكرد،هركسی
راكهنزديكتراوبودوبهاواعتمادداشت،بهاسالمدعوتكرد،واشخاصیازقبيل:
عثمانبنعفان،زبيربنعوام،عبدالرحمنبنعوف،سعدبنابیوقاصوطلحهبن

عبيداهللبادعوتابوبكرصديقبهاسالمگرويدند.
عبداالسد،همسرش بن ابوسلمه امت(، )امين بنجراح عامر ابوعبيده آن، از بعد 
أمسلمه،ارقمبنابیارقم،عثمانبنمظعون،عبداهللبنجحشوغيرهاسالمرا

پذيرفتند،همهاشخاصنامبردهقريشیاند.
ازجملۀنخستينپيشتازاناسالمكهغيرقريشیبودند:عبداهللبنمسعود،باللبن
رباححبشی،صهيببنسنانرومی،عماربنياسر،پدرشياسر،مادرشسميه،عامر

بنفهيرهومسعودبنربيعهبودند.
همچنانأمايمن،أمالفضللبابهبنتحارثهمسرعباسواسماءبنتابیبكرصديق)رضی

اهللعنهن(نيزازجملۀزنانپيشتازدراسالمبهشمارمیروند.

مطالبفوقرابهشكلگروهیبهروشسؤالوجوابباهمتكرارنمايند.


ارزیابی

1-رسولاهللدعوتخفيراچطورآغازكرد،وتاكداموقتدوامكرد؟
2-پنجتنازنخستينپيشتازاناسالمرانامبگيريد؟

مطالبدرسرابهصورتفشردهدريكمقالۀكوتاهبهتعبيروزبانخويشنوشته
عنوانمناسبیبرايشانتخابنماييد.
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مرکز دعوت سرى:داراالرقممركزسریوابتدايیدعوتبودكهمسلماناندر
 نازلمیگرديدازپيغمبراكرم آنجاگردهممیآمدند،آياتقرآنراكهجديداً
برایشانقرآنراتالوتمیكرد.صفات میشنيدندوفرامیگرفتند،پيغمبراكرم
خداوندرابرایشانبيانمینموداحكام،اخالقوآدابديناسالمرابرایآنها
تعليممیداد،سؤالهایآنهاراجوابگفتهوآنهارازيرنظرخودشبهتعاليم

اسالمیتربيهمیكرد.
صحابهكرامدرداراالرقمدروسازرشهایاساسیدينمقدساسالمرامیآموختند،
چون:توحيد،تقوی،صبر،بردباري،گذشت،تحمل،ثبات،برادری،صدق،وفا،امانت،

ايثار،همكاریوهمبستهگی.

چرا دار االرقم؟ 
گزينشداراالرقمبهعنوانمركزرهبریاسبابمتعددیداشت،ازجملهآنها:

هيچكسیخطور ذهن در لذا نبود، معروف مردم ميان در ارقم مسلمانشدن -1
نمیكردكهمحمدبايارانشدرمنزلارقممالقاتمینمايد.

2-ارقمبنابیارقمازقبيلۀمخزومبود،وقبيلهبنیمخزومباقبيلۀبنیهاشمرقابت
كههاشمیبوددرمنزل داشت.كسیتصورنمیكردكهاجتماعاتحضرتمحمد

يكتنمخزومیدايرگردد.
3-ارقمبنابیارقميكجوانشانزدهسالهبودكهبهاسالممشرفگرديد،وجلسات
عربهاعمومادرمنازلاشخاصبزرگسالتدويرمیگرديد،بنابرآنتدويرجلسات

درخانۀيكفردجوانبعيدبهنظرمیرسيد. حضرتمحمد

مطالبفوقرابهشكلگروهیبهروشسؤالوجوابباهمتكرارنمايند.

درس سى و چهارم

داراالرقم )مرکز رهبری(
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دعوت سرى چند سال دوام کرد؟ 
سهسالبههمينمنوالسپریشد،ودعوتاسالمهمچنانبهشكلسریصورت
میگرفتومنحصربهافرادمحدودبود،درخاللاينمدتيكگروهمؤمنیايجادشد

كهبراساسبرادری،همكاریوتبليغرسالتكمرهمتبستند.
دعوتشرادرميانمردمآشكارااعالننكردهبود،ولیناماسالمدربين پيغمبراكرم
قريشبهسرزبانهایآنهابود.مردمدرهرجادرموردايندعوتگفتگومیكردند،
برخیازمردمچونابوجهلوابولهببرعدهييازمؤمنانظلموستممیكردند،
هنوز باوجودآن،مشركينمكهبهاينامربيشترتوجهنكردند،زيراپيغمبراكرم
ازطرفخداوندمتعالبهآشكار دعوتعلنیراآغازنكردهبود،تاآنكهپيغمبراكرم

ساختندعوتدرميانمردممكلفگرديد.

1-ارقمبنابیارقمچهكسیبود؟
2-صحابۀكرامدرداراالرقمچهچيزهارامیآموختند؟

3-چراداراالرقمبهحيثمقراجتماعاتتعيينگرديدهبود؟

مطالبدرسرابهصورتفشردهدريكمقالۀكوتاهبهتعبيروزبانخويشنوشته
عنوانمناسبیبرايشانتخابنماييد.

ارزیابی



97

آشنایي با راوى
اسممباركشسفيان،اسمپدرشعبداهلل،لقبشاباعمرو،ازقومثقيفباشندةطائف
پنجحديث تعداد به و تعيينشد والیطائف ازطرفحضرتعمرفاروق بود.

روايتنمودهاست.
معنیبرخیكلمات:

1.الَأْسَأُل:نپرسم
2.َقوالً:سخن
3.ُقْل:بگو

اسَتِقْم:بازبرآنثابتقدمباش 4.ثُمَّ
معنی حدیث

ازحضرتسفيانبنعبداهللروايتاستكهبهرسولاكرمعرضكردم:»اي
رسولخدا!دربارةاسالمچنانسخنجامعيبهمنبگوييدكهبعدازشماازكسي
ديگردراينبارهسؤالينداشتهباشم«ايشانفرمودند:بگوبهاهللايمانآوردم؛سپس

برآنبهطوركاملپابرجاباش.
حكمت حدیث

مؤمنبهبركتايمانشهيچگاهمضطربوپريشاننميشود،زيرااوبهخداونديكه
متصرفكلكايناتاستوهمهچيزدردستاوستودرهمهحالمراقببندهاش
ميباشد،عقيدهداردواينراخوبميداندكهصرفمادياتراهگشايمشكالتنيست
لذادرراهاطاعتوبندهگياوپايداريميكندودرنتيجه،مؤمنيكهبرمقتضيات
ايمانشپايبندباشد،هرنوعتشويشونگرانيراازذهنشدورميسازدوقوتصبرو

بردباريحاصلميكندكهرازموفقيتدرهركاريصبرواستقامتاست.

درس سى و پنجم

ایمان و ثبات
عن سفيان بن عبد اهلل  َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسول اهلل! ُقْل لي ف الْسلِم َقواًل اَل أْسَأُل َعْنُه 

َأَحدًا َغرْيََك. َقاَل: »ُقْل آَمْنُت ِباهللِ، ُثمَّ اسَتِقْم« رواهمسلم
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شاگردانبهكمكاستادشاندرموردتأثيراتايمانبرزندهگيبحثكنند؟

منظور از ثبات و استقامت چيست؟
پيروي و تفريط و افراط بدون اسالم( )دينمقدس پيمودنصراطمستقيم منظور،

كاملودايمازتماماوامرومنهياتخداوندياست.
فایدۀ استقامت

استقامتانسانرادرراهاطاعتخداوند،مبارزهباوسوسههايشيطانوخواهشهاي
نفسانيپيروزوسربلندميسازدوازضايعشدنسعيوتالشهايشجلوگيرينموده،

سببنظمدركارهاورسيدنبهخوشبختيدنياوآخرتميشود.
فواید حدیث

1- اهميت ایمان به اهلل:ايمانبهاهللچنانمهماستكهرسولاهللدرجواب
صحابي،آنراسرلوحهقرارداد.

2- لزوم استقامت:برايرستگاريانساندوپايگاهنيرومندالزماست،يكيپايگاه
درونيوديگريتكيهگاهبيروني؛پايگاهدرونيايمانوتكيهگاهبيرونياستقامتدرراه

ايماناست.
3- یادگرفتن دین:ازسوالصحابيچنينمعلومميشودكههرمسلمانبايدهميشه

درپييادگرفتندينشازاهلشباشد.

1-منظورازثباتواستقامتچيست؟
2-فوايداستقامتچيست؟

3-كلماتذيلرامعنینماييد:
1-ُقْلآَمْنُتبِاهللِ
اسَتِقْم 2-ثُمَّ

درمورداهميتايمانولزوماستقامتبرآنمقالهييبنويسيد.

ارزیابی
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آشنایي با راوى
اسمشسهل،اسمپدرشسعدالساعدی،لقبشابیالعباساستودرزمانجاهليت
نامشحزن)غم(بود،امارسولاهللاورابهنامسهل)آساني(نامگذاريكرد.اين
صحابيبزرگواردربسياريازغزواتهماشتراکكردهاست.درسال88هجریبهعمر

96سالگیدارفانیراوداعگفت.

معناى برخی کلمات
1.الَْيِتيِم:طفلیكهيكيازوالدينشوياهردووفاتيافتهباشد

2.َكافُِل:سرپرستوپرورشدهندةيتيم.
3.َكَهاتَْيِن:مانندايندوانگشت.

