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مباحث	مقدماتی
علم	عقاید

هدف:	يادگيري کليات بحث علم عقايد
پرسش	

1. در مورد علم عقايد چه می دانيد؟
يکی از مسايلی که در تمامی رفتارهای انسان بسيار اثرگذار می  باشد عقايد و باورهای 
انسان می باشد از آن جايی که ما مسلمان هستيم مطابق شريعت اسالم نمی توانيم در اصول 
دين يا همان عقايد خود از ديگران تقليد نماييم پس الزم است در مورد اصول دين علم و 
آگاهی پيدا نماييم ولی قبل از آغاز بحث در مورد اصول دين در درس های بعد، الزم است 

در اين درس در مورد علم عقايد مطالبی را ياد بگيريم.
وظایف	علم	عقاید

علم عقايد؛ علمي است که در مورد اصول و باورهاي اساسي دين بحث می کند. اين علم 
به نام هاي ديگر از جمله »علم کالم« نيز خوانده شده است.

هر يک از علوم، عهده دار وظايفي می باشند، براي علم عقايد يا کالم، نيز وظايفی1 ذکر 
نموده اند که در ادامه به بعضی از آن ها اشاره می شود.

بيان	و	توضيح	اصول	دین	مبين	اسالم 1	.
اصول و باورهاي اساسي دين مبين اسالم در قرآن مجيد بيان شده است. پس از قرآن 
اين موضوعات  بيان و توضيح  به  ايشان  اطهار و شاگردان  ائمه  و   پيامبر شريف، 
پرداخته اند. دانشمند علم کالم، پس از جستجو در متون ديني، اصول و باورهاي اساسي 
دين را از اين متون استخراج نموده و آن ها را تنظيم کرده و براي استفادة معتقدان بيان 

می نمايند.
دفاع	از	باورهاي	دیني 2	 .

هرچه زمان به پيش می رود و دامنه علوم و معارف بشری وسيع تر می گردد، سؤاالت 
و  توانمندی  بايد  دين،  دانشمند  لذا  می آيد.  پديد  دين  مختلف  موضوعات  در  جديدی 
آماده گی جواب گويی به سوال های جديد را داشته باشند. در درس های آينده با نمونه ای 

از موضوعات مورد بحث آشنا خواهيم شد.
1. درس نامه عقايد، علي شيرواني، دفتر تحقيقات و تدوين متون درسي، مرکز جهاني علوم اسالمي، چاپ دوم، تابستان 1378، 

صفحه 19 الي 20
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تعریف	علم	عقاید
با توجه به وظايف علم عقايد که در باال عنوان گرديد می توان علم عقايد را چنين تعريف 
نمود: علم عقايد، علمي است که دربارة عقايد اسالمي، يعني آن چه از نظر اسالم بايد به آن 

معتقد بود و ايمان داشت، به ترتيب ذيل بحث می کند:
1( آن ها را توضيح می دهد. 

2( درباره ي آن ها استدالل می کند.
3( از آن ها دفاع می نمايد1.

موضوع	علم	کالم
تغييرات  کيميا،  علم  در  مثال؛  است.  موضوع مشخص  داراي  مختلف  علوم  از  يک  هر 
کيمياوي مواد، موضوع بحث و بررسي قرار می گيرد. در بيولوژي، موجودات زنده موضوع 
بحث است و موضوع علم فزيک، تغييرات فيزيکي، مواد و موضوع مورد بحث تاريخ، حوادث 

و وقايع زنده گي انسان ها در گذشته می باشد.
اگر چه به نظر می رسد علم کالم يا عقايد، موضوع معين و خاصي نداشته باشد چون در 
علم کالم از موضوعات و مسايل متنوعي چون شناخت، چگونگی ارتباط خدا با مخلوقات، 
نبوت، جبر و اختيار، قيامت و... بحث می شود ولي می توان گفت در حقيقت علم عقايد با 
داشتن مسايل متنوع  يک موضوع کلي دارد و آن، همان عقايد، باورها و اصول دين است.

	فعاليت	
براي فهميدن بهتر درس به صورت دو يا سه نفري با هم ديگر درس را خوانده و  1 .

بحث کنيد.
بدون مراجعه به کتاب خالصه درس را در چهار خط بنويسيد. 2 .

3. 
ارزش	یابي

کند. علم عقايد؛ علمي است که در مورد .... و .... بحث می . 1
علم عقايد را تعريف کنيد. 2 .

وظايف علم عقايد را بيان نماييد و يک مورد آن را شرح دهيد.. 3

2.. مطهري، مرتضي، آشنايي با علوم اسالمي، انتشارات صدرا، ج 2، ص 9
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راه	هاي	خدا	شناسي	)1(

هدف:	آشنايی با راه های خدا شناسی
پرسش	ها

 1. آيا تا حاال در مورد آشنا شدن با رنگ گل ها، بوهاي مختلف، سختي و نرمي اشياء و مزه ي 
غذاها فکر کرده ايد؟ آيا می دانيد چگونه با اين خصوصيات اشياء آشنا می شويم؟

2. به نظر شما آيا از همان راه هايی که براي شناخت محيط استفاده می شود می توان 
خداوند را هم شناخت؟

يکي از امتيازات مهم انسان ها نسبت به موجودات ديگر اين است که انسان ها از نعمت 
بزرگ فهم و شعور بهره مند می باشد که با برخورداری از اين نيرو به شناخت اشياء دست 

می يابد.
شناخت، اعمال ما را ارزشمند می کند. هر چه انسان از وسايل بيشتر و دقيق تري براي 

شناخت استفاده کند، شناخت انسان وسيع تر و عميق تر می گردد.
ابزار	شناخت

يکی از ابزار شناخت انسان ها حواس ظاهری، مانند: چشم، گوش، بينی و ... می باشد 
البته انسان محدود به همين حواس ظاهری نيست بلکه انسان از يک وسيلة ديگر شناخت 

يعنی عقل نيز برخوردار می باشد.
بسياری از دانش های ما نسبت به خود و جهان خارج از طريق حواس به دست می آيند مانند 
علم به رنگ ها، مزه ها، بوها، نرمی و.... اما حقايقی چون روابط رياضی و مسائل منطقی و 

فلسفی، که اموری قابل حس نيستند، توسط عقل انسان درك می شوند.
خداوند	شناخت	هاي	راه

براي شناخت و اثبات خداوند می توان از راه هاي گوناگون استفاده نمود. بعضي آن ها 
آسان و در حد فهم عموم است، برخي در حّد متوسط و بعضي بسيار پيچيده اند. به طور 
کلي راه هاي شناخت خداوند را به دو راه کلي تقسيم می نمايند1« راه درون يا فطرت” و 
َآَياتيَِنا فيِ الآََْفاقيِ َوفيِ  ديگري، “راه بيرون”. که قرآن کريم نيز به آن اشاره دارد: )َسُنريِيهيِمآْ 
؛ به زودی نشانه های خود را در آفاق و در درون انسان ها به  َ لَُمآْ َأنَُّه الآَْقُّ هيِمآْ َحتَّى َيَتَبيَّ َأنآُْفسيِ

آنان نشان خواهيم داد تا حّقانّيت خدا برای آن ها ثابت شود(2. 
1. پنجاه درس اصول عقايد براي جوانان، ناصر مکارم شيرازي، ناشر مدرسه االمام علي بن ابيطالب، صفحه 25

2. سوره فصلت آيه  53
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الف(	راه	درون	یا	فطرت
هر انساني در عمق وجود خود احساس وابستگی و کششي خاص به قدرتی بی نهايت 
دارد گر چه ممکن است اين گرايش به داليلي مورد غفلت قرار گيرد ولي در مواقع خاص 

با کنار رفتن پردة غفلت، انسان متوجه منشا اين نيرو، يعني خداوند متعال مي گردد.
ب(	راه	بيرون

اين راه شامل دو راه وحي و عقل می باشد ما در اثبات عقايد و احکام دينی، از همه 
راه های معتبر شناخت بهره می گيريم، عقل و وحی از جمله ی اين راه ها می باشد.

و   گرامی اسالم رسول  کريم، احاديث  قرآن  ما  آسمانی  کتاب  »وحی«  از  منظور 
سخنان ائمه می باشد. 

راه استدالل عقلي: يکی از راه های مورد استفاده در شناخت خداوند استفاده از عقل 
می باشد از اين راه در مباحثي مانند »اثبات وجود خدا«، استفاده می شود.

	فعاليت
								1.	با توجه به آيه زير، نمونه هايی از نشانه های خداوند در خارج از وجود انسان ها 

و در جهان هستی را يافته و انشايي در مورد آن بنويسيد.
»سنريهم اياتنا فی االفاق و فی انفسهم حّتی يتبّين لهم انّه الحّق«

       2. زماني که درس می خوانيد دقت نماييد از چه راه هايی براي يادگيري استفاده 
می کنيد براي يکي از دوستان خود در اين مورد توضيح دهيد.

	ارزش	یابي
								1.	يکي از امتيازات مهم انسان ها نسبت به موجودات ديگر اين است که انسان ها از 

نعمت بزرگ ............ و .......... بهره مند می باشد.
        2. به طور کلي راه های شناخت خداوند را به دو راه تقسيم می نمايند .........................  و 

ديگري، »...................«.
        3. ابزار شناخت انسان را نام برده و برای هر کدام مثالی ذکر کنيد.
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درس سوم	
راه	های	خدا	شناسي	)2(

فطرت
آشنايی با فطرت و  طريق استدالل فطرت بر وجود خداوند	هدف:

تيِ َفَطَر النَّاَس َعَليآَْها َل َتبآْديِيَل ليَِلآْقيِ اللَّيِ َذليَِك الدِّيُن
َرَة اللَّيِ الَّ َهَك ليِلدِّينيِ َحنيِيًفا فيِطآْ  َفَأقيِمآْ َوجآْ

َلُموَن1 َثَر النَّاسيِ َل َيعآْ نَّ َأكآْ الآَْقيُِّم َوَلكيِ
هجـــــوم  او  بر  مشکالت  يا  و  می شود  خسته  خيلی  روزانه  زنده گی  از  که  انسان  وقتی 
می آورد غم و اندوه وجود او را فرا می گيرد ناگهان کشش و روشنايی عجيبی او را به خود فرا 
می خواند اين نيرو در سختی ها تکيه گاه او است و به او اميــــد زنده گی و شادابی می دهد و...

آيا تا به حال برای شما چنين حاالتی به وجود آمده است؟ 
در وجود انسان ها کشش های مختلفی وجود دارد که هر کـــدام انسان را به سويی می کشاند 
بعضی از اين نيروها مشترك بين انسان ها و حيوانات می باشند مانند تشنگی و گرسنگی و... به 
اين دسته از کشش ها غريزه گفته می شود. عالوه بر غرايز در وجود انسان ها کشش های ديگری 
نيز وجود دارد که فقط مخصوص انسان ها است اين نوع کشش ها را که در همه مردم به صورت 
هميشگی وجود دارد و در به وجود آمدن آن استاد و تمرين نقش ندارد، فطرت گويند. يکی از 
احساسات عميق انسان ميل به بی نهايت، عشق به کمال و عالقه به باقی ماندن است که رابطه 

با خداوند و پرستش او، تامين کننده اين تمايالت فطری می باشد.
دین	فطری

وقتي می گوييم دين فطری است، يعني گرايش به اساسات دين، در همه انسان ها وجود 
دارد. اين نوع از گرايش انسان در حقيقت همان فطرت خدا جويی انسان می باشد.

َهَك ليِلدِّينيِ َحنيِيًفا  خداوند در قرآن کريم در مورد فطري بودن دين می فرمايد: »َفَأقيِمآْ َوجآْ
َلُموَن«2 َثَر النَّاسيِ َل َيعآْ نَّ َأكآْ تيِ َفَطَر النَّاَس َعَليآَْها َل َتبآْديِيَل ليَِلآْقيِ اللَّيِ َذليَِك الدِّيُن الآَْقيُِّم َوَلكيِ

َرَة اللَّيِ الَّ فيِطآْ
باگرايش به سوی حق به دين روی آور که اين سرشتی است که خداوند همه انسان ها 
را بر آن آفريده، هيچ دگرگونی در آفرينش الهی نيست )و اين فطرت در همه انسان ها ثابت 

است( اين است آيين استوار، ولی اکثر مردم نمی دانند.
خداوند	وجود	بر	فطرت	داللت	چگونگي

شناخت خداوند از راه درون و فطرت بسيار آسان است، اگر راه فطرت با  تفّکر و تدبر 
هم راه شود، انسان شناخت خاصي نسبت به معبود خود می يابد. اين راه نزديک ترين راه شناخت 

خداوند است به همين دليل اولياي الهي، همه گان را به پيمودن اين راه فرا خوانده اند.
شخصي خدمت امام صادق عرض کرد: خدا را به من آن چنان معرفي کن که گويي 

1. سوره روم - آيه 30
2. سوره روم- آيه 30
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او را می بينم.
حضرت از او سؤال کرد: آيا تا به حال از راه دريا سفر کرده اي؟

گفت: بلي
فرمودند: آيا اتفاق افتاده که کشتي در دريا بشکند؟

گفت: بلي، يک بار در سفري چنين حادثه اي پيش آمد.
فرمودند: آيا به جايي رسيدي که اميدت از همه چيز بريده شود و مرگ را نزديک به 

خود ببيني؟
گفت: بلي چنين شد.

فرمودند: آيا در آن حال اميدي به نجات خود داشتي؟
گفت: بلي

فرمودند: در آن جا که وسيله اي براي نجات تو وجود نداشت، به چه کسي اميدوار بودي1؟
آن شخص فهميد که در آن حال گويا دل او با کسي ارتباط داشته، در حّدي که گويي 
او را می ديده است. اين همان حالتي است که گاهي برای انسان دست می دهد زماني که 
توجه انسان از همه چيز قطع شد در اين حال انسان رابطه اي قلبي با خدا می يابد و آيه 

ذيل ناظر بهمين موضوع است.
ريُِكون	.2 ا َنّاُهم آْ اءيَِلي  الآَْبِّ اءيَِذا ُهم آْ ُيشآْ ُبوا فيِ  الآُْفلآْك يِ َدَعُوا اللُّ َ ُمآْليِصي َ َله ُ الدِّين َ َفَلمَّ َفَاذا َركيِ

به  آنان   که   هنگامي   و  مي خوانند  را  خدا  خالصانه   مي شوند  کشتي   سوار  که   هنگامي  
ساحل نجات  مي رسند، ناگهان  شرك  مي ورزند.

	فعاليت	
با يکی از دوستان خود گفتگوي امام صادق و سوال کننده را به صورت تمثيل در 

صنف اجرا نماييد. 
	ارزش	یابي

. 1 وقتي گفته می شود، دين فطری است، يعني ....... ......... و ......... و .............، در همه 
انسان ها وجود دارد.

. 2 معني فطرت چيست؟
 ويژه گي های فطري انسان را نام ببريد.. 3

	کارخانه	گی
نمونه های از فطريات را پيدا نموده و براي جلسه بعد براي هم صنفي های خود شرح دهيد.	

1. مصباح يزدي،  معارف قرآن، ص 29، به نقل از توحيد صدوق، ص 231.  تفسير الميزان )ترجمه(، ج 12، ص 37.
2. عنکبوت
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راه	های	خداشناسي	)3(
شگفتي	های	طبيعت

هدف:	آشنايی با شگفتي های طبيعت نشانة وجود خدا

َماءيِ َفوآَْقُهمآْ َكيآَْف  َبَنيآَْناَها َوَزيَّنَّاَها َوَما لََا ميِنآْ ُفُروٍج1 َأَفَلمآْ َينآُْظُروا إيَِل السَّ
طبيعت	در	قرآن

فرا                   طبيعت  مشاهده  به  را  انسان ها  که  دارند  وجود  کريم  قرآن  در  زيادی  آيات 
می خواند و جلوه های شگفتی آور جهان آفرينش را، نشانه های قدرت، عظمت و علم بی 
َماَواتيِ َوالآَْرآْضيِ  پايان خداوند، معرفی می کنند و چنين بيان می دارد. »إيِنَّ فيِ َخلآْقيِ السَّ
«2. همانا در آفرينش آسمان ها و زمين و گردش شب  تيَِلفيِ اللَّيآْليِ َوالنََّهاريِ َلََياٍت ليُِوليِي الآَْلآَْبابيِ َواخآْ

و روز نشانه هايی است )بر وجود خداوند( براي صاحبان خرد. 
 با پيشرفت علم و دانش بشري هر روز اسرار جديدتري از عالم آفرينش پيش روي ما 
گشوده می شود ما هر اندازه در موجودات عالم بيشتر تفکر کنيم، بيشتر با اسرار هستي 
آشنا می شويم و اين شناخت، سبب آشنايی و شکوفايي عشق و عالقه روزافزون ما به مبدا 

هستي می گردد.
شگفتي	های	آفرینش

يکي از شگفتي های عالم طبيعت حرکت و پويايي تمام موجودات عالم است که دو مورد 
از اين پويايي ها را با هم مرور می نماييم.

حرکت	در	آسمان
آسمان ما شامل هزاران کهکشان است که هر کدام دارای هزاران ستاره و سيارة بزرگ تر 
از کره زمين می باشد. کهکشانی که کرة زمين و خورشيد در آن قرار دارد کهکشان راه 

شيری ناميده می شود.
مدتی تصور بر اين بود که زمين ثابت است و تمامی سيارات و ستاره گان به گرد زمين             

می گردند.
گرد  به  سيارات  ديگر  هم راه  به  زمين  که  ثابت شد  علوم  پيشرفت  با  گذشت  سال ها 

خورشيد در گردش اند.
1. سوره ق/ آيه 6
2. آل عمران /190
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هم چنان در اوايل گمان بر اين بود که خورشيد ثابت است و فقط اين سيارات منظومه 
شمسی است که به دور خورشيد می گردند ولی حاال اثبات شده که خورشيد با همه سيارات 
و ستاره گان اطرافش در حرکت اند، يعنی آن ها دور نقطه مرکزی کهکشان می گردند. قرآن 
يُر الآَْعزيِيزيِ  َتَقرٍّ لََا َذليَِك َتقآْديِ سآْ ُس َتآْريِي ليُِ مآْ شريف در باره حرکت خورشيد می فرمايد: »َوالشَّ

	»1 الآَْعليِيميِ
واژه »ُمـسـتـقـر« به معنی جای ثابت و مشخصی است که شئ يا فـرد در آن است 
ضمن اين که به اين طرف و آن طرف نيز رفت و آمد می کند. خورشيد همان طور که آيه 

توصيف می کند در »مستقـر« خود در حرکت است.
بلکه  البته حرکت فقط به ستاره گان و سيارات کهکشان راه شيری محدود نمی شود 
کهکشان راه شيري، خود با سرعت معينی در فضا در حرکت است. به عبارت بهتر هزاران 

کهکشان و ستاره گان موجود در آن هر يک در مدارهای 
معين خود به طور همزمان در حال گردش اند. نگهداری 
بسيار  منظم،  به صورت  حرکت  حال  در  مجموعه  اين 

شگفت انگيز است.
براي آشنايي بيشتر با پويايي عالم به دنياي بسيار 
خرد و اجزاي عالم، توجه می کنيم تا در آن جا نيز اين 

پويايي را مشاهده کنيم. 
حرکت	در	دنيای	الکترون	ها

همان طور که می دانيد مواد از اجزايي به نام ماليکول تشکيل يافته و ماليکول ها نيز از 
ذرات ديگري به نام اتم ها به وجود آمده است. هر اتم از چند جز خردتري تشکيل شده که 

يکی از آن اجزاء، الکترون نام دارد.

چنانچه می بينيم تمامي اين عالم از ريزترين اجزا 
اين  تکاپو، هستند.  بزرگ ترين آن ها در حرکت و  تا 
بزرگ ترين  و  کوچک ترين  حرکت  و  تالش  پويايي، 
به  عالم  شگفتي های  زيباترين  از  يکي  عالم  اجزاي 

حساب می آيد.

1. سوره يس/38
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ما از اين حرکت ها و پويايی های منظم عالم به وجود آفرينندة آن پی می بريم و در تمام 
عالم هستي نشانه های علم و قدرت او را به طور آشکار مشاهده می کنيم.

در سال های آينده با نمونه های ديگري از اين شگفتي ها آشنا خواهيم شد.

	فعاليت	ها
با توجه به آيات درس مثال هايی از شگفتي های آفرينش را که می شناسيد براي  1 .

دوستان خود بيان نماييد.
. در مورد گردش و چرخش زمين و تاثيرات آن انشايي بنويسيد. 2

	ارزش	یابي			
شويم و  ما هر اندازه در موجودات عالم بيشتر تفکر کنيم، بيشتر با .....................آشنا می . 1

اين شناخت، سبب آشنايی و .................. و .................... روزافزون ما به ..................... می گردد.
قرآن شريف در باره موجودات جهان وجلوه های هستی چه می فرمايد.. 2

ما از اين حرکت ها و پويايی های منظم عالم به وجود .................... 3 آن پی می بريم.
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الهي	پيامبران
آشنايی با پيامبران الهی	هدف:

پرسش: پيامبران الهی چه کسانی بودند و چه اهدافی داشته اند؟

يًما(1  ٌة َبعآَْد الرُُّسليِ َوَكاَن اللَُّ َعزيِيًزا َحكيِ ريِيَن َوُمنآْذيِريِيَن ليَِئلَّ َيُكوَن ليِلنَّاسيِ َعَلى اللَّيِ ُحجَّ )ُرُسًل ُمَبشِّ
ضرورت	بعثت	انبيا:

 از آن جايي که انسان ها نمی توانند تنها با استفاده از عقل راه سعادت خود را بيابند 
لذا خداوند از بين انسان ها، کسانی را برگزيده تا بشر را به سوی کمال و سعادت ابدي 
بشر  به  را   خداوند دستورات  کــه  الهی  برگزيدة  انسان های  اين  به  نمايد.  راهنمايی 
می رساند پيامبر گفته می شود. در روايات اسالمی از پيامبران به رسول و حجت ظاهر 

الهی نيز تعبير شده است. 
پيامبران از طريق وحي با مبدا هستي در ارتباط بوده و تعاليم الهي را از اين طريق 
وحی دريافت می نمايند و پس از دريافت وحي،  تعاليم و آموزه های خداوند را بدون کم 

و زياد به مردم می رسانند.
 سعادت و کمال انسان ها از  طريق ايمان به خداوندهدف اساسي دعوت پيامبران
و معاد بوده است پيامبران با استفاده از آموزه های ديني مردم را تربيت می نمايند. 

آموزه های الهی به تمامی بخش های زنده گی فردی و اجتماعی انسان ها توجه دارد.
 بخشی از داستان زنده گانی حضرت ابراهيم برای آشنايی بيشتر با پيامبران الهی

را باهم می خوانيم.
	دعوت	به	توحيد:

حضرت ابراهيم يکی از پيامبران الهی بود و در شهر بابل زنده گی می کرد.
مردم بابل در ناز و نعمت بسر می بردند آنان به جاي پرستش خداي يگانه، بت هايی را که 
با دست خود می ساختند، می پرستيدند در آن زمان، فرمانرواي بابل نمرود نام داشت در آن 

1.  و رسوالن را فرستاد که نيکان را بشارت دهند و بدان را بترسانند تا آن که پس از فرستادن اين همه رسوالن مردم را بر 
خدا حجتي نباشد و خدا هميشه مقتدر و کارش همه بر وفق حکمت است. سوره نساء/ آيه 165 
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محيط فاسد، ابراهيم  بنا بر قول مشهور نزد کاکاي خود »آذر« زنده گي می کرد.
به همين  ندارد  ارزشي  نزد خداوند هيچ  ابراهيم می دانست که بت ها  حضرت 
جهت تصميم گرفت دعوت مردم به سوي خداوند را آغاز نمايد و ملت خود را از شرك 

و لجن زار مفاسد نجات بخشد.
از  جاهل  مردم  ولي  می کرد  منع  پرستي  بت  از  را  مردم  نيکو  اخالق  با   ابراهيم
پرستش بت ها دست بر نمی داشتند تا اين که آن حضرت مبارزه خود با بت و بت پرستي 

را به طور جدي تر ادامه داده و با شدت از بت و بت پرستی انتقاد می نمود.
ابراهيم با بت پرستی و طاغوت پرستی در همه جا پيچيد. نمرود  آوازه مخالفت 

حاکم سرزمين بابل، فرمان داد فورا ابراهيم را به حضورش بياورند.
ابراهيم را نزد نمرود آوردند. نمرود بر سر ابراهيم فرياد زد و پس از اعتراض به 

کارهای او گفت: خدای تو کيست؟
ابراهيم فرمود: خدای من کسی است که مرگ و زنده گي ام در دست اوست.

نمرود از راه غلط اندازی وارد بحث شد و گفت: اين که در اختيار من است. مــن زنده  
می کنم و می ميرانم. مگر نمی بينی مجرم محکوم به اعدام را آزاد می کنم و اگر بخواهم 
زندانی غير محکوم را اعدام می نمايم. آنگاه دستور داد يک شخص محکوم به اعدام را آزاد 

نمايند و يک زنداني غير محکوم را اعدام کنند.
دستور نمرود اجرا شد ماموران نمرود، يک مجرم محکوم به اعدام را آزاد کردند و يک 

زنداني غير محکوم را اعدام نمودند.
ابراهيم بی درنگ استدالل خود را تغيير داد و گفت: تنها زنده گی و مرگ نيست، بلکه 
صبح گاهان  که  است  کسی  من  خدای  اساس  همين  بر  خداست.  دست  به  هستی  همه 
خورشيد را از افق مشرق بيرون می آورد و غروب، آن را در افق مغرب فرو می برد. اگر راست 
می گويی که تو خدای مردم هستی، خورشيد را به عکس از مغرب بيرون آر و در مشرق 

فرو بر.
نمرود در برابر اين استدالل، آن چنان شد که از سخن گفتن باز ماند. و متوجه شد اگر 
آشکارا با ابراهيم دشمنی کند، رسواييش بيشتر می شود. ناچار دست از ابراهيم کشيد تا در 
يک فرصت مناسب از او انتقام گيرد لذا ماموراني در جاهاي مختلف قرار داد تا با تهديد و 
فشار مردم را از تماس با ابراهيم دور نمايند. و از طرف ديگر در انتظار روزی بود تا ابراهيم 
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را از بين برد.
خداوند در آيات مختلف قرآن از پيامبران خود ياد نموده است. مثال در آياتی از آنان 
با لفظ »عبد« و »عباد« ياد کرده است چنان که در باره، حضرت يوسف می فرمايد: »إيِنَُّه 

َي1« َلصيِ َباديَِنا الآُْخآْ ميِنآْ عيِ
محسنين،  مومنين،  مانند:  اوصافی  با  کريم  قرآن  ديگر  آيات  در  پيامبران  هم چنين 
صالحان و ... به ما معرفی شده است در پرتو اين اوصاف زيبا، جايگاه بلند و واالی پيامبران 

الهی برای ما مشخص می گردد.

	فعاليت	
با چند نفر از دوستان خود داستان حضرت ابراهيم را به صورت تمثيل در بين صنف 

اجرا نماييد.

	ارزشيابی
پيامبران از طريق ............... 1 با مبدا هستي در ارتباط بوده است.

هدف اساسي دعوت پيامبران... و .... 2 از طريق ايمان آنان به مبدا و معاد بوده 
است.

می توان  چيزهايی  چه   3 .ابراهيم داستان حضرت  از  درس  ابتدای  به  توجه  با 
فهميد.

	کارخانه	گی
کتابچه خود  در  را  آن  آيات  و  بيابيد  قرآن  در  را   ابراهيم داستان دعوت حضرت 

يادداشت نماييد.

1. سوره يوسف /آيه24 
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درس ششم                                                                                    

پيامبران	های	گي	ویژه
آشنايی با ويژه گي های پيامبران الهی	هدف:

پرسش	ها
ويژه گي های مهم پيامبران. 1 را نام ببريد.

مفهوم عصمت چيست؟ 2 .

ٌد َفَمنآْ َكاَن َيرآُْجوا ليَِقاَء َربِّهيِ َفلآَْيعآَْملآْ  َا إيِلَُُكمآْ إيَِلٌه َواحيِ َا َأَنا َبَشٌر ميِثآُْلُكمآْ ُيوَحى إيَِليَّ َأنَّ ُقلآْ إيِنَّ
َباَدةيِ َربِّهيِ َأَحًدا1 ريِكآْ بيِعيِ َعَمًل َصاليًِا َوَل ُيشآْ

انسان ها دارند که در اين درس به  پـيامبران الهی، ويژه گی ها و فضايل بر ديگر 
برخی از آن ها اشاره می شود.

