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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی يې قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه يان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سولې کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پښـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هېــــــواد به تل ځليږي
 په ســـينــه کې د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

سرود ملی
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پيام وزیر معارف

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

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

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

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

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

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

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

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

وزیر معارف 
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عقل و شعور
هدف: آشنایی با یکی از راه های شناخت خداوند )عقل(

پرسش: در مورد عقل و شعور انسانی چه می دانید؟

هنگامی که خداوند انسان را آفرید، او را از عقل و شعور بهره مند ساخت، تا چراغ 
هدایت او باشد. عقل یکی از راه های شناخت، نعمت بزرگ الهی و حجت باطنی در وجود 

انسان است.
فواید عقل و شعور

قوه تعقل جزء ویژگی هاي فطري انسان می باشد. داشتن قوة تعقل موجب تمایز انسان 
از حیوانات می شود. این ویژگی حرکت اختیاري انسان به سوی هدف را آسانتر می نماید. 
برای  راهی  نبود  عقل  اگر  می سنجیم  عقل  با  را  رفتار های خود  و  افکار  کارها،  کلیه  ما 

پذیرش و اعتماد به دین نیز وجود نداشت.
ویژگي تعقل سبب شده که خداوند هدایت ویژه اي براي انسان ها در نظر بگیرد.

هدایت ویژه ی انسان یعنی این که انسان باید با عقل خود، هدف درست را تشخیص دهد، 
آن را انتخاب نموده و به سوي آن هدف حرکت کند. به عبارت دیگر انسان با عقل است که به 

وجود خدا و معاد پی برده و پس از شناخت پیامبران از آنان پیروی می نماید.
اهمیت عقل تا آن جا است که می توان گفت: کسانی که در تعقل برترند، به فرمان هاي الهي 
نیز داناتر می باشند. زیرا انسان تنها، با استفاده از قوه ی تعقل می تواند از حقیقت دین الهي بهره 

مند شود. و در پرتو عقل می تواند  معارف و حقایق دیني را بفهمد. و به آن عمل نماید.

عقل در قرآن کریم
قرآن کریم در آیات بسیاری انسان را به اندیشیدن و تعقل در منظره های شگفت آور 
عالم خلقت دعوت می فرماید هیچ کتاب آسمانی به اندازة قرآن به شناخت عقلی اهمیت 

قائل نشده است، دالیل عقلی در قرآن در مورد عقاید بسیار فراوان است1.
قرآن شریف، انسان را به تفکر در عالم طبیعت دعوت می نماید و می فرماید: )إيِنَّ فيِ 
َيْنَفُع  َا  بيِ اْلَبْحريِ  َتْريِي فيِ  تيِ 

الَّ َواْلُفْلكيِ  َوالنََّهاريِ  اللَّْيليِ  َواْختيَِلفيِ  َواْلَْرضيِ  َماَواتيِ  السَّ َخْلقيِ 
َماءيِ ميِْن َماٍء َفَأْحَيا بيِهيِ اْلَْرَض َبْعَد َمْوتيَِها َوَبثَّ فيِيَها ميِْن ُكلِّ َدابٍَّة  النَّاَس َوَما َأْنَزَل اللَُّ ميَِن السَّ

1 اصل سوم پنجاه درس اصول عقائد برای جوانان - مکارم شیرازی

درس اول
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َماءيِ َواْلَْرضيِ َلََياٍت ليَِقْوٍم َيْعقيُِلوَن1؛ راستی که  ريِ َبْيَ السَّ َحابيِ الَُْسخَّ َوَتْصريِيفيِ الرَِّياحيِ َوالسَّ
در آفرینش آسمان ها و زمین و در پی یك دیگر آمدن شب و روز و کشتي هایی که در دریا 
روان اند با آنچه به مردم سود می رساند و ]هم چنین[ آبی که خدا از آسمان فرو فرستاده 
و با آن زمین را پس از مردنش زنده گردانیده و در آن هر گونه جنبنده ای پراکنده کرده 
بادها و ابری که میان آسمان و زمین آرمیده است برای گروهی که  نیز در گردانیدن  و 

می اندیشند، واقعًا نشانه هایی ]گویا[ وجود دارد.(
از طرف دیگر خداوند در مورد کسانی که عاقالنه فکر نمی کنند چنین می فرماید: 
مُّ اْلُبْكُم الَّذيِيَن اَل َيْعقيُِلوَن2 -  قطعا بدترین جنبنده گان نزد خدا  نَد اللهّيِ الصُّ إيِنَّ َشرَّ الدََّوابَّ عيِ

کرها و الل ها اند که نمی اندیشند.