4.َوَقَرَنبَْيَنأُْصُبَعْيِه:دوانگشتخودرانزديككرد.
معناى حدیث

روايتمیكندكهايشانفرمودند:»منو حضرتسهلبنسعدازرسولاهلل
پرورشدهندةيتيمدرجنتماننددوانگشتيكدست،پهلوبهپهلويهممیباشيم.

)راويميگويد(دوانگشتخود،يعنيوسطيوسبابهاشرابههمنزديككرد.

شاگرداندربارةضررهايبياعتناييبهيتيمانبحثكنند.

درس سى و ششم

پرورش یتیم
عن َسْهِل ْبَن َسْعٍد َعْن النَّيِبِّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: َقاَل َأَنا َوَكاِفُل اْلَيِتيِم َكَهاَتْيِ 

ِف اْلَنَِّة َوَقَرَن َبْيَ ُأْصُبَعْيِه اْلُوْسَطى َوالَِّت َتِلي اْلِْبَهاَم.  رواهابوداود
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حكمت حدیث
و ايتام و بينوايان و فقراء ميكنند، زندهگي دارا و ثروتمند افراد آنطوركه جامعه هر در
درماندهگانهمهستند.دينمقدساسالممارافراخواندهاستتاآنهاراتحتسرپرستي
وكفالتخودبگيريمونگذاريمكهاحساسكمبودوتنهاييكنند.اگركمبوديهايشان
پرنشود،تجربهنشاندادهاستكهاينهااغلبافراديناسالمودربسياريازمواردسنگدل،
عقدهيي،جانيوخطرناکبارميآيندودشمناندينوجامعههمآنانرابرايعمليساختن
اغراضشومشاناستخدامنمودهدستبهويرانگريهاميزنندوفضايزندهگيراتنگوتلخ
ميسازند.پسوظيفۀتوانمندانايناستكهتعليموتربيتسالماينافرادرابردوشگرفته،

رسالتووظيفۀدينيشانراانجامداده،اجروپاداشزياديبهدستبياورند.

فوائد حدیث 
اينمژدهرابهسرپرستيتيمدادهاستكه 1- مقام پرورش دهندۀ یتيم: پپيغمبراكرم

اودرروزقيامتدركنارآنحضرتخواهدبود.
برايذهننشينشدنيكمطلبدرذهن 2- استفاده از وسایل در تعليم: پيامبراكرم

مخاطب،ازاشاراتدستمبارکخودكارگرفت.

آيايتيميدرمحلۀشمازندهگيميكند.شمادرعرصۀتعليموتربيتاوچهكمكيكردهمیتوانيد؟
شاگرداندرموردباهممباحثهنمايند.

ارزیابی

1-يتيمكيستوسرپرستیوتربيتاوبردوشچهكسانياست؟
2-مربیيتيمدرروزقيامتچهمقاميدارد،واضحنماييد؟

3-فوايداينحديثشريفرانامببريد.

دراينبارهكهيتيمازچهلحاظبايدموردتوجهقرارگيرد،يكمقالۀمختصربنويسيد.
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آشنایي با راوى
اسمشعبداهلل،اسمپدرشعمر،نامجدشخطابوازقومقريشبودودرمكهبهاسالممشرف
 گرديد،سپسبهمدينههجرتنمود.ازجملۀفقهايصحابهبود.احاديثزياديراازرسولاهلل

روايتنمودهودرسال73هجریدارفانیراوداعگفتهاست.
معناى برخی کلمات

1.ُكْرَبًة:سختييامشكل
َج:دورساخت 2.َفرَّ

3.َسَتَر:)عيبرا(پوشاند.
معناى حدیث

فرمودند:مسلمانبرادرمسلماناست، ازعبداهللبنعمرروايتاستكهرسولاكرم
براوظلمنميكندونهاورابهظالمميسپارد.وهركسنيازبرادرخودرابرآوردهسازد،
خداوندنيازاورابرآوردهميسازدوهركسمشكلوگرفتاريمسلمانيرارفعكند،خداوند
سختيهايقيامتاوراآسانميسازدوهركسازمسلمانيپردهپوشيكند،خداونددرروز

قيامتازويپردهپوشيميكند.

شاگرداندربارةتأثيراتخوباوصافذكرشدهدرحديثگفتگوكنند.

حكمت حدیث
خداوندفطرتاًدوبرادروخواهرويااعضاييكفاميلرابهگونۀآفريدهاستكهمهرو
محبتخاصيدربينشانوجودداردوهميشهبهفكرسعادتوخوشبختيهمديگرميباشند

درس سى و هفتم

تعاون و همکاری

الَيْظِلُمُه،  السِلم،  أخو  »السلُم  قال:    اهللَِّ  َأنَّ رسوَل   ُعمَر بِن  اهلِل  عبِد  عن 
والُيْسِلُمه، َمْن كاَن ف حاجِة أخيِه كاَن اهلُل ف حاجِتِه، َوَمن َفرََّج عن ُمسلم ُكْرَبًة َفرََّج اهلُل 
عنُه بَها ُكْربة ِمْن ُكَرِب يوِم القيامِة، َوَمْن َسَتَ ُمسِلما َسَتَُه اهلُل يوَم القيامِة« رواهابوداود
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واگرنيازيداشتندويابامشكليمواجهشدند،برايرفعآنهرچهازدستشانبيايدانجام
ميدهندوهيچگاهبريكديگرظلمنميكنندوبهدشمننميسپارند.لذادراينحديثشريف
رسولاكرمهمۀمسلمانانراهمچوناعضاييكخانوادهبزرگوبرادروخواهريكديگر
دانستهوازاعماليمانندظلموستمكهسبببرهمخوردناينرابطهميشودبازميداردو
بهعنوانيكوظيفۀدينيپيروانشرابهغمخواريوحلمشكالتيكديگروچشمپوشياز

عيوبشانفراميخواند.
پسدرچنينجامعهايكسيكهمشكليبرسرشآمدهاستخودراتنهااحساسنميكند
بلكهديگرانراهمشريكغمشميداند.لذاجامعهاسالميمملوازخلوصوالفتومهرو

محبتبودهوازهرنوعكينهوكدورت،بغضودشمنيعاريميباشد.

فوائد حدیث 
1-مسلمانانبرادروخواهريكديگراندوبايدمثلاعضاييكفاميلزندهگيكنند.

2-مسلمانبرمسلمانظلمنميكند.
3-مسلمانبرادرمسلمانشرابهدشمننميسپارد.

4-مسلمانبهفكررفعنيازمنديوحلمشكالتبرادرمسلمانخودميباشد.
5-مسلمانعيبمسلمانراميپوشاند:هيچانسانيوجودنداردكهكموبيشعيبينداشته

باشدومسلمانواقعيخوبيهارابيانميكندوزشتيهاراميپوشاند.
6-ودرپاداشهمۀاينكارهاخداونددردنياوآخرتبندهاشراكمكميكند.

شاگرداندرموردتعاونوهمكاريمسلمانبابرادروخواهرمسلمانش،باهممباحثهنمايند.

ارزیابی

1-احساسمسلماننسبتبهديگرانچيست؟
2-چرابايدعيوبديگرانرابپوشانيم؟

3-كلماتوعباراتذيلرامعناكنيد:)الَيْظِلُمُه(،)والُيْسِلُمه(،)َفرََّج(،)ُكْرَبًة(،)َسَتَ ُمسِلما(،
)َسَتَهُ اهلُل(.

چگونهميتوانيمبههمصنفانوهمسايهگانخودكمككنيم؟دراينبارهيكمقالۀمختصر
بنويسيد.
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آشنایي با راوى
اينراویدردرسهفتممعرفيشدهاست.

  معناى برخی کلمات 
1.ِمنلَِسانِه:اززباناو

2.َويَِدهِ:ازدستاو
3.الُمهاِجُر:ترکكننده

4.َمنَهاَجَر:كسیكههجرتكردهباشد
5.َمانََهیاهللُآنچهكهخداوندمنعكردهاست

معناى حدیث 
حضرتعبداهللبنعمروبنالعاصازرسولروايتنمودهوميفرمايد:مسلمان
كسیاستكهمسلمانهاازضررزبانودستشدرامانباشندومهاجركسیاستكه

ازگناهانخودرانگهمیدارد.

شاگرداندربارةضررهايدستوزبانمعلوماتخودراباهمديگرشريكسازند.

حكمت حدیث
انسانازدوطريقمتضررميشود:يكيازلحاظفزيكيوجسمانيوديگريازلحاظ

درس سى و هشتم

صفات مسلمان

عن عبِداهلل بِن َعمرو عن النيب صلى اهلل عليه و سلم قال: »َاُلسِلُم َمن َسِلَم اُلسِلُموَن 
ِمن ِلَساِنه َو َيِدِه و اُلهاِجُر َمن َهاَجَر َما َنَهى اهلُل عنه«  رواهالبخاری
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معنويورواني.دراينحديثشريفمسلمانازضرررساندنبهديگرانازطريقدست
احتراممتقابل باعزتو ايناستكهمسلمانان زبانمنعشدهاست.چونهدف و
زندهگيكردهوازهرنوعتعرضمصونبمانند،وفضايحاكمبرجامعۀاسالميروي
پايههايحفظكرامتوشخصيتودورازهرگونهبهتانوتمسخر،اذيتوآزاراستوار

بماند.

فوائد حدیث 
الفاظبدوزشتپرهيز 1- عفت زبان: مسلمانسنجيدهحرفميزندوازدشنامو

ميكند.
2-ازدستمسلمانبههيچكسيضررنميرسد.

3- دوري از محيط آلوده به گناه: مسلمانبايددرتالشزيستندرمحيطيپاكيزهو
دورازگناهباشد.