دریافت	وحی
همه انسان ها از ادراك حسی و عقلی برخوردارند و آگاهی خود را درباره حقايق جهان 
ـّا پـيامبران افزون بر بهره مندی از اين  هستی، از اين دو راه بـه دسـت می آورنـد، ام
دو نيروی ادراکی، با منبعی ديگر به نام وحی نيز مرتبط اند که هيچ گونه خطا و اشتباهی 
به گونه ای که  از مبداء هستِی سرچشمه می گيرد،   پيامبران ندارد. علم  راه  در آن 
پيامبر درس نخوانده، بـا نـزول وحـی، از واالتـريـن مـعـارف و قـوانـيـن بـرای رشـد و 

تکامل و اداره جامعه بشری آگاه می شود.
معصوم	بودن

از ديـگـر ويـژه گـی های پـيـامـبران، معصوم بودن است. عصمت به معنای دوری 
از هرگونه گناه عمدی و سهوی و اشتباهی اسـت. البـتـه، پيامبران انسان هايـی مختار و 

آزادند، ولی در همان حـال بـه هـيـچ گـناهی آلوده نمی شوند. 
بشر	بودن

يکی ديگر از ويژه گی های پيامبران داشتن جنبة بشری آنان است، آنان در ميان مردم 
می کردند.  عبادت  و  می آشاميدند  آب  می خوردند،  غذا  ديگران  مانند  می کردند.  زنده گي 
تکاليفی که آنان بـه مردم ابالغ می کردند، شامل خود آنان نيز می شد از اين رو آنان نمونه 

انسان کامل و الگوی ديگران می باشند.
 خداوند در قرآن شريف از زبان پيامبر می فرمايد: بگو: جز اين نيست که من بشری 

1. کهف/110
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چون شما هستم که بر من وحی می شود.1
خلوص	و	پایداری

پيامبران، برگزيده گان خداوند هستند آنان در کار خود انگيزه و هدفی جز رضای 
انجام رسالت خويش استقامت و پايداري بی نظير  از اين  رو، آن ها در  خداوند ندارند. 
نّيت  پايداري و استقامت شان بوده است. همين خلوص  آنان پشتوانه  اند خلوص  نموده 
موجب می شد که حضرت موسی با تمام مشکالت مبارزه نموده و دين الهی را در بين 

قوم خود تبليغ نمايد در اين جا قسمتی از داستان آن حضرت را با هم مطالعه می کنيم.
2موسی	حضرت

ابراهيم خليل ظهور  حضرت موسی سومين پيامبر اولواالعزم است، او بعد از 
کرد. نام و فرازهای برجسته اي از زنده گی ايشان چندين بار در قرآن کريم بيان شده است. 

و حال می پردازيم به بخشی از زنده گانی آن حضرت:
فرعون طاغوت خودسر و مغرور مصر بود. او مردم را به دو طبقه مستضعف و مستکبر 
به نام سبطيان و قبطيان، تقسيم نموده بود. قبطيان همان فرعونيان بودند که در اطراف 
فرعون به هوس بازی و عيش و نوش و ظلم و ستم سرگرم بودند و همه اختيارات کشور در 
دست آن ها بود. سبطيان طبقه پايين اجتماع و ستم ديدگان بودند که همواره زير چنگال 

فرعونيان، رنج می\بردند.
به اين ترتيب نژاد پرستی عجيبی در کشور مصر، حکم فرما بود. سال های طوالني اين 
وضع نابسامان ادامه داشت تا اين که خداوند بر بنی اسرائيل لطف کرد و پيامبری براي 

آنان فرستاد تا آن ها را از زير بار بی داد گری های فرعون نجات بخشد.
وقتی که موسی به پيامبری رسيد پروردگار به او وحی کرد: »بسوی فرعون برو که او 

طغيان کرده است.3«
موسی می دانست که با رفتنش به سوی فرعون و دعوت او به ايمان، با خطرهای زيادی 
روبرو خواهد شد. لذا از پروردگار خود خواست تا به وسيله وزيری از خاندانش پشت او را 
محکم گرداند آن حضرت به درگاه خداوند چنين درخواست کرد: »پروردگارا سينه ام را 
گشاده گردان و کار مرا آسان کن و گره از زبانم بگشای تا سخنم را بفهمند و برايم وزيری 

از خاندانم قرار ده - برادرم هارون را - پشتم را به وسيله او استوار فرما4«.
 دعای حضرت را اجابت نمود هارون به سوی اقامت گاه برادرش موسی خداوند

حرکت نمود تا در کار رسالت و تحمل مشکالت، او را ياری دهد.
با نرمی صحبت  با فرعون  ابتدا  خداوند به موسی و هارون وحی نمود که در 

1. کهف/110
2. قصه های قرآن نوشته محمد ابوالفضل ابراهيم، السيد شحانه، علي محمد البجاوي ترجمه مصطفي زماني- انتشارات الزهرا 

صفحات 65 الي 73 و داستانهای خواندنی از پيامبران اولواالعزم، محمد محمدی اشتهاردی
3. سوره )شعراء:29-32 و 34(

4. سوره طه: آيه 25 - 29 
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نماييد و او را به سوی پروردگار بخوانيد شايد که ايمان بياورد.
فرعون دعوت آن دو پيامبر الهی را نپذيرفت و از آن ها درخواست معجزه نمود.

موسی عصايی را که در دست داشت به زمين انداخت عصا به اژدهايی ترسناك تبديل 
گشت به طوری که فرعون و اطرافيان به وحشت افتادند ولی فرعون باز هم ايمان نياورد و 

بار ديگر درخواست معجزه نمود.
اين بار موسی دست در گريبان خود نمود و زمانی که دست خود را برآورد ناگهان 

شعاعی خيره کننده از آن ديده شد به طوری که چشم ها را خيره می نمود.
ايمان نياورد بلکه به آن دو پيامبر خداوند نسبت  با ديدن اين معجزه نيز  فرعون 
جادوگری و ساحری داد سپس دستور داد تا ساحران را در روز موعود جمع نمايند تا با 

معجزات الهی آن حضرت به مبارزه برخيزند.
فرعون با ديدن تمام معجزات، به خدای موسی و هارون ايمان نياورد و به آزار و 
اذيت بنی اسراييل ادامه داد تا عاقبت گرفتار عذاب الهی شد و با لشکريان خود در دريای 

نيل غرق گشت و اين است عبرتی برای ستم گران.

																											
	فعاليت	

1. در مورد داستان زنده گی حضرت موسیدر گروه های 3 نفری باهم بحث وگفتگو 
نماييد.

2. در مورد هر يک از ويژه گي های پيامبران با يکی از دوستان خود بحث نماييد.

	ارزش	یابی
پـيامبران. 1 با منبعی ديگر به نام ... نيز مرتبط بود که هيچ گونه ... و ... در آن راه 

ندارد.
در اسالم، ارزش هر کاری در گرو ............. 2 آن کار است.

را ذکر نموده و يک مورد را شرح  3 .چهار مورد از ويژه گی های عمومي پيامبران
دهيد.

	کارخانه	گی
برای  و  بيابيد  را   پيامبران ديگر  ويژگی های  کريم  قرآن  يا  و  کتب  به  مراجعه  با 

دوستان خود شرح دهيد.
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درس هفتم                                                                                    

اولوالعزم	پيامبران

 آشنايی شاگردان با انواع پيامبران	هدف:
پرسش: مفهوم اولوالعزم چيست؟

 1... َعزآْميِ ميَِن الرُُّسليِ
بيِآْ َكَما َصَبَ ُأوُلو الآْ َفاصآْ

خداوند پيامبران زيادي براي راهنمايي و هدايت هر قومي فرستاده است هر يک از 
 ،می باشد. بسياری از پيامبران دارای مرتبه  ای خاصی نزد خداوند اين پيامبران
پيامبر تبليغی بوده اند بعضی از آن ها دارای مقام رسالت و تشريع بوده که به عنوان رسول 
خوانده می شدند و بعضی ديگر عالوه بر اين درجات، به مقام امامت نيز رسيده اند. مثال 

حضرت ابراهيم  که پس از گذراندن سخت ترين آزمايش ها به اين مقام واال رسيد2.
پيامبران	و	قرآن

از  بعضی  سرگذشت  نيز  و  است  شده  ذکر   پيامبران از  تعدادی  نام  قرآن  در 
قرآن  در  است، هم چنين  آمده  قرآن  در  ايشان  نام  ذکر  بدون  مانند خضر   پيامبران
کريم، گروهی از پيامبران خدا به عنوان »اولواالعزم« معرفی شده اند. خداوند در 
قرآن شريف از پيامبران اولواالعزم )صاحبان اراده محکم ( چنين ياد نموده است؛ پس 

همان گونه که پيامبران نستوه صبر کردند صبر کن...
اولواالعزم مشخص نشده است. به حسب روايات،  در قرآن ويژه گي های پيامبران 
پيامبران اولواالعزم پنج تن بوده اند3. که نام آن ها به ترتيب حضرت نوح، حضرت 
 و حضــــرت محمد بن عبداهلل حضرت عيسی ،حضرت موسی ،ابراهيم
می باشد. عالوه بر صبر و استقامت ممتاز پيامبران اولوالعزم که قرآن کريم به آن اشاره 

کرده است ويژگی ديگر ايشان داشتن کتاب و شريعت مستقل می باشد.
ميان  فاصله  در  آنان  می دادند  انجام  را  تبليغ  وظيفه  فقط   پيامبـران غالب 

1. احقاف /آيه 135
2. و اذ ابتلی ابراهيم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذريتی قال ال ينال عهدی الظالمين  سوره 

بقره،آيه 124
3. ر.ك: بحار االنوار: ج 11, ص 33 ـ 34, و معالم النبوه: ص 113
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تفسير  و  اجرا  ترويج،  تبليغ،  آنان  کار  و   اند  پيامبران صاحب شريعت مبعوث شده 
خاتم   اسالم پيامبر  نهايت،  در  است  بوده  اولوالعزم  يا  تشريعی   پيامبران شريعت 

نبوت صاحب شريعت و تبليغی بوده است.
براي آشنايي بيشتر با پيامبران الهی در اين درس به بخشی از داستان زنده گانی 

يکی از پيامبران اولوالعزم يعنی حضرت عيسی می پردازيم.
1عيسی	حضرت

حضرت عيسی با تحمل مشکالت، مردم را به خدا پرستی دعوت می نمود، تبليغات 
آن حضرت و افزايش پيروان او، موجب شد که رهبران يهود توطئه قتل آن بزرگ مرد را 

فراهم سازند، آن ها برای اجرای اهداف شوم خود از پادشاه روم کمک طلبيدند.
با آگاه شدن آن حضرت از توطئه دشمن، ايشان با ياران مخصوصش در مخفیگاه ها     

به سر می بردند تا از گزند دشمن محفوظ بمانند.
سرانجام فردی مکان عيسی را به دشمن نشان داد تا آن حضرت را دستگير کرده 

و به دار بياويزند.
عيسی با ياران مخصوص در باغی مخفی شدند وقتی که شب فرا رسيد جاسوسان 
و جالدان دشمن از در و ديوار وارد باغ شدند و حواريون را احاطه کردند. در چنين لحظه 

حساسی خداوند عيسی را ياری کرد و وجودش را از چشم مهاجمان پوشانيد.
دشمنان مردی را که شباهت زيادی به عيسی داشت، به جای آن  حضرت دستگير 
نمودند. آن مرد همان کسی بود که مخفی گاه حضرت عيسی را به ماموران حکومت 
نشان داده بود ولی سر انجام خود او دستگير شده و به دار آويخته و اعدام شد قيصر روم، 

وزيران و لشکريان پنداشتند عيسی را کشته اند.
که  دارند  اعتقاد  مسيحيان  حتی  شد،  اعدام   عيسی که  شد  منعکس  جامعه  در 
عيسی مصلوب و به دار آويخته شده است اما طبق صريح قرآن او کشته نشده و بدار 
هم آويخته نشده است، بلکه خداوند او را زنده به سوی خود برده است. قرآن کريم در 
اين باره  می فرمايد: نه عيسی را کشتند و نه به دار آويختند، ولی امر بر آن ها مشتبه 

شد2.

1. قصه های قرآن نوشته محمد ابوالفضل ابراهيم، السيد شحانه، علي محمد البجاوي ترجمه مصطفي زماني- انتشارات الزهرا 
صفحات 65 الي 73 و  داستان های خواندنی از پيامبران اولواالعزم، محمد محمدی اشتهاردی

2. ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم
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	فعاليت

شاگردان در مورد مفهوم اولوالعزم و مصداق های آن گفتگو نمايند.

	ارزش	یابی
بعضی از پيامبران دارای مقام رسالت و تشريع بوده که به عنوان ................ 1 خوانده       

می شدند.
به حسب روايات پيامبران اولواالعزم. 2 چند تن بوده اند.

عالوه بر صبر و استقامت ممتاز پيامبران اولوالعزم. 3 که قرآن کريم به آن اشاره 
کرده است ويژه گی ديگر ايشان ..................... و ....................... می باشد.

	کارخانه	گی
آيات داستان اين درس را در قرآن بيابيد و ترجمه آن را براي هم صنفي های خود قرائت 

نماييد.
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درس هشتم                                                                                    

امامت

هدف:	آشنايی با مفهوم و ويژه گی های امامت
	پرسش	ها

1- امامت يعنی چه؟ 
2- امامان چند تن بوده اند؟

ُلَك ليِلنَّاسيِ إيَِماًما َقاَل َوميِنآْ ُذرِّيَّتيِ َقاَل  يَم َربُُّه بيَِكليَِماٍت َفَأتَُّهنَّ َقاَل إيِنِّي َجاعيِ َوإيِذيِ ابآَْتَلى إيِبآَْراهيِ
اليِيَِي.1 َل َيَناُل َعهآْديِي الظَّ

پيامبر اکرم پس از 23 سال سعی و کوشش بسيار در تبليغ شريعت اسالم و تأسيس 
مدينه فاضله، در اوايل سال يازدهم هجری ديده از جهان فروبست. با رفتن آن حضرت، هر 
چند وحی و نبوت پايان يافت، ولی وظايفی )غير دريافت و ابالغ وحی(  که بر دوش پيامبر 
بود مسلماً پايان نيافت،  در نتيجه پس از درگذشت ايشان، شخصيت های آگاه و وارسته 

ای، به عنوان پيشوای مسلمانان، انجام اين وظايف را بر عهده گرفتند2.
ویژه	گی	های	امام

»امام« به معنی پيشوا و رهبر مسلمانان است، و در اصول عقايد »امام معصوم« به کسی 
گفته میشود که در همه چيز غير از دريافت و ابالغ وحی، جانشين پيامبر است، با اين 
توضيح که پيامبر مؤّسس مکتب می باشد، و امام، حافظ و پاسدار مکتب، بر پيامبر وحی 
نازل میگردد ولی امام تعليماتش را از پيامبر میگيرد، و دارای علم فوق العاده ای است. 
و  معنوی  واالی  بسيار  مقام  يک  بلکه  نيست،  ظاهری  حکومت  مقام  يک  تنها  امامت  البته 

روحانی می باشد. با توجه به تعريف امامت به بعضی از ويژه گی های امام اشاره می کنيم. 
علم	امام3

امام بايد نسبت به تمام اصول و فروع اسالم و احکام و قوانين آن و معنی و تفسير قرآن،آگاهی 
کامل داشته باشد، و علم او نسبت  به آن علوم جنبه الهی دارد و از پيغمبر اسالم به او می رسد. 
چنانچه پيامبر می  فرمايد: »انا مدينة العلم و على بابها« )من شهر علمم و علی دروازه ورود 

به آن شهر(.
عصمت	امام

امام بايد از هر گناه و خطا معصوم باشد زيرا غير معصوم نمی تواند به طور کامل مورد 

1. سوره بقره،آيه 124
2. بخش هفتم کليات عقايد 6

3. اعتقاد ما
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اعتماد واقع شود و مردم نمی تواند اصول و فروع دين را به طور کامل از او اخذ نمايند.
منصوص	بودن	امام

جانشين پيامبر بايد منصوص باشد، يعنی با تصريح و نص پيامبر و نيز تصريح 
هر امامی نسبت به امام بعد، تعيين گردد، به تعبير ديگر: امام نيز مانند پيامبر از سوی 

خدا )به وسيله پيامبر( وظيفه هدايت را عهده دار می شود.
پيامبر  صحابی  انصاري  اهلل  عبد  بن  جابر  زبان  از  حديثی  در  دوازده گانه  امامان  نام های 
اسالم اين گونه بيان شده است: نخستين آن ها علی بن ابی طالب، سپس فرزندش امام 
حسن مجتبی، سپس فرزند ديگرش حسين بن علی سيد الشهداء و بعد فرزندش علی 
بن الحسين و سپس فرزندش محمد بن علی الباقر و بعد فرزندش جعفر بن محمد 
 و سپس فرزندش علی بن موسی الرضا و سپس فرزندش موسی بن جعفر الصادق
و بعد فرزندش محمد بن علی التقی و سپس علی بن محمد النقی و بعد حسن بن 
علیالعسکری و آخرين آن ها محمد بن الحسن المهدی)عج( است و ما معتقديم او هم 

اکنون زنده می باشد.

	فعاليت
شاگردان در گروه های 4 نفری درباره ي مفهوم امامت بحث نموده نتيجه را در صنف 

بيان کنند.

	ارزش	یابي
، شخصيت های آگاه و وارسته ای، به عنوان ...،  1 .پس از درگذشت پيامبر اسالم

انجام وظايف پيامبر را برعهده گرفتند.
امام به معنی ... و ... مسلمانان است، و در اصول عقايد امام معصوم به کسی گفته  2 .

میشود که در ... پيامبر است. 
ويژه گی های امام. 3 را نام ببريد.

نام های امامان دوازده گانه در حديثی از زبان... صحابی پيامبراسالم. 4 بيان شده است.

	کارخانه	گی

با استفاده از کتب ديگر اعتقادی يا اوليای خود در مورد ضرورت و ويژه گی های امامت 
تحقيق نماييد.
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علی	امام 	 

آشنايی با زنده گی امام علی	هدف: 
پرسش	:	در مورد شخصيت امام علی چه می دانيد؟

دو  و   زهرا فاطمه  همسرش  و   طالب ابی  بن   علی  می دانيم  که  همان طور 
فرزندش امام حسن و امام حسين از خاندان و اهل بيت پيامبر اسالم هستند که 
تمام مسلمانان بر دوست داشتن و بزرگ داشت آنان اتفاق نظر دارند. تاريخ زنده گی آنان 

نيز شايستگی ايشان را به ثبوت می رساند.
والدت	و	کودکی	

امام علي، روز سيزدهم ماه رجب، سی سال پس از تولد پيامبر در شهر مکه به 
دنيا آمدند. پدرش ابوطالب و مادرش فاطمه دختر اسد است.

بر عهده  را   ابی طالب بن  علی  اميرالمؤمنين  تربيت دوران کودکي   اکرم نبي 
گرفتند و ايشان را بر راه و روش خود پرورش دادند. علی خود در اين باره می فرمايد: 
»شما قدر و منزلت مرا به سبب خويشاوندی نزديک، مقام بلند و احترام مخصوص از رسول 
بوی  از  پرورش می داد  کنار خود  در  مرا   زمان کودکی، رسول خدا خدا می دانيد 

خوشش مرا خوشبو می کرد... 1« 
هنگامي که پيامبر اسالم به پيامبري رسيدند، اولين اشخاصی که به ايشان ايمان 

آوردند و اسالم را پذيرفتند، حضرت خديجه، و حضرت علی بودند.
کنار              در   علي داشتند  حضور  مدينه  و  مکه  در   اسالم پيامبر  که  مدتي  در 

آن  حضرت قرار داشتند و در تمامي شرايط به ايشان کمک و ياري می نمودند.
علی	حضرت	فضایل

دانشمندان اسالمی معتقد اند که امام علی به کتاب خدا و سنت پيامبر؛ داناترين، 
در جهاد در راه حق؛ فداکارترين، در پند و اندرز و سخنوری، بليغ ترين فرد بوده است.

سيد شريف رضي، تعدادي از خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار امام را در کتابي به نام 
1. نهج البالغه ج 2 )خطبه قاصعة( ص 157
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»نهج البالغه« جمع آوري نموده است. نهج البالغه  نشان دهندة گسترده گی دانش حيرت 
آور اين امام بزرگ وار است، همچنين اين کتاب پر ارزش  گواه صحت حديثي است که از 
پيامبر خدا  در مورد علي نقل شده است. پيامبر اسالم می فرمايند: »من شهر 
علمم و علی عليه السالم دروازه آن، پس هر کس آهنگ آن شهر کند، بايد از دروازه آن 

وارد شود1« چنانچه موالنا جاللدين بلخی می فرمايد:
     راز بگشا ای علی مـــــرتضی      ای پس از سوء القضا حسن القضا

    چون تو بابی آن مدينه علم را      چون شعاعـــــــی آفتاب حلم را 
     باز باش ای باب برجويای باب       تا رسد از تـــو قشور  اندر  لباب
      باز باش ای باب رحمت تا ابد       بارگاه ما له کفــــــــــوا احــد

نهج البالغه عميق ترين مفاهيم اعتقادی را برای ما شرح می دهد و ما را به تفکر در 
آفريده های خداوند دعوت می کند و از طرفي ديگر زيبايی های فضائل معنوي را به گونه اي 
ترسيم می نمايد که همه گان شيفته اخالق اولياي الهي می شوند و آرزو می کنند که خود، 

جزو آنان باشيم.
 بيشتر روزها را به روزه داري و شب ها را به عبــــادت و بنده گي خداوند علي
دعاهاي   از  يکي  می نمودند  نياز  و  راز  خود  خداي  با  دل شب ها  در  ايشان  می  گذراندند، 
شريف آن حضرت دعاي کميل می باشد که آن حضرت به يکي از ياران خود به نام کميل 

آموخت. اين دعا نهايت وابستگي آن حضرت به خداي  متعال را نشان مي  دهد.
آن حضرت نه تنها سرچشمه علمی و فکری مسلمانان، بلکه پناه گاه و  پشتوانه فقرا 
و محتاجان به شمار می آمد. کمک های امام به مردم به امور مالی منحصر نمی شد بلکه 
ايشان در تمام جنبه های زنده گی ياور مردم بودند، بيماران را عيادت و يتيمان را سرپرستی 

می نمودند، به گونه اي که مهر ايشان کوچک و بزرگ را شامل می گشت.
امام علي، در تمام مراحل زنده گي خود براي حفظ و تبليغ اسالم بي نهايت تالش و 
 ،کوشش نمودند. زماني که مسلمانان براي خالفت با آن حضرت بيعت نمودند امام علي
 براي برقراري عدالت و گسترش اسالم تالش بسيار نمودند. اقدامات و توجه امام علي

به عدالت در بين مردم، باعث اعتراض عدة شد که در نتيجه در مقابل امام قرار گرفتند. 

1. سيد حامد نقوي/ خالصه عبقات االنوار/ ج 1ص19
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امام علي، در شب بيست و يکم رمضان در سن شصت و سه سالگي در  عاقبت 
شهر کوفه در محراب عبادت به شهادت رسيدند. قبر شريف آن حضرت در نجف اشرف 

می باشد.

	فعاليت
گفتگو  و  بحث  باهم  نفری  دو  به صورت   علي امام  شخصيت  مورد  در  شاگردان 

نمايند.

	ارزش	یابي
امام علي، روز ...، سی سال پس از تولد پيامبر. 1 در شهر ... به دنيا آمدند.

علي اولين مردي بود که به پيامبر اسالم. 2 ... آورد و ... را پذيرفت.
سيد شريف رضي، تعدادي از خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار امام را در کتابي به  3 .

نام ... جمع آوري نموده است.
چگونه کتابی است توضيح دهيد. نهج البالغه . 4

	کارخانه	گی
شاگردان در مورد فضايل علي پنج سطر بنويسند.
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زهرا	حضرت

آشنايي با زنده گي حضرت زهرا	هدف:
پرسش:	در مورد زنده گي حضرت زهرا چه می دانيد.

َطيآَْناَك الآَْكوآَْثَر1 إيِنَّا َأعآْ
می شدند  اندوه گين  پسران،  مرگ  از   خديجه و   پيغمبر که  ميزان  همان  به 
دشمنان شادمان می گشتند با تمسخر پيامبر اسالم را با عنوان »ابتر« يعنی مقطوع 

النسل صدا می زدند.
خداوند به پيغمبرش بشارت داد و در پاسخ دشمنان رسولش، سوره »کوثر« را نازل 
فرمود: »ای محمد! ما کوثر)خير کثير( را به تو داديم. پس برای خدا نماز بگزار و قربانی 

کن. بدرستی که دشمن تو ابتر و مقطوع النسل خواهد شد نه تو«2.
تولد	و	کودکی

در روزگاری که زنده به گور کردن دختران، مايه مباهات مردم جزيرة العرب بوده و 
در گذر زمان، به رسوم اجتماعی آن ها تبديل گشته بود، خداوند پيامبر را به تولد 

فاطمه زهرا بشارت داده و وجود گرامی اش را منبع خير کثير، معرفی می نمايد.
اما خواست الهي بر آن بود که در خانه  پيغمبر اسالم دختری متولد شود که نسل 
پيغمبر از طريق اين دختر استمرار يابد و با گفتار و رفتار خود باعث جاويدانگي نام 
 گردد. و ارزش دختر و زن را به بشريت نشان دهد. هنگامی که زهرای اطهر  پيامبر

به دنيا آمد. وعده  خدا جامه عمل پوشيد.
فاطمه دختر رسول خدا، و خديجه کبري است. بين مورخين مشهور است 
که فاطمه روز جمعه بيستم ماه جمادی الثانی سال پنجم بعثت در مکه  تولد يافته 
است. حضرت زهرا در کنار پدرش، رسول خدا و در خانه نبوت تربيت يافت، دوران 

شير خواره گی و ايام کودکی زهرا در اوضاع سخت آغاز اسالم، گذشت.

1. ما به تو کوثر داديم. کوثر/1
2. سورة کوثر
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فرا گرفتن  برای  با شور و هيجان  تازه مسلمان ها هر روز  بود که  نبوت مرکزی  خانه 
آيه  های قرآن و آموختن نماز نزد پيامبر می آمدند. و درس هايی از اخالق قرآنی را از 

پيامبر می آموختند.
درس هايي که پيامبر خدا به مردم می آموختند، چنين بود:

ای مردم! همه در برابر خدا و حکم الهی يک سانيد، کسی بر ديگری برتری ندارد. برده 
با برده گان، اسيران و  ارباب در پيش گاه حق تعالی مساوی هستند. شما وظيفه داريد  و 

مستمندان، خوش رفتار باشيد.
به دختران چون پسران احترام بگذاريد و با آنان درشتی نکنيد!

شخصيت حضرت زهرا در چنين خانه شکل گرفت.
امام  فرزندش،  دو  و  پدرش، شوهرش  است که خودش،  بانويی  زهراتنها  حضرت 

حسن و امام حسين معصوم بوده است.
و    پيغمبر يعنی  اسالم  اول  خانه ی شخص  در  را  کودکی خويش  دوران   زهرا
دوران فاميلي را در خانه شخص دوم اسالم يعنی خانه ی علی بن ابی طالب گذراند. 
در اين دوران کوتاه، دو پسر معصوم يعنی حسن و حسين و دو دختر شجاع و فداکار، 

مانند زينب و ام کلثوم را تربيت کرد.
عالمه اقبال الهوری مي گويد: 

از سه نسبت حضرت زهرا عزيز       مريم از يک نسبت عيسی عزيز 
      نورچشم رحمــــــة للعـــالمين          آن امام اولين و آخــــــــرين 
      بانوی آن تاجــــــدار هل اتی          مرتضی مشکل گشا شيــر خدا
       مادر آن مرکــــز پرکار عشق           مادر آن کاروان ساالر عشـــق

رسول خدا بيش از حد معمول، نسبت به فاطمه اظهار محبت می نمود. زيرا آن 
حضرت می دانست که فاطمه مادر امامان و پيشوايان دين است1.

او را  پيغمبر در مورد فاطمه می فرمود: فاطمه پاره ی تن من است. هر کس 
خشنود کند مرا خشنود کرده و هر کسی او را اذيت کند مرا اذيت کرده است. عزيزترين 

مردم نزد من فاطمه است2.