فعاليت

 شاگردان متن درس را به صورت فردی مطالعه نمایند.
عقل  از  استفاده  با  نظر شما چگونه  به  نمایند.  بحث  نفری  سه  های  گروه  در  شاگردان 

می توان به وجود خداوند پی برد؟ 

ارزشيابي

1. عقل چیست و چگونه می توان از آن برای شناخت خداوند استفاده کرد؟
2. ویژگی تعقل سبب حرکت ... انسان به سمت هدف می شود.

3. هدایت ویژه ي؛ انسان یعنی این که انسان باید با عقل خود، ... درست را تشخیص 
دهد، آن را ... نموده و به سوي ... حرکت کند.

کارخانه گی

سه آیة از قرآن کریم بنویسید که انسان را به تفکر و تعقل دعوت می نماید.

1 بقره/164 
2- انفال/22
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زنبور عسل
.هدف: توجه در زندگی زنبور عسل و گل ها به عنوان  نشانه  ای از قدرت خداوند

پرسش ها
1. شگفتی های طبیعت نشانه چیست؟
2. در زندگی زنبور عسل چه شگفتی 

وجود دارد؟
در یك روز بهاري، به یکي از باغ های  
دسته های   باغ  در  می رویم  زیبا  و  سرسبز 
زنبور های  کوچك،  حشرات  از  زیادي 
آرامي  با  پروانه ها را مي بینیم که  عسل و 
این  روي  از  می کنند.  پرواز  طرف  هر  به 
روند.  گل برخاسته به سراغ گل دیگري مي 
یك  گویا  که  کارند  گرم  چنان  زنبورها 
کارفرما به آن ها فرمان مي دهد تا با جّدیّت 

در کارگاه خود مشغول کار باشند. به راستي که آنان مأموریت و کار مهّمي دارند.

دوستان قدیمي و صميمي
دانشمندان علوم طبیعي می گویند: گیاهان، گل ها و حشرات با هم به وجود آمده اند. 
زنده گی  باوفا  و  به صورت دو دوست صمیمي  دو،  این  آفرینش،  تاریخ  در طول  یعني 
کرده اند؛ گل ها براي گرده افشاني نیاز به کمك و همکاري حشرات دارند و براي این که 
بسیار خوش طعمي  نمایند، شیریني  به خود جلب  را  بتواند محبّت حشرات و زنبورها 
می سازند و در خود ذخیره می کنند. این شیریني آماده شده، زنبور عسل را به سوي خود 

فرا می خواند.
حشرات و زنبور های عسل براي جمع آوري گرده و شیرینـــــي گل ها روي آن ها 
خورند و مقدار بیشتري را همراه  می نشینند مقداري از شیریني های تهیه شده گل ها را مي 
خود می برند و در کندوی  خود به صورت عسل ذخیره مي کنند. در وقت جمع آوري 

درس دوم

آیات خداوند در طبيعت
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گرده گل ها، مقداري از این گرده ها به پاهاي زنبورها می چسبد. زنبور از یك گل به گل 
دیگر پرواز کرده و روي گل دیگري می نشیند در این وقت گرده ی گل قبلي به گل جدید 
منتقل می شود و این گونه زنبورهاي عسل در باروري و زیاد شدن گل ها و گیاهان کمك 
و همکاري می نمایند. این پیمان محبّت و دوستي بین گل ها و حشرات براي هر دوي 

آن ها سودمند است.

درسي از توحيد:
مطالعه  و گل ها  زنده گی حشرات  در  را  نکات شگفت انگیز  این  انسان  که  هنگامي 

پرسد. مي کند بي اختیار از خود مي 
- این پیمان محبّت و دوستي را چه کسي میان گل ها و حشرات بسته است؟ 

- آن آمری که فرمان به این فعالیت می دهد کیست؟
تواند باور کند که طبیعت به خودی، خود این صحنه های حیرت انگیز  - آیا کسي مي 

را به وجود آورده باشد؟
خداوند در قرآن مجید مي فرماید: »پروردگار تو به زنبور عسل الهام داد که در کوه ها 
و درختان و سقف های رفیع، خانه اختیار کن، سپس از شیره ی تمام گل ها بچشی و در 
راهي که پروردگارت تعیین کرده با آرامي گام بردار. آن گاه از درون آن ها شربت شیریني به 
رنگ های مختلف بیرون آید که در آن شفاي مردمان است. در این کار نیز نشانه ای از قدرت 

خداوند نهفته است، برای کسانی که می  اندیشند و از نعمت عقل بهره می گیرند.
نشانه قدرت خداوند

جالب است بدانیم که دانشمندان از طریق تجربه به این حقیقت رسیده اند که زنبورها 
به هنگام ساختن عسل آن چنان ماهرانه، عمل می کنند که خواص درمان دارویی گیاهان 