ارزیابی

1ـمرادازمهاجردراينحديثكيست؟
2ـچراتنهابرحفاظتدستوزبانتأكيدشدهاست؟

حديثدرسراباترجمۀآندركتابچۀخودبنويسيد.
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آشنایي با راوى
دردرسسيوهفتممعلوماتمختصريدربارةاينصحابيبزرگواردادهشدهاست.

معناى برخی کلمات
بناشده.   1. بُِنَي: 

پنج.  2. َخْمس.
برپاداشتننماز.  َلِة:  3. ِإَقاِم الصَّ

معناى حدیث
حضرتعبداهللبنعمرميفرمايد:پيامبراكرمفرمودند:اسالمبرپنجستون
استوارشدهاست.1ـگواهيوشهادتبهاينحقيقتكهجزاهللديگرمعبودينيست.
برپا اوست.2ـ بندهورسول بندهگينيست(ومحمد و )احديشايستۀعبادت

داشتننماز.3ـادايزكات.4ـحجخانۀكعبه.5ـروزةماهمبارکرمضان.
حكمت حدیث

اسالمازمادةسلم)صلح(وسالمتيگرفتهشدهوبهمعنايتسليمشدنبندهبهاهلل
وفرمانبرداريازاوامرودوريازنواهياوست.

دراينحديثشريفدينمقدساسالمبهساختمانمستحكميتشبيهدادهشدهاست
كهرويستونهايثابتياستوارميباشدكهاينستونهاعبارتنداز:

درس سى و نهم

پنج بنای اسالم

عن ابن عمر رضي اهلل عنهما، َقاَل: قال َرُسول اهلِل صلى اهلل عليه وسلم: ُبِنَ الْسلُم 
َلِة. َوإْيَتاِء الزََّكاِة .  ًدا َرُسْوَل اهلِل. َوِإَقاِم الصَّ َعَلى َخٍْس، َشَهاَدِة أْن الَّ ِإلَه ِإالَّ اهلُل َوَأنَّ ُمَمَّ

َوَصْوِم َرَمَضاَن. َوَحجِّ اْلَبْيِت. رواه البخاری
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خواندن کلمۀ شهادت:پساساسوريشۀاسالمايمانبهيگانهگيخداوند.يعني
اينكهاويگانهخالقكايناتاستوتنهااوسزاوارعبادتوبندهگياستوحضرت
همبندهوپيغمبراوستوپيامهاياورابهانسانهارساندهوراههايبندهگي محمد

وزندهگيراياددادهاست.
نماز: بعدازكلمۀشهادتمهمترينركناسالمنمازميباشدكهروزانهدرپنجوقت
مختلفبرهرمردوزنمسلمانفرضاست.نمازبهمومننيروميبخشد،چنانكهدر
َلِة«)بقره:153( ْبِ َوالصَّ قرآنكريمگفتهشدهاست:»َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا ِبالصَّ

ترجمه:»ايمؤمنانباصبرونمازياريبخواهيد!«
نمازبزرگترينوسيلهاستبراييادكردناهلل.دراينبارهقرآنكريمفرمودهاست:

َلَة ِلِذْكِري«)طه:14( »َوَأِقِم الصَّ
ترجمه: »براييادكردنمن،نمازبخوان!«

نمازبهزندهگيمؤمننظمبخشيده،اوراازفحشاومنكراتبازميدارد.وقلبشراآرام
ومطمئنميسازد.ونمازيكعبادتاجتماعياستوپياممساويبودنانسانهارا

دربرابراحكامالهيباخوددارد.
زکات:يكيديگرازپايههاييكهاسالمرويآنبناشده،زكاتاستكهمعنايلغوي
آنپاكيزهگيونموميباشد.زكاتصرفيككمكمالينبوده،بلكهمانندنماز،روزه
وحجيكعبادتاست.يكمؤمنباادايزكاتامرپروردگارشرابهجايميآوردو
درنتيجهبهحسابآخرتشثوابكسبميكند.وهمينثواباستكهبهزندهگي
اخرويانسانشكلميبخشد.وهرگاهزكاتبهخوبيدادهشودسطحرفاهوزندهگي

همهافرادجامعهراباالميبرد.
روزه:روزههمبهعنوانيكيازپايههاياسالمانسانراازگناهانمحافظتميكندو
درسصبروشكرونظمرابهانسانياددادهواوراازاحوالفقراءباخبرميسازدو

سبباستراحتجسمميشود.
حج:حجحكمتهايفرديواجتماعيزياديدارد.حجوسيلۀبخشيدهشدنگناهان
را ايمان ميسازد، زياد بندهگي و عبادت به را انسان شوق است. دل پاکشدن و
يادآوردهوفداكاريهاوقهرمانيهاي به تقويتميكند.وگذشتۀپرشكوهاسالمرا
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رسولاكرمويارانشرادرراهدينزندهميكند.وحجميليونهامسلمانرااز
جاهايمختلفبدونمطرحبودنرنگ،زبان،نژاد،كشور،فرهنگ،مقامومنصببا
هدفومقصدمشترکدريكجاجمعنموده،نشانميدهدكهپيوندبرادريوبرابري

مسلمانانچقدرقويونيرومنداست.
پسايندينيگانهدينياستكههمهرابهدوريكمحورجمعكرده،بهخوشبختي

دنياوآخرتسوقميدهد.
فواید حدیث

اسالمرويپنجبنااستواراست.
1-خواندنكلمهشهادت.

2-نمازفرضاست.
3-روزهفرضاست.

4-زكاتبرمسلمانانتوانمندفرضاست.
5-حجفرضاست.

شاگردانبهشكلگروهیدرمورداركاناسالمگفتگوكنند.

ارزیابی

1-اسالمچندبناءدارد؟
2-دربارةاهميتنمازچهميدانيد؟

3-بعضيازحكمتهايحجرابيانكنيد؟

حديثدرسراحفظنمودهوباترجمهآنبنويسيد.
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آشنایي با راوى
اسمشعقبه،كنيهاشابومسعوداستودركوفهمتولدگرديدهودرسال40هجرت

دردورانحضرتعلیوفاتيافتهاست.
معناى برخی کلمات

اأَْدَرَکالنَّاُس:آنچهمردم)ازپيشينيان(آموختهاند. ِممَّ
ةِاأْلُولَی:آنچهشريعتهمۀانبيابرآناتفاقكردهاست. ِمْنَكاَلِمالنُُّبوَّ

إَِذالَْمتَْسَتْحِي:هرگاهحياءنداشتی
َفاْصَنْع:بكن.

معناى حدیث
پيامبران گفتارهاي از فرمودند: كه میكند روايت  اهلل رسول از مسعود ابو
پيشينآنچهمردمآموختهانديكياينسخناست:»وقتيشرموحياءراازدستدادي

هركاريدلتميخواهدانجامبده«.

شاگرداندرموردحياءواينكهحياءكردندريادگرفتنوياددادندرستاست؟باهم
مباحثهنمايند.

درس چهلم

حیاء

ِ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ مَّا َأْدَرَك  َعْن َأِبي َمْسُعوٍد عْقَبَة ْبِن َعْمٍرو َقاَل َقاَل َرُسوُل اهللَّ
النَّاُس ِمْن َكَلِم النُُّبوَِّة اْلُوَل ِإَذا َلْ َتْسَتْحِي َفاْصَنْع َما ِشْئَت. رواهالبخاري
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حكمت حدیث
حياء چيست؟:حياء،نامآنكيفيتدرونیانسانياستكهشخصراازهرسخنغير
مناسبوكارهايناپسندمتنفرميسازد.انسانبايدبيشازهمهازخداوندحياء

داشتهباشد.
آنچهجامعهرافاسدميسازدبيبندوباريوفساداخالقياست.اماحياچنانصفتنيكي
استكهانسانراازتمامبديهابازميدارد.لذااسالمآنراشعبۀمهميازايماندانسته
وحكمكردهاستكهمسلمانانبهاينصفتمتصفشدهوجامعۀخودراازعريانيو
بيحياييكهسببامراضگوناگونميشودحفظكنندوازاضطرابوتشويشمردم

جلوگيرينمايند.
ثمرۀ حياء

نتيجۀشرموحياءهيچگاهضرروزياننيست،بلكههميشهنفعدارد.چنانكهپيامبراكرم
فرمودهاست:»الحياءاليأتياالّبخير؛حياءفقطخيروخوبيميآورد«

درحديثيديگرفرمودهاند:»حياءوايمانهردوهميشههمراهخواهندبود،هرگاهيكي
ازآندوموجودنباشد،ديگرينيزموجودنخواهدبود.«

فواید حدیث
1-حياء:ازتعاليمهمۀپيامبرانبهميراثماندهاست.

2-اهميتحيا:حياانسانراازفحشاومنكراتولگامگسيختگيبازميدارد.
3-حياءبهانسانقدرومنزلتمیبخشد.

شاگرداندربارةفوايدحياءباهمگفتگوكنند.

1-حياءراتعريفكنيد؟
2-حكمتحياءرابيانكنيد؟

3-انسانبيشازهمهازِكيبايدحياءداشتهباشد؟


درموردضررهايبيحيايييكمقالۀمختصربنويسيد.

ارزیابی
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آشنایي با راوى
حضرتامسلمهبهقبيلۀبنومغيرهمنسوباستوازجملۀمسلماناننخستبود،
امسلمهازجملۀمهاجرينياستكهبهحبشهومدينههجرتكردهاند.ايشان
پسازشهادتهمسرشابوسلمه،درسالچهارمهجریدرماهشوالبهعقدنكاح
درآمدودرصفامهاتالمؤمنينداخلشد.اوبيشاز300حديثاز پيامبراكرم
رسولخداروايتكردهاست.سرانجامدرسالسيزدههجریدرسن84سالگیوفات

يافت.
معناى برخی کلمات

نشهآوروزايلكنندةعقل.  ُمْسِكٍر: .1
سستكننده.  ُمْفِتٍر: .2

معناى حدیث 
از)استعمال(هر)نوعمواد(نشهآور امسلمهروايتكردهاستكهپيامبراكرم

وزايلكنندةعقلوسستكنندهمنعكردهاست.
حكمت حدیث 

يكيازمهمتريناهدافدين،تعليمدادنراههاياستفادةدرستازنعمتهايخداوندمتعال
ومحافظتازعقلوجانومالاست.