1. زنده گانی حضرت زهرا جلد اول ترجمه و تحقيق از جلد 43 بحاراالنوار عالمه محمد باقر مجلسی مترجم و محقق: 
محمد روحانی زمان آبادی

2. ]مناقب ابن شهر آشوب ج 3 ص 332.[
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خانة علی و فاطمه کانون صفا و صميميت بود. زن و شوهر با کمال صداقت در 
امور فاميلي، همکاري می کردند. آنان در آغاز زنده گی خدمت رسول اکرم رسيدند و از 

ايشان خواهش کردند که کارهای خانه را در ميان شان تقسيم کند. 
انجام دهد و کارهای خارج   فرمود: کارهای داخل خانه را فاطمه رسول خدا

خانه را بر عهدة علی گذاشت.

	فعاليت
شاگردان متن درس را مطالعه نموده و در گروه های 3 نفری بحث و گفتگو نمايند.

	ارزش	یابي
را نازل فرمود. خداوند در پاسخ دشمنان پيامبر سوره ............... . 1

است. فاطمه دختر ............... و ................ 2
حضرت زهرا. 3 تنها بانويی است که خودش، پدرش، شوهرش و دو فرزندش، 

امام حسن و امام حسين ................. بوده است.
دم می آموختند، چه بود؟ درس هايي که پيامبر خدا به مر. 4

	کارخانه	گی
با توجه به درس، پنج خط در مورد زنده گي حضرت  زهرا بنويسيد.
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درس يازدهم                                                                                    

معاد
 هدف:	آشنايي با مفهوم و داليل معاد

پرسش:	در باره معاد چه فکر می  کنيد؟

َياَها  َتزَّتآْ َوَرَبتآْ إيِنَّ الَّذيِي َأحآْ َاَء اهآْ َعًة َفإيَِذا َأنآَْزلآَْنا َعَليآَْها الآْ َوميِنآْ َآَياتيِهيِ َأنََّك َتَرى الآَْرآَْض َخاشيِ
ٍء َقديِير1 وآَْتى إيِنَُّه َعَلى ُكلِّ َشيآْ لَُآْييِي الآَْ

برگ های زرد درختان يکي يکي از شاخه ها جدا شده و بر زمين می افتد با افتادن هر 
برگي، سردي زمستان نيز بيشتر احساس می شود. در مدت کوتاهي سوز و سرما به جاي 

طراوت و شادابي می نشيند....
ولي آيا هميشه چنين خواهد بود؟

کم کم اين فکر در ذهن جاي می گيرد که آن شور و نشاط و شادابي گذرا و بيهوده 
بوده است!

در اعماق نااميدي، ناگهان!
ناگهان! زمين مرده حرکتي می نمايد، از آسمان باران فرو می ريزد و درختان شکوفه 

می دهند و غنچه ها يکي يکي شکوفا می شوند و...
آري، بهار آمده است. بهار خرم و خندان.

بهاري  از مرگ  بعد  نيز  انسان ها  براي  يا  بهار فقط مخصوص طبيعت است و  آيا  ولي 
خواهد بود؟ چگونه؟

يکی از مسائل مهمي که هميشه مورد توجه بشر بوده است زنده گی بعد از مـــــرگ 
می باشد. آثار به جاي مانده از انسان های گذشته نشان می دهد که تقريبا همة انسان ها به 
نحوي به زنده گي پس از مرگ اعتقاد داشته اند و از طرفي باور به معاد از اساسی ترين 

مسائل دينی به حساب می آيد.

1 . از جمله نشانه های قدرت الهی آن است که زمين را رام فرمان می يابی آن چنان که هرگاه باران بر آن بباريم به نشاط آيد و 
گياه برآورد. آن که زمين را زنده کند هم او  مرده گان را حيات مجدد بخشد که او به هر چيزی توانا است. فصلت/39
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مفهوم	معاد
يعني  معاد  اصطالح،  در  و  بازگشتن است1.  معنای  به  عود  ريشه  از  »معاد«  کلمه ي 
بازگشت انسان به سوي مبدا هستي؛ انساني که در اين دنيا زنده گي می کند بعد از مرگ 
نيست و نابود نمي شود بلکه انسان بعد از مرگ وارد عالم برزخ می شود سپس روزي فــرا 
می رسد کــه همة انسان ها دوباره زنده می شوند و در محضر خداوند، حاضر شده و در 
آن جا به اعمال و کارهاي آنان رسيده گي می شود عده اي که در دنيا اعمال نيک انجام داده 
خوشبخت و سعادتمند می گردند و عده اي ديگر که در دنيا کارهاي ناپسند کرده اند به 

ب می گردند. کيفر کار بد خود رسيده و ُمَعذَّ
دليل	معاد

دارند  جاويدانگي  به  ميل  خــــود  جان  عمق  در  ناخودآگاه  طور  به  انسان ها  همه ي 
و نمی توانند بپذيرند که با وجود مرگ و پوسيده شدن جسم آنان، انسانّيت و شخصّيت 
واقعی آنان نيست و نابود می گردد. ميل به جاويدانگي و بقا در وجود انسان يک امر فطري 
و واقعي می باشد. اين دنيا جاويدانه نيست در نتيجه پاسخ دادن به ميل جاويدانگی در اين 

دنيا ممکن نيست.
پيامبران	پاسخ

به تمام نيازهاي غريزي و فطري به دو گونه می توان پاسخ داد؛ پاسخی واقعی و دائمی 
و يا پاسخی کاذب و موّقت. مثاًل شخصی که احساس تشنگی می کند، هم می توان او را به 
چشمه های زالل آب گوارا هدايت نمود و هم می توان او را به سراب و آب  نماهای دروغين 

راهنمايي کرد.
پيامبران الهي ميل به جاويدانگي در وجود انسان ها را تاييد نموده اند و می گويند: 
انسان ها با مرگ نيست و نابود نمي شوند بلکه مرگ مانند پلي است که انسان را از اين عالم 

به عالم ديگر که جاودانه است منتقل می نمايد.
در تعاليم انبيا چنين آمده که  خداوند انسان ها را براي هدفي آفريده و هدف 
اصلي از آفرينش انسان رسيدن به کمال نهايی می باشد. برای آن که انسان به هدفش برسد، 
تمام امکانات در اختيار او قرار داده شده است تا انسان براي رسيدن به اين هدف واال از اين 
امکانات استفاده نمايد در مقابل آن، خداوند به انسان بشارت و هشدار داده که کار نيک 

1. المنجد ماده "عود"
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و بد تو در هر شرايط و به هر مقداری که باشد، زير نظر است و مورد حساب قرار میگيرد1 
و انسان در گرو عمل خويش است2 حّتی از گوش، چشم و دل انسان بازپرسی می شود3 و 

خداوند پاداش نيکوکاران را ضايع نمیکند4.
اين  پاسخی است که انبياء به اين ميل فطری انسان ها داده اند.

																									

	فعاليت

شاگردان در باره معاد و ادلة آن در گروه های 3 نفری باهم بحث و تبادل نظر نمايند.

	ارزش	یابي

1. يکی از مسائل مهمي که هميشه مورد توجه بشر بوده .......................... می باشد.
2. معاد را تعريف نمايند.

3. در مکتب انبياء ميل به جاويدانگی چگونه پاسخ داده شده است؟

1. »َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيًا َيَرُه ��7 َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرًّا َيَرُه« الزلزله/7و8
2. »ُكلُّ َنْفٍس بَِا َكَسَبْت َرِهيَنٌة« املدثر /38

ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئواًل« االسرا /36 3. »ِإنَّ السَّ
4. »َفِإنَّ اللََّ اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُِْسِننَي« يوسف /90
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درس دوازدهم                                                                                      

رابطه	دنيا	و	آخرت

هدف:	آشنايي با رابطه دنيا و آخرت
پرسش:	بين زنده گي در اين دنيا و زنده گي در عالم آخرت چه رابطه اي وجود دارد؟

نآَْد اللَّي1ِ ُكمآْ ميِنآْ َخيآٍْ َتيُِدوُه عيِ ُموا ليَِنآُْفسيِ  َو َما ُتَقدِّ

از پيامبر اکرم و پيشوايان معصوم در مورد دنيا و آخرت احاديث فراواني به دست ما 
رسيده است. در رواياتي، دنيا به عنوان مزرعه آخرت معرفي شده است. در اين درس برآنيم که به 

دنيا به عنوان مزرعه اي براي آخرت نگاهي بيندازيم.
دنيا	در	قرآن

قرآن کريم در آيات فراوانی دنيا را به شدت سرزنش کرده و از آن به عنوان يک زنده گانی فانی و 
ناپايدار ياد کرده است2. در عين حال، اين کتاب الهی، آسمان و زمين و کوه و دريا و صحرا و نبات و 
حيوان و انسان را با همه نظام ها و حرکت هايی که دارند، باطل نمی شمارد، بلکه اين نظام را نظام راستين 

و حق می داند3. 
هم چنين از آيات ديگري استفاده میشود که خدای مهربان دنيا را برای بنده گانش به منزله ی 
ُكمآْ  ُموا ليَِنآُْفسيِ مزرعه و کشتزار برای آخرت قرار داده است. قرآن کريم چنين می فرمايد: )َو َما ُتَقدِّ

نآَْد الِل4؛ يعني هر کاری که برای خويش فرستيد آن را نزد خدا می يابيد(. ميِنآْ َخيآٍْ َتيُِدوُه عيِ
در حديثي پيامبر گرامي اسالم دنيا را به عنوان مزرعه اي براي آخرت معرفي می نمايند آن 
حضرت می فرمايند: دنيا مزرعه ی آخرت است. الدنيا مزرعة الخرة5. )اين روايت دنيا را کشتزار 
براي آخرت معرفي می کند. يعني توسط اين دنيا ما می توانيم آخرت خود را آباد کنيم. در اين 
حديث، دنيا به عنوان محل گذر و وسيله اي براي آخرت می باشد. اين نوع نگرش ما به دنيا، باعث 

کمال و واقع بيني انسان ها می شود.
حال بايد بدانيم که دنيا مزرعه ي آخرت است يعني چه؟

1. و هر کاری که برای خويش فرستيد آن را نزد خدا می يابيد( ،سوره بقره ،آيه.)110 
2. کهف 46 

3. ابراهيم 19 
4. سوره بقره، آيه )110(.

5. کنوزالحقائق، مناوی، باب دال-عوالی الآللی، 267 / 1 : الفصل العاشر ، حديث؛ 66 بحار االنوار ، 148 / 70 : باب. 124 
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علی در مورد رابطه ي دنيا  و آخرت می فرمايند: َو ايِنَّ  اليوَم عمَل و ل حساَب و غدًا حساُب و 
ل عمَل1.

يعني امروز روز کار و عمل است و در اين دنيا روز حساب نيست و فردا روز حساب رسي است 
و در آن روز روز عمل نيست.

اين  در  انسان  رفتارهای  به  وابسته  آخرت،  شقاوت  و  سعادت  که  می فهميم  حديث  اين  از 
و  عالم، تالش  آن  در  عالم آخرت  نعمت های  آوردن  به دست  برای  نمي تواند  انسان  و  دنياست. 
فقط  آخرت  عالم  در  و  نمايد  آماده  دنيا  اين  در  می تواند  هر چه  بايد  انسان  بلکه  کند  کوشش 

می تواند از حاصل کشت خود در اين دنيا بهره مند شود.
براي روشن تر شدن بحث به مثال زير توجه نماييد.

يک دهقان دانا تالش می کند که کشت زار خود را به خوبي بشناسد و در آن دانه و بذرهاي 
خوب و نيکو بکارد و هر چند مدت، به مقدار کافي به مزرعة خود آب می دهد و هر گاه نياز بود 
علف های هرز و اضافة مزرعة خود را از بين می برد تا دانه ها و بذرهاي مفيد در اين کشتزار به 

خوبي رشد نمايند.
حال اگر دهقاني باشد که اصال به کشت زار خود دقت نکند و آن را نشناسد و يا در شناخت بذر 
خوب و بد دقت ننمايد و يا نداند که کدام محصول بازار بهتري براي فروش دارد و يا از کشت خود 
مراقبت ننمايد. به نظر شما چه پيش خواهد آمد؟ آيا اين کشاورز می تواند در فصل درو محصول 

خوبي برداشت نمايد؟
اين کشت زار  را در  ايمان و عمل صالح و حسن خلق  بذر  دانا  مانند دهقانی  بايد  انسان  بله 
بپاشد، و در سايه ی تعاليم وحی و هدايت انبيا و امامان زنده گي نمايد. انسان با همة وجود بايد 
مواظب باشد زرق و برق امور مادی او را از زرع و کشت برای آخرت غافل نکند تا بتواند در آخرت 

بهترين محصول و ميوه را که رضای حق و بهشت جاويد است به دست آورد.
دسته اي ديگر در دنيا وجود دارد که دنيا تنها مقصد و منتهاي آرزوي آنان است. آنان ماورای 
دنيا چيزی را نمیبينند. آنان هرگز به شجرة طيبة ايمان وصل نمیشوند و عمل صالحی انجام 

نمیدهند  و به مکارم اخالقی آراسته نمی گردند.
قلب آنان به خاطر گرايش غلط و باطلشان، هم چون سنگی سخت است که هيچ بذری 
از بذرهای معنوی و الهی در آن رشد و نمو نمیکند، و در شوره زار وجودشان جز بذر گناه 

1. خطبه 42 نهج البالغه
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و معصيت نمیرويد بذری که محصولش خشم و نفرت خدا و عذاب دردناك دوزخ است.
پس ما بايد تالش نماييم که از آناني که خشم خدا را براي خود می کارند نباشيم.

خالصه اين  که از نظر اسالم رابطه انسان و دنيا، از نوع رابطه کشاورز با مزرعه1 و يا به 
عبارت ديگر دنيا محل تربيت انسان و جايگاه تکامل اوست. براساس همين منطق عالی 
از  از دنيا به عنوان پلی به سوی آخرت2، روز عمل و  اسالم است که در آيات و روايات 
آخرت به عنوان دار قرار و روز حساب رسی تعبير شده است که حيات واقعی3 و جاويدان در 

آن جاست. 

	فعاليت
با دوستان خود در مورد تفاوت ها و رابطه دنيا و آخرت با هم بحث نماييد.

	ارزش	یابي
... براي آخـــــرت معرفي  در حديثي پيامبر گرامي اسالم. 1 دنيا را به عنوان 

می نمايند.
سعادت و کيفر آخرت، وابسته به چيست. 2 .

انسان هر چه می تواند در اين ... آماده نمايد و در ... فقط می تواند از حاصل کشت  3 .
خود در اين دنيا بهره مند شود.

	کارخانه	گی	
"دنيا مزرعه آخرت است." در اين مورد انشايي در ده خط بنويسيد.

1. کنوزالحقائق،مناوی،باب دال-عوالی الآللی ، 267 / 1 : الفصل العاشر ، حديث ; 66 بحار االنوار ، 148 / 70 : باب124 
2. عن املسيح: )إّنما الّدنيا قنطَرةٌ فاعربوها و ال تعمروها(.خصال،ج،1 ص)25  

3. )و ان َّالّدار اآلخرة هلی احليوان لو كانوا يعلُمون). عنكبوت 64  
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درس سيزدهم
فصل	احکام

                                 فوايد عبادات   
هدف:	آشنايي شاگردان با اهميت و فوايد عبادات

پرسش	ها
چرا خداوند1.  را عبادت می نماييم؟

عبادت چه تأثيري در زنده گي ما انسان ها دارد؟2. 
						

َتقيِيٌم«   َراٌط مُّسآْ ُبُدوُه َهَذا صيِ »إيِنَّ اللَّ َربِّي َوَربُُّكمآْ َفاعآْ
                                                       )سورة ال عمران آيه51(

عبادت  را  او  پس  شماست  و  من  پروردگار  خداوند،  همانا 
کنيـــــد اين است راه راست.

عبادت	چيست؟
تعریف	عبادت:

اين واژه از ريشه ››عبد‹‹ گرفته شده و به معناي ››خدا را به يگانگي پرستيدن‹‹ است. 
کمال       به  و  می دهد  سوق  خدا  سوي  به  را  آدمي  که  است  مستقيمي  صراط  عبادت 

می  رساند. عبادت باعث تعالي و رشد و تکامل معنوي انسان مي گردد.
عبادت هميشه جزئي از زنده گي بشر بوده و هست؛ هرگاه که در مسير واقعي و صحيح 
قرار گيرد باعث اصالح و رستگاري فرد می شود؛ هم مانند عبادتي که در پرتو راهنمايي هاي 
دين مقدس اسالم صورت می  گيرد و در مقابل، عبادتي که در چارچوب دين مقدس اسالم 
نبوده، نه تنها باعث تعالي نيست بلکه با سوق دادن فرد به انحراف و ناراستي باعث گمراهي 
و کج روي او می شود. همانند بت پرستی و آتش پرستی و عبادت ساير فرقه های مذهبي که 

در جهان شکل گرفته اند و جز تباهي و گمراهي هيچ نتيجة ديگری ندارند. 
 بنابراين عبادت يعني:

1 ..اظهار کرنش، کوچکی و تذلل در برابر اهلل
. 2 .تسليم شدن در برابر اوامر و فرامين خداوند

بخش	فقه
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استعانت جستن از خالق جهان هستی و گردانندة کائنات. . 3
به جا آوردن شکر نعمت هاي الهي به ويژه  استفاده صحيح از آن نعمت ها.. 4

و هم چنين اعمال ذيل از ثمرات و برکات عبادت بوده و اگر به قصد قربت انجام شود 
به منزلة عبادت محسوب می  شوند.

کمک به ديگران و شريک ساختن آنان در نعمت ها و توفيقات الهي به شکرانة برخورداري  1 .
از آن ها.
کسب آگاهي و دانش الزم در باره شناخت پروردگار، احکام و تعاليم ديني.. 2
به کار بستن آن معارف و دانش ها در زنده گي.. 3
4 ..و امامان معصوم پيروی از قرآن و سنت پيامبر

آثار	و	فواید	عبادت:	
عبادت صحيح و خالصانه، ما را به سمت صالح و رستگاري سوق می دهد و نه تنها بر 
زنده گي فردي ما تأثير می گذارد بلکه زنده گي اجتماعي ما را نيز تحت تأثير قرار می دهد. 

در همين زمينه می توان فوايد و تأثيرات عبادت را چنين تقسيم بندي نمود:
  

تأثیرات و فوايد عبادات   

ب: تأثیر بیرونیالف: تأثیر درونی)جسم وجان(

زنده گی اجتماعیزنده گی فردی

		

عبادت و اطاعت خداوند متعال باعث می شود شخص از نظر روحي و رواني به آرامش 
و آسايش رسيده متعاقباً از نظر جسماني نيز به سالمت و تعادل دست يابد چرا که فکر و 

روح آرام و متعادل، جسم را نيز متعادل و سالم می سازد )تاثير دروني(.
افرادي که هميشه و در همه حال به ياد خداوند پناه می برند و به اطاعت و عبادت 
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و بنده گي او گردن می نهند و تسليم اوامر او هستند در زنده گي فردي هم اشخاص موفقي 
می باشند زيرا آنان که به خدا اميد دارند هيچ گاه نا اميد نمي شوند و در برابر سختي ها و 
مشکالت تسليم نمي گردند چنين اشخاصي بر اجتماع اطراف خود، متناسب با خواسته های 
شايستة خويش تاثير گذاشته زنده گي را آن چنان که مورد رضاي پروردگار باشد می سازند. 

با آن اميد که مورد لطف خداوند متعال قرارگيرد.
خدايا چنان کن سرانجام کار       تو خوشنود باشي و ما رستگار

***

	فعاليت
شاگردان در گروه هاي 5 نفره تقسيم شوند و در مورد اهميت عبادت با يک ديگر صحبت 

نموده سپس يک نفراز هر گروه نظريات گروه را در صنف بازگو نمايد.

 ارزش	یابي
1. چگونه می توانيم از بنده گان شايسته خداوند باشيم، 3 مورد را نام ببريد.
2. فوايد و تأثيرات عبادت به ................. و.................... تقسيم بندي می شود.

3. ترجمه آيه )51( سوره ال عمران را بگوييد.

	کارخانه	گي
آيه )51( سوره آل عمران را حفظ نموده ترجمة آن را با خطي زيبا در کتابچه هاي تان 

بنويسيد.
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درس چهاردهم                                                                                    

اهميت	نماز
هدف:	آشنا شدن شاگردان با نماز و اهميت آن 

پرسش	ها
خواندن نماز چه تاثيري بر زنده گي انسان دارد؟ 1 .

آيا فريضة نماز تنها خاص ما مسلمانان است؟ 2 .

  نماز، آغاز حضور است، حضور در محضر او، او که رحيم است و رحمتش ذره ذرة 
کائنات را در بر می گيرد. نماز چشمة رحمتي است که مؤمن در شبانه روز خود را پنج 
نوبت در آن شستشو می دهد. نماز، زنده کنندة جان، جالي روان، نور ديدة بيدار دالن و 

اميد اميدواران است.
نماز عبادتي است که چون پذيرفته شود ساير عبادت ها نيز پذيرفته خواهد شد و چون 

رد شود ساير اعمال نيز مردود خواهد شد، چنان که حضرت امام صادق می فرمايد:
ُب بيِهيِ الَعبُد الصلُة َفاءيِن ُقبيَِلت ُقبيَِل َسائُر َعَمليِهيِ و إيِذا ُردَّت ُردَّ َعَليهيِ سائيُِر َعَمليِهيِ«1. ُل ما حَياسيِ »َاوَّ

هنگامي که تکبير می گويي: نماز آغاز می شود، دستها باال می آيد وگواهي می دهي که 
خدا بزرگ تر از آن است که وصف شود و اين باال آمدن دست ها تا مقابل سروگردن، يعني؛ 
پشت سر انداختن تمامي تعلقات مادي و دنيايي و تسليم شدن و گردن نهادن به اوامر 

پروردگار. 
نماز عبادتي است که نه تنها ، بر ما مسلمانان واجب شده بلکه ، از سوي خداوند متعال 
و توسط پيامبران عظيم الشأن بر امت هاي پيشين نيز ابالغ شده و مورد تاکيد قرار گرفته 

است، در قرآن کريم از زبان حضرت ابراهيم آمده است که:
َلةيِ َوميِنآْ ُذرِّيَّتيِ َربََّنا َوَتَقبَّلآْ ُدَعاءيِ«2. َعلآْن ُمقيِيَم الصَّ  »َربِّ اجآْ

خدايا من و فرزندانم را از اقامه کننده گان نماز قرار بده. پروردگارا دعاي من را بپذير.
هم چنين خداوند متعال حضرت موسي را در قرآن مخاطب قرار داده می فرمايد:

1 . حر عاملي، وسايل الشيعه،  انتشارات موسسه ال البيت،  جلد، 3قم.1409  هـ. ق، ص22
2. سوره ابراهيم آيه 40
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َلَة ليِذيِكآْريِي«1  »...وَ َأقيِميِ الصَّ
 نماز را براي ياد من اقامه کن.

در آيه )31( سورة مريم از زبان حضرت عيسي نيز نقل شده است که:
َلةيِ...« »	... َوَأوآَْصانيِي بيِالصَّ

يعني خداوند مرا به نماز سفارش کرده است.
بنا براين نماز تنها عبادتي است که از زمان حضرت آدم تا پيامبر خاتم بر انسان 
با  اقامه آن تأکيد شده است. در قرآن کريم، تأکيد بر اداي نماز هم راه  واجب بوده و بر 

عبادات و دستورات ديني مختلفي آمده که برخي از آن ها عبارت است:
1-	نماز	و	انفاق: از جمله ويژه گي هاي مومنين، در قرآن شريف، نماز و انفاق می باشد.

َلَة َوميَِّا َرَزقآَْناُهمآْ ُينآْفيُِقوَن«2                                                                                »الَّذيِيَن ُيقيِيُموَن الصَّ
 کساني که نماز را اقامه می کنند و از آن چه که ايشان را روزي داديم انفاق می نمايند.

2-	نماز	و	زکات:
َلَة َوَآُتوا الزََّكاَة...«3  »َوَأقيِيُموا الصَّ

و نماز را به پا داريد و زکات بدهيد.
3-	نماز	و	روزه:	اين دو عبادت همواره به عنوان دو اصل از فروع دين ما مورد توجه و 

تاکيد بوده است.
َلةيِ...«4                                        بآْيِ َوالصَّ يُنوا بيِالصَّ َتعيِ 						»َواسآْ

							از صبر)روزه( و نماز ياري بجوييد.
♦ ویژه	گي	هاي	نماز	در	مقایسه	با	سایر	عبادات:

ي چون: حج، خمس و زکات بر افرادي واجب مي  شود  عموميت	دارد:		عبادت هاي-	1
که توانايي مالي داشته باشند؛ درصورتي که نماز، بر تمام افراد مکلف؛ اعم از پير و جوان ، 

زن و مرد، فقير و غني، مريض و سالم و ... واجب بوده و عموميت دارد.
:  نماز خالصانه انسان را از گناه و لغــــزش باز  	باعث	ریزش	گناهان	می	شود-	2

می دارد و باعث آمرزش گناهان می گردد.
داراي	تنوع	است:  فريضة-	3 نماز در مقايسه با ساير عبادات از تنوع قابل توجهي 

1. سوره طه آيه 14 
2. سوره انفال آيه 3 
3. سوره بقره آيه 43 

4. سوره بقره ايه45
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برخوردار است به گونه اي که ما می توانيم نمازهاي مختلفي را بر شماريم مانند:
1. نماز های يوميه؛

2. نماز آيات
3. نماز عيدين )عيد فطر و عيد قربان(

4. نماز ميت
5. نماز باران

6. و ساير نمازها
:  عبادت هايي چون حج و جهاد، مکان و زمان  محدودیت	زمان	و	مکان	ندارد-	4
و  شود  ادا  شرايطي  هر  تحت  و  هميشه  بايد  نماز  آن که  حال  دارد،  مشخصي  و  محدود 

محدوديت زماني و مکاني ندارد. 
:  نماز افضل عبادات و شرط قبولي ساير اعمال  شرط	قبولي	سایر	عبادات	است-	5

است.

	فعاليت
درگروه های چندنفري، پيرامون اهميت نماز، بايک ديگرگفتگو نماييد. يک نفر از هرگروه 

خالصه بحث را ارايه نمايد.

	ارزش	یابي
ايا فريضة نماز در اديان پيشين هم وجود داشته است؟ مثال بزنيد. 1 .

دو مورد از ويژه گي هاي نماز را بگوييد. 2 .

شرط قبولي عبادات..................مي باشد. 3 .
اولين چيزي که در قيامت مورد حسابرسي قرار می گيرد چيست؟ 4 .

           زکات             روزه              نماز             خمس 

	کار	خانه	گي
يک خاطره از خود و يا ديگران، در مورد نماز بنويسيد.
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درس پانزدهم                                                                                    

نماز	اول	وقت

هدف:	يادگيري اوقات شرعي نمازهاي يوميه
پرسش

آيا می دانيد نماز اول وقت چه فضيلتي دارد؟ 1 .