برترقرارداده ازحيوانات را او بهنعمتعقل انسان باآراستهساختن خداوندمتعال

درس چهل و یکم

مواد مخدر )مواد نشه آور(

عن ام سلمة  قالت: َنَهى َرُسوُل اهلل َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن ُكلِّ ُمْسِكٍر َوُمْفِتٍ.  
رواهابوداود
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است.چونانسانباعقلخودميتواندخوبوبد،نفعوضررراتشخيصدهدوبا
انكشافعقلشراههايترقيوپيشرفتراهموارسازد.لذادينمقدساسالمبهخاطر
حفظعقلاستفادهازهرنوعموادنشهآورومخدرراكهدررأسآنشرابقراردارد
و قتل قبيل از گوناگون بروزجرايم موادسبب اين استعمال زيرا است. كرده حرام
خودكشي،سرقتوتجاوز،ناامنيوبرهمخوردنسالمتيوتوازناعضايبدنميشود.

فواید حدیث
1-تمامانواعمستكنندههاوسستكنندههاازقبيلشرابوانواعمخّدراتحراماست.

2-موادنشهآورچهكمباشدچهزياد،حراماست.
3-استفادهازموادنشهآوربههركيفيتيكهباشدحراماست.

4-دينمقدساسالمانسانرامسؤولمحافظتازجسموعقلشميداند.

تعداديازشاگرداندربارهضررهايموادمخدر،چشمديدهايشانرابيانكنند.

ارزیابی

1-حكمموادمخدردردينمبيناسالمچيست؟
2-ضررهايشرابوموادمخدررابيانكنيد؟

3-مفهومدرسرابهطورفشردهوبهزبانسادهبيانكنيد؟

دربارةاضرارموادمخدريكمقالهبنويسيد.
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حكم نماز جماعت: 
نمازجماعتسنتمؤكداست.
چه کسی حق امامت دارد؟

1-حقاولبرایامامت،ازشخصعالماست،يعنیشخصیكهازمسايلشرعیبه
خصوصاحكامنمازآگاهباشد.

2-اگرچنينشخصینباشد،قاریقرآنكريمياكسیكهقرآنرابهترتالوتكرده
میتواند،امامشود.

3-اگرعالموقاریهمپيدانشد،شخصمتقیوپرهيزگارترامامشود.
4-اگرتقوایهمهيكسانباشد،دراينصورتكسیكهعمرشزيادتراستامامشود.

احكام اقتداء
1-نمازفرضگزاردرپشتفرضگزاردرحالیدرستاستكههردوعينفرضرااداء
وازگردنخودساقطكنند،بهطورمثالهردوفرضنمازپيشينرابخوانند،امااگريكی
نمازعصروشخصديگرنمازپيشينرامیخوانداقتدایيكیعقبديگرصحيحنيست.

2-تيممكنندهمیتوانداماموضوءكنندهباشد.
3-كسیكهپاهايشرامیشويدمیتواندبهامامیكهمسحمیكنداقتداءنمايد.

4-شخصايستادهمیتواندبرنشستهاقتداءكند.
5-كسیكهركوعوسجدهمیكند،نمیتواندبراشارهكنندهاقتداءنمايد.

6-اقتداینفلگزاربرفرضگزارصحيحاست.
7-نمازغيرمعذورپشتمعذورجايزنيست.

8-قارینبايدپشتامیبايستد.
9-اقتدایجامعهپوشيدهعقبعرياندرستنيست.

درس چهل و دوم 

نماز جماعت 
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یافتن نماز فرض
هرگاهشخصیبهتنهايیبهخواندننمازسنتيافرضوياقضايیشروعكردهبودوبعداً
جماعتبرپاشددرحالتیكهايستادهاستسالمدادهنمازخودراترکكندوبهجماعت
شركتنمايد.درصورتيكهيكركعترااداءنمودهبوديكركعتديگربااوضمنموده

نمازشراتمامنمايدوبعداًاقتداءكند.
حكم تكرار نماز جماعت در یك مسجد

تكرارنمازجماعتدرمسجدقريهبايكآذانواقامتمكروهاست.بهخصوصوقتیكه
اينكاربهصورتدوامدارازطرفيكگروهشود،چونباعثتفرقهمیگردد.

مسجد قریه:مسجدیاستكهامامومقتديانشمعلومباشد.
در جاهاى ذیل تكرار جماعت جایز است

1-درمسجدیكهبرسرراهواقعاست.
2-مسجدیكهامامومؤذنمشخصنداردوهروقتافرادجداگانهيیامامتمیكنند.

مطالبفوقرابهشكلگروهیبهروشسؤالوجوابباهمتكرارنمايند.

ارزیابی

1-حكمنمازجماعتچيستوچهكسیحقاوليتامامترادارد؟
2-دربارةاحكاماقتداءمعلوماتبدهيد؟

3-درچهجاهايیتكرارجماعتجايزاست؟

جوابسؤالهایفوقرادركتابچههایخويشبنويسيد.
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حكم نماز جمعه
نمازجمعهفرضعيناست،فرضيتآنازقرآن،احاديثواجماعثابتاستومنكرشكافرمیشود.

شرایط وجوب نماز جمعه 
1-برمردهافرضاستنهبرزنان.

2-مقيمبودن:برمسافرفرضنيست.
3-امنيت:بركسیكهامنيتشدرخطرباشد،جمعهفرضنيست.

4-بينايی:برنابينافرضنيست.
شرایط صحت نماز جمعه

1-نمازجمعهدرشهرويادرجايیكهاميروقاضیداشتهباشدصحيحاست.
2-امامنمازجمعهبايدياحاكمكشورباشدوياشخصیباشدكهنمايندهاوباشد.

3-دروقتظهربايداداشود،لذاپيشاززوالوبعدازسپریشدنوقتنمازظهردرستنيست.
4-داخلشدنهرشخصبهمسجدآزادباشدوازآمدنهيچكسیجلوگيرینگردد.

5-باجماعتاداشود،پسبهتنهايیدرستنيست،وحداقلجماعتسهنفرمیباشد.
6-ُخطبه:خواندنخطبهبهغيراززبانعربینيزجايزاست.بهشرطیكهحمدوثنا

داشتهباشد.
7-خطبهبايدقبلازنمازجمعهباشد.

يكیازشاگرداننمازجمعهرابهصورتمختصردرحضورهمصنفانشعماًلتمثيلكند.

درس چهل و سوم

نماز جمعه
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نماز دو عيد
حكم نماز دو عيد

برهركسیكهنمازجمعهفرضباشد،نمازعيدهمواجباست.
شرایط وجوب نماز عيد

شرايطوجوبنمازعيدعيناًمثلشرايطوجوبنمازجمعهاست.
شرایط صحت نماز عيد

شرايطصحتنمازعيدهمعيناًمثلشرايطصحتنمازجمعهاست،البتهبااينتفاوتكه
خواندنخطبۀنمازعيد،بعدازنماز،سنتاست.

براى کسی که به نماز عيد آماده گی می گيرد این چيزها سنت است
1-درعيدغسلكردنبرهمۀمردمچهبهنمازعيدبيايندوچهنيايند،سنتاست.

2-استفادهازخوشبويی،ولباسپاكيزهپوشيدن.
3-دروقتعيدمباركیباديگرانخودراخوشحالنشاندادن.

4-خيراتوصدقهدادندرروزعيد،وهمچناندادنصدقۀفطربركسیكهواجبباشد.
5-تغييردادنراههنگامرفتنبهعيدگاه،يعنیرفتنازيكراهوآمدنازراهديگر.

طریقۀ اداى نماز عيد
1-امامومقتدینيتنمازعيدرابكنند.

2-امامومقتدیثناء)سبحانكاللهم....(بهطورخفيهبخوانند.
3-بعدازثناامامومقتدیسهباردرحالیتكبيربگويندكهدستهایشانراتاگوشها

باالبردهوبعدرهاكنندودربينهرتكبيرمقدارسهبارسبحاناهللگفتنمكثنمايند.
4-بعدازآنامام»أعوذباهللوبسماهلل«راطورخفيهمیخواند،سپسامامسورةفاتحهو

چندآيترابهجهرمیخواند.
5-بعداتكبيرگفتهبهركوعمیرود.

6-بعدازقومهوجلسهتكبيربلندشدنبهركعتدومرابگويد.
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7-وقتیبهركعتدومايستاد،آهسته»بسماهللالرحمنالرحيم«بگويد.
8-بعداز»بسماهلل«فاتحهراهمراهباچندآيتبخواند.

9-بعدازآنوپيشازركوعسهبارتكبيربگويدوهرباردستهاراتاگوشهابلندكرده
ورهانمايد.

10-باتكبيرچهارمبهركوعبرود.ركوعوسجدهكند.
11-بعدازتشهد،درودودعاءسالمبدهد.

12-بعدازسالمامامبايستدودوخطبهبخواند.
13-بيندوخطبهكمیبنشيند.

يكیازشاگرداننمازعيدرادربرابرشاگردانديگرتمثيلكند.

تكبيرهاى تشریق
َالُل َاكَب- َالُل َاكَب اَل ِإَلَه إالَّ الُل و الُل َاكَبُ َالُل َاكَبُ َو للِ اَلمُد

حكم تكبيرهاى تشریق
تكبيرهایتشريقبرهرمسلمانبالغواجباست.