بر  از خــــواب  نواي خوش،  اين  با  و حميد  به گوش می رسد  اذان  نواز  روح  صداي 
می خيزد. وارد حويلي می شود. بوي خوش شکوفه های درخت سنجد، فضا را عطر آگين 
کرده است، پرنده گان نيز هم نواي با اذان، نغمه نيايش سر داده و به زبان خود، خدا را ثنا 

و ستايش مي  کنند.
حميد به آسمان نگاه می کند، سپيدي آسمان، کم کم، از يک طرف افق باال می آيد، 
او بايد خود را براي نماز صبح آماده نمايد. به طرف حوض آب می رود ››بسم اهلل الرحمن 

الرحيم‹‹ گفته و نيت وضو می نمايد و بعد وضو می گيرد.
به اتاق بر می گردد جانمازش را پهن نموده نماز را نيت می کند و تکبير می  گويد. او 
می داند که نماز خواندن، در واقع سخن گفتن با خداوند است پس بايد در مقابل خداوند 
سبحان، خود را از هرگونه فکر و خيال ديگر برهاند او با توجه به اين مسأله، نماز را ادا 

می کند سالم نماز را می گويد و سجدة شکر به جا می آورد.
حاِل خوشي دارد و اين را از اثر نماز می داند. به ويژه نمازي که در اول وقت خوانده 
شود زيرا نماز اول وقت عالوه بر اين که نشان دهندة توجه خاص مومن به نماز و ياد خدا 
باعث کسب فضيلت ديگري هم  اين فريضه است  انجام صحيح و خالصانة  بر  و مواظبت 
می گردد که اين مساله در سخن امام جعفر صادق به روشني مورد تاکيد قرارگرفته 

است:
امام صادق می فرمايد: »فضيلت اول وقت )نماز( بر اخر وقت، هم چون فضيلت آخرت 

بر دنياست.«1 
َمئيِنُّ  حميد قرآن کريم را می گشايد توجه اش را اين آيه جلب می کند››َأَل بيِذيِكآْريِ اللَّيِ َتطآْ
الآُْقُلوُب2‹‹؛ ) همانا با ياد خداوند دلها آرام می گيرد.( چند آيه از قران را تالوت می نمايد و در 

،قم1381،  ج2  دارالحديث،  شيخي،انتشارات  رضا  حميد  الحکمه،ترجمه  ميزان  شهري،منتخب  ري  محمدي  محمد   .1
ص5931 

2. سوره رعد آيه 28 
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پايان براي فاميل، آشنايان و مؤمنين و مؤمنات دعا می کند.
سخنان معلم تعليمات ديني را به ياد می آورد که می گفت: خداوند جهان، دستور 
براي    الهي پيامبران  توسط  که  کرده  وضع  ››دين‹‹  نام  به  کاملي  برنامه  و  زنده گي 
هدايت ما انسان ها آورده شده است. در همه ي اديان الهي، به ويژه در دين مقدس اسالم 
به عنوان کامل ترين آن ها، دستورات و احکام جامعي وجود دارد که می بايست مورد توجه 
قرار گرفته  و در انجام آن کوتاهي نگردد تا به اين وسيله، فالح، رستگاري و رضايت خداوند 
متعال حاصل شود. بنابراين برنامه های عبادي همچون نماز، تابع احکام و دستورالعمل هاي 
خاص خود می باشد و می بايست طبق همان احکام اجرا شود که از آن جمله می توان به 

اوقات شرعي نماز های يوميه اشاره نمود.
♦اوقات	شرعي	نمازهاي	یوميه	به	این	صورت	می	باشد:

بح
 ص

ماز
وقت	فضيلت	وقت	مخصوصن

از اذان صبح تا زمان روشني هوااز اذان صبح تا طلوع آفتاب 

هر
زظ

اندازه خواندن يک نما به  اذان ظهر  از 
مخصوص  وقت  رکعتی  چهار  نماز، 

نماز ظهر است.

چوب ساية  که  زماني  تا  ظهر  اول   از 
شاخص يک برابر افزوده شود.

صر
ازع

خواندن نم اندازه  به  وقت  آخر   از 
وقت رکعتی  چهار  نماز   يک 
است. عصر  نماز  مخصوص 

 پس از وقت فضيلت نماز ظهر تا وقتي که
ساية چوب شاخص دو برابر شود.

رب
زمغ

نما
خواندن   مقدار  به  مغرب  اذان  از 
يک نماز سه رکعتي وقت ويژه نماز 

مغرب است.

که سرخي طرف  زماني  تا  مغرب  اول  از 
مغرب از بين برود.

شا
ازع

اندازه نم به  از آخر وقت )نصف شب( 
خواندن يک نماز چهار رکعتي، وقت 

مخصوص نماز عشاءاست.

تا  مغرب  نماز  فضيلت  وقت  پايان  از 
گذشتن نصف از شب.

بنابراين اوقات شرعي نماز را می توان به سه بخش زير تقسيم نمود:
						1-	وقت	مخصوص:	به آن وقت گفته می شود که در آن فقط همان نماز را ادا کرد.
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						2-	وقت	فضيلت:	وقتی است که خواندن نماز در آن ثواب بيشتر دارد.
						3-	وقت	مشترک: اين وقت براي نمازهاي ظهر و عصر، مغرب و عشا می باشد. به اين 
شکل که فاصله بين وقت مخصوص نماز ظهر و وقت مخصوص نماز عصر را وقت مشترك 
را وقت مشترك  و عشاء  نماز مغرب  بين وقت مخصوص  فاصله  و  و عصر  نمازهاي ظهر 

نماز های مغرب و عشاء مي  گويند.
♦ چند	حکم	پيرامون	اوقات	شرعي	نمازهاي	یوميه

اگر کسي نماز ظهر را تا وقت مخصوص نماز عصر نخوانده باشد نماز ظهر او قضا                1 .
می شود.

اگر نماز عصر در وقت مخصوص نماز ظهر خوانده شود نماز عصر باطل است. 2 .
اگر نماز در وقت خودش خوانده شود»ادا« گفته می شود. 3 .

چنانچه نماز را در وقتش به جا نياورند»قضا« ناميده می شود. 4 .

	فعاليت
در مورد حمد و ستايش خداوند متعال توسط ساير موجودات با يک ديگر صحبت کنيد. 

	ارزش	یابي
وقت فضليت نماز صبح از ..................... تا ..................... می باشد. 1 .

اوقات نماز به چند دسته تقسيم می شود نام ببريد؟ 2 .
يک آيه در مورد ذکر و ياد خداوند بگوييد. 3 .

نمازي که خارج وقتش خوانده شود چه ناميده می شود؟  قضا   ادا. 4  

	کار	خانه	گي
صنف  به  نموده  ترسيم  دلخواه  شکل  به  جدولي  در  را  يوميه  نماز های  شرعي  اوقات 

بياوريد.
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درس شانزدهم                                                                                    

حضور	قلب	در	نماز

هدف:	آشنايي شاگردان با اهميت توجه و حضور قلب در نماز
پرسش	ها

1.	در نماز با چه کسي سخن می گوييد؟
2. براي حضور در پيشگاه خداوند چه بايد کرد؟

   خلوت دل نيست جاي صحبت اغيار      ديو چو بيرون رود فرشته درآيد
نماز بايد با توجه کامل، آماده گي و پاکي روحي و جسمي، ادا شود چرا که نماز، سخن 
گفتن و راز و نياز با آفريدگار و ايستادن در مقابل پروردگار است پس بايد آداب و مناسک 

نماز و حضوردر محضرحضرت حق را به جا آورد که:
اولين گام، پاکي و طهارت جسم از هر گونه آلوده گی و ناپاکی است و پس از آن جالی 

روح و صفای جان و حضور قلب که شرط قبولی نماز می باشد.
مقدمه نماز، طهارت و پاك کردن جسم و جان از آلوده گيها است. هنگامي که وضـــو 
می گيريم، خود را طاهر می سازيم و لباس مناسب می پوشيم، در واقع خود را آماده ديدار 
می سازيم، ديدار با خداوند، اوکه بهترين يار و ياور و مهربان تـــرين سرور است، پس 

خانة دل را از غير او خالي می کنيم که دل مؤمن جاي ياد خداست و نه غير او.
قلب	 نماز	حضور	 در	 آن	که	 است	پس	 نماز	 روح	 منزله	 به	 نماز	 در	 قلب	 حضور	

نداشته	باشد	نمازش	فاقد	روح	و	معناست.
آيا تا به حال پيش آمده که با کسي سخن بگوييد در حالي که او به سخنان شما توجه 

نکرده و در انديشة چيز ديگري مصروف باشد ؟
در اين حالت، احساس مثبتی نخواهيد داشد و اين کار او را نکوهش خواهيد کرد.

آيا کار او را نکوهش نکرده ايد و اين عمل او را ناپسند ندانسته ايد؟
بنابراين متوجه باشيم که نماز خواندن، ايستادن در پيشگاه خداوند، سخن گفتن و 
راز و نياز با اوست پس به گونه اي در نماز حاضر شويم که واژه واژة نماز در روح و جانمان 

مؤثر افتد و ما را شايسته دريافت الطاف الهي و رحمت بي پايان خداوند نمايد.
دوست، نزديک تر از من به من است       وين عجب که من از وي دورم
          چه کنــــــم باکه توان گفت که او        در کنار من و من مهجــــورم

                                                                                  »سعدي« 
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♦ مقدمات	حضور	قلب	در	نماز	
کسب اگاهي نسبت به نماز و اهميت آن. 1 .

حضور به موقع براي نمازها. 2 .
وضو ساختن و طاهر شدن از ناپاکي ها. 3 .

گفتن اذان و اقامه. 4 .
رها کردن تعلقات مادي و دنيايي. 5 .

.» پناه بردن از غير خدا به خداي يکتا با اذکاري چون »َاُعوُذ ِبالل ِمَن الشيطان الرجيم. 6
توکل کردن بر خداوند. 7 و استمداد از او با ذکر مبارك»بسم اهلل الرحمن 

الرحيم«.
♦حضور	قلب	در	نماز	باعث	می	شود	که:

از فضيلت و ثواب›› نماز با اخالص ‹‹ بهره مند شويم. 1 .
لذت خواندن يک نماز واقعي را تجربه کنيم. 2 .

به مدد الطاف الهي از وسوسه های شيطاني در امان باشيم چراکه نماز واقعي انسان  3 .
را ازگناهان، بدي ها و زشتي ها دور می کند.

حضور  معرفت ما نسبت به خداوند بيشتر شود؛ زيرا هر نمازي که با اخالص و . 4
قلب  خوانده شود نماز گزار را يک گام به قرب الهي نزديک تر می سازد.

دو  روح و روانمان از تشويش ها و غم ها و سرگرداني ها رهايي يافته و با نيرويي . 5
چندان به سوي ساختن يک زنده گي سالم و صالح گام برداريم.         

	فعاليت
شاگردان در گروه های 3 نفری درباره  فوايد حضور قلب درنماز ومقدمات آن باهم بحث 

وگفتگو نمايند. 

	ارزش	یابي
ور در پيشگاه ..................... است. نماز، حض. 1

دو مورد از اعمالي را که مقدمة حضور قلب در نماز است بيان نماييد؟ 2 .
در نماز چه فوايدي دارد؟ به دو مورد اشاره نماييد. حضور قلب . 3

	کار	خانه	گي
در  نموده  پيدا  نماز،  در  افراد  قلب  حضور  از  مثال هايي  اگاه،  افراد  و  فاميل  کمک  با 

کتابچه های خود بنويسيد.
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درس هفدهم                                                                                    

تأثير	نماز	در	زنده	گي	فردي	و	اجتماعي

هدف:	آشنايي شاگردان با تأثيرات نماز در زنده گي

پرسش	ها	
       1. خواندن نماز چه تأثيري بر زنده گي شما می گذارد؟

       2. چه اموري می تواند در اصالح جامعه، نقش داشته باشد؟

پدر حميد مردي ديندار و مردم دوست است، او همواره به دين و احکام ديني توجه 
خاصي دارد. به همين خاطر فاميل به ويژه فرزندان خود را به فراگرفتن تعاليم و دستور های 

ديني و رعايت آن ها توصيه و تشويق می نمايد.
امروز، روز تولد حميد است. او به سن پانزده سالگي رسيده و می بايست با رسيدن به 
سن تکليف، تکاليف ديني و شرعي خود را انجام دهد؛ به همين خاطر پدرش از مدت ها 
مطالعه  به  را  او  و  آگاهي می داد  احکام شرعي  و  ديني  مورد مسايل  در  را  پيش، حميد 
کتاب هاي ديني، احکام و شرکت در جلسات ديني و مذهبي تشويق می نمود، به همين 
دليل، اکنون، حميد به عنوان يک نوجوان مکلف، از مسايل ديني و شرعي خود آگاهي الزم 

را دارد. او اين امر را نتيجه زحمت های والدين خود می داند. 
نماز و شعائر ديني و اخالق  به  فاميل متدين و معتقد است که  خانواده حميد، يک 
اسالمي توجه زيادي دارد. در ميان فاميل آن ها، رفتارها بر اساس مهر و عطوفت و احترام 
است. افراد فاميل، همواره در کنارهم و پشتيبان يک ديگر بوده و در مشکالت، يک ديگر را 
دستگيري کرده به سمت و سوي خير و نيکي سوق می دهند. ايشان در ميان همسايه ها و 
خويشان و جامعة خود به نيکي ياد می شوند؛ چراکه رفتار و کردار خوب و شايستة آنان تنها 
به درون خانه محدود نمي شود بلکه جامعة پيرامون آن ها را نيز تحت تأثير قرار می دهد 
و اين همه به خاطر پايبندي اين خانواده به اسالم، شعاير ديني و اصول اخالقي، به ويژه 
پايبندي به نماز می باشد که باعث شده اين خانواده، هم در زنده گي فردي و هم در زنده گي 

اجتماعي، افراد موفقي باشند.
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♦ ویژه	گي	هایي	یک	فرد	نماز	گزار
 1- در سورة معارج آيه20 تا 23 چنين امده است: » إيِنَّ الآْيِنَساَن ُخليَِق َهُلوًعا  ��19إيَِذا 
َعَلى  َصلَِّي ��22 الَّذيِيَن ُهمآْ  الآُْ َمُنوًعا ��21 إيِلَّ  ُه الآَْيآُْ  َوإيَِذا َمسَّ رُّ َجُزوًعا ��20  ُه الشَّ َمسَّ

َصَلتيِهيِمآْ َدائيُِموَن��23«
به راستی که انسان سخت حريص ]و بی تاب[ خلق شده است چون صدمه اي به او رسد ناله و فرياد 
می  کند و چون خيري به او رسد بخل می ورزد مگر نماز گزاران که همواره بر نمازشان مـــــــداومت 

می کنند.
بنابر آن چه در آية فوق بدان اشاره شده صبر و خويشتن داري، سخاوت و بخشنده گي، 

استواري و پايداري در امور خير، از ويژه گي هاي نماز گزار می باشد.
2- نماز راستين، خشوع و تواضع را افزايش می دهد لذا فرد نماز گزار در برابر خداوند، 
برابر  در  و  فروتن  و  متواضع  خويش،  مؤمن  خواهران  و  برادران  با  اجتماعی  روابط  در  و 

گردن کشان و طغيان گران، مغرور و متکبر خواهد بود.
3- نماز با طهارت آغاز می شود و نخستين قدم براي برپايي نماز، طهارت و پاکي است 
بنابراين نماز، مکتبي است که به شاگردان خود درس طهارت و پاکي را در تمام زنده گي 

می آموزاند ازين رو طهارت و پاکي زگي يکي ديگر از ويژه گي هاي بارز نماز گزار می باشد.
4- نماز درس زنده گي است چراکه تمام اجزا و مراحـل آن از روي برنامه و زمان بندي 
می باشد به همين دليل شخص نمازگزار و پايبند به آن، در زنده گي خود، شخصي با برنامه 

و هدفمند خواهد بود.
آن چه در باالمطرح شد برخي از ويژه گي هاي فرد نمازگزار است که در واقع بخشي از 
تاثيرات فردي نماز می باشد. اما همان طورکه می دانيد نماز تنها يک بُعد) فردي( ندارد بلکه 
ابعاد ديگري هم دارد که از آن جمله بُعد اجتماعي آن هم قابل توجه و تأمل می باشد. و در 

واقع همان تاثيرات فردي، زمينه ساز تاثيرات بيروني و اجتماعي می گردد. 
و  و شايسته، جامعة سالم  انسان صالح  و  اصالح شخص می شود  باعث  نماز،  بنابراين 

شايسته ای را خواهد ساخت.
♦ یک	جامعة	نمازگزار	چه	ویژه	گي	هایي	دارد؟

جامعة	نماز	گزار	جامعه	اي	است	که:
به سوي صالح و رستگاري حرکت می نمايد. 1 .
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در چنين جامعه اي همکاري، تعاون، برادري و برابري، جايگزين تفرقه و بي دردي  2 .
و بي عدالتي خواهد شد.

همان گونه که فرد نمازگزار جز خداوند، فرمان بردار هيچ نيروي ديگري نخواهد  3 .
بود، جامعه نمازگزار هم جز اطاعت و پيروي از اوامر پروردگار، از هيچ قدرت ديگري اطاعت 

نخواهد کرد.
با توجه به آن چه که در اين درس گفته شد نماز راستين و خالصانه، افرادي صالح و شايسته 

را می سازد و اين افراد  شايسته جامعة سالم را تشکيل خواهند داد.

	فعاليت
از يک  با مشورة يک ديگر، رفتاري شايسته  نفره تقسيم شويد؛ سپس  درگروههاي 4 

شخص نماز گزار را در صنف تمثيل نماييد .

	ارزش	یابي
دو مورد از ويژه گي هاي فرد نماز گزار را بيان نماييد؟ 1 .

يک فرد  نماز گزار چگونه می تواند در اصالح جامعه ي خود نقش داشته باشد؟  2 .
3. .......................و.................... از ويژه گي هاي جامعه نمازگزار می باشد. 

    
	کارخانه	گي

مثال هايي از موفقيت های اجتماعي افراد نماز گزار را درکتابچه هايتان بنويسيد.         
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درس هجدهم                                                                                    

نماز	جماعت

هدف:	آشنايي شاگردان با اهميت نماز جماعت
پرسش	ها

آيا تا کنون در نماز جماعت شرکت نموده ايد؟ 1 .
شرکت در نماز جماعت چه فوايدي دارد؟ 2 .

  ما ز باالييم و باال می رويم         ما ز درياييم و دريا می رويم
برابري است و هميشه مسلمانان را به يکي شدن،  اتحاد، برادري و  دين اسالم، دين 
وحدت و تعاون، تشويق و ترغيب می نمايد. در دين اسالم، هر مسلمان، عضوي از پيکرة 
جامعه اسالمي است و چنان چه اين عضو به سختي يا مشکلي دچار شود تمامي اعضا به 

درد  می آيد و در پي چاره انديشي می شود.
همان گونه که در درس قبل نيز اشاره گرديد، در بيشتر روايات و احاديث بر جماعت  
نمازها سفارش شده است بنابراين فضيلتي که در نماز جماعت است در نماز فرادا نمي 

باشد. حضرت رسول اکرم در اين مورد می فرمايد:
»صلُة الَرُجليِ ف َجَاعةيٍِ َخٌي ميِن صلتيِهيِ ف َبيتيِهيِ َاربعَي َسَنًة. قيل يا رسول الل! صلُة يوٍم؟ 

قال رسوُل الليِ صلٌة واحدٌة«1
1 . محدث نوري، مستدرك الوسايل،انتشارات موسسه ال البيت ،ج 6،قم 1408 هـ. ق،  ص 446 
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نماز با جماعت بهتر است از چهل سال نماز در خانه. پرسيده شد آيا نمازيک روز برابر با چنين فضيلتی 
است حضرت فرمود: يک نماز با جماعت برابر با اين فضيلت است.

و اين نشان دهندة اهميت جماعت در دين مقدس اسالم است که همواره نماز جماعت، 
بر نماز فرادی ترجيح داده شده است. اين مساله می تواند ابعاد مختلفي داشته باشد که از 

آن جمله می توان به موارد زير اشاره نمود:
1- برگزاري نمازهاي جمعه و جماعات باعث تحکيم همبستگي و وحدت جامعه اسالمي 

شده، در نتيجه افزايش اقتدار و شکوه جامعه اسالمي را در پي خواهد داشت.
2- نمازهاي جماعت، جاي گاهي براي آگاهي و تبادل انديشه و نظرات مسلمانان در 
آگاهي  افزايش  باعث  جماعت  نمازهاي  در  حضور  بنابراين  می باشد  مختلف  زمينه های 

مسلمانان نسبت به مسايل خود و ساير مسلمانان می گردد.
3- نماز جماعت می تواند باعث ترويج رحمت و رأفت اسالمي در جامعه گردد چراکه 
در شبانه  مرتبه  براي شصت  آن هم  و سوره(،  )حمد  نماز  آغاز  در  واژه »رحمت«  تکرار 
روز، باعث ترغيب و تشويق حس رأفت و رحمت و شفقت در وجود فرد مسلمان و ميان 

مسلمانان شده جامعه ي اسالمي را به سوي دوستي، هم دلي و وفاق سوق می دهد.
است  و جماعات  نماز های جمعه  پايي  بر  مؤمنين،  وظايف  از  يکي  اسالمي،  درجامعه 
چراکه در روايات و احاديث مختلف بر خواندن نماز با جماعت تأکيد بسيار شده است پس 
آن چه در انجام فريضة نماز، اصل است به ››جماعت خواندن‹‹ آن است. در نماز جماعت 
با مردم در ميان مردم و از مردم بودن مهم است، هيچ کس بر ديگري برتري ندارد؛ تنها 

آن که با تقواتر است نزد خدا از منزلت واالتري برخوردار است.
نَد اللَّيِ َأتآَْقاُكمآْ ...«1  َرَمُكمآْ عيِ  »...إيِنَّ َأكآْ

همانا گرامي ترين شما در نزد خداوند با تقوا ترين شماست.

	فعاليت
شاگردان در باره آثار اجتماعی نماز جماعت گفتگو نمايند.. 1

را بخوانند و حفظ کنند و مفهوم آن را بيان کنند. به صورت دو نفری حديث درس . 2

	ارزش	یابی
ثواب يک نماز جماعت برابر است با ................... نماز فرادا در خانه. 1 .

فوايد و آثار اجتماعی نماز جماعت را نام ببريد. 2 .

1. سوره حجرات ايه 13
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درس نزده هم                                                                                    

احکام	نماز	جماعت

هدف:	آشنايی با احکام نماز جماعت
پرسش	ها

			 1.		امام جماعت چه شرايطی را بايد دارا باشد؟
    2. کدام نماز ها را می  توان با جماعت خواند؟

نماز جماعت نيز مانند ساير عبادات، احکام و شرايط خاص خود را دارد که در ادامه به 
برخي از اين احکام اشاره می نماييم.

1-	شرایط	امام	جماعت	عبارت	است	از:
الف- بالغ باشد  ب- عاقل باشد  ج- عادل باشد  د- حالل زاده باشد  و- نماز را صحيح 

بخواند.
2- مأموم )اقتدا کننده( از امام جماعت پيشتر ايستاده نشود.

3- جاي گاه امام جماعت باالتر از نمازگزاران نباشد.

4- بين امام و مأموم، ديوار و يا پرده اي مانع نشود.
5- حداقل افراد براي نماز جماعت 2 نفر است امام و مأموم.

6- فاصله امام با مأموم و فاصله بين صف های نماز، بيشتر از يک قدم نباشد.
7- مستحب است که مأموم عقب تر از امام و در طرف راست او بايستد.

8- در صورتي که مأمومين هم زن و هم مرد باشند می بايست زنان عقب تر از مردان 
بايستند.

9- مأموم به هنگام نماز، بايد امام جماعت را مشخص نمايد ؛ مشخص کردن نام امام 
الزم   نمي باشد؛ بلکه می تواند چنين بگويد: ››نماز ظهر را به امام حاضر اقتدا می کنم قربًة 

اِلَي اهلل.‹‹
10- مأموم به جز حمد و سوره که توسط امام خوانده می شود ساير اجزاي نماز را خود         

می خواند.
11- تکبيرة االحرام نماز بايد بعد از امام گفته شود.

12- بهتر است که مأموم اعمال و ذکرهاي نماز را قبل از امام به جا نياورد بلکه هم زمان 
با امام يا کمي بعد از امام انجام دهد.

13- چنان چه مأموم نماز را آغاز کند در حالي که امام در رکعت سوم باشد بايد حمد و 
سوره را خود بخواند و بقيه نماز را هماهنگ با امام انجام دهد.

14- نماز های قضايي را مي  توانيم به جماعت بخوانيم. شرح مفصل اين مساله در جدول 
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زير،گفته شده است.
♦	نمازها	و	حالت	هاي	صحيح	جماعت1:

شرحنماز مأمومنماز امام جماعت

 هرکدام از نمازهاي واجب يوميه را می توان به نماز ديگرنماز اداي يوميهنماز اداي يوميه
يوميه اقتدا کرد.

 هر يک از نمازهاي قضاي يوميه را می توان به قضاي يوميهنماز قضاي يوميهنماز قضاي يوميه
 اقتدا کرد هر چند که متفاوت باشد مثل نماز قضاي عصر

به قضاي ظهر.
 هر کدام از نمازهاي قضاي يوميه را می توان به نماز اداينماز قضاي يوميهنماز اداي يوميه

يوميه اقتدا کرد؛ مثل نماز قضاي صبح به نماز اداي ظهر.
 هر يک از نمازهاي اداي يوميه را می توان به نماز قضاينماز اداي يوميهنماز قضايي يوميه

يوميه اقتدا نمود.)هر چند که هم آهنگ نباشد(
 هر چند که دو نماز آيات متفاوت باشد؛ مثال نماز امام براينماز آياتنماز آيات

خورشيد گرفتگي باشد ونماز ماموم براي صاعقه.
اشکالعيديننماز عيدين  معصوم امام  غيبت  زمان  در  رجاء  قصد   به 

ندارد.
																										

	فعاليت
با رفتن به يک فضاي مناسب، قضاي نماز صبح را به جماعت بخوانيد.

	ارزش	یابي
رط از شروط امام جماعت را بگوييد؟ دو ش. 1

جايگاه امام جماعت نسبت به مأموم کدام يک از موارد زير می باشد؟ 2 .
    الف( برابر  با مأموم    
    ب( پيش تر از مأموم   

    ج( عقب تر از مأموم
    د( هيچ کدام

     3. حداقل افراد براي جماعت نماز چند نفر است؟

	کار	خانه	گي
به ابتکار خود براي جماعت صحيح نمازها، يک جدول جديد ترسيم نماييد.

1. محمد حسين فالح زاده.	آموزش فقه، ص203.  
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کيفيت	نماز	جمعه

هدف:	شناخت آداب و احکام نماز جمعه
پرسش	ها

  - آيا می دانيد امام )خطيب( جمعه بايد چه ويژه گي هايي داشته باشد؟
  - نماز جمعه چگونه خوانده مي  شود؟

نماز  است.  برخوردار  اي  ويژه  اهميت  از  مسلمانان  ما  براي  آن،  برپايي  و  نماز جمعه 
يک ديگر  کنار  در  مسلمانان  از  زيادی  گروه  که  است  جمعی  باشکوه  عبادت  يک  جمعه 
ستايش                                                                           و  سپاس  را  خدا  و  می نهند  بنده گی  سجده   به  سر  حق  حضرت  پيشگاه  در 
می کنند. بنابراين خوب است که ما نيز در مورد اين نماز باشکوه و احکام آن بيشتر بدانيم.

ویژه گی های امام )خطیب( جمعه 
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شد 
ه با

آگا
ن 

لمي
مس

م و 
سال

ح ا
صال

و م
ئل 

مسا
از 

ته باشد
ت داش

ت و فصاح
بالغ

شد
ح با

صري
ل 

اط
د ب

و ر
ق 

 ح
ان

 بي
در

ش(
ه ا

عظ
)مو

ش
تار

 گف
ر و

فتا
ر

شد
ه با

شت
 دا

گی
آهن

هم 

شد
ل با

عاد

آن چه گفته شد شرايط خطيب جمعه بود البته ناگفته نماند که خطيب جمعه بايد 
عالوه برشرايط فوق، شرايط امام جماعت را هم داشته باشد.



52

                                                                  
                                                                      

                                             
                                                                                    

♦ احکام	نماز	جمعه:
	نماز جمعه نيز مانند ساير عبادات، احکام خاص خود را دارد که البته شرايط و 
احکام نماز جمعه در بسياري موارد هم مانند شرايط و احکام نماز جماعت می باشد. اينک 

به شرح مختصر آن می پردازيم:
تمام شرايطي که براي نماز جماعت ذکر شده براي نماز جمعه )به عنوان يک نماز  1 .

جماعت( هم صدق می کند.
امام و چهار نفر  بايد پنج نفر باشد؛  افراد شرکت کننده در نماز جمعه  حد اقل  2 .

مأموم.
کيلومتر( فاصله باشد در غير  بين دو مکان نماز جمعه بايد يک فرسخ راه )تقريبا6ً. 3

اين صورت نماز جمعه صحيح نيست.
زمان خواندن نماز جمعه، زوال آفتاب می باشد. 4 .

نماز جمعه به جاي نماز ظهر خوانده می شود بنابراين نمازگزار بايد، نماز عصر را  5 .
اداکند. 

نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است ولي دو خطبه دارد که قبل از نماز،  6 .
توسط امام جمعه خوانده می شود.

نماز جمعه به شکل جماعت خوانده می شود، چنان چه نمازگزاري از حالت جماعت  7 .
خارج شود نمي تواند نماز خود را به شکل فرادا تمام کند.

 ♦ مستحبات	نماز	جمعه
خواندن سورة »جمعه« بعد از حمد در رکعت اول )توسط امام جمعه(. 1 .

خواندن سورة »منافقون« بعد از حمد در رکعت دوم)توسط امام جمعه(. 2 .
خواندن  حمد و سوره با صداي بلند )توسط امام جمعه(. 3 .