وقت تكبيرهاى تشریق
بعدازنمازصبحروزعرفهشروع،ودرنمازعصرروزچهارم)چهارمعيد(بهپايانمیرسد.

يكشاگرداداءكردننمازعيدرادرصنفتمثيلنمايد.
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أ:  به سؤال هاى ذیل جواب بدهيد:
1-روزهایتشريقچندروزاست؟

2-حكمنمازهایجمعهوعيدچيست؟
3-شرايطصحتنمازجمعهرابيانكنيد؟

4-برایآمادهشدنبهنمازعيدچهچيزهايیسنتاست؟
عالمت  نشانی)×(  با  را  غلط  جمالت  و   )( عالمت  با  را  صحيح  جمالت  ب: 

گذارى کنيد:
)  1-تكبيرهایتشريقبرهرمسلمانبالغونابالغواجباست.)

) 2-نمازجمعهسنتاست.)
) 3-شرايطصحتنمازعيدعيناًمثلشرايطصحتنمازجمعهاست.)

4-تكبيرهایتشريقبعدازنمازصبحروزعرفهشروعودريازدهمذیالحجهبهپايان
میرسد.)(.

طريقۀاداءنمازعيدرابهترتيبدركتابچۀخودبنويسيد.

ارزیابی
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معناى کسوف:كسوفبهمعنایسياهشدنوياكمشدننورآفتاباست.
زمانیكهمهتابدربينآفتابوزمينواقعگرددومهتابمانعرسيدنشعاعآفتاببه

زمينشودكسوفواقعمیگردد.
حكم نماز کسوف:نمازكسوفسنتمؤكداست.

طریقۀ اداى نماز کسوف:نمازكسوفدوركعتاست،ومثلنمازهایديگرادامیشود،
خطبه،اذانواقامتندارد.امامقرائتراخفيهمیخواندوباامامتكسیادامیشودكهجمعه
راامامتمیكند.اگركسیبهامامتحاضرنشد،هركسدرخانۀخوددووياچهارركعتنماز

بخواند.
نماز خسوف

معنایخسوف:خسوفبهمعنایسياهشدنوياكمشدننورمهتاباستهرگاهزمين
دربينمهتابوآفتابقرارگيردوسايۀزمينبررویمهتابافتيدهمانعرسيدنشعاع

آفتاببهمهتابگردد،خسوفواقعمیگردد.
طریقۀ اداى نماز خسوف:نمازخسوفهميشهدرخانهخواندهمیشود.همچنانبه

خاطرزلزله،طوفانونجاتازمريضیهایسارینمازخواندهمیشود.
 نماز استسقاء

استسقاءخواستنبارانراگويند.
دراستسقاءدوركعتنمازخواندهمیشودوبعدازآنامامخطبهمیگويدودعامیكند.

درس چهل و چهارم 

نماز کسوف، خسوف و استسقاء
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مسایل
1-دراستسقاءالزماستخشوعوعاجزیزياداظهارگردد،همچنانمیتوانحيواناتراهم

باخودبرد.
2-بهتراستكهاطفالوريشسفيدانرانيزباخودببرند،چراكهرحمتاهللبرضعيفان

بيشترنازلمیشود.
3-درنمازاستسقاءامامبيشتراستغفاربگويد.

مطالبفوقرابهشكلگروهیبهروشسؤالوجوابباهمتكرارنمايند.

1- به سؤال هاى ذیل جواب بدهيد:
أ-معنیخسوفوكسوفچيست؟

ب-نمازخسوفدركجاخواندهمیشود؟
ج-معنیلغویواصطالحیاستسقاءچيست؟

د-حكمنمازاستسقاءرابيانكنيد.
2-  جمالت صحيح را با عالمت )( و جمالت غلط را با نشانی )×( عالمت گذارى نمایيد:

أ-نمازكسوفواستسقاءسنتمؤكداست.)(
ب-امامجمعهنمازكسوفرااداءمیكند.)(

3.جاهايخاليذيلراباكلماتمناسبپركنيد:
أ-نمازكسوف________ركعتاست.

ب-سببنمازاستسقاء________است.
ج-براينمازاستسقاء________روزپیدرپیبرآمدنبهبيابان________است.

د-درنمازاستسقاءامامزياد________بگويد.

جوابسؤالهایفوقرادركتابچههایخويشبنويسيد.

ارزیابی
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تعریف جنازه:وقتیكهمتوفیبرایدفنآمادهگردد،وبهمنظوراداینمازوتدفين
مجهزگرددجنازهناميدهمیشود.

سنت ها و مستحبات  لحظات جان کندن و نزع روح
1-گفتنكلمۀشهادت

2-حاضرشدنچندتنازاقاربودوستاننزديكمريضبهمنظورتلقينكلمۀشهادت
وشنيدنوصيت.

البتهبهمريضبايدامرنشودكهكلمۀشهادتبخوان،چونممكناستاحياناًمريض
ناآگاهانهعكسالعملمنفینشانبدهد.

3-وقتیكهروحازبدنجدامیشوددراينوقتالزماستبدنمتوفیطوریترتيب
وتنظيمگرددكهگوياویبهبهترينهيئتشدرخواباست،چشمانشبسته،زنخاش

جمع،پاهاودستهايشهموارگردد،واگرچادریميسرگرددبااليشانداختهشود.
حقوق مرده باالى زنده ها

1-ادایقرضهایمعلوممتوفیويابهعهدهگرفتنآن.
2-شستنميت.

3-اداینمازجنازهبرآن.
4-دفنميت

 احكام شهيد حقيقی
1-بالباسهايشدفنمیگرددوكفنجديدبرايشدادهنمیشود.

2-هرآنچيزیكهلباسويااشيایاضافیباشدازویدوركردهشودمانند:ساعت،
چپن،وامثالآن.

3-بهشهيدحقيقیغسلدادهنمیشود.
4-نمازجنازهبااليشخواندهمیشود.

درس چهل و پنجم 

احکام جنازه
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 حقوق طفل متوفاى مسلمانان
1-گذاشتننامنيكباالیاو

2-غسلدادن
3-اداینمازجنازهباالیاو

4-دفناودرقبرستان
مصارف تكفين و تجهيز ميت

مصارفتكفين،تجهيزوتدفينميتازاموالمتوفیپرداختهمیشود،اگرمتوفیمال
نداشتاقاربنزديكوياورثهاشبراساس)االقربفاالقرب(مصارفرامیپردازند،و

اگركسیاقاربنداشتدرآنصورتازبيتالمالپرداختهمیشود.
البتهالزماستازمصارفكمرشكنواضافیكهتنهابرایهمچشمی،تظاهرورقابت
باديگرانمیشوداجتنابنمود؛زيرادربسااوقاتباعثاذيتوتكليفدوچندفاميل

متوفیمیگردد.)1(

مطالبفوقرابهشكلگروهیبهروشسؤالوجوابباهمتكرارنمايند.

1-جنازهراتعريفنماييد.
2-سنتهاوآدابلحظاتجانكندنكداماست؟

3-حقوقمردهرابهصورتمختصربياننماييد؟
4-احكامشهيدرابهطورمختصربياننماييد؟
5-مصارفتجهيزوتكفينميتباالیكيست؟

جوابسؤالهایباالرادركتابچۀتانبنويسيد.
1-معلوماتفوقاضافیبودهشاملامتحاننمیباشد

ارزیابی



122

اول - غسل دادن  ميت
1-دريكجایمناسبوپوشيدهلباسهايشازاوكشيدهشودوعورتشپتگردد.

2-حرمتميتحفظگردد،عورتویطوریشستهشودكهمستقيماوبدونپردهلمس
نگرددوديدهنشود.

3-وضوءبرايشدادهشود،البتهدهنوبينیاششستهنمیشود،بلكهتوسطيكتكه
ودستمالتر،مسحمیگردد.

4-سرششستهشود.
5-باالیتمامبدنشآبانداختهشودوشستهشود،اگرباصابونشستهشودبهتراست.

6-نخستطرفراستميتوبعدازآنطرفچپویشستهمیشود.

چه کسی براى غسل دادن ميت مناسب است؟
بهتراستميتتوسطنزديكتريناقاربشكهغسلدادنرايادداردغسلدادهشود،اگرچنين

نبودتوسطشخصپرهيزگاریكهبهغسلدادنآشنايیداشتهباشد،غسلدادهشود.
البتهزنبايدتوسطزنشستهشود،ولیزنمیتواندشوهرمتوفیخودراغسلبدهد.

دوم - تكفين ميت
حكم تكفين ميت: تكفينميتفرضكفايیاست.

کفن سه قسم است: كفنمسنونه،كفنكفايت،وكفنضرورت.
1-كفنمسنونهعبارتاستاز:

•قميص:كهازگردنتاپاهایميترامیپوشاند.
• ازار:كهسروتمامبدنميترامیپوشاندوباالیقميصپوشانيدهمیشود.

•لفافه:اينتكهازسروپاهایميتدرازتربودهوازطرفسروپاهاگرهزدهشود.

درس چهل و ششم 

غسل دادن میت و ادای نماز جنازه بر آن
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البتهدركفنزندوتكۀديگرنيزاضافهمیگردد:خماروخرقه.
•خمار:چادریكهسروموهارابپوشاند.

• خرقه:تكهيیكهازسينهتازانوهارابپوشاند.
خماروخرقهقبلازلفافهپوشاندهمیشود.

2-کفن کفایت: كفنیكهتنهاشاملازارولفافهباشدوقميصدرآننباشد.
ولیبرایزناندركفنكفايتچادرنيزشاملآنمیباشد.