  ♦ وظايف نمازگزاران جمعه چيست؟
به خطبه ها گوش بدهند. 1 .

از سخن گفتن خودداري کنند.. 2
به هنگام ايراد خطبه ها، رو به امام بنشينند.1. 3    

1 . محمد حسين فالح زاده ، اموزش فقه،  ص215
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اختصار  به  که  است  مسلمانان  ما  وسياسي  عبادي  مراسم  مهم ترين  نماز جمعه   
بدان اشاره شد، اميدواريم که خداوند متعال به ما توفيق شرکت در اين عبادت با شکوه 
و پر فضليت را عنايت فرمايد تا در روز جمعه بر خوان رحمتش حاضر شويم و از فضلش 
بهره مند گرديم.                                                                                                                                      

***
																																											

	فعاليت	
شاگردان با راهنمايي معلم، نماز جمعه را در صنف تمثيل نمايند.

	ارزش	یابي
ميان دو نماز جمعه بايد .................... فرسخ فاصله باشد. 1 .

دو مورد از شرايط امام جمعه را بيان کنيد. 2 .
کدام مورد زير، از مستحبات نماز جمعه شمرده می شود؟ 3 .

    الف(گوش دادن به خطبه ها                
    ب( صحبت نکردن به هنگام خطبه ها   

     ج( خواندن سوره منافقون در رکعت دوم )توسط امام جماعت(      
     د( خواندن نماز جمعه در هنگام زوال افتاب

	کارخانه	گي
روانخواني سوره جمعه را در خانه به کمک فاميل و يا مال امام مسجد محل خود تمرين 

نماييد.
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درس بيست و يکم                                                                                    

کيفيت	نماز	عيدین

هدف:	آشنايی با کيفيت خواندن نماز عيدين 
پرسش:	آيا می دانيد نماز عيد چگونه خوانده می شود؟

يک  و  آمده  باال  افق،  در  درخشان،  خورشيد 
امروز  اما صبح  آغاز شده است.  زيباي ديگر  صبح 
با ديگر روزها تفاوت دارد. همه در حرکت و تکاپو 
هستند و همه چيز و همه جا غرق در نور و سرور 
با  رمضان  ماه  و  است  شوال  اول  روز  امروز  است. 
رسيده  پايان  به  برکتش  و  عظمت  شکوه،  تمام 

است.
مسلمانان پس از يک ماه روزه داري و عبادت 

پروردگار و به شکرانه توفيق آن، اين روز را به حمد و ستايش خداوند متعال و جشن و 
سرور می پردازند. روز عيد فطر و قربان  از بزرگ ترين اعياد ما مسلمانان است که از فضليت 
ويژه اي نيز برخوردار می باشد از اين رو نمازها و ادعيه خاصي براي اين اعياد ذکر گرديده 

است.
ما نيز بعد از اين که پدر، زکات فطره  افراد فاميل را جدا نمود، افطار کرده عيد را به 
يکديگر تبريک وتهنيت  مي گوييم؛ لباس پاك پوشيده، وضو می  سازيم و براي نماز عيد، 
همگام با ساير مسلمانان، به سوي مسجد حرکت می نماييم. وقتي که وارد مسجد شديم، 
آشنايان زيادي را می بينيم، با آن ها احوال پرسي کرده  و عيد را تبريک می گوييم. و منتظر 

برگزاری نماز عيد می نشينيم.
♦ نماز	عيد

نماز عيد، اذان واقامه ندارد و دو رکعت است. رکعت اول ان ، شش تکبير و پنج قنوت 
و رکعت دوم آن، پنج تکبير و چهار قنوت دارد. بعد از نماز هم، امام جماعت، خطبه های 
نماز عيد را می خواند که عموماً  به بيان احکام زکات فطره )در خطبه نماز عيد فطر( و بيان 

احکام قرباني )در خطبه نماز عيد قربان( می پردازد.
 ما نيز در پايان نمازعيد، با دعا براي همه  مسلمانان به سوي خانه باز خواهيم گشت.
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♦ احکام	نماز	عيدین
• نماز عيدين، دو رکعت است.

 • آذان و اقامه ندارد.
 • نماز عيدين دو خطبه دارد که بعد از نماز خوانده می شود.

 • نماز عيدين در زمان غيبت امام زمان)عج ( مستحب می باشد.
 • نماز عيدين را می توان هم فرادا و هم به جماعت خواند.

 • نماز عيدين جمعاً نه قنوت دارد، پنج قنوت در رکعت اول و چهار قنوت در رکعت 
دوم خوانده می شود که در قبل و بعد از هر قنوت هم يک تکبير گفته می شود.

 • نماز عيد فطر بعد از افطار و پرداخت زکات فطره، خوانده می شود.
 •ذکر قنوت نماز عيدين چنين است:

َل الَعفآْويِ و الَرحآَْةيِ َو َاهآْل  َل اجُلوآْديِ َو اجَلَبُوآْتيِ و َاهآْ ياءيِ َو الَعَظَمةيِ َو َاهآْ بآْ َل الكيِ 		َالّلهمَّ َاهآْ
ٍد َصلَّي الُل َعَليآْهيِ  َمَّ يدًا َو ليُِ َي عيِ ليِميِ َيوآْميِ الَّذيِي َجَعلآَْتُه ليِلآُْمسآْ

َاُلَك بيَِقِّ هَذا الآْ التَّقآْوي و اَلغآْفيَِرةيِ َأسآْ
َلنيِ فيِ ُكلِّ  ٍد َو َانآْ ُتدآْخيِ ٍد َو اليِ ُمَمَّ رًا َو َشَرفًا َوَكراَمًة َو َمزيِيًدا، َانآْ ُتَصليِّي َعَلي ُمَمَّ َو آليِهيِ ُذخآْ
ٍد،  ًدا َو آَل ُمَمَّ َت ميِنآُْه ُمَمَّ َرجآْ ٍد َو َانآْ ُتآْريَِجنيِ ميِنآْ ُكلِّ ُسوٍء َاخآْ دًا َوآَل ُمَمَّ َخيآٍْ َادآَْخلآَْت فيِيهيِ ُمَمَّ
اليُِوَن َو َاُعوآُْذ بيَِك  باُدَك الصَّ َأُلَك َخيآَْ ما َسأَلَك بيِهيِ عيِ َصَلواُتَك َعَليآْهيِ َوَعَليآْهيِمآْ . َالّلُهمَّ ايِّني َاسآْ

َلُصوَن. َباُدَك الآُْخآْ َتَعاَذ ميِنآُْه عيِ ميَِّا اسآْ

	فعاليت
با يک ديگر صحبت  قربان  اعمال روز عيد فطر و  شاگردان گروه بندي شده در مورد 

نمايند سپس از هر گروه يک نفر خالصة نظريات گروه را براي صنف بازگو نمايد.

	ارزش	یابي
نماز عيد چند رکعت است؟ 1 .

فرصت اداي نماز عيد از ............... تا ................. است. 2 .
نماز عيد جمعاً چند قنوت دارد؟ 3 .

نماز عيد بعد از انجام اموري چون: افطار و ............... خوانده می شود. 4 .

	کارخانه	گي
با کمک ديگران ذکر قنوت نماز عيدين را روانخواني کرده وحفظ نماييد.
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کيفيت	خواندن	نماز	آیات
هدف:	شاگردان بتوانند نماز آيات بخوانند.                                                  

پرسش:	نماز آيات چگونه خوانده می شود؟

ُروَن�1�21                                                       ُكمآْ َأَفَل ُتبآْصيِ َوفيِ الآَْرآْضيِ َآَياٌت ليِلآُْموقيِنيَِي ��20 َوفيِ َأنآُْفسيِ
      در زمين براي اهل يقين نشانه هايی است و در وجود خود تان آيا نمي بينيد؟

در جهان پيرامون ما حوادث و اتفاقاتي رخ 
می دهدکه براي اهل يقيــــــــن، آيه و نشانه 
اي روشنگر و هشدار دهنده است. ديدن اين 
که  کافيـــست  نيست  دشواري  کار  نشانه ها 
در مورد آفرينش خودمان کمي دقت کنيم، 
آن گاه متوجه می شويم که وجود ما انسان ها، 

خود جهاني از عجايب و شگفتي ها است.
دراين درس برآنيم تا کيفيت و چگونگي 
خواندن نماز آيات را براي شما عزيزان بيان 

نماييم. آن چه در ادامه می آيد شرايط نماز آيات است.
♦  نماز	آیات	:

   - بايد در زمان وقوع حادثه خوانده شود و در غير اين صورت قضا می گردد به جز زلزله 
و رعد و برق. 

   - خواندن آن بر همة افراد مکلَّف، واجب می باشد.
   - دو رکعت است.

   - جمعاً ده رکوع دارد )در هر رکعت، پنج رکوع(.

1.  )سوره ذاريات آيات 20 و 21 (
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کيفيت	خواندن	نماز	آیات
 براي خواندن نماز آيات و انجام رکوع هاي آن می توان به دو شيوه عمل نمود:

 براي به جا آوردن رکوع هاي هر رکعت، بعد از هر حمد و سوره يک رکوع شود تا پنج 
مرتبه؛

حمد و سوره                رکوع

حمد و سوره                رکوع

حمد و سوره                 رکوع

حمد و سوره                 رکوع

حمد و سوره      رکوع        سجده

الف: 

در روش دوم بعد از قرائت حمد، يک سوره را پنج قسمت نموده و بعد از هر قسمت يک 
رکوع  می نمايند تا تمام پنج قسمت سوره و پنج رکوع انجام شود.1

حد- ِبْسِم اللَِّ الرَّْحَِن الرَِّحيِم    ركوع

ب: 

ُقْل ُهَو اللَُّ َأَحٌد               ركوع

َمُد                     ركوع  اللَُّ الصَّ

لَْ َيِلْد َولَْ ُيوَلْد                    ركوع  

َولَْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد    ركوع    سجده 

1 . محمد حسين فالح زاده ، اموزش فقه، ص216 
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	♦ احکام	نماز	آیات
     - اگر يکي از سبب های وجوب نماز آيات در يک شهر اتفاق بيافتد خواندن نماز فقط 

بر اهالي همان شهر واجب می شود.
    - می توان هر رکعت از نماز آيات را به يک روش خواند.

     - مستحب است قبل از رکوع هاي دوم، چهارم، ششم، هشتم و دهم ،قنوت خوانده شود 
هم چنين اگر که تن ها قبل از رکوع دهم يک قنوت بخواند کافي است.

      - هريک از رکوع هاي نماز آيات يک رکن محسوب می شود بنابراين اگرکم و زياد شود 
نماز باطل می گردد.

       - نماز آيات را می توان به جماعت خواند که در اين صورت حمد و سوره ها را امام 
جماعت می خواند.

         ***                                                  

	فعاليت
شاگردان عزيز نماز آيات را به هم راه معلم خود در صنف بخوا نيد.

	ارزش	یابي
      1. نماز آيات چند رکعت دارد؟

      2. خواندن نماز آيات بر هر شخص مکلَّف................... است.
     3.  اگر يکي از اسباب وجوب نماز آيات براي شهري اتفاق بيافتد، خواندن نماز آيات 

براي ساکنان شهر مجاور چه حکمي دارد؟
      4. نماز آيات چند رکوع دارد؟ 9     6       5     10   

	کارخانه	گي
با مراجعه به توضيح المسايل يا مال امام مسجد محل خود برخي ديگر از احکام نماز 

آيات را بنويسيد.
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کيفيت	نماز	مّيت

اهداف:
											-		شاگردان با مسأله ي مرگ و زنده گی دوباره، آشنا شوند.

          -  شاگردان از چگونگي خواندن نماز ميت اگاهي پيدا کنند.
	

پرسش	ها
- آيا تا کنون افتادن برگ ها را در فصل خزان مشاهده کرده ايد؟

 - آيا به تغيير رنگ طبيعت در فصل خزان انديشيده ايد؟ 
هنگامي که تابستان تمام می شود، خزان فرا می رسد. طبيعت رنگ می بازد و به زردي        
می گرايد و اندك اندك برگ هاي درختان سر سبزي و نشاط خود را از دست داده خشک 
می شوند و بر زمين می افتند. در اواخر خزان، ديگر از شادي و سرسبزي طبيعت، اثري 
نمي بينيد، چراکه در آستانه زمستان، طبيعت و همة موجودات پيرامون ما، خود را براي 
زمستان و سردي آن آماده می سازد تا زمستان را پشت سرگذاشته؛ باز با بهاري ديگر سبز 
شود، جوانه زند، و از نو، زنده گي را آغاز کند. آري زمستان، مرگ طبيعت و بهار، زنده گي 

دوباره آن است و خزان فصل آمادگي طبيعت براي زمستان. 
زنده گي انسان نيز با والدت آغاز می شود، حيات جريان پيدا می کند و سرانجام روزي 

پايان می پذيرد. اما اين پايان، خود آغاز دوباره اي است براي انسان و حيات اخروي او. 
وقتی مؤمنی از اين دنيا می  رود بر ساير مؤمنان واجب است بر او نماز بگزارند و برای او 
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از خداوند طلب مغفرت نمايند.
♦ شرایط	نماز	مّيت:

شرايط نماز ميت قرار ذيل است:
داشتن قصد قربت و اخالص.. 1

ابهام؛ به طور مثال می گوييم: بر ميت حاضر نماز                     مشخص نمودن مّيت براي رفع . 2
می خوانيم ُقربًَة اِلَي اهلل.

رو به قبله خواندن.. 3
ايستاده خواندن نماز )اگر کسي نباشد که ايستاده بخواند نشسته صحيح است(.. 4

نمازگزار  مّيت را مقابل نمازگزار به پشت بخوابانيد طوري که سر او به طرف راست . 5
و پاي او به طرف چپ نمازگزار باشد.

مکان نمازگزار از مکان مّيت بلندتر يا پايين تر نباشد)البته پستي و بلندي اندك،. 6 
اشکال ندارد(.

بين مّيت و نماز گزار، پرده يا ديوار و يا چيز ديگري فاصله نياندازد.. 7
بيني،   نماز مّيت پس از غسل و کفن و حنوط کردن)کافور ماليدن به پيشاني،  سر . 8

کف دو دست، سر زانو و سر انگشت کالن هر دو پا( ميت خوانده شود.

♦	احکام	و	آداب		نماز	مّيت
براي خواندن نماز مّيت رعايت احکام زير ضروري است.

بين تکبيرها و دعاها فاصله نشود. 1 .
مي توان نماز مّيت را به جماعت نيز خواند ولکن امام و مأموم،. 2 هرکدام بايد دعاها 

و تکبيرها را جداگانه بخوانند.
کسي که بر مّيت نماز می خواند داشتن وضو يا غسل و تيمم براي او الزم نيست. 3 .

پاك بودن و مباح بودن لباس نمازگزار واجب نيست گرچه رعايت کردن شرايطي  4 .
که براي ديگر نمازها الزم است مستحب می باشد.

چنانچه مّيت وصيت کرده باشد که فرد مشخصي نماز او را بخواند بهتر است که  5 .
آن شخص با اجازه ولي نماز را بخواند.

اگر بخواهند براي چند مّيت نماز بخوانند بهتر است براي هرکدام جدا جدا نماز  6 .
بخوانند.
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♦ چگونگي	خواندن	نماز	ميت
خوبست قبل از نماز سه مرتبه » الصالة« گفته شود. 1

نيت 2 .
»َاشَهُد َان ل ايِله ايِّلالل و َاشَهُد َأَن ممدًا َرُسوُل  گفتن تکبير اول و بعد از آن ذکر. 3

الل«
تکبير دوم و سپس ذکر »اللُهمَّ َصلِّ َعلي ُمَّمٍد و آليِ ُمَّمٍد«. 4
5 .» تکبير سوم و گفتن ذکر »الّلهمَّ ايِغفيِر ليِلمؤمنَي و الؤمناتيِ

ذکر: تکبير چهارم و گفتن يکي از اين دو . 6
ذا الَيتيِ الف: براي مّيت مرد، اللهمَّ إيِغفيِر ليِ

ذه اليتيِ ب: براي مّيت زن، اللهمَّ ايِغفيِر ليِ
       7.  با گفتن تکبير پنجم، نماز تمام می شود.
***

	فعاليت	
شاگردان گروه بندي شده سپس هر گروه يکي از بخش هاي درس را به شکل چارت 

ارائه نمايد.

	ارزش	یابي
در نماز مّيت، وضوداشتن و پاك بودن لباس نماز گزار .............  1 .

آيا مشخص کردن مّيت به هنگام خواندن نماز واجب است؟ 2 .
بعد از تکبير دوم نماز چه ذکري گفته می شود؟ 3 .

نماز مّيت بعد از انجام کارهايي چون: غسل و ............. و ............ خوانده می شود. 4 .

	کارخانه	گي	
تکبيرها و دعاهاي نماز مّيت را حفظ نماييد. 1 .

سفـر  براي  آماده گي  مورد  در   2 .معصومين از  روايتي  و  آيه  ديگران  کمک  با 
آخرت پيدا نموده در کتابچه هاي تان بنويسيد.
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درس بيست و چهارم                                                                                    

کيفيت	نماز	مسافر

هدف:	شاگردان با احکام نماز مسافر آشنا شوند.
پرسش	ها

1. آيا می  دانيد نماز مسافر با نماز حاضر چه فرق دارد؟
2. نماز مسافر چه احکامی دارد؟

دين اسالم به عنوان کامل ترين دين، همواره به سفر کردن و کسب دانش و تجربه توجه 
خاصي داشته و ما مسلمانان را به اين امر تشويق و ترغيب نموده است. 

همانگونه که در سفر، زنده گي از شکل معمول خود خارج می شود عبادات نيز با احکام 
و دستورات خاصی ادا می شود که از آن جمله می توان به ››شکسته خواندن نماز‹‹ در سفر 

اشاره نمود .خداوند متعال در اين مورد می فرمايد:
َلةيِ ...1                      َوإيَِذا َضَربآُْتمآْ فيِ الآَْرآْضيِ َفَليآَْس َعَليآُْكمآْ ُجَناٌح َأنآْ َتقآُْصُروا ميَِن الصَّ

هرگاه که در زمين راه پيموديد. پس برشما باکي نيست که نماز را کوتاه کنيد.
	

♦ شرایطي	که	نماز،	شکسته	)قصر2(	خوانده	می	شود
چنانچه مسافر، شرايطي را که در ادامه ذکر می شود داشته باشد بايد نمازهاي چهار 

رکعتي را دو رکعتي بخواند.
 - مسافتي را که مسافر می پيمايد، کمتر ازهشت فرسخ شرعي )45 کيلومتر( نباشد. 

)مسير رفت مسافر، کمتر از چهار فرسخ نباشد(.
- مسافر از آغاز، قصد پيمودن هشت فرسخ را داشته باشد.

 - به حد ترخص3 رسيده باشد. ) از حد ترخص به بعد، نماز تحت شرايط گفته شده 
شکسته خوانده می شود.(

- در بين راه و قبل از رسيدن به چهار فرسخ از قصد سفرکردن منصرف نشود.
1. سوره نساء ايه 101          

2 . قصر: کوتاه کردن 
3 . حد ترخص: جايي را می گويند که ديوار شهر ديده نشود و صداي اذان شهر شنيده نشود.
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- صحرا گرد نباشد چراکه زنده گي آنان به شکل کوچ و سفر می باشد.
- وظيفه و شغلش، سفر کردن نباشد. مثل پيلوت و راننده. 

- براي کار حرام سفر نکند و خود سفر هم حرام نباشد مثل سرقت. 
- مسافر قبل از رسيدن به هشت فرسخ، قصد عبور از وطن خود را نداشته باشد. 

-  قصد اقامت ده روزه و يا بيشتر را در جايي نداشته باشد. زيرا در صورتی که ده روز 
و يا بيشتر در جايي اقامت مي  کند نماز بايد تمام خوانده شود.

♦ خوبست	بدانيم	که: افرادي مانند پيلوت و راننده و افرادی که شغل آن ها، سفرکردن 
درسفرهاي  اما  بخوانند  را شکسته  نماز  بايد  باشد(  اول،)هرچندکه طوالني  درسفر  است 

بعدي  نمازشان تمام خواهد بود.1

	مکان	های	که	خواندن	نماز	در	ان	به	دو	شکل	
شکسته	و	تمام		برای	مسافر	صحيح	است:			

حرم امام حسين مسجد کوفه مسجد النبیمسجد الحرام

 ♦ شرایطي	که	نماز	مسافر	تمام	خوانده	می	شود
-  شخص، قصد سفر نداشته باشد و به صورت تصادفي مسافت هشت فرسخ را طي کرده 

باشد. مثل کسي که به دنبال گم شده اي می گردد.
- وقتي که مسافر قصد دارد ده روز را در جايي بماند.

 - اگر شخص مسافر، سي روز را با حالت شک بين ماندن و رفتن در جايي بماند بعد 
از سي روز بايد نماز را تمام بخواند.

- در وطن خود باشد.
 ♦ به	چه	جایي	وطن	گفته	می	شود	که

 - محل سکونت شخص.
 - محل تولد شخص و يا وطن پدر و مادر او.

 - اگر شخصي، دو مکان را براي اقامت هميشگي خود انتخاب کرده باشد و به طور مثال 

1 . محمد حسين فالح زاده، آموزش فقه. ص 189 
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در هر کدام 6 ماه اقامت  نمايد. هر دو مکان وطن او محسوب می  شود.

 - محلي که شخص به قدري در آن اقامت کند که مردم آن محل، او را اهل آن جا 
بدانند.

                                                          ٭٭٭

	فعاليت
شاگردان در گروه های دو نفری در مورد احکام نماز مسافر گفتگونمايند.

	ارزش	یابي
نماز مسافر را نماز .................. يا ................. می نامند.. 1

دو مورد از شرايطي را که نماز مسافر قصر می شود بيان کنيد. 2 .
در چه مکان هايي شکسته خواندن نماز،. 3 براي مسافر اختياري است؟

	کارخانه	گي
در کتاب توضيح المسايل احکام نماز مسافر را مطالعه نموده و 5 سطر در باره آن به 

کتابچه های تان بنويسيد.
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درس بيست و پنجم                                                                                    

	کيفيت	نماز	قضا
هدف:	شناخت احکام نماز قضا

پرسش:	آيا احکام نماز قضا را می دانيد؟

رعايت احکام و دستورالعمل هاي دين و پايبندي به آن واجب می باشد، حال اگر عبادتي 
چون نماز سهواً يا عمداً ترك شود، چه بايد کرد؟ و آيا قابل جبران است؟

انسان با استغفار از پروردگار و توبه و بازگشت به سوی او، روح و روانش را پاك نموده و 
خويش را آماده عبوديت نمايد ولی، اين کافی نيست آن چه که بسيار مهم است بايد عمداً 
گذشته ها را جبران نموده و قضای عبادت های ترك شده مانند نماز را به جا آورد. بنابراين 
سعي داريم تا شما را در اين درس، با احکام نماز قضا آشنا سازيم. اميد است که هميشه 

طاعات و عبادات ما صحيح و خالصانه باشد.  

نماز	هایی	که	
قضا	ندارد

و	 فطر	 عيد	 نماز	های	 	-1
قربان

در	 زن	 که	 نماز	های	 	-2
حالت	عــــذر	شرعی	نخوانده	

است.

	نمازهایی	که	قضای	آن			واجب			است	

یوميه	 	 نماز	های	
و	آیات	که	در	زمان	خود	

خوانده		نشود

نماز	هایی	که	بعد	
از	وقــت	مشخص	شود	

باطل	بوده	است

بـرای	 که	 نمازی	
زمان	مشخصی	نـــذر	
شده	باشد	و	خـــوانده	

نشود
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چنانچه گفته شد قضاي نماز های يوميه واجب است اما نماز های فطر و قربان که در زمان 
غيبت امام زمان)عج( مستحب است قضا ندارد و نيز نمازهايي که زن به خاطر داشتن عذر 

شرعي )حيض و نفاس( نخوانده باشد.

♦ احکام	خواندن	نمازقضا
 1- در خواندن قضاي نماز کوتاهي نشود اما نيازي نيست که فوراً انجام داده شود. 

 2- خواندن نماز مستحبي براي کسي که نماز قضايي دارد اشکال ندارد.
 3 - درخواندن قضاي نمازهاي يوميه، رعايت ترتيب نمازها الزم نيست مگر نمازهايي که 
در يک روز پشت سر هم خوانده می شود مثل نماز ظهر و عصر که بايد ترتيب خــــــواندن 

قضاي آن ها رعايت شود.
4- تا زماني که شخص در قيد حيات است کسي ديگر نمي تواند قضاي نماز او را در 

زمان حياتش بخواند1.
5- قضاي نماز را می توان به جماعت خواند حال آن که ممکن است که امام جماعت نماز 

قضا بخواند يا نماز ادا. بنابراين الزم نيست هر دو يک نماز بخوانند.
6- در صورتي که قضاي چند نماز يوميه و غير يوميه باهم خوانده شود رعايت ترتيب و 

يا اولويتي وجود ندارد مثل خواندن قضاي نماز آيات، ظهر)يوميه(، نذر.
7- اگر نماز ظهر و عصر يا عشاي شخص مسافر که دو رکعتي است قضا شود خواندن 

نماز قضاي آن به همان شکل دو رکعتي می باشد خواه در سفر بخواند يا در غير سفر.
8- چنانچه شخصي بخواهد قضاي نماز های ظهر، عصر و عشا )چهار رکعتي( را در سفر 

بخواند بايد نماز قضاي آن ها را به همان شکل تمام )چهار رکعتي( به جا آورد.
9- پس از مرگ پدر، قضاي نمازها وروزه هايی که به جا نياورده بر پسر بزرگ تر او واجب 

است. و احتياط مستحب است که نماز و روزه های قضا شدة مادر را نيز به جا آورد.2
که  بخواند می بايست  را  مادر خود  يا  پدر  قضاي  نماز  بخواهد  بزرگ تر  پسر  اگر   -10
مطابق با وظيفه ي خود عمل کند؛ مثال نماز قضاي صبح و مغرب و عشا را با صداي بلند 

بخواند.
11- اگر پس از مرگ پدر، پسر بزگتر، قبل از اين که نماز و روزه ي پدر را  قضا کند از 

دنيا برود، تکليفي بر عهده ي پسر دوم نيست.
1 . آيت اهلل محقق کابلي، توضيح المسايل، انتشارات دارالنشر اسالم، قم 6831 . ص492   

2 . محمد حسين فالح زاده، آموزش فقه، ص 1791 
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	فعاليت
شاگردان گروه بندي شده در مورد وظايف فرزندان در مقابل والدين گفتــــگو نماييد، 

سپس خالصه ي ان را در صنف ارايه نماييد.

	ارزش	یابي
1. قضاي چه نمازهايي واجب است نام ببريد؟

2. خواندن نماز مستحبي براي شخصي که نماز قضا دارد.............. 
             اشکال دارد          اشکال ندارد 

3. قضاي نماز را می توان به جماعت خواند. صحيح   غلط

	کار	خانه	گي
1. احکام نماز قضا را براي فاميل خود بخوانيد.

2. با استفاده از توضيح المسايل يا کمک مال امام مسجد،چند مورد ديگر از احکام نماز 
قضا را نوشته و به صنف بياوريد.
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درس بيست و ششم                                                                                    

	کيفيت	نماز	باران

هدف: آشنايي با چگونگي خواندن نماز باران)استسقاء(
پرسش	ها

اگر باران نبارد چه کار کنيم؟ 1 .
نماز طلب باران چگونه خوانده می  شود؟ 2 .

 سطح روي زمين را آب فرا گرفته است و ادامه  حيات همه 
3
2   خوب است بدانيم که 

جانداران به آب بستگي دارد. آن چه که منابع آب ما را تشکيل می دهد آب چاه ها، چشمه ها 
و دريا ها و اقيانوس ها هستند که معموالً از آب باران و برف تغذيه می شوند. حال اگر ميزان 
بارش باران و برف کم شود به طور قطع، آب اين منابع هم، کم خواهد شد و چنانچه اين 
روند ادامه يابد باعث خشک سالي و از بين رفتن طراوت و سرسبزي طبيعت و به خطر 
افتادن حيات جانداران خواهد شد؛ حال شما در چنين شرايطي چه می کنيد و چه چاره 

اي می انديشيد؟
درشرايط سختي چون خشک سالي و کمبود آب و نباريدن باران، هم چون هميشه به 
خداوند پناه می بريم و نماز باران می خوانيم، باشد که از درياي بيکران رحمتش، باران 
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رحمتي بر سر ما بباراند و کام تشنه ي ما را سيراب گرداند و در اين درس، احکام و شرايط 
نماز باران و چگونگی انجام آن، آورده می شود:

	♦	احکام	و	شرایط	نماز	باران
       1- نماز باران دو رکعت است.

       2- به جماعت خوانده می شود.
       3- تکبيرها و قنوت هايش همانند نماز عيد است.
       4- ذکر قنوت نماز باران با نماز عيد تفاوت دارد.
       5- درقنوت نماز باران، اين ذکرخوانده می شود: 

باَدَك و َبَهائيَِمَك و َانُشر َرَحَتَك َو َاحيي بلَدك الَيَتَة.« »الّلهمَّ ايِسقيِ عيِ
       6- دوخطبه دارد که بعد از نماز خوانده می شود.

        7- وقت خواندن نماز باران، هم مانند نماز عيد است.
        8- مکان برپايي نماز باران،درصورت امکان مسجد الحرام و در غير آن صحــــرا 

می باشد.
	♦ کيفيت	خواندن	نماز	باران

نماز باران )استسقاء( راهي است براي طلب نزول باران از پيشگاه خداوند متعال. اين 
نماز همانند نماز عيد دو رکعت بوده و با همان کيفيت خوانده می شود با اين تفاوت که 

ذکر قنوت نماز باران فرق دارد.
الزم است که امام جمعه، درخطبه هاي نماز جمعه، مردم را براي خواندن نماز باران 
دعوت نمايد و از آن ها بخواهد تا سه روز، روزه بگيرند و روز سوم که روز دوشنبه می شود 
همه، اعم از پير وجوان و طفل و ناتوان و... وحتي چهار پايان به صحرا بروند )کساني که 
نزديک مسجدالحرام هستند به مسجدالحرام بروند( وسعي نمايند تا پياده وپا برهنه باشند. 
مؤّذنان پيشاپيش جمعيت حرکت کرده و قبل از نماز، به جاي آذان، سه نوبت »الصلوة« 

بگويند. سپس نماز، به جماعت خوانده شود.
در پايان نماز، امام جماعت بر منبر رفته و ردای خود را وارونه می  پوشد دو خطبه نماز 
را می خواند و بعد از خطبه ها روي خود را به سوي قبله نموده صد مرتبـــه »اهلل اکبر« 
می گويد سپس به سمت راست،رو کرده و صد مرتبه »ال اله اال اهلل« می گويد و بعد روي 
خود را به سمت چپ گردانيده صد مرتبه »سبحان اهلل« گفته آنگاه روي خود را به سوي  
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نماز گزاران نموده و صد مرتبه »الحمدهلل« می گويد.
هر بارکه امام ذکر ها را می گويد حاضران هم راه با امام و با صداي بلند، تکرارکنند و در 

پايان براي نزول خير و رحمت پروردگار دعا نمايند.

           خلقان همه بر درگهت اي خالق پاك       هستند پي قطره ي آبــي غمناك
           سقاي سحاب را بفـــرمـــا از لطف        تا آب زند بر سر اين مشتـي خاك

                                                                               )ابو سعيد ابوالخير( 

	فعاليت
شاگردان به 5 گروه تقسيم شوند در مورد کيفيت خواندن نماز باران گفتگو نمايند.

	ارزش	یابي
نماز باران چند رکعت است؟ 1 .

نماز باران چگونه خوانده می شود؟  فرادا  جماعت. 2 
بهترين مکانها براي اقامه نماز باران کجاست؟ 3 .

نماز گزاران قبل از خواندن نماز باران .................. روز، روزه می گيرند. 4 .

کار	خانه	گي
ذکر قنوت نماز باران را حفظ نماييد.
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درس بيست و هفتم                                                                                    

تعریف	و	انواع	سيره

هدف:	آشنايی با مفهوم و انواع سيره	

پرسش:	آيا انسان در زنده گی نيازمند برنامه ريزی است؟

انسان	و	نياز	به	برنامه	زنده	گی	
خداوند انسان را موجودی انديشمند آفريد، و او را از امتيازی به نام عقل بهره مند کرد. 
انسان به کمک اين ويژه گی می  تواند بيانديشد و تفکر کند. انسان به مدد عقل توانسته 
است هنر، علم و تمدن با شکوهی را که امروز مشاهده مي کنيم، خلق کند. اگر اين ويژه گی 

در انسان نمی  بود، انسان تفاوتی با ساير موجودات نداشت. 
يکی از کارکردهای عقل انسان اين است که در زنده گی برای خود هدف يا اهدافی را 
تصوير کند. بنابراين هر انسانی به دليل آن که عاقل است هدفمند هم هست. انسان بی 

هدف انسانی است که از عقل خود بهره نمی گيرد. 
هر انسان هدفمندی نيازمند برنامه ريزی است. زيرا هر انسان هدفمندی برای رسيدن 
به اهداف خود ضروری است بی انديشد که چگونه می  تواند به آن ها دسترسی پيدا کند. 
افراد بايد برای رسيدن به اهداف، برنامه و روشی را که در پيش می  گيرند، تعيين کنند. 
حال دو پرسش مطرح می  شود: 1. کدام منبع می  تواند اين روشها را برای ما ارائه کند؟ 2.  

کدام يک از اين منابع بيشتر مورد اعتماد است؟
ما عرضه می  کند.  برای  را  اهداف  به  دارند که روش های رسيدن  زيادی وجود  منابع   
مکاتب بشری و اديان همگی در صدد بوده اند که برای انسان ها برنامه زنده گی ارائه کنند.

کدام	برنامه	را	انتخاب	کنيم؟
ما بايد منبعی را انتخاب کنيم که بهترين و کامل ترين روش برای رسيدن به اهداف 
را ارائه کند. اين منبع ناگزير بايد منبعی باشد که به تمامی ابعاد وجودی انسان آگاهی 
داشته باشد تا بتواند قوانين و روش های زنده گی را به گونه متناسب برای انسان عرضه کرده 
باشد. به طور طبيعی هيچ يک از مکاتب بشری از چنين توانايی برخوردار نيست. به دليل 
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آن که دانش بشر محدود و ناقص است و نمی  تواند برنامه کامل و جامع برای زنده گی بشر 
ارائه کند. پس تنها منبع مورد اعتماد لزوما منبع الهی است. زيرا تنها خداوند متعال که 
آفريدگار بشر است از تمام ابعاد وجودی مخلوق خود آگاهی کامل دارد و طبيعتا برنامه های 

الهی کامل ترين برنامه زنده گی است که هيچ عيب و نقصی ندارد. 
دين های الهی نيز متعدد اند. دين مسيحيت، يهود و اسالم از اين جمله اند. اما دين 
مورد  اديان  اين  در  الهی  پيام های  و  تحريف شده  دچار  زمان  در طی  يهود  و  مسيحيت 
و  مانده  تحريف مصون  از  آن  پيامهای وحيانی  که  دينی  تنها  است.  گرفته  قرار  دستبرد 
روش های زنده گی را به طور کامل و بدون عيب ونقص ارائه کرده؛ دين اسالم است.  ازاين رو 

شايسته است برای برنامه ريزی زنده گی به برنامه های دين اسالم توجه کنيم.  
دستورات اين دين مقدس در قالب قرآن، رفتار و گفتار رسول گرامی اسالم و پيشوايان 
معصوم تجلی پيدا کرده است. بنابراين اگر بخواهيم به روش زنده گی از نظر اسالم دست 
پيدا کنيم بايد کالم خدا، رفتار و گفتار پيامبر و امامان معصوم را مورد شناسايی 
قرار دهيم. در اين کتاب بيشتر از رفتار و گفتار پيامبر و امامان معصوم که اصطالحا سيره 

ناميده می  شود؛ بهره مند خواهيم شد. 
سيره	و	انواع	آن	

سيره در زبان عربی از ماده سير است. سير به معنی راه رفتن، رفتار و حرکت است. اما 
سيره به معنای نوع و سبک رفتار.1 سيره پيامبر و معصومان به اين معنی است که 
سبک رفتار آن بزرگواران در عرصه های مختلف زنده گی چگونه بوده است. شناخت سيره 
و سبک رفتار آن ها در واقع آشنايی با يک برنامه کامل و بدون نقص در زنده گی فردی، 
اجتماعی و سياسی است. سيره شناسی پيامبر مکرم اسالم و امامان معصوم به اين 

سواالت ما پاسخ می  دهد: 
رابطه خود ما با خود ما و رابطه خود ما با آفريدگار چگونه بايد تنظيم شود؟  1 .

بايد رفتار  اقارب و دوستان چگونه  از پدر و مادر، معلم، همسايه و  با ديگران اعم  2 .
کنيم؟ 

در مسائل سياسی چگونه بايد عمل کنيم؟  3 .
بايد  نگاهی  نوع  اقتصادی( چه  رفاه  و  توليد  )کار،  اقتصادی  فعاليت های  به  نسبت  4 .

داشته باشيم؟ 

1.  مرتضي مطهري ،سيري در سيره نبوي ،ص47 
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اگر بخواهيم سيره پيامبر و امامان معصوم را راهنمای فعاليتهای خويش قرار 
دهيم، ناگزير سيره آن بزرگواران را نيز در چهار دسته طرح کنيم:  

سيره فردی: شامل سبک رفتار پيامبر. 1 در حوزه زنده گی شخصی آن بزرگــوار 
امانت  از فضايل اخالقی عمل می کرد. مثل  می شود. مثل اين که پيامبر به کدام يک 

داری، راست گويی، تواضع و فروتنی..
است  ديگران  ارتباط  در  که   2 .پيامبر رفتارهای  از  دسته  آن  اجتماعی:  سيره 
و  پدر  با   امامان معصوم و   پيامبر مثال  ناميده می  شود.  اجتماعی  اصطالحا سيره 
مادرشان چگونه رفتار می کردند؛ يا پيامبر با همسايه گان چگونه رفتار می کردند؛ نظر 
سيره  قالب  در  رفتارها  اين  مشابه  و  معلمان چيست؟  با  شاگردان  برخورد  باره  در  آن ها 

اجتماعی بحث می شود.  
سيره سياسی: سيره سياسی شامل روش آن بزرگوار در فعاليت های سياسی است.  3 .

مثال پيامبر با کسانی که رشوه می  گرفتند چگونه برخورد می کرد. 
سيره اقتصادی: سيره اقتصادی به آن دسته از فعاليت های پيامبر اطالق می شود  4 .
که نظر ايشان را در باره مسائلی مثل کار، فعاليت های توليـدی و رفاه اقتصادی مشخص 

می کند. 
در اين صنف شما با نمونه های از سيره فردی و اجتماعی پيامبر و امامان معصوم آشنا 

خواهيد شد. اميد است با  به کار بستن آن ها در زنده گی  موفقيت خود را تضمين کنيد. 

	فعاليت	
شاگردان در باره ضرورت برنامه ريزی در زنده گی باهم گفتگو کنند.

	ارزش	یابی
کدام دين يا مکتب بهترين برنامه را برای زنده گی بهتر ارائه کرده است؟  1 .

سيره را تعريف کنيد! 2 .
انواع سيره را نام ببريد!  3 .
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درس بيست و هشتم                                                                                    

تواضع	و	فروتنی)1(

هدف: آشنايی با مفهوم تواضع  

پرسش:	تواضع چيست؟

زبان	بدنی
نيِ  َباُد الرَّحآْ خداوند متعال در قرآن کريم در باره اوصاف بنده گان خود می فرمايد:  َو عيِ
الَّذيِيَن يآُْشوَن َعَلى الآْرآْضيِ َهونًا؛1 ، بنده گان)خداوند( بخشنده، کسانی اند که به نرمی روی زمين 
راه میروند. به نظر شما مفهوم اين آيه چيست؟ و آيه مبارکه ما را به کدام فضيلت اخالقی 
دعوت می  کند؟ آن چه را خوانديد معنای تحت اللفظی آيه مبارکه بود اما مقصود از آن اين 

است که؛ بنده گان خدای رحمان هنگام راه رفتن بر زمين با تواضع راه می  روند. 
محققان اجتماعی از پديده ای به نام زبان بدنی سخن می گويند. زبان بدنی به اين معنی 
است که افراد حتی با رفتار و حرکات شان بدون آن که حرفی بزنند، نيز سخن می گويند. 
مثال اگر کسی در برابر کس ديگری پيشانی اش را ترش می کند در واقع به مخاطب خود  
اين پيام را مي دهد که از او ناخرسند است. نوع راه رفتن هر فرد نيز در واقع نوعی سخن 
گفتن است. آيه مبارکه نيز تواضع را در قالب زبان بدنی بيان کرده است. به اين معنا که 
برخی افراد به گونه ای راه می  روند که ديگران اين نوع راه رفتن را نشانه تکبر و خودخواهی 
او می  دانند. به اين داستان از پيامبر اکرم توجه کنيد. روزی پيامبر از کوچه ای عبور 
می کرد، ديد عده ای اجتماع کرده اند . نزديک رفت و فرمود: چه خبر است؟ آن ها شخصی 
را نشان داده و گفتند: اين ديوانه ای است که حرکت ها و گفتار خنده آورش مردم را متوجه 

خود ساخته است.
مردم برای تماشای او در اين جا اجتماع کرده اند. پيامبر آن ها را به سوی خود فرا 
خواند و به آن ها فرمود: »اين شخص به بيماری مبتال است، آيا می خواهيد ديوانه حقيقی 
را به شما معرفی کنم؟ عرض کردند: آری. فرمود: ديوانه حقيقی کسی است که با تکبر و 
غرور راه می رود. پيوسته به دو طرف خود نگاه می کند و پهلوهای خود را با شانه اش تکان 

1. )فرقان/63(
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می دهد )تنها خودش را می نگرد( و کسی است که مردم به خير او اميد ندارند و از شر او 
در امان نيستند. اين است ديوانه حقيقی«1

تعریف	تواضع
تا اين جا به طور اجمال در باره فضيلت تواضع آشنايی پيدا کرديد؛ حال الزم است به 
طور دقيق تر با جزئيات مفهوم تواضع آشنا شويم. تواضع واژه عربی است و به معنای اعالم 
کوچکی خود است.2 معادل دری اين واژه فروتنی است. در ادبيات دينی به اين فضيلت 
توجه  نکته  دو  به  بايد  تواضع  دقيق  معنای  بيان  از  قبل  است.  شده  زياد  تاکيد  اخالقی 

داشت: 
نکته اول اين که تواضع به معنای تحقير خويشتن نيست. تواضع به اين معنی نيست که 
فرد خود را در چشم ديگران خوار و حقير نمايد. حقير جلوه دادن خود نزد ديگران از نظر 
شرع مقدس اسالم امری حرام است. تواضع در مقابل تکبر بوده و تکبر نوعی خود بزرگ 
بينی است. تواضع به اين است که فردی توانايی، استعداد، مال و وضعيت بهتر خود را به 

رخ ديگران نکشد و آن ها را مايه برتری خود نداند. بلکه خود را هم سان با ديگران بداند.
نکته دوم اين است که تواضع را با تََملُّق و چاپلوسی اشتباه نگيريم. تملق و چاپلوسی 
در اين است که فرد با آن که از نظر قلبی باور به احترام طرف مقابل ندارد اما با اين حال 
وانمود می  کند که به او احترام می  گذارد. يکی از بزرگان علم اخالق تواضع را اين گونه تعريف 
می  کند: »تواضع عبارت است از شکسته نفسی که نگذارد آدمی خود را باالتر از ديگری 
ببيند و الزمه آن کردار و گفتار چندی است که داللت بر تعظيم ديگران و اکرام ايشان 

می کند«3  با توجه به اين تعريف تواضع دارای دو ويژه گی باطنی و رفتاری است:
ويژه گی باطنی به منشاء قلبی و روانی تواضع اشاره دارد. به اين معنا که انسان  1 .

متواضع در اعماق وجود خودش احساس تکبر نمی  کند. 
که  کند  عمل  ای  گونه  به  می  کوشد  نيز  گفتاری  و  رفتاری  نظر  از  متواضع  فرد  2 .

ديگران از رفتار و گفتار او برداشت خودخواهی و تکبر نکنند.
پيامبر مکرم اسالم ،به عنوان نمونه به اين رفتارهای پيامبر توجه کنيد. حضرت علی 

1. شيخ حر عاملی، المواعظ العدديه، ص 175
2. فرهنگ هاي لغت عربي معادل واژه تواضع را کلمه تذلل آورده اند که معادل دري آن خود را کوچک ديدن است .براي نمونه 

رجوع کنيد به : فرهنگ لغت العين و لسان العرب ذيل همين واژه
3. مالاحمد نراقي، معراج السعادة، صفحه 300
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 را اين گونه توصيف می کند: »پيامبر روی زمين)بدون فرش( مینشست و غذا میخورد
 و همچون بردگان جلوس می کرد و با دست خود کفشش را پينه مي زد ...«1 تصور کنيد
 کسی که در مقام پيامبری است و حاکم کل سرزمين اسالمی است، اين مقام و موقعيت
 او سبب نمی شود که خود را با ديگران متفاوت ببيند و اين مقام را برای خود امتياز بسازد.

 تواضع واقعی اين است.

	
	فعاليت	

شاگردان در باره زبان بدنی با همکاری معلم بيشتر بحث کنند!

	ارزیابی
از آيه مبارکه کدام فضيلت اخالقی را مي فهميد؟  1 .
آيا تواضع به معنای تحقير خويشتن است؟ چرا؟  2 .

تواضع را تعريف کنيد! 3 .

1. نهج البالغه، خطبه160 
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درس بيست و نهم	                                                                                    

تواضع	و	فروتنی)2(

هدف:	آشنايی با مصاديق و نمونه های تواضع 

پرسش	ها: تواضع چند نوع است؟
تواضع	در	برابر	خدا	

مهمترين مصداق تواضع ، تواضع در برابر خداوند متعال است. شيطان که از دربار 
رحمت الهی رانده شد به خاطر تکبر ورزی او در مقابل پروردگار عالم بود. عبادت و بنده گی 
خدای متعال به معنای تواضع در برابر اوست. امام صادق فرمود: »اساس تواضع، تواضع 
در برابر جالل، هيبت و بزرگی خداوند است و هيچ عبادتی مقبول درگاه او نيست جز 
آن چه از سر تواضع و فروتنی باشد.«1 در حديثی از رسول خدا خطاب به مردم آمده 
را در شما نمی بينم؟! عرض کردند: شيرينی عبادت  است: چه شده که شيرينی عبادت 

چيست؟ فرمود: تواضع است«2. 
تواضع	علمي:	يکی از موارد کاربردی فضيلت تواضع، تواضع علمی است. تواضع علمی به اين 
معنی است که اگر کسی چيزی را می  داند، نبايد علم و سواد خود را مايه مباهات بسازد و با آن 
بر ديگران  فخر فروشی کند. شايد طبيعی باشد که سواد داشتن برای افراد غرور بيجا بياورد، اما 
افراد بايد از اين حالت خود را دور نگهدارد. در حديثی آمده است: »علم سه وجب است: هرکس به 
وجب اول می  رسد حالت تکبر به او دست می  دهد، هرگاه به وجب دوم می  رسد متواضع می  شود؛ 

اما وقتی به وجب سوم مي رسد می  داند که هيچ چيزی نمی داند.«3 
مصداق ديگر تواضع علمی حقيقت طلبی است. هر انسان موفق اگر چيزی را نمی  داند از 
سوال کردن احساس عار نمی  کند و پرسيدن از ديگران را عيب و نقص نمی  داند. اگر چه از 
کسی که سوال می کنيم مقام و منزلت پايين تر و حتی سواد کمتری از ما داشته باشد. در 
يک جر و بحث، اگر   می دانيم حق با ما نيست، اقتضای تواضع اين است که سخن طرف 

مقابل را بپذيريم.
افراد در روابط  اين معناست که  به  تواضع در معنای کلی آن  دیگر	نمونه	های	تواضع:	
کدام  که  بايد مشخص شود  اما  نداند.  آن ها  از  برتر  و  متفاوت  را  با هم نوعان، خود شان 
رفتارهايی مصداق تواضع هستند. در زبان روايات به مواردی به عنوان نشانه های تواضع 
اشاره شده است. به اين معنا که افراد با عمل به آن ها به صفت تواضع نزديک میشوند.  در 
حديثی از امام علی بن ابی طالب می خوانيم: »سه چيز است که سرآغاز تواضع است: 
نخست اين که انسان هر کس را ببيند ابتدا به او سالم کند و در پايين مجلس بنشيند و ريا 

1. عالمه مجلسي ، بحاراألنوار، ج72  ص121
2. فيض کاشاني ، المحجة البيضاء، جلد6، صفحه 222

3. مرتضي مطهري، تعليم و تربيت در اسالم، ص 55
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و شهرت را خوش ندارد.«1 در اين روايت به سه مورد به عنوان اعمالی متواضعانه اشاره شده 
است. يکی سالم کردن که دارای اهميت زيادی است. اگر می خواهيد بدانيد که صفت تواضع 
در شما وجود دارد يا خير، ببينيد آيا حاضر هستيد به کسی که از شما کوچک تر است 
سالم بدهيد. سالم دادن به ديگران خصوصا اگر در رتبه پايين تری از ما باشند نشانه تواضع 
است. نشانه دوم تواضع نحوه انتخاب جای نشستن در مجالس است. برخی افراد وقتی وارد 
مجلسی می شوند ميخواهند باالی مجلس بنشينند. اما شخص متواضع اين گونه نيست و 
حاضر است پايين مجلس هم بنشيند. برخی افراد دوست دارند ُمرتَّب از ديگران تعريف و 

تمجيد خود را بشنوند اما شخص متواضع از تعريف و تمجيد ديگران  مغرور نمی  شود. 
علی		معلم	تواضع:	»پدر و پسری به محضر علی آمدند. حضرت علی آن ها را 
مهمان خود نمود . آن ها را در صدر مجلس نشانيد و خود با کمال تواضع در پيش روی آن ها 
نشست. فرمود غذا بياوريد . غذا آوردند و مهمانان خوردند. سپس قنبر آفتابه و لگن آورد تا 
دست آن ها را بشويد. حضرت علی خود برخاست تا دست پدر را بشويد. او نمی گذاشت 
و اصرار فراوان می نمود که اين کار را نکنيد، ولی علی دست  بر نداشت تا آب ريخت 
و دست او را شست. آن مرد به حضرت علی عرض کرد: »برای من شرم آور است که 
خداوند ببيند تو دستم را می شويی!« حضرت علی در پاسخ فرمود: »اين بهترين حالت 
را خدمت  تو  تو،  از  و جدايی  امتياز  بدون هرگونه  برادرت  می بيند   زيرا خداوند است، 
 می کند و هدفش از اين خدمت پاداش چندين برابر بهشت است.« آن گاه حضرت علی
آفتابه را به پسرش محمد حنفيه داد و فرمود: »اينک دست پسر را تو بشوی، پسرم! اگر اين 
پسر تنها به اين جا می آمد، من دستش را می شستم، ولی خداوند هرگاه پدر و پسر در يک 
جا باشند برخورد مساوی بين پسر و پدر را نمی پسندد. چون پدر دست پدر را شست، تو 

پسر نيز دست پسر را بشوی. آن گاه محمد حنفيه، دست پسر را شست.«2

	فعاليت
شاگردان در مورد برخورد متواضعانه حضرت علی بحث کنند.

	ارزش	یابی
ع علمی چيست؟ مثال بزنيد!  تواض. 1

سه نشانه. 2 تواضع را که در حديث به آن اشاره شده نام ببريد!

	کارخانه	گی
درباره تواضع 5 سطر مقاله بنويسيد!

1. کنزالعمال، حديث 8506
2. بحار، ج 41، ص 56 .
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درس سی ام                                                                                     

امانت	داری)1(

هدف: آشنايی با فضيلت امانت داری 

پرسش

چرا پيامبر اسالم به محمد امين. 1 معروف شد؟ 
ت به چه معناست؟ امان. 2

	امين	محمد
در جزيرة العرب شخصيتی به نام محمد ظهور کرد. او هنوز به پيامبری مبعوث نشده 
بود اما از نظر اخالق و کماالت نفسانی زبانزد عام و خاص گشته بود. رفتار و کردار او چنان 
 ،بود که نزد عموم مردم محبوبيت يافته بود. در ميان ويژگی های اخالقی آن حضرت
امانت و صداقت او بيش از همه توجه دوست و دشمن را جلب کرده بود تا آن جا که به 
 معروف گرديد، به گونه  ای که هرگاه در محفلی وارد می شد آنحضرت » محمد امين« 

را به يکديگر نشان می  دادند و می گفتند:  امين آمد!1 
حضرت خديجه قبل از آن که به همسری حضرت محمد درآيد، زنی تجارت 
پيشه و ثروت مند بود. ايشان مردانی را برای بازرگانی و تجارت اجير می کرد و سرمايه در 
اختيار شان می گذاشت و حقی برای شان قرار می  داد و چون از راست گويی و امانت داری 
رسول خدا خبر يافت غالم خود را نزد وی فرستاد و به او پيشنهاد کرد هم راه غالمش 

برای تجارت به شام برود. رسول خدا نيز پذيرفت و به شام رفت. 
امانت داری رسول خدا بين مردم بيشتر شهرت پيدا کرد. به  از اين مسافرت  بعد 
 گونه ای که ديگر تجار نيز اموال خود را نزد وی به امانت می سپردند.2 حضرت خديجه
نيز چون به امانت و درست کاری حضرت محمد ايمان پيدا کرد به ازدواج با حضرت 
محمد عالقه مند شد و حضرت محمد نيز اين عالقمندی خود را با عمويش ابوطالب 

در ميان گذاشت و در نتيجه پيوند ازدواج بين آن دو بزرگوار ايجاد شد. 
امانت داری رسول اکرم به گونه ای شهره آفاق شده بود که بسياری ازمردم اموال 
خود را به امانت نزد آن بزرگوار می سپردند. وقتی حضرت از مکه به مدينه هجرت کرد  
امانت هايی از مردم نزد خود داشت »به همين دليل حضرت علی سه شبانه روز در مکه 
ماند تا امانت های مردم مکه را که نزد پيامبر بود، به صاحبانش برساند تا پس از آن که 

1. هاشم رسولی محالتی، درس های از تاريخ تحليلی اسالم جلد 1،
2. ر. ك. مرتضي مطهري، مقدمه اي بر جهان بيني اسالمي، ج3)وحي و نبوت(، ص 121. 
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امانت ها را به صاحبانش رد کرد او نيز هجرت کند.«1 
مفهوم		و	ارزش	امانت	داری

»امانت در اصل از ماده امن است و امن به معنای سکونت و آرامش قلب است.«2 »امانت 
به معنای چيزی است که انسان از سالمتی آن در اطمينان است و امين به انسان مورد 
اعتماد گفته می  شود«3 بنابر اين امانت چيزی است که نزد انسان سپرده شده و بايد در 
زمان مشخص به امانت دهنده بازگردانده شود. شخص امين به کسی گفته می شود که از 

امانت خوب نگهداری کند و آن را به طور سالم به شخص امانت دهنده تحويل دهد. 
امانت داری يکی از فضايل اخالقی است که در قرآن و احاديث بر آن تاکيد زياد شده 
ليِها«)نساءـ  58(؛ خداوند  است. در قرآنکريم آمده است:»ايِنَّ اللَّ َيأآُْمُرُكمآْ َانآْ ُتَؤدُّوا الآْماناتيِ ايِل َاهآْ
به شما فرمان می  دهد که امانت ها را به صاحبان شان بر گردانيد. پيامبر نيز می  فرمايد:  

کسی که حفظ امانت را کوچک بشمرد از ما نيست«.4 
عبداهلّل بن سنان می گويد: امام صادق را در مسجد النبی ديدم که پس از نماز 
رو به قبله نشسته بود، پرسيدم: بعضی از طاغوتيان در نزد ما امانتی می گذارند، خمس 
 مال خود را نيز به شما نمی پردازند، آيا امانت شان را به آن ها برگردانيم؟« امام صادق
ه القيِبَلةيِ...؛ سوگند به پروردگار اين قبله، اگر ابن ملجم  در پاسخ سه بار فرمود: »َو َربِّ هذيِ
قاتل جّدم علی - که من در جست جوی او )برای انتقام( هستم، و او خود را مخفی 

						

می کند - امانتی به من بسپرد )و من بپذيرم( آن را حتماً به او باز خواهم داد«.5

				فعاليت	

شاگردان در باره فوايد امانت داری باهم ديگر گفتگو کنند!                     

3. 

ارزش	یابی
امانت داری ....... به گونه ای شهره آفاق شده بود که بسياری ازمردم ......... خود را  1 .