3-کفن ضرورت:تكهيیكهبهحدكفنكفايتنباشدوبهخاطرضرورتميتدرآن
تكفينگردد،كفنضرورتگفتهمیشود.

سوم: نماز جنازه باالى ميت
حكم نماز جنازه:اداینمازجنازهمانندتجهيزوتكفينميتباالیمردمفرضكفايیمیباشد.

ارکان نماز جنازه:نمازجنازهدوركندارد.
1-چهارتكبير

2-ايستادن
نيتيعنیقصدوارادةاداینمازجنازه،شرطاست.

بعدازتكبيرچهارم،سالمگردانيدنبهدوطرفواجبمیباشد.
سنت هاى نماز جنازه

1-بعدازتكبيراولخواندنحمدوثنا:)ُسبَحاَنَك َألَّلُهمَّ َو ِبَمِدَك َو َتَباَرَك إُسَك َو َتَعاَل 
َجدَُّك َو َجلَّ َثَناُئَك َو اَل ِإَلَه َغرُيَك(.

ٍد َكَما َصلَّيَت َو  ٍد َوَعَلى َآِل ُمُمَّ 2-بعدازتكبيردومخواندندرود: )َألَّلُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَمَّ
َسلَّمَت َو َباَركَت َو َرِحَت َعَلى ِابَراِهيَم َو َعَلى َآِل ِابَراِهيَم ِإنََّك َحِيٌد َمِيٌد(

3-بعدازتكبيرسومخواندندعاومغفرتبرایميت،بههرعبارتیكهباشد،ولیبهتر
استبهالفاظمأثوردعانمايدمانند:

• براى مرد وزن بالغ: )َألَّلُهمَّ اغِفر ِلَيَِّنا َو َميِِّتَنا َوَشاِهِدَنا َوَغاِئِبَنا َو َصِغرِيَنا َو َكِبرِيَنا َو َذَكِرَنا 
َو ُأنَثاَنا، َألَّلَهمَّ َمن احَييـْـته ِمنَّا َفَاحيِِِه َعلى االسلم و َمن َتَوفَّيَتــُه ِمنَّا َفَتَوفَّــُه َعلَى ااِلمَياِن(.

• براى طفل پسر: )َألَّلُهمَّ اجَعلُه َلَنا َفَرطًا َو اجَعلُه َلَنا َأجرًا َو ُذخرًا َو اجَعلُه َلَنا َشاِفعًا َو 
ُمَشفــَعًا(.

• براى طفل دختر:)َألَّلُهمَّ اجَعلَها َلَنا َفَرطاً َو اجَعلَها َلَنا َأجرًا َو ذُ خرًا َو اجَعلَها َلَنا َشاِفعًة 
َو ُمَشفــَعًة(.
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مستحباستاگرتعدادنمازگزارانبيشترباشد،سهصفشوند.
کيفيت اداي نماز جنازه

-بعدازاينكهجنازهبراینمازگذاشتهشد،امامدرمقابلسينۀميتاستادهمیشودوبعد
ازترتيبصفوفوتعيينميت)كهطفلاستويابزرگسال(امامتكبيراولرامیگويد:
-بعدازآننمازگذاراندستهایخودراتاگوشهاباالمینمايندوبعدازگفتنتكبير

بهزيرنافمیگذارند))سبحانكاللهم....(رامیخوانند.
-وبعدازتكبيردوم)اللهمصل....(رامیخوانند.

-بعدازتكبيرسومدعایمناسبرامیخوانند،مانند:)اللهماغفرلحيناوميتنا...(
-بعدازتكبيرچهارموسالمامام،سالممیگردانند.

يكتنازشاگرداننمازجنازهبزرگساالنرادرصنفبهصورتعملیباآوازبلندتمثيل
نمايد.

يكشاگردديگرنمازجنازهطفلدختررابهصورتعملیباآوازبلندتمثيلنمايد.
وشاگردديگرنمازجنازهطفلپسررابهصورتعملیباآوازبلندتمثيلنمايد.

ارزیابی

1-دعاهاینمازجنازهرابگوييد.
2-كفنبهچندقسماست؟

3-كفنمردانوزنانچهتفاوتدارد؟

شاگرداننمازجنازهرايادبگيرندوكيفيتنمازجنازهرادركتابچۀخودبنويسند.
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تعریف زکات
زکات در لغت: پاكی،زيادتوبركت.

ودراصطالحعبارتاستاز:دادنمقدارمعينیازماليكهبهنصابرسيدهباشد،به
مستحقينآن.

حكم زکات
زكاتيكیازاركاناسالممیباشد،ودادنآنبرشخصیكهشرايطشراپورهكردهباشد،

فرضمیباشد.
ثابت اجماع و  اكرم پيغمبر احاديث كريم، قرآن به زكات دالیل فرضيت زکات:

است.
َلَة َوآُتوا الزََّكاَة( ]بقره:43[ترجمه:نمازراقايمنماييدو 1- قرآن کریم: )َوَأِقيُموا الصَّ

زكاترابپردازيد.
میفرمايد:اسالمپنجبناداردكهعبارتاستاز:كلمۀشهادت 2- حدیث: رسولاكرم

اداینماز،دادنزكات،گرفتنروزهوحجبيتاهلل.
3- اجماع: علمايامتاسالمیبهفرضيتزكاتاتفاقدارند.

زكاتدرسالدومهجریقبلازفرضيتروزهفرضگرديدهاست.
شرایط وجوب زکات

زكاتشرايطخاصیداردكهبخشیازآنبهمالكوبرخیبهخودمالتعلقمیگيرد.
شرایط مكلف یا مالك

1-اسالم2-عقل3-بلوغ4-ُحّريت)غالمنباشد(
5-مالكنصاببودن،بهاينمعنیكهدرشروعوختمسالمالكنصابباشد.

درس چهل و هفتم 

زکات
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نصابزكاتدرنقدين:درطالبيستمثقالودرنقرهدوصددرهمشرعیمیباشدكهبا
معيارهایكنونی85گرامطالو595گرامنقرهويامعادلآنبهپولمروجمیباشد.

شرایط متعلق به مال
1-مالبايددردستمالكباشدبنابرآندرمالگمشدهزكاتواجبنيست.

2-برآنمالچنانقرضینباشدكههمۀمالرادربربگيردويابعدازادایدينمال
كمترازنصابباقیبماند.

3-نصابازنيازهایاصلیوضروریمانند:خانه،اسپ،سالحوچيزهايیازاينقبيلاضافهباشد.
4-نصابزكاتازاموالیپورهشدهباشدكهشرعاًقابليتزكاتراداشتهباشد.

5-سپریشدنيكسالباالیمالیكهبهنصابرسيدهاست،يعنیازروزیكهنصاب
درملكيتمالكدرآمدهاست،يكسالقمریگذشتهباشد.

)امادرزكاتمحصوالتزمينگذشتنيكسالشرطنيست،بلكهبهمحضرسيدنميوه
وكشت،زكاتواجبمیشود(.

شرایط صحت زکات
فقهایكرامبرایصحتادایزكاتشرايطآتیراوضعكردهاند:

1-نيت،چراكهدادنزكاتعبادتاستوعبادتبدوننيتصحيحنمیشود.
2-اسالم

3-زكاتبايدبهمستحقيناصلیدادهشودكهتعريفشانخواهدآمد.
4-مستحق،زكاتراقبضكند.
5-زكاتازمالحاللبايدباشد.

اموالی که زکات دادن از آن ها واجب است
1-حيوانات

2-اموالتجارتی
3-ميوههاومحصوالتزمين

4-طالونقره
5.معادنواموالدفنشده
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مطالبفوقرابهشكلگروهیبهروشسؤالوجوابباهمتكرارنمايند.

به سؤال هاى ذیل جواب بدهيد:
1-زكاتدرلغتواصطالحچيست؟

2-داليلفرضيتزكاتراازقرآنكريمبگوييد؟
3-شرايطصحتزكاتچيست؟

4-شرايطشخصمكلفبهدادنزكاترابيانكنيد؟
خاليگاه هاى ذیل را با کلمات مناسب پرکنيد:

1-اموالیكهزكاتدرآنفرضمیشودعبارتانداز.............................
2-شرايطمربوطبهمالعبارتاستاز...............................

جمالت صحيح را با عالمت )( و جمالت غلط را با نشانی )×( عالمت گذارى 
کنيد:

أ-شرايطوجوبزكاتعبارتاستاز:اسالم،عقلوبلوغ.)(
ب-درزكاتمحصوالتزميننيزگذشتنيكسالشرطاست.)(

شاگردانمطالبعمدةدرسرادركتابچۀخودبنويسند.

ارزیابی
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منظورازحيواناتشتر،گاو،گاوميش،گوسفندوبزاستبنابرآنحيواناتوحشیزكات
ندارد.

1- زکات شتر
زكاتشتربهاينترتيباست:

1-ازپنچشتريكگوسفند
2-ازدهشتردوگوسفند

3-ازپانزدهشترسهگوسفند
4-ازبيستتابيستوچهارشترچهارگوسفند.

5-از25تا35يكچوچۀشترمادهيكساله،كهبهسالدومقدمماندهباشد.
6-از36تا45شتر،يكچوچۀشترمادهدوسالهكهبهسالسومقدمماندهباشد.

7-از46تا60شتر،يك)حقه(استوآنچوچۀشترمادهسهسالهكهبهسالچهارم
قدمماندهباشد.

8-از61تا75شتر،يك)جذعه(استوآنچوچۀشترمادهمیباشدكهبهسالپنجم
قدمماندهباشد.

9-از76تا90شتر،دوچوچۀشتريكسالهكهبهسالدومقدمماندهباشد.
10-از91تا120شتر،دوچوچهشترسهسالهكهبهسالچهارمقدمماندهباشد.

مقدارزكاتتعدادشتران
1گوسفند5

2گوسفند10
3گوسفند15
4گوسفند20
1چوچهشتريكساله)ماده(25

درس چهل و هشتم 

زکات حیوانات
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مقدارزكاتتعدادشتران
1چوچهشترمادهدوساله36
1چوچهشترمادهسهساله46
1شترچهارسالهكهبهسالپنجمقدممانده61

باشد
2چوچهشترمادهيكساله76
2چوچهشترماهسهساله91

2- زکات گاوها
نصابگاوها30گاواست.

1-هرگاهتعدادگاوهابه30رسيد،درآنهايكگوسالۀيكسالهكهبهسالدومقدممانده
باشد،واجباست.

2-از40گاويكگوسالۀدوسالهكهبهسالسومقدمماندهباشد.
3-هرگاهتعدادگاوهابه60رسيد،دوگوسالهيكسالهكهبهسالدومقدمماندهباشد،

واجباست.
4-وزمانیكهتعدادشانبه70رسيد،ازآنهايكگوسالۀيكسالهويكگوسالۀدوساله

دادهمیشود.
5-وهرگاهتعدادشانبه80رسيد،دوگوسالۀدوسالهدادهمیشود.

زكاتگاوميشهممثلزكاتگاواست.

برایتوضيحمقدارزكاتگاوهاجدولیمانندجدولنصابزكاتشترهاتهيهنماييد.

3- زکات بز و گوسفند
نصاببزوگوسفند40استلذابر39بزوياگوسفندزكاتواجبنيست.

اندازهزكاتبزوگوسفند:
1-از40تا120گوسفندويابز،يكگوسفند.

2-زمانیكهتعدادشانبه121رسيد،دوگوسفندواجبمیشود.
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3-هرگاهتعدادشانبه201برسد،سهگوسفندواجبمیشود.
4-وزمانیكهتعدادشانبهچهارصدرسيد،ازآنهاچهارگوسفندمیدهدوهرگاه
تعدادشانازچهارصدزيادشد،ازهرصدگوسفندويابزيكگوسفندواجبمیشود.

مسأله: گوسفندیكهزكاتدادهمیشود،بايديكسالراپورهكردهبهسالدومقدم
ماندهباشد،يعنیدادنگوسفندیكهعمرشازيكسالكمترباشد،بهعنوانزكات

درستنيست.

تهيه شترها زكات نصاب مانندجدول جدولی گوسفندان زكات مقدار توضيح برای
نماييد.

ارزیابی

جمالت صحيح را با عالمت )√( و جمالت غلط را با نشانی )×( عالمت گذارى 
کنيد:

) 1.درهرپنجشتريكچوچهشترالزماست.)
) 2.نصابزكاتگاو20گاواست.)

) 3.نصابگوسفندچهلرأساستوبركمترازآنزكاتواجبنيست.)

دربارةفوايدزكاتيكمطلبپنجسطریبنويسيد.
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بهزكاتمحصوالتوميوههاُعشرگفتهمیشود.
دالیل وجوب زکات: زكاتمحصوالتوميوههابهقرآنكريم،حديثواجماعامتثابتاست.

1- قرآن کریم:اهللتعالیمیفرمايد:»َوآُتوا َحقَُّه َيْوَم َحَصاِدِه«)األنعام:141(
ترجمه:وبدهيدزكاتآنرادرروزدرويدن.

2- حدیث:بهروايتعبداهللبنعمر:رسولاكرمبهاينمفهومفرمودهاند:
ترجمه:)هرآنزمينیكهبهآببارانوسيلآبياریمیشوددهمسير»حصه«آنرابه
زكاتبدهدواگربهتكليفوزحمتآبياریمیشود،بيستمسيرآنزكاتگرفتهشود(.
3- اجماع:تمامامتبهايناجماعكردناندكهدرحاصالتوميوههاُعشرواجبمیگردد.

شرایط وجوب عشر
1-زمينخراجینباشدتاعشروخراجبريكزمينواجبنشود.

2-مقصدازگرفتنحاصالتبهدستآوردنفايدهباشد،بنابرآنپشتارةهيزمونهالزكاتندارد.
3-زمينازآببارانوجویودرياآبياریشود،لذااززمينیكهدرآبياریآنتكليفو
مشقتباشد،عشرالزمنيستبلكهنصفعشر)ازبيستسيريكسير(واجبمیشود.

در زکات محصوالت و ميوه ها شرط نيست که:
1-سالازآنبگذرد.

2-نصابمشخصندارد،لذاهراندازهمحصولیكهبهدستآمد،يكدهمآنرابدهد.
3-عقلوبلوغدرآنشرطنيست،پسدرزمينديوانهوطفلهمعشرواجبمیباشد.

4-ملكيتزمينهمشرطنيست،لذادهقانواجارهدارهمبايدعشربدهد.
5-دادندينوقرضهمشرطنيست.

6-باقیماندنوقابليتذخيرهشدنهمشرطنيستبلكهبرسبزيجاتوميوههاهم

درس چهل و نهم 

زکات محصوالت و میوه ها
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واجباست.

1-شاگردانازحاصالتمنطقۀخودپنجمثالبدهندكهدرآنُعشرالزمباشدودومثال
همبهچيزهايیبياورندكهنصفعشردرآنالزممیشود.

2-مطالبفوقرابهشكلانفرادیمطالعهكردهودرميانگروههابهروشسؤالوجواب
باهمتكرارنمايند.

نصاب طال و نقره
نصابطالبيستمثقالاستيعنی85گرام،ونصابنقرهدوصددرهماستكهبا595

گرامبرابرمیباشد.
اندازۀ زکات طال و نقره

درطالونقرهدوونيمفيصدزمانیزكاتدادهمیشودكهبهنصاببرسدوسالازآن
بگذرد.بدينطريقهراندازهكهزيادشود،درهرچهلروپيهآنيكروپيهزكاتالزم

میگردد.
زکات بانك نوت ها

دربانكنوتهایكنونیزكاتزمانیواجبمیشودكهبهنصاببرسدوتعييننصاباز
رویطالونقرهمیشود،يعنیهرگاهبانكنوتهابهحدیبرسدكهباآن595گرام
نقرهويا85گرامطالخريداریشدهبتواند،نصابپورهمیشودوازآندوونيمفيصد
زكاتبايدبدهدوزمانیكهازاينمقدارزيادشدازهرچهلروپيهيكروپيهبدهد،چرا

كهبانكنوتهایكنونیجایطالونقرهراگرفتهاست.
زکات به چه کسی داده می شود

افرادیكهبهآنهازكاتدادهمیشود،هفتگروهاستومالكمیتواندبههمۀآنها
مقداریاززكاتشرابدهدواينصالحيتراهمداردكههمۀزكاتشرابهيكگروهويا

يكنفربدهد؛آنافرادبدينقراراند:
1- فقير: بهكسیگفتهمیشودكهمالبسياركمداردكهنهكفايتمیكندونهبهحد



133

نصابمیرسد.
2- مسكين:كسیاستكههيچچيزینداردويادارايیاشكمترازفقيراست.

3-مامورينیكهازطرفبيتالمالبرایجمعآوریزكاتتعيينشدهاند.
4- غالم:كسیكهمالكبرایآزادیاشمالیرامشخصكردهاست.

5- فی سبيل اهلل: مجاهدينحقيقیكهارادةجهاددرراهخدارادارند،اماازامكانات
محرومهستند.

6- قرضدار:قرضداریكهتوانايیادایقرضشراندارد.
7- مسافر: كسیكهازخانوادهواموالشدوراست.بهقدریزكاتبهاودادهمیشود

كهبهخانهرسيدهبتواند.
مسأله:دادنزكاتبرایساختنمسجدوراهجوازندارد.

هرشاگردمتندرسرابهشكلانفرادیمطالعهكردهوبعدبهروشسؤالوجوابباهم
تكرارنمايند.

ارزیابی

به سؤال هاى ذیل جواب بدهيد: 
1-زكاتميوههاومحصوالتزمينبهچهناميادمیشود؟

2-نصابطالونقرهچيستوچهمقدارزكاتدادهمیشود؟
3-بهچهكسانیزكاتدادهمیشود؟بهتفصيلبيانكنيد.

جمالت صحيح را با عالمت )√( و جمالت غلط را با نشانی )×( عالمت گذارى کنيد:
1-نصابطالبيستدرهماستونصابنقرهدوصدمثقالاست)(.

2-مسكين:كسیاستكههيچچيزینداردويادارايیاشكمترازفقيرباشد)(

جوابسؤالهایفوقرادركتابچۀخودبنويسيد.
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تعریف حج: حجدرلغتقصدوارادهرامیگويند.
ودراصطالحعبارتاستاز:زيارتجاهایمخصوصدروقتخاصبااعمالخاص.

حكم حج
ركنپنجماسالماست،كسیكهازفرضيتآنانكارنمايدازملتاسالمخارجمیگردد.

دالیل فرضيت حج
فرضيتحجبهقرآنكريم،سنت،واجماعثابتمیباشد.

1- قرآن کریم: خداوندمیفرمايد:)َوهللِ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبيًل( 
)آلعمران/97(.

حجبيتاهللبرآنهايیكهتوانايیدارندبرایكسبرضایخداوندمتعالفرضمیباشد.
2- حدیث:دراحاديثمتعددحجبهحيثركنپنجماسالمآمدهاست.

3- اجماع:علمایامتاسالمیبهفرضيتحجاتفاقدارند.
شرایط وجوب حج

1-اسالم
2-عقل
3-بلوغ

4-قدرتوتوانايی:كهبااشيایذيلتحققمیيابد:
الف:صحتوتندرستی،يعنیبهمريضيیكهمانعسفرمیشودمبتالنباشد.