........... می  سپردند.
امين و امانت را تعريف کنيد! 2 .

؟  آيا امانت دشمن را هم بايد حفظ کرد. 3

1. سيره ابن هشام، ج 2، ص 138
2. قّيومی ،المصباح المنير، واژه امن

3. مجمع البحرين، ذيل واژه امن
4. محمد باقر مجلسي ، بحاراالنوار، ج 75، ص 172 

5. ابوالفضل طبرسي، مشکاة االنوار، ص 140
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درس سی و يکم	                                                                                    

امانت	داری)2(

هدف: آشنايی با مفهوم امانت داری
پرسش:	به نظر شما رعايت امانت داری چه پيامدی در زنده گی اجتماعی خواهد داشت؟

انواع	امانت	
امانت هايی که به انسان سپرده می  شود در يک دسته بندی با توجه به امانت دهنده به 
دو دسته تقسيم می  شود. يک بار امانت دهنده خداوند متعال است  و باری امانت دهنده 

بندگان خداست. بنا براين از دو نوع امانت می  توان سخن گفت. 
امانت  الهی: خداوند در قرآن کريم آيه 72 سوره احزاب می  فرمايد: »ما  امانت   .1
را بر آسمان ها و زمين و کوه ها عرضه کرديم، اما آن ها از پذيرش آن سر باز زدند و از آن 
ترسيدند و انسان آن را پذيرفت.....« منظور از اين امانتی که آسمان ها و زمين از پذيرش آن 
ترسيدند اما انسان آن را پذيرفت؛ چيست؟ مفسر بزرگ اسالم عالمه طباطبائی در اين باره 
معتقد است که اين امانت کمال و استعدادی است که خداوند برای انسان به امانت گذاشته 
که انسان بوسيله عمل به دستورات خداوند به آن کمال خواهد رسيد. آسمان ها و زمين 
اين کمال و استعداد را ندارند و به همين خاطر از پذيرش آن سر باز زدند. اما انسان چون 
اين استعداد را داشت آن را پذيرفت.  انسان هايی که به دستورات خداوند عمل کنند 

اين امانت الهی را پاس داشته و از آن خوب نگهداری کرده اند.1  
2. امانت بندگان: امانتی که از سوی همنوعان و هم کيشان نزد ما سپرده می  شود ممکن 

است اموال يا اسرار آن ها باشد؛ که در هر صورت حفظ آن ها برای ما واجب است.   
3. امانت مالی: کسی که مالی را نزد فرد ديگری می سپارد تا از آن نگهداری کند در 
اصطالح فقهی وديعه ناميده می  شود. هر نوع استفاده از وديعه از نظر فقهی امری نادرست 
است. اما گاهی ما چيزی را از کسی ديگری می گيريم تا از آن استفاده کنيم، اين مورد 
اصطالحا عاريه ناميده می شود. وديعه و عاريه به يک معنا هردو امانت به حساب مي آيند و 

بايد به گونه سالم به صاحب شان برگردانده شوند. 
4. اسرار : وقتی کسی اسرار خود را به کس ديگری می  گويد، اسرار و رازهای شخص 
حفظ  به  ملزم  اخالقی  نظر  از  شنونده  است. شخص  شنونده  نزد شخص  امانتی  گوينده 
رازهای شخص گوينده است. احتماال يکی از حکمت های حرام بودن غيبت اين است که 
را  آن چه  معمول  به طور  افرادی که غيبت می کنند  زيرا  فاش شود.  نبايد  ديگران  اسرار 
که شخص از ديگران پنهان نگه می دارد، شخص غيبت کننده آن را برای ديگران فاش         

می  کند. 
1. محمد حسين طباطبائي، تفسير الميزان، ج 17 ذيل آيه 73 سوره احزاب
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5. رياست و مقام: يکی از امانت ها رياست و مقام است. اگر کسی از رياست و مقام خود 
سوء استفاده کند و خدای ناکرده به کسی ظلم کند يا رشوه خواری کند به اين امانت 
 در برابر اين خيانت باشد. حـضرت علی خيانت کرده است و بايد پاسخگوی خداوند
در نامه ای به يکی از فـرماندارانش که از مقام خود سوءاستفاده کرده بود، نوشت: »از تو 
به من خبری رسيده است؛ اگر چنان کرده بـاشـی، پروردگار خود را به خشم آورده  ای، و 

از امام خود نافرمانی کرده  ای، و به امانت خيانت کرده ای.1
آثار	اجتماعی	امانت	داری:	امروزه در علوم اجتماعی از سه نوع سرمايه سخن به ميان می  آيد: 

1. سرمايه اقتصادی.  2. سرمايه فرهنگی.   3. سرمايه اجتماعی. 
سرمايه اقتصادی به ميزان بهره مندی از منابع مادی اطالق می  شود. سرمايه فرهنگی 
شامل قابليت های آموزشی، علمی و هنری است که يک جامعه از آن برخوردار است. اما 
آن  مولفه های  مهم ترين  از  يکی  و  دارد  گوناگونی  مولفه های  و  ابعاد  اجتماعی"  "سرمايه 
اعتماد   ، يک ديگر  به  مردم  عموم  اعتماد  شامل  اجتماعی  اعتماد  است.  اجتماعی  اعتماد 
اعضای خانواده به يک ديگر و اعتماد مردم به حاکمان و نظام سياسی است. اگر در جامعه 

ای سرمايه اجتماعی کاهش يابد به اين معنی است که افراد به يک ديگر اعتماد ندارند. 
يکی از راه های افزايش سرمايه اجتماعی در يک جامعه، عمل کردن به دستورات دينی 
در باره اخالق امانت داری است. امانت داری هنگامی در جامعه  ای تبديل به يک فرهنگ 
شود و عموم مردم امانت را رعايت کنند سرمايه اجتماعی در آن جامعه باال مي رود و در 

نتيجه جامعه به سوی پيشرفت، امنيت و خوشبختی رهنمون خواهد شد. 

 فعاليت
شاگردان در باره سرمايه اجتماعی بيشتر صحبت کنند. 

	ارزش	یابی
انواع امانت را نام ببريد! 1 .

امانت الهی چيست؟  2 .
آيا اسرار ديگران، امانت است؟ بيشتر توضيح دهيد.!  3 .

بود،  کرده   ........... خود  مقام  از  که   ........... از  يکی  به  ای  نامه  در   4 .علی حـضرت 
نوشت:»از تو به من خبری رسيده است؛ اگر .........، پروردگار خود را به .......... آورده  ای، 

و از امام خود نافر مانی کرده ای. 
2. سيد رضي، نهج البالغه، نامه 4
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درس سی و دوم                                                                                    

فحش	و	بد	زبانی

هدف: آشنايی با پيامدهای زشت بد زبانی  
پرسش:	به نظر شما بدزبانی نشانه چه چيزی است؟

تجسم	اعمال	
اين  به  اعمال  تجسم  می  گويد.  اعمال سخن  تجسم  عنوان  با  حقيقتی  از  قرآن  آيات 
معناست که رفتار و کردار انسان باطنی دارد و اين باطن به شکل موجودی متناسب با آن 
در قيامت ظاهر می  شود. اگر کسی اخالق انسانی را رعايت نکند به صورت حيوان در آن 
دنيا ظاهر می شود. حتی هريک از خلقيات انسان به صورت موجودی ظاهر می  شود. اعمال 
نيک به صورت موجودات نورانی و زيبا؛ و اعمال بد و ناپسند به شکل موجودات زشت و 

ترسناك ظاهر می  شوند. 
اگر  َسوآٍْء؛  ميَِثاَل  َلَكاَن  ُمَثًَّل  َكاَن  َلوآْ  َش  الآُْفحآْ اسالم می فرمايد:  »...إيِنَّ  رسول گرامی 
بدزبانی تجسم پيدا کند صورت بدی خواهد داشت.«1 به اين ترتيب معنای حديث روشن 
می  شود. در واقع اين بيان پيامبر بزرگوار اسالم بيان نمونه ای از تجسم اعمال است. 
يعنی چنانچه بدزبانی تجسم پيدا کند صورتی زشت و ناپسندی دارد. بنابراين اگر کسی بد 

زبانی می  کند در آخرت موجودی نازيبايی را به عنوان همسفر خود انتخاب می  کند. 
بدزبانی	ُخلقی	ناپسند

فحش در اصل به معنای سخن يا عملی زشت است اما بيشتر به معنای سخن زشت به 
کار می  رود.2  فحش يکی از رذايل اخالقی است و در روايات از آن به شدت نهی شده است. 
به گونه اي که رسول مکرم اسالم می فرمايند: »خـداوند بهشت را بر انسان بدزبانِ بي  آبرو و 
کم  شرم که باکي ندارد چه می گويد وديگران در باره او چه می  گويند؛ حرام کرده است.«3 
در حديث ديگری رسول خدا می  فرمايد: »خداوند بنده با حياي بردبار را دوست دارد، و 

بدزبان بي شرم را دشمن می دارد«4 
هر  است.  متعادلی  انسان  هر  ويژه گی های  از  يکی  نفس  کرامت  و  عزت  بدزبانی:	 ریشه	
انسان متعادلی برای خودش احترام قائل است و سعی دارد از ارتکاب اوصاف رذيله  ای که 
به کرامت انسانی او لطمه وارد می کند، بپرهيزد. اما انسان های غير متعادل برای خود شان 
عزت و کرامتی قائل نيستند و دست به اعمالی می  زنند که سبب تحقير شخصيت شان 

1. کليني ، الکافي ج2 ، ص  326  
2. لسان العرب، ذيل واژه فحش

3. عالمه مجلسي ، بحار االنوار، ج60 ، ص207
4. بحاراالنوار،  ج93 ، ص156
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می شود. حضرت علی می  فرمايد: »بد زباني، سنت و منش انسان هاي پست است.«1 
معنی سخن حضرت آن است که بد زبانی ريشه در درون انسان دارد و کسی که خود را 

پست به شمارد و برای خودش احترامی قائل نباشد، بد زبانی می کند. 
برخورد	با	افراد	بدزبان

اگر کسی در مقابل ما بد زبانی کرد، آيا پاسخ او را با بدزبانی بدهيم؟ يا راه ديگری نيز 
وجود دارد؟ قرآن کريم يکی از اوصاف بنده گان خدا را اين گونه بيان می کند: وقتی جاهالن  
آن ها را جاهالنه مورد خطاب قرار می  دهند آن ها به طور مسالمت آميز با آن ها سر سخن 

باز می کنند.2
امام محمد بن علی بن الحسين لقبش باقرالعلوم است. باقر يعنی شکافنده، به آن 

حضرت باقرالعلوم يعنی شکافنده دانش ها می گفتند. 
روزی مردی مسيحی به صورت سخريه کلمه باقر را به کلمه بقر)يعنی گاو( تغيير داد و 
به آن حضرت گفت: انت بقر يعنی تو گاوی! امام بدون آن که در مقابل اين بی  ادبی از خود 

ناراحتی نشان دهد با کمال ساده گی گفت: نه من بقر نيستم من باقرم. 
مرد مسيحی گفت: تو پسر زنی هستی که آشپز بود. امام فرمود: شغلش اين بود، عار 
حضرت  بود!  بدزبان  و  بي شرم  و  سياه  مادرت  گفت:  مسيحی  نمی  شود.  محسوب  وننگی 
فرمود: اگر اين نسبت ها را که به مادرم می  دهی راست است، خداوند او را بيامرزد و 
 از گناهش بگذرد و اگر دروغ است، از گناه تو بگذرد که دروغ و افترا بستی. امام باقر
که می  توانست هرنوع آزاری به آن مرد مسيحی برساند، اما اين کار را نکرد. مرد مسيحی 
با مشاهده اين حلم و بردباری تحت تاثير قرار گرفت و از کرده خود پشيمان شد و بعدا 

مسلمان شد.3

	فعاليت 
شاگردان در باره مضرات بدزبانی باهم گفتگو کنند.

	ارزش	یابی
تجسم. 1 اعمال چيست؟

تاثيرات منفی بد زبانی را تشريح کنيد 2 .
نحوه برخورد با بد زبانی را با توجه به سيره بيان کنيد! 3 .

حضرت علی. 4 می  فرمايد: »........... ، سنت و منش .......... است.«

	کارخانه	گی
در باره اثرات منفی بدزبانی مقاله بنويسيد!

1. غررالحکم ، ص223  
2. فرقان/63

3. مرتضي مطهري، داستان راستان، ج1 ص 22و 23 
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درس سی و سوم                                                                                     

آداب	غذا	خوردن)1(

هدف: آشنايی با آداب غذا خوردن از نظر اسالم 
پرسش:	در غذا خوردن چه چيزی مهم تر است؟ 

بعد	فرهنگی	غذا	خوردن
نيازهای انسانی متنوع اند. برخی نيازها منشاء فيزيولوژيک دارند، به اين معنا که ريشه 
اين نوع نياز مربوط به اعضای بدن است. مثال نياز به خوردن و آشاميدن که برای تجديد 
قوای جسمی است. برخی نيازها منشاء روانی دارند مثل نياز به احترام؛ افراد از نظر روانی 
فيزيولوژيک  نيازهای  دارای  صرفا  حيوانات  اما  هستند.  خود  به  ديگران  احترام  نيازمند 

هستند، حيوانات برای بقا و تجديد انرژی نيازمند خواب، خوراك و سرپناه هستند.
و حيوانات مشاهده می شود.  انسان ها  بين  توجهی  قابل  تفاوت  نيازها  ارضای  نحوه  در 
نحوه ارضای نيازهای حيوانی ساده است. اما شيوه ارضای نيازهای طبيعی انسان تا حدودی 
پيچيده است و دليل آن نيز اين است که نيازهای انسانی دارای تنوع بيشتری است. انسان 
وقتی می  خواهد يک نياز طبيعی خود را بر آورده سازد هم زمان با آن نيازها و احساسات 
روانی خود را نيز برآورده می  سازد. نمونه بارز آن غذا خوردن است. غذا خوردن که پاسخ به 
يک نياز طبيعی و فيزيولوژيک است، با عناصر ديگری مثل زيبايی، اخالق، آداب و رسوم 
درهم تنيده است. وقتی دسترخوان پهن می  شود سعی بر آن است که غذاها با چنان نظم 
و ترتيبی چيده شود تا دسترخوان منظره زيبا و جالب پيدا کند. وقتی افراد شروع به غذا 
خوردن می کنند، آدابی را رعايت می کنند مثال به گونه خاصی می نشينند، لقمه را به شيوه 
انسان ها توجه می کنيم، آن را  بنابراين وقتی به نحوه غذا خوردن  خاصی بر مي دارند و.... 
دارای ابعاد زيبايی و اخالقی می بينيم. اين مسائل، به بعد فرهنگی غذا خوردن اشاره دارد.  

غذا	خوردن	در	اسالم		
و  بايدها  است.  شده  توجه  خوردن  غذا  فرهنگی  بعد  به  نيز  اسالم  مترقی  تعاليم  در 
نبايدهايی که در اسالم در ارتباط با غذا خوردن وجود دارد به ابعاد مختلفی چون اصول 

بهداشتی تغذيه، احکام، اخالق و آداب غذاخوردن توجه شده است. 
اصول	بهداشتی	تغذیه	در	اسالم	

سبب  آن  به  عمل  که  دارد  اشاره  دستورات  از  دسته  آن  به  تغذيه  بهداشتی  اصول 



87

سالمتی، شادابی و طول عمر می  شود. گرچه اين اصول بسيار مفصل است اما در اين جا به 
بخش های کوتاهی از آن ها اشاره می شود: 1

قبل از غذا هر دو دست را بايد بشوييد و بعد از غذا نيز هر دو دست را شسته و  1 .
با دستمال پاك کنيد. 

لقمه را کوچک برداريد.  2 .
غذا را خوب بجويد.  3 .

بعد از غذا خالل نماييد. )اگر چيزی الی دندان ها می  ماند بايد آن ها را با وسايل  4 .
خالل دندان مثل نخ يا چوب بيرون آورد.(  

در اول و آخر غذا کمی نمک بخوريد. 5 .
ميوه را پيش از خوردن با آب بشوييد. 6 .

و  دارد  است خاصيت ضد عفونی کننده  القلی  مواد  دليل آن که حاوی  به  نمک  7 .
باعث می  شود فضای دهن و مجاری گوارشی ضد  از غذا  قبل  از آن  اندکی  استفاده 
عفونی گرديده و از بروز بسياری بيماری ها جلوگيری نمايد. خالل بعد از غذا به طور 
هضم  باعث  غذا  جويدن  خوب  است.  مفيد  العاده  فوق  دندان ها  سالمتی  برای  قطع 

آسان تر غذا شده و رعايت آن به طور مداوم سالمتی را تضمين می  کند. 

	فعاليت 
        در باره اصول بهداشتی غذا خوردن از نظر اسالم بحث کنيد!

	ارزش	یابی
چرا نحوه ارضای نيازهای طبيعی انسان ها با حيوانات متفاوت است؟ 1 .

اصول تغذيه به چه چيزی اشاره دارد؟ 2 .
استفاده نمک بعد از غذا چه فايده دارد؟ 3 .

	کارخانه	گی	
        در باره اصول تغذيه تحقيق کرده و 5 سطر بنويسيد!

1. توضيح المسائل مراجع، ج2، ص 605 
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درس سی و چهارم                                                                                     

آداب	غذا	خوردن)2(

هدف: آشنايی با برخی احکام، اخالق و آداب غذايی در اسالم 
پرسش:	فرق اخالق و احکام در چيست؟

احکام	غذایی	
احکام غذايی آن دسته از دستوراتی است که در قالب حرام و واجب بيان می  شود. اين 
احکام در صدد بيان غذاها و نوشيدنی های حرام است. اين احکام به تفصيل در رساله های 

عمليه آمده است. 
اخالق	و	آداب	غذایی

اخالق و آداب غذايی شامل آن دستوراتی است که عمل به آن ها واجب شرعی نيست 
اما انجام آن ها مطلوبيت دارد. در ذيل به نمونه هايی از اين آداب اشاره می  شود:

ميزبان پيش از همه شروع به غذا خوردن کند و بعد از همه دست بکشد.   1 .
نگاه کردن به صورت ديگران در وقت غذا خوردن مکروه است.  2 .

بخورد  غذا  بيابان  در  اگر  ولی  بخورد  و  کند  جمع  مي ريزد  سفره  بيرون  آن چه  3 .
مستحب است آن چه می  ريزد برای پرنده گان و حيوانات بگذارد.

در اول غذا بسم اهلل بگويد.  4 .
بعد از غذا خداوند عالم را حمد کند.  5 .

موارد باال نمونه هايی از آداب غذايی است که در دين اسالم به آن هاسفارش شده است. 
اگر توجه کنيد دو دستور اول جنبه اجتماعی دارد و در واقع بيان اخالق معاشرت با ديگران 
است. دستور سوم بيان اخالق محيط زيستی و حمايت از حيوانات و پرنده گان وحشی است. 
اما دو دستور اخير در روايات زياد مورد تاکيد قرار گرفته است. پيامبر خطاب به حضرت علی 
فرمودند: » هرگاه شروع به غذا خوردن کردی بسم اهلل بگو و در پايان غذا الحمدهلل بگو؛ دو 
فرشته که اعمال تو را می  نويسند از نوشتن حسنات برای تو نمی  توانند دمی بياسايند.....«1 
غذا  آن  از  بگويد  اهلل  بسم  غذا  وقت خوردن  در  است:»هر کسی  آمده  ديگری  روايت  در 

1. المحاسن ج : 2 ص : 459
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شکايتی نخواهد کرد. )يعنی آن غذا برای او مشکلی خلق نخواهد کرد.(«1
خداوند که اين نعمت های فراوان را به انسان داده شايسته است انسان از خدای متعال 
به خاطر اين نعمت ها سپاسگزار باشد. و حداقل به جاآوردن اين سپاس گزاری، شکر زبانی 

است. 
غذا خوردن گرچه عملی طبيعی است، اما در دين اسالم طبيعی ترين رفتارها نيز با 
نيت تقرب به خداوند، عبادت می  شود. اگر غذا خوردن هم با آدابی چون بسم اهلل گفتن و 

شکر خدا را به جا آوردن هم راه شود 

دعاي	بعد	از	دسترخوان
المدلل رب العالي، المد لل رب الشاكرين، و ان تعدوا نعمت الل لحتصوها برحتك 

يا ارحم الراحي.

	فعاليت
شاگردان در باره فوايد رعايت آداب غذايی با هم گفتگو کنند! 

	ارزش	یابی	
1. احکام غذايی چيست؟
2. آداب غذايی چيست؟

3. سه نمونه از آداب غذايی را نام ببريد!

	کارخانه	گی	
شاگردان دعای بعد از دسترخوان را حفظ کنند. 

1. همان، پيشين
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درس سی و پنجم                                                                                    

قناعت

هدف: آشنايی با فضيلت قناعت از نظر اسالم 
پرسش:	قناعت چيست؟

بهداشت	روانی	
از نظر اسالم کارکردن و تالش برای کسب روزی حالل واجب است. کار برای راحتی و 
آسايش اعضای خانواده از نظر شرع مقدس هم سان با مجاهد در راه خدا معرفی شده است. 
رسول خدا قبل از آن که به پيامبری مبعوث شود تجارت پيشه بود.  اين شواهد همه گی 
داللت بر آن دارد که در اسالم تالش برای به دست آوردن مال بيشتر امری ناپسند نيست.

اما بدون شک امکان بدست آوردن مال بيشتر برای همه گان فراهم نيست. در نتيجه 
افرادی که نمی توانند اموال بيشتری بدست آورند، وقتی خود را با باالتر از خود مقايسه  
می کنند، از نظر روانی ممکن است دچار آشفتگی شده و يا در برخی موارد بگونه ای رفتار 
کنند که سبب ذلت و خواری آنان گردد. اين حاالت  همگی از عواملی اند که بهداشت 
روانی افراد را دچار اختالل می  کند. برای تامين بهداشت روانی اين دسته از افراد، اسالم 
به فضيلت قناعت به عنوان يک راهکار عملی سفارش مي کند. در آيه  ای از قرآنکريم کلمه 
حيات طيبه )زنده گی پاکيزه و هم راه با آرامش( به کار رفته است.  ازحضرت علی در 
مورد معنای آن سوال شده و حضرت در جواب فرمود: حيات طيبه همان قناعت است.1 
در واقع سخن حضرت معطوف به اين نکته است که اگر فضيلت قناعت بر روح افراد حاکم 

باشد زنده گی شان توام با آرامش خواهد بود و زنده گی پاکيزه خواهند داشت. 
قناعت	چيست؟

قناعت در برابر طمع به کار می  رود. طمع در اصطالِح علمای اخالق عبارت است از: 
توقع داشتن در اموال مردم.2 به اين معنا که انسانی به آن چه دارد قانع و راضی نباشد و به 
مال، مقام و پول ديگران حسرت بخورد. اما قناعت به معنای راضی بودن به آن چه قسمت 

و روزی انسان است. 
 قناعت در اصطالح، عبارت از اين است که انسان بيش از هر چيز به خداوند متعال
متکی بوده و به هرچه در اختيار دارد خشنود باشد و با عزت نفس و آبرومندی به سر برده 

1.  نهج البالغه، کلمات قصار، شماره 229، ترجمه دکتر آيتي)با تلخيص( 
2.  مال احمد نراقي، معراج السعاده، ص 286.
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و هيچ گاه چشم داشتی به ديگران نداشته و از نداشتن امور مادی و کمبودها اندوه گين و 
حسرت زده نباشد.1   

قناعت به هيچ وجه به اين معنا نيست که کسی تنبلی و بيکاری پيشه کند و آنگاه مدعی 
اندازه توان  به  اين است که کسی تالش می  کند و و  باشد که قناعت مي ورزد. قناعت به 

زحمت می  کشد اما به دسترنج خود راضی است و به مال  ديگران چشم نمی دوزد. 
مبارزه	با	روح	تکدی	گری

قانع  افراد  است.  استغنا  و  استقالل  روح  دارد  افراد  در  قناعت  روانی که  اثر  مهم ترين 
ما  در کشور  امروز  نمی کنند.  و حقير  را خوار  ديگران خود  نزد  نداری هيچ گاه  به خاطر 
خود  مشکالت  رفع  برای  مردم  از  بسياری  است.  شده  حاکم  گری  تکدی  روح  متاسفانه 
منتظر کمک های خارجی هستند. بايد قناعت را به يک فرهنگ تبديل کنيم تا روح عزت 

طلبی و استقالل در بين مردم گسترش يابد. 
حاتم طايي را گفتند: از خود بزرگ همت تر در جهان ديده اي يا شنيده اي؟ گفت: بلي، 
روزي چهل شتر قربان کرده بودم امراي عرب را؛ پس به گوشه صحرايي به حاجتي برون 
رفته بودم، خارکني را ديدم پشته فراهم آورده. گفتمش: به مهماني حاتم چرا نروي که 

خلقي بر سماط او گرد آمده اند؟ گفت:
هر که نان از عمل خويش خورد    منت حاتم طائـــــــی نبرد          

من او را به همت و جوانمردي از خود برتر ديدم.2

	فعاليت
شاگردان در مورد مفهوم داستان گلستان سعدی باهم ديگر گفتگو کنند.  

	ارزش	یابی
1. قناعت چيست؟

2. قناعت چگونه سبب آرامش روانی می  شود؟
3. اگر کسی کار نکند و مالی فراهم نياورد و آنگاه کم مصرف کند؛ آيا قناعت پيشه 

کرده است؟
															

	کارخانه	گی	
در باره بهداشت روانی مقاله ای در 5 سطر بنويسيد!

1. غالمحسين رحيمي، اصفهاني، اخالق اسالمي، ج 2، ص151
2. گلستان سعدي با تصحيح محمدعلي فروغي، باب سوم،حکايت سيزدهم 

                                                                  
                                                                      

                                             
                                                                                    



92

                                                                  
                                                                      

                                             
درس سی و ششم                                                                                    

بهداشت	فردی	از	نظر	اسالم	)1(

هدف: آشنايی با اصول بهداشت فردی از نظر اسالم 
پرسش	:	بهداشت فردی چيست؟

نظافت يکی از مسائلی است که در دين اسالم بر آن تاکيد فراوان شده است. نظافت 
را اگر به ادبيات امروزی آن ترجمه کنيم تقريبا معادل بهداشت فردی می  شود. بهداشت 
آحاد  تمام  و  فرد  تأمين سالمتی هر  برای  که  است  و روش هايی  رويه ها  فردی مجموعه 
و در حوزه های  بسيار تخصصی شده  امروزه  اين روش ها  جامعه رعايت آن ها الزم است. 
متنوعی مثل حوزه روانی، فردی و محيطی به کار بسته می  شود و بناًء از بهداشت فردی، 

محيطی و روانی ...... سخن به ميان می آيد. 
در دين اسالم مجموعه دستوراتی وجود دارد که روش هايی را پيشنهاد می  کند که برای 
حفظ سالمتی افراد ضروری است. اين دستورات دارای ابعاد فردی، اجتماعی و محيطی 
است. در اين درس با بعد فردی اين دستورات آشنا می شويد. بعد فردی بهداشت شامل 

بهداشت بدن، لباس و منزل می  شود.  
نظافت:	رسول خدا فرمود: »هلک المتقّذرون؛ هالك است آنانی که ناپاك اند.«1يا در 
روايت معروف ديگری آمده است که پاکيزگی جزء ايمان است.2 اين روايات در مجموع 
اما  اند  اين دستورات کلی  قرار می  دهند.  تاکيد  را مورد  پاکيزگی  و  نظافت  اهميت اصل 

اين که اين پاکيزگی چگونه تحقق می  يابد در روايات ديگری اشاره شده است. 
شستشوی	بدن	 1	.

در ادبيات دينی از شستشوی کامل بدن به عنوان غسل ياد می شود. عالوه بر غسل های 
واجب تعدادی غسل های مستحب وجود دارد که همگی داللت بر اهميت و لزوم پاکيزه گی 
بدن دارد. تعداد اين غسل های مستحب زياد است اما جالب توجه اين است که بسياری از 
اين غسل ها در برخی مناسبت ها سفارش شده است. به عنوان مثال غسل در روز جمعه 
يکی از غسل هايی است که بسيار مورد تاکيد واقع شده است. غسل در روز نوروز و غسل 
از  يکی  شايد  است.3  مستحب   ............. قربان  عيد  روز  فطر،  عيد  روز  شعبان،  پانزده  در 
حکمت های آن اين است که اين روزها جزو اعياد اسالمی است و افراد در اين روزها به ديد 

و بازديد هم ديگر می  روند. بنا بر اين الزم است افراد تميز و پاك باشند.
بهداشت	دهان	و	دندان.	2

بهداشت دهان و دندان به مجموعه روش هايی گفته می  شود که باعث حفظ سالمتی 
1 . محمدي ري شهري ، ميزان الحکمه ،ج ،10 ص92  

2. ميزان الحکمه، ج 4، ص 597
3. براي اطالعات بيشتر مي  توانيد به رساله هاي عمليه بخش غسل هاي مستحب مراجعه کنيد. 
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اين  برای تحقق  ارمغان می  آورد.  به  را  بدن  نتيجه سالمتی  دهان و دندان می  گردد و در 
امر  در روايات به دستوراتی چون مسواك زدن، خالل کردن دندان ها و استفاده از نمک 
سفارش شده است. رسول خدا می فرمايد: »لول ان اشّق علي اّمت لمرتهم بالّسواك مع 
كّل صلٍة«1  اگر اين نبود که نمي خواهم بر امتم سخت بگيرم، بدون شک بر آن ها مسواك 
زدن در هر نمازي را واجب می کردم. البته از نظر فقهی برای هر نماز مسواك زدن مستحب 
است. اما پيامبر فرموده اگر واجب می  بود دشوار بود و لذا اين امر مستحب اعالم شده است. 
پيامبر اکرم در جايی به بيان علت مسواك زدن چنين می فرمايد: »دندان ها در حالی که 
گوهرهای درخشنده  ای هستند در اثر جويدن غذا آلوده می شوند و بوی دهان تغيير می  يابد 
و سبب ايجاد فساد در قوه دماغی می  گردد. پس وقتی که انسان مسواك می  کند، فساد از 

بين می رود، و دندان دو مرتبه پاکيزه می گردد.«2
وهب بن عبدربه می گويد: امام صادق را در حال خالل کردن دندان ها ديدم؛ به 
طرف آن حضرت نگاه کردم، فرمود: رسول خدا دندان هايش را خالل مي  نمود و خالل 
کردن، دهان را خوش بو مي  سازد.«3 باز هم پيامبر فرمود: »تّللوا فاّنه من الّنظافة و 
الّنظافة من اليان و اليان مع صاحبه ف اجلّنة«4؛دندان هايتان را خالل کنيد، زيرا خالل 
کردن دندان از نظافت است، و نظافت از ايمان است و ايمان به هم راه صاحبش در بهشت 

است.«

	فعاليت
در مورد بهداشت فردی با هم ديگر گفتگو کنيد!

	ارزش	یابی
رسول خدا. 1 فرمود: »............. ؛  هالك است آنانی که .......... اند.«

در چه مناسبت هايی غسل کردن مستحب است؟ چرا؟  2 .
بهداشت دهان و دندان چيست؟ چند مورد مثال بزنيد! 3 .

	کارخانه	گی
در باره اهميت بهداشت فردی مقاله ای در 5 سطر بنويسيد!

1. محمدي ري شهري،  ميزان الحکمه، ج 4، ص 599 
2. مصباح الشريعه، ص 124 

3. بحاراالنوار، ج 62، ص 291 
4. ميزان الحکمه، ج 4، ص 597.
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درس سی و هفتم                                                                                     

بهداشت	فردی	در	اسالم	)2(

هدف: آشنايی با اصول بهداشت فردی از نظر اسالم 
پرسش:	نمونه های بهداشت فردی چيست؟

در درس قبلی با بخشی از اصول بهداشت فردی آشنا شديد؛ در اين درس  برخی ديگر 
از اين اصول مورد بررسی قرار می گيرد. 

ناخن	گرفتن 1	 .

يکی از سنت های شايسته از نظر اسالمی ناخن گرفتن است. پيامبر اکرم می فرمايد: 
»َتقآْليِيُم الآَْظآَْفاريِ يآََْنُع الدَّاَء الآَْعآَْظَم1«؛ گرفتن ناخن ها از بزرگ ترين بيماری جلوگيری می  کند.« 
َفاريِ َيوآَْم  در روايت ديگری اين بيماری ها نام برده شده است: َعنآْ َأبيِي َعبآْديِ اللَّيِ َقاَل َتقآْليِيُم الآَْظآْ
َذاميِ َو الآَْبَصيِ َو الآَْعَمى؛ گرفتن ناخن ها در روز جمعه انسان را از جذام، 

اجلآُُْمَعةيِ ُيَؤمُِّن ميَِن اجلآُْ
پيسی و کوری ايمن می سازد. 

مرتب	کردن	موها	)شانه	زدن(	 2	.

کردن  مرتب  است  شده  سفارش  آن  بر  اسالم  در  که  بهداشتی  اصول  از  ديگر  يکی 
موهاست. به همين دليل شانه زدن موها بسيار مورد تاکيد قرار گرفته است. تا آن جا که در 
روايتی داشتن شانه از لوازم هم راه مومن معرفی شده است. از امام موسی کاظم روايت 
اَدٍة َو ُسبآَْحٍة فيِيَها َأرآَْبٌع َو َثَلُثوَن  ٍط َو َسجَّ َواٍك َو ُمشآْ ؤآْميُِن ميِنآْ َخآَْسٍة سيِ شده است: َل َيآُْلو الآُْ
َحبًَّة َو َخاَتيِ َعقيِيٍق2 مومن همواره پنج چيز را با خود دارد: مسواك، شانه، جانماز، تسبيحی 

با 34 دانه و انگشتر عقيق. 
بهداشت	منزل	و	خانه 3	.

يکی از عوامل تحکيم کننده سالمتی فرد لزوم رعايت بهداشت در منزل است. بهداشت 
محيط خانه سبب می شود آلودگی ها از فضای زنده گی دور شده و اعضای خانواده از انواع 
بيماری های ناشی از عدم بهداشت مصون بمانند. امام باقر فرمود: »کنس البيوت ينفي 
فرمود:   امام صادق بين می برد.«3   از  را  و تنگ دستي  فقر  الفقر؛ جارو کردن خانه، 

1 .  الکافي ج : 6 ص : 490
2 . وسائل الشيعه ج : 6 ص : 456
3 وسائل الشيعه ،ج ،3 ص571  
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»غسل الناء و كنس الفناء جملبٌة للّرزق؛ شستن ظروف و جارو کردن پيشگاه خانه، وسيله 
ي جلب روزي است.«1 احتماال معنای اين روايات اين است که بهداشت محيط خانه سبب 
دور شدن ميکروب ها و باکتری های موجود در فضای خانه شده و سالمتی انسان تضمين 
می شود و در نتيجه فقر و تنگ دستی از انسان دور می  شود. زيرا بيماری يکی از عواملی 
بيت  بيوتکم  الّشياطين من  فرمود: »بيت   دارد. رسول خدا به هم راه  را  فقر  است که 
العنکبوت؛ خانة شياطين در خانة شما،  النه عنکبوت است.«2 به اعتقاد برخی مفسران 

منظور از شيطان همان ميکروب است. 
را  الشّياطي؛ خاکروبه  مأوي  فاّنه  الباب  الّتاب خلف  تؤوا  »ل  فرمود:   امام علي
پشت در جاي ندهيد زيرا آن جايگاه شيطان ها است.«3  به طور قطع خاکروبه خانه ها حاوی 

ميکروب هستند و می  توانند برای سالمتی انسان مضر باشند. 

	فعاليت
				درباره ضرورت بهداشت فردی در گروه های سه نفره باهم بحث کنند!

	ارزش	یابی
1. چرا ناخن گرفتن الزم است؟

َظم؛ گرفتن ... از بزرگ ترين ... جلوگيری              اَء الآَْعآْ َفاريِ يآَْنُع الدَّ 2.  ... مي فرمايد: »َتقآْليِيُم الآَْظآْ
می کند.« 

3. ... فرمود: »کنس البيوت ينفي الفقر؛ ... ، ... را از بين می برد.«

	کارخانه	گی	
				درباره فوايد بهداشت محيط خانه 5 سطر بنويسيد!

1 . همان
2 . ميزان الحکمه، حديث 20019، به نقل از: سنن ابي داود، ج 4، ص 51

3 . همان، ص 574 
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درس سی و هشتم                                                                              

													
																کار	و	تالش

هدف: آشنايی با ديدگاه اسالم درباره کار و تالش 
پرسش:	نظر اسالم در باره تالش و فعاليت چيست؟

دعا	برای	روزی
»شخصی باهيجان و اضطراب، به حضور امام صادق  آمد و گفت: درباره من دعايی 
بفرماييد تا خداوند به من روزی زياد بدهد، که  خيلی فقير و تنگ دستم. امام فرمود: 
 هرگز دعا نمی کنم! آن مرد گفت: چرا دعا نمی کنيد؟! حضرت فرمود: برای اين که خداوند
برای اين کار راه معين کرده است، خداوند امر کرده که روزی را پی جويی کنيد، و طلب 
نماييد. اما تو می خواهی در خانه  خود بنشينی، و با دعا روزی را به خانه خود بکشانی!«1   

آيا به نظر شما با دعا می توان نمره خوب کسب کرد؟ يقينا اين طور نيست. بايد تالش 
کرد و زحمت کشيد تا ثمره آن را بدست آيد. 

نابرده رنج گنج ميسر نمی  شود          مزد آن گرفت جان برادرکه کار کرد
قرآن کريم نيز با اشاره به اين نکته می  فرمايد: ليس لالنسان اال ماسعی2، انسان هر بهره 
ای را که می  برد محصول تالش و کوشش اوست. اگر سعی و تالش خود فرد نباشد هيچ گاه 

موفقيت دروازه خانه او را نمی  زند.
بنابراين طبق آيه شريفه موفقيت هر فرد مرهون تالش خود اوست و اگر کسی بخواهد 
بدون تالش در انتظار موفقيت بنشيند از نظر اسالم مردود است. اما برخی افراد به جای 
تالش و کوشش راه ديگری در پيش می گيرند. در ذيل به نمونه های از اين بيراهه رفتن ها 

اشاره می شود. 
تنبلی	و	تن	پروری

تنبلی و بيعاری يکی از عوامل ناکامی است. امام صادق می فرمايد: »َعُدوُّ الآَْعَمليِ 
الآَْكَسُل؛ دشمن عمل وکار تنبلی است.«3 تنبلی و بی حالی انسان را از کارکردن باز می دارد 
 کاظم موسی  امام  ببرد.  بهره  درست  خود  زنده گی  از  نمی تواند  انسان  نتيجه  در  و 
می فرمايد: »از تنبلی و اندك رنجی پرهيز کنيد، زيرا اين دو شما را از بهره های دنيوی و 

اخروی تان باز می دارد.«4 

1. داستان راستان، ج 1ص7  
2. النجم/39 

3. الکافي ج  5 ، ص  85
4. همان.



97

چنين افرادی هيچ گاه در زنده گی موفق نمی  شوند و معموال بار دوش و سربار  ديگران 
هستند وهر آن که باردوش ديگران است منفور و ملعون است.  رسول خدا فرمود: َملآُْعوٌن 

، ملعون است، ملعون است آنکه باردوش مردم است.1 َملآُْعوٌن َمنآْ َألآَْقى َكلَُّه َعَلى النَّاسيِ
اعتقاد	به	شانس	و	اقبال	

يکی از روش های غلط تربيت اجتماعی اين است که شانس، بخت، اقبال  و سرنوشت را 
در زنده گی خود دخالت دهيم و به اين باور باشيم که موفقيت از طريق شانس و بخت رقم                
می خورد. نظام آفرينش بر اساس قانون علت و معلول بنا شده است؛ به اين معنا که هيچ 
چيز در اين عالم بر اساس تصادف رخ نمی  دهد. موفقيت تنها يک علت دارد و آن هم تالش 
و کوشش است. چيزی به نام شانس و اقبال در موفقيت آدم ها تاثير گذار نيست. شاگردی 
که خوب درس نمی خواند وقتی ناکام می  ماند، برای آن که از سرزنش وجدان خود و مالمت 

ديگران فرار کند، می گويد بدشانسی آوردم.
تعويذ، فال و گشايش بخت اين ها همه گی دام هايی اند که افراد را از کار و تالش باز 
می دارد و يک باور دروغين را برای رسيدن به موفقيت به وجود می  آورد. اگر خود ما تالش 
نکنيم هيچ عامل ديگری نمی تواند موفقيت ما را تضمين کند. ناصر خسرو بلخی می  گويد:

نکوهش مکــــن چرخ نيلوفـــری را       برون کن زسر باد خيــــره سری را
تو خود چون کنی اختر خويـش را بد        مـدار از فلک چشم نيک اختری را
درخت تو گـــر بار دانش بگيـــــرد        بزير آورد چـــــــرخ نيلــوفری را

	فعاليت 
شاگردان درباره بخت و اقبال با هم ديگر گفتگو کنند!

	ارزش	یابی	
1. ............. می  فرمايد: »..................؛ دشمن ...........، .......... است.«

2. چرا شانس نمی تواند برای ما موفقيت بياورد؟
3. ..... فرمود: خداوند امر کرده که ......... را پی جويی کنيد، و طلب نماييد. اما تو 

می خواهی ..........، و با ............ روزی را به خانه خود بکشانی !« 

	کارخانه	گی
شعر ناصر خسرو بلخی را به دقت بخوانيد ودرباره معنای آن 4 سطر بنويسيد!

1. کافي ،ج ، 4 ص12 
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درس سی و نهم                                                                              

احترام	به	والدین

هدف: آشنايی با مقام پدر و مادر در اسالم 
پرسش:	راه حل اختالف بين والدين و فرزندان چيست؟

فاصله	نسلی
تعارض  و  کشمکش  هستند،  روبرو  آن  با  خانواده ها  از  بسياری  که  معضالتی  از  يکی 
فاصله	 را  تعارض  اختــــــالفات و  اين  اجتماعی  والدين و فرزندان است. محققان  بين 
نسل  و  مادر(  و  )پدر  اول  نسل  بين  است که  معنا  اين  به  نسلی  فاصله  نسلی می نامند. 
دوم )فرزندان( فاصله ايجاد می  شود. اين فاصله برخی اوقات از نظر نگرشی پديد می  آيد. 
معموال در خانواده هايی که پدر و مادر بی  سواد هستند، نسبت به مسائل پيرامون خود نگاه 
خاصی دارند. فرزندان چه دختر و چه پسر وقتی به مکتب می  روند چيزهای جديدی را 
می آموزند و ديدگاه شان نسبت به بسياری از مسائل تغيير می  کند. در نتيجه ممکن است 
اختالفاتی بين شان ايجاد شود. پدر و مادر به علت باال بودن سن شان از رسانه ها مثل 
راديو و تلويزيون کمتر تاثير می پذيرند. اما فرزندان چيزهايی را مثل مد لباس از تلويزيون 

فرا می  گيرند. در اين موارد ممکن است پدر و مادر آن ها را نپسندد.  
راه	حل

اين  که  داشت  را  انتظار  اين  نبايد  البته هيچ گاه  راه حل چيست؟  مواردی  در چنين 
اختالفات به طور کامل از بين برود. بخشی از راه حل ها به والدين بر می  گردد و بخش ديگر 
آن به فرزندان.  اما همان طوری که می  دانيم ارائه راه حل برای والدين در جامعه ما به دليل 
بي سوادی شان، ممکن است خيلی راه گشا نباشد. بنابراين راه حل اختالفات بين والدين و 
فرزندان در جامعه ما بايد بيشتر ناظر به فرزندان باشد. بايد فرزندان با والدين شان کوتاه 

بيايند و مرتبا تقصير را گردن والدين نيندازند. 
رفتار  ای  گونه  به  او  با  مادرش  و  پدر  می بيند  وقتی  فرزندی  والدین:	 از	 سپاسگزاری	
می کند که او شايد آن را نپسندد اما فرزند نبايد فراموش کند که پدر و مادرش برای او 

زحمات زيادی کشيده است. 
در قرآن کريم درچندين آيه سپاسگزاري والدين به عنوان يک دستور آمده است: »َو 
ُكرآْ لي  َو ليِواليَِديآَْك إيَِليَّ الآَْصي؛ و انسان را در باره پدر و  يآَْنا الآْيِنآْساَن بيِواليَِديآْهيِ ......َأنيِ اشآْ َوصَّ
مادرش سفارش کرديم که شکر گزار من)پروردگار( و پدر و مادرت باش، که بازگشت)همه( 
برابر کاري است که آن ها براي  از والدين در  به سوي من است.«1 شکر و سپاس گزاري 
فرزندان شان انجام داده اند. روايتي که در ذيل مي  آيد بيانگر همين نکته است:  از امام 

1. لقمان:14
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سجاد نقل شده است: حق مادر اين است که بداني او تو را در جايي حمل کرده که 
هيچ کسي حاضر نيست کسي ديگري را آن جا تحمل کند، به تو از ثمره جانش داده که 
هيچ کسي اين کار را براي کس ديگري نمي کند،با تمام وجود براي تو وقت گذاشته، باکي 
نداشته از اين که خود گرسنه بماند و به تو غذا بدهد، خود تشنه سر کند و به تو آب دهد، 
خود برهنه باشد و تو را بپوشاند، خود زير آفتاب بماند تا تو را زير سايه نگهدارد، شب تا 
صبح به خاطر تو بيدار مانده،  در سرما و گرما براي تو وقت گذاشته، پس تو نمي تواني شکر 
او را به جا آوري جز با ياري و توفيق خداوند. اما حق پدرت اگربداني که او ريشه توست، 
اگر او نبود تو نبودي، پس هر آن چه مايه خرسندي تو را فراهم مي  کند بدان که پدرت 
اصل نعمت بر توست. پس خدا را حمد و سپاس کن بر مقدر کردن اين نعمت بر تو ؛ و 

تواني جز با همکاري او نيست.«1 
روشن است که مقصود از سپاس گزاری و تشکر از والدين تنها تشکر زبانی نيست بلکه 

مقصود احترام قلبی و عملی و قيام به ادای حقوق ايشان است.
نيکی	به	والدین:	مفهوم نيکی باالتر از شکر است. شکر در واقع نوعی پاداش دهی متقابل 
است اما نيکی اين است که به کسی رفتار خوب کنيم، بدون آن که چشم داشتی داشته 
باشيم. مثل امانت داری را که بدون کدام چشم داشت انجام می  دهيم با پدر و مادر نيز بدون 

چشم داشت نيکی کنيم.  
پيامبر بزرگ اسالم می فرمايد: خداوند براي سه چيز براي هيچ کس اجازه نداده 
آن را ترك کند: 1. نيکي نسبت به پدر و مادر؛ چه نيکو کار باشند يا فاجر، وفاي به عهد 

براي نيکو کار  و بدکار و اداي امانت براي نيکو کار و فاجر.«2                       

 فعاليت 

شاگردان با همکاری معلم در باره فاصله نسلی بيشتر صحبت کنند. 

	ارزش	یابی
سپاسگزاری از والدين به چه معناست؟ 1 .

فرق نيکی با سپاسگزاری چيست؟ 2 .
فاصله نسلی به چه معناست؟ 3 .

	کارخانه	گی
فاميل پرس وجو کنيد و  بزرگان  از  بين فرزندان و پدر و مادر  درباره حل اختالفات 

نتيجه آن را در کتابچه های تان بنويسيد!

1 . نورالثقلين ، ج 3 ص 150
2 . تفسير نورالثقلين ، ج 3 ص 150
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درس چهلم                                                                              

مشورت

هدف: آشنايی با جای گاه و فوايد مشورت از نظر اسالم
پرسش:	آيا مشورت در زنده گی الزم است؟

تکروی	ممنوع!	
تکروی و استبداد به رأی يک پديده منفی است و مانع رشد و ترقی فـرد و جامعه 
می شود. استبداد به رأی حالتی است که فرد از نظر روانی احساس می کند از مشورت و 
راهنمايی ديگران بی  نياز است. اين حالت از نظر اسالم نيز امری ناپسند تلقی شده است. 
در اسالم، همه گان به مشورت و شريک ساختن نظرات ديگران در تصميمات خود سفارش 

شده است.  
يـکـی از سـوره های قرآن کـــــــــريم به نام "شوری" است. خداوند در اين سوره 
می  فرمايد: »امت اسالمی امور خود را با مشورت انجام می دهند.«1 در سوره آل عمـــــــران 

خداوند به پيامبر اکرم دستور می دهد که با مردم مشورت نمايد.2
ابن عباس مي گويد: وقتی آيه فوق نازل شد رسول خدا فرمود: »آگـاه بـاشـيـد، خـدا 
ـّت من، رحمت   و رسـولش از مـشـورت با مردم بی نيازند، لکن خداوند مشورت را بـرای ام
قرار داده است. پس هرکس مشورت کند، کمالی بر او افزوده می شود، و اگر ترك کند از 

گمراهی محفوظ نيست.«3 

چرا	مشورت	کنيم؟
 مشورت فوايد و کارکردهای مثبت زيادی دارد در ذيل به اختصار به مواردی  اشاره می  شود:

1.  تصميم گيری بهتر
يکی از فوايد مشورت اين است که فرد مشورت خواه با طرح ها و انديشه های ديگران 
آشنا می شود و اين مساله کمک می  کند تا بهتر تصميم بگيرد. موالنا جالل الدين بلخی 

می گويد:
     مشورت کــــــن با گروه صالحان      بر پيمبر امـــــــر )شاورهم( بدان
               )امرهم شوری( بـــــرای اين بود       کــــــز تشاور سهو و کژ کمتر رود

1 . شوری، آيه  38 
2 . آل عمران ، آيه 159

3 . تفسيرالدرالمنثور، ج 2، ص 90
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               اين خردها چون مصابيح انوراست       بيست مصباح از يکی روشنتر است

2. ایمنی	از	خطا	و	پشيمانی	
بعد از اين که افراد به مشورت می  پردازند راه حل های مختلف سنجيده می  شود و در 
نتيجه بهترين راه حل ممکن می  رسند. به اين ترتيب تصميم گرفته شده کمتــــر دچار 
اشتباه می  شود. امير مؤ منان می فرمايد: »شاويِرآْ َذويِى الآُْعُقوليِ َتاءَمنيِ الزََّلَل َو النََّدَم«1  اگر 

با خردمندان مشورت کنيد از خطا و پشيمانی در امان خواهيد شد. 
با	چه	کسانی	مشورت	کنيم؟

َي  َتشيِ با چه کسانی بايد مشورت کنيم؟ پيامبر بزرگوار اسالم می فرمايد: الآَْزآُْم َأنآْ َتسآْ
ُح َفاقآَْبلآْ َو إيِيَّاَك َو الآْيَِلَف  يَع َأمآَْرُه َو َقاَل ص إيَِذا َشاَوَر َعَليآَْك الآَْعاقيُِل النَّاصيِ ييِ َو ُتطيِ

َذا الرَّأآْ
َلَك 2 دورانديشی اين است که از صاحب فکر و انديشه مشورت بخواهيد  َعَليآْهيِمآْ َفإيِنَّ فيِيهيِ الآَْ
و به آن چه مشورت داده عمل کنيد، اگر خردمند خيرخواه مشورت داد، آن را بپذيريد و از 

مخالفت با نظر آن ها پرهيز کنيد که مايه هالك است.  
																															

	فعاليت

شاگردان در باره فوايد مشورت باهم ديگر گفتگو کنند. 

		ارزش	یابی
استبداد به رای چيست؟ 1 .

فوايد مشورت را نام ببريد! 2 .
با چه کسانی بايد مشورت کرد؟ 3 .

.......... . 4 می فرمايد: ».......................؛  اگر با ......... مشورت کنيد از ............ 
در امان خواهيد شد.

	کارخانه	گی	
در  را  نتيجه  و  کرده  مشورت  اطالعی  با  با شخص  خواندن  درس  روش  باره  در         

کتابچه های تان بنويسيد!

1. شرح غرر الحکم ، ج 4، ص 179
2. مستدرك الوسائل، ج 8  ،ص  344  
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درس چهل و يکم                                                                              

هم	یاری

هدف: آشنايی با اهميت تعاون از نظر اسالم 
پرسش:	تعاون چيست؟

هم	یاری	
يکی از سنت های پسنديده در جامعه سنت تعاون و هم ياری است. اين سنت از نظر 
اسالم نيز مورد تاکيد قرار گرفته است. خداوند در قرآنکريم می  فرمايد: »و تعاونوا على 
الّب و الّتقوى ول تعاونوا على الثم و العدوان«1 و در نيکوکاری و پرهيزگاری با يک ديگر 
همکاری کنيد و در گناه و تعدی دست يار هم نشويد. از آيه کريمه چنين بدست می  آيد که 
هم ياری بايد در جهت صالح و نيکی باشد. اگر کسی ديگری را به سمت رفتن به ضاللت و 

گمراهی کمک کند از نظر اسالم مرتکب کاری ناپسند و غير شرعی شده است. 
اين است که چه چيزی مصداق تعاون و هم ياری است؟ در اسالم اصول  حال سوال 
زيادی وجود دارد که تعاون و هم ياری را افاده می  کند. در اين جا به مواردی از اين اصول 

اشاره می شود. 
1.	قرض	الحسنه

يکی از اصول مربوط به تعاون موضوع قرض الحسنه است. در فضيلت قرض الحسنه 
در قرآنکريم نيز اشاره شده و روايات زيادی بر آن تاکيد ورزيده است. قرض الحسنه مال 
يا پولی است که شخصی به شخص ديگری برای بهره بردن از آن می  دهد با اين شرط که 
شخص گيرنده بعد از مدتی عين همان پول يا مال را  بدون افزوده به شخص دهنده واپس 
دهد. اين اصل بدون شک يکی از مصاديق بارز تعاون است. حضرت محمد می  فرمايد: 
»الّصدقه بعشر، و القرض بثمانيه عشر، )ثواب( صدقه ده برابر و ثواب قرض دادن هجده برابر 
است.«2 در روايت ديگری از پيامبر آمده است: »من شكا إليه أخوه السلم فلم يقرضه حّرم 
الل عليه اجلّنه يوم جيزى السني«. هر کس که برادر مسلمانش )از فقر( نزد او شکايت کند 
و به او قرض ندهد؛ در آن روز که خداوند به نيکوکاران پاداش می  دهد، خداوند بهشت 

را بر او حرام خواهد کرد.«3

1. مائده/2 
2. وسائل ، ج11 ، ص546
3. ثواب األعمال ، ص341 
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حمایت	از	قشر	آسيب	دیده	
اعمال می  کند، اصطالحا  از قشر محروم جامعه  برای حمايت  راه کارهايی که دولت ها 
از طريق وضع  را  اين سياست های حمايتی  دولت  ناميده می شود.  سياست های حمايتی 
به  موظف  را  دولت  تنها  اسالم  اعمال می  کند.  ديده جامعه  آسيب  اقشار  برای  تسهيالت 
از طبقه محروم جامعه  به حمايت  نيز  را  بلکه مردم  از طبقه محرومان نمی داند  حمايت 

تشويق می  کند. زکات و صدقه دو نمونه از آن است. 
1.	زکات:	امام رضا می  فرمايد: »علت وجوب پرداخت زکات آن است که خداوند 
متعال، افراد صحتمند را به رسيدگی به کارهای مردمان زمين گير و گرفتاران مکلف ساخته 
است.«1  افرادی که تمکن مالی دارند با شرايط خاصی بر آن ها واجب است که مال خود را 

به عنوان زکات به فقرا بدهد.2
2.	صدقه:	صدقه دادن در روايات زياد مورد تاکيد قرار گرفته و ثواب و آثار زيادی برای 
آن ذکر شده است. نکته اخالقی که در مورد صدقه وجود دارد اين است که وقتی که به 
افراد صدقه داده می  شود بايد به گونه ای باشد که آبروی او حفظ شود. در روايتی آمده 
است: »الصدقه بالسر والل افضل من الصدقه فى العلنيه؛	به خدا قسم صدقه در پنهانی 

بهتر از صدقه در منظر عموم مردم است.«

																																		
	فعاليت

شاگردان در باره انواع همياری با هم ديگر گفتگو کنند!
																											

	ارزش	یابی
ضرورت تعاون را بيان کنيد! 1 .

نمونه های همياری را نام ببريد! 2 .
قرض الحسنه را تعريف کنيد! 3 .

»..........................؛ به خدا قسم ............... بهتر از ......... در منظر .......... است.« 4 .

	کارخانه	گی	
در باره يکی از شکل های هم ياری مقاله ای در 5 سطر بنويسيد!

1. عيون أخبار الرضا ،ج ،2ص89 
2. موضوع زکات در بخش فقه به تفصيل مورد بحث واقع مي شود .در اينجا به همين حد اکتفا مي شود. 
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