ب:مصارفخوراکورفتوآمدراداشتهباشد.
ج:ازخانهتارسيدنبهحج،راهامنباشد.

د:هرگاهزنینيتحجراكرد،بايديكیازمحارممسلمانشهمراهاوباشد.

درس پنجاهم 

حج



135

شرایط صحت حج
1-اسالم.

2-تمييزوعقل.
3-احرام.

4-انجامدادناعمالومناسكحجدرجایووقتمشخصآن.

شاگردانمطالبفوقرابهشكلگروهیبهروشسؤالوجوابباهمتكرارنمايند

به سؤال هاى ذیل جواب بدهيد:
1-شرايطوجوبحجكداماست؟

2-استطاعتبهچهچيزهايیتحققمیيابد؟
3-حجچهحكمداردبادليلبياننماييد.

خاليگاه هاى ذیل را با کلمات مناسب و درست پُرکنيد:
1.حجدرلغت________ودراصطالح________.

2.شرايطصحتحجعبارتاستاز____،____،____،____.

جوابسؤالهایفوقرادركتابچۀخودبنويسيد.

ارزیابی



136

حج سه فرض دارد
1-احرام.

2-وقوفعرفات.
3-طوافزيارت.

واجبات حج قرار ذیل اند:
1-بستناحرامازميقات.

2-وقوفدرعرفاتالیغروبآفتاب.
3-وقوفدرمزدلفهالیطلوعآفتابروزعيد.

4-رمیجمرات)زدنشيطانها(.
5-ذبح)برایحاجیقارنومتمتع(.

6-حلقوتقصيرمویسردروقتمعينآن.
7-تقديمرمیجمراتبرحلق.

8-عدمتاخيرطوافزيارتازايامعيد.
9-سعیدربينصفاومروه.

10-شروعسعیازصفا.
11-طوافوداع)برایحجاجخارجازمكه(.

12-شروعطوافازحجراالسود.
13-طوافكردنبهطرفراست.

14-وضوداشتندرطواف.
15-سترعورت.

درس پنجاه و یکم 

فرایض و واجبات حج
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16-ترکامورممنوعهدراحراممانند:پوشيدنلباسدوختهشده،پوشاندنسربرای
مردان،قطعكردنناخنها،كمكردنوتراشيدنمویوشكاركردن.

در سعی امور ذیل مراعات گردد
1-سعیراازصفاآغازكند.

2-بهصفاومروهبايدباالشود.
3-درشروعهرسعیبايدرویخودرابهطرفكعبهنمودهدستانخودرابلندنموده

تكبيربگويد.
4-دروقتسعیبينصفاومروهدعاكندوزيادتكبير،تسبيحوتهليلبگويد.

5-سعیرابعدازطوافادانمايد.
6-سعیكردنباوضوسنتاست.

در ایستادن در مزدلفه امور ذیل را رعایت نماید
1-گذراندنشبعيددرمزدلفهسنتاست.

2-جمعكردننمازهایشاموخفتنبهيكاذانواقامتدرمزدلفهسنتاست.
3-تكبير،تسبيح،تهليل،استغفار،درودودعاخواندن.

4-جمعنمودنسنگچلهایكوچكبهاندازهدانهلوبيابرایرمیجمرات)زدنشيطانها(.
5-باآرامشرفتنازمزدلفهبهسویمنی.

زدن جمره ها
سه جمره وجود دارد و نام هاى شان قرار ذیل است:

-جمرةكبریياجمرةعقبه
-جمرةوسطی
-جمرةصغری
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1-  زدن جمرۀ کبرى )عقبه(
اينجمرهازمنیبهطرفمكهجمرهسوماست.

وقتزدنآن:وقتزدنآنازصبحروزعيدقربانشروعوتاطلوعصبحصادقروز
يازدهمادامهدارد،اگركدامحاجیبعدازاينوقتجمرهرازد،براودمالزممیشود.

2-زدنهرسهجمرهدرروزهای11-12-13ماهذیالحجه.
وقتزدنآنهادرسهروز:زدنآنهادرروزهایيازدهمودوازدهموسيزدهماززوال

آفتابتاغروبسنتاست.
مسأله: برهرحاجیالزماستكهدرروزاولعيدجمرهكبریرابزندودردوروزديگر

عيدهرسهجمرهرابزند.
شرایط صحت زدن جمرات

1-جمرهبايدباچيزیزدهشودكهازجنسزمينباشدمانندسنگوكلوخ.
2-هرجمرهراباهفتسنگبهصورتجداگانهبزند.

3-درروزهایكههرسهجمرهزدهمیشود،ترتيبرعايتگردديعنیاولجمرةصغری
بعداًوسطیودراخيرجمرةكبری.

مطالبفوقرابهشكلگروهیبهروشسؤالوجوابباهمتكرارنمايند.

ارزیابی

به سؤال هاى ذیل جواب دهيد:
1-واجباتحجرابيانكنيد؟

2-درسعیكدامامورمراعاتگردد؟
3-درايستادندرمزدلفهكدامامورمراعاتگردد؟

4-شرايطصحتزدنجمرهرانامببريد؟

جوابسؤالهایفوقرادركتابچۀخودبنويسيد.
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حج سه قسم است:
1- ِقران

2- تمتع
3- افراد

كداميكیبافضيلتتراست؟
بهترتيباولقِرانسپستمتعوبعدازآنإفرادبهتراست.

 1- حج ِقران: قراندرلغتنزديككردندوچيزرامیگويندودراصطالحعبارتاستاز
نيتكردنوادانمودنحجوعمرهباهميكجا.

طریقۀ حج قران
ابتداعمرةخودراتماممینمايد،ولی وقتیكهحاجیقارنبهمكۀمكرمهداخلمیشود
خودراازاحرامخارجنمیكند،تااينكهمراسمحجفرضیشروعشود،وقتيكهدرروزهشتم
بهمنی احرامسابقهاش باآنهايكجادرهمين نيز بهمنیمیروندوی ذیالحجهحجاج

میرود.
تكليفومشقتحاجیقراننسبتبهمتمتعومنفردبيشترمیباشد.چونازروزادایعمره

الیروزعيددراحرامباقیمیماند.
بركسیكهحجقِرانراانجاممیدهد،دمشكرواجباست،يعنیبهخاطرشكرخداوند

يكحيوانراذبحمیكند.
2- حج تمتع

تمتعدرلغتفايدهگرفتنراگويند.
ودراصطالحعبارتازاداءكردنحجوعمرهاستبااحرامهاونيتهایجداگانه.

فرق حج قران و تمتع: درحجتمتعحاجیبعدازادایعمرهاحرامشرادورمیكندوبه
صورتعادیوقتخودراسپریمیكند)واينيكنوعفايدهگرفتناست(تااينكهوقت

حجمیرسدودوبارهاحرامبستهونيتحجرامیكند.

درس پنجاه و دوم 

اقسام حج
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امادرحجقرانحاجیبعدازادایعمرهدراحرامباقیمیماند)تاآنكهازاداءحجنيزفارغ
گردد،حتیاگريكماهقبلازمراسمحجبهمكهداخلشدهباشدبازهمالزماستتاانجام

دادنمناسكحجدراحرامباقیبماند.
برمتمتعنيزدمشكرالزممیشود.

3- حج مفرد
مفرددرلغتيكتاشدهراگويند

ودراصطالحعبارتازحجياستكهعمرهدرآنانجامنشودوحاجیتنهانيتحجراكند،
بنابراينحاجیمفردفقطيكاحرامبستهمیكندوآنهمبهقصدحج.

باالیحاجیمفرددمشكرانهحجالزمنمیشود.

چندشاگردتفاوتهایاقسامحجرادرصنفتمثيلنمايند.

1- به سؤال هاى ذیل جواب بدهيد:
1-اقسامحجرانامببريد.

2-حجقِرانراتعريفوطريقۀاداءآنرابيانكنيد.
3-دربارةحجتمتعوطريقۀاداءآنمعلوماتبدهيد.

4-طريقۀادایحجمفردرابيانكنيد.
جمالت صحيح را با عالمت )√( و جمالت غلط را با نشانی )×( عالمت گذارى کنيد:

1-دمشكرتنهابرحاجيمتمتعواجباست)(
2-درحجقرانبرايعمرهوحجيكجااحرامبستهميشود.

جوابسؤالهایفوقرادركتابچههایخويشبنويسيد.

ارزیابی
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حلق:تراشيدنمویسرراحلقگويند.)كهتنهابرایمرداناست(
تقصير: كمكردنمویسرراتقصيرگويند.

حلقوتقصيربهمنظورخارجشدنازاحرامدروقتمعينۀآنصورتمیگيرد.
طواف الوداع

عبارتازطوافیاستكهحجاجآنرادروقتخارجشدنازمكهمكرمهبهنيتوداع)خدا
حافظي(انجاممیدهندوبرایكسانیكهازخارجميقاتهامیآيندواجباست.

اينطوافراطوافصدرنيزمیگويند،طوافوداعباالیاشخاصیكهازخارجمكهبهحج
آمدهاندالزممیباشد.

ساقط شدن طواف وداع
طوافوداعاززنهایمعذورساقطمیشود.

شاگردانمطلبدرسرابهصورتگروهیباهمتكرارنمايند.

بهسؤالهایذيلجواببدهيد:
1-معنايحلقوتقصيرچيست؟تعريفكنيد.

2-نامديگرطوافالوداعچيستوبرچهكسيواجباستوكيساقطميشود؟

ايندرسرادركتابچهخودبنويسيد.

ارزیابی

درس پنجاه و سوم 

مسایل متفرقۀ حج
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