کامال محفوظ مانده و به عسل منتقل می شود.
امام صادق درباره کار زنبور عسل، شاگرد خود را به تفکر دعــــــوت می کند 
بنگر. چنان چه کار آن ها   او  به اجتماع زنبور عسل و ساختن خانه توسط  و می فرماید: 
خود  به  چون  ولی  می بینی،  ظریف  و  شگفت  آن را  دهی،  قرار  دقت  و  تاُمل  مورد  را 
زنبوران بنگری آن ها را نسبت به کارشان بی خبر می یابی. در این کار حکمت و دانشی 
برای  و  آفریده  طبیعت  این  در  آن را  که  است  کسی  آن  از  بلکه   نیست،  از زنبورعسل 

مصلحت انسان این توانایی را در آنان قرار داده است.1

1. توحید مفضل
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فعاليت

بحث  عسل  زنبوران  زنده گی  شگفتي های   مورد  در  نفری   3 گروپ های  در  شاگردان 
نمایند.

ارزشيابي

1. زنبورهای عسل چگونه در باروري گل ها و گیاهان اشتراک دارند؟
2. شیریني گل ها، رنگ و بوي آن ها چه فایده ای براي زنبور عسل دارد؟

2. زنده گی زنبور عسل چگونه ما را به سوی آفریدگار دانا جهت می دهد؟

کارخانه گی

با توجه به زیبایي های اطراف خود، براي توصیف آن زیبایي ها یك متن ادبي در پنج 
خط بنویسید.
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هدف: آشنایی با علت نیاز انسان ها به پیامبران الهي
پرسش ها

1. چرا بشر  به بعثت انبیاء، نیاز دارند؟
2. دالیل این نیازمندی کدام اند؟

محدودیّت عقل و دانش بشری1
اگر دقت نماییم دانش بشر در زمینه های مختلف هر روز نسبت به روز قبل پیشرفت 
می کند به گونه ای که مقدار دانش او در مدتی کوتاه چندبرابر زمان های گذشته  شده است. 
به طور مثال: پیشرفت بشر در مورد ستاره ها و سیارات آسمانی و سفر انسان به کره یی 
ماه، حاصل مطالعه و تالش دانشمندان از هزاران سال پیش تا کنون است. و یا اگر در این 
زمان طبیب ماهری موفق می شود قلب انسان مرده را در سینة انسان دیگری پیوند بزند تا 
به انسان نیمه جانی، حیات دوباره بخشد این کار طبیب، نتیجه تجربیات هزاران داکتر و 
جراح در طول تاریخ است. با دقت به موارد ذکر شده می بینیم علم و دانش انسان در تغییر 
می باشد به گونه یی که دانش دیروز انسان نسبت به علم امروز او بسیار ناچیز می باشد و 

علم امروز او نسبت به آینده بسیار کم است.
البته نارسایی عقل و دانش بشر منحصر به موضوعات علوم تجربی نیست؛ بلکه بشر 
مختلف  دیدگاه های  بیابد.  محکمی  راه  نتوانسته  نیز  انسانی  علوم  مسایل  از  بسیاری  در 
و متعارض بشر در مسایل اجتماعی، اخالقی، خانواده گی و... نشانة نارسایی درک انسان 

از این مسایل می باشد. 
و  آغاز  باید  شود  شناخته  جوانبش  و  ابعاد  همه  در  زنده گی  راه صحیح  اینکه  برای 
انجام وجود انسان و پیوندهایی که با موجودات دیگر دارد روابط او با هم نوعان و سایر 
آفریده گان و تأثیرات این روابط در سعادت یا شقاوت انسان معلوم گردد؛ ولی احاطه بر 

همة این امور توسط عقل ممکن نیست.
البته مصالح مادی و دنیوی را میتوان تا حدودی به وسیله یی تجارب عملی تشخیص 
دقیق  گونة  به  را  آن ها  نمیتوان  و  نیست  تجربه حسی  قابل  اخروی  و  معنوی  مصالح  اما  داد 
با توجه به این مطالب می توان گفت: گرچه عقل و خرد انسان در پیمودن راه  ارزشیابی کرد. 

1 برگرفته از منشور عقاید امامیه بخش پنجم، دالیل لزوم نبوت، اصل 54 پنجاه درس اصول عقاید برای جوانان، مکارم شیرازی، 
مدرسة االمام على بن ابى طالب دو درس پیامبرشناسى.

نياز به پيامبران

درس سوم
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تکامل او الزم است، اّما کافی نیست یعنی اگر در هدایت انسان به عقل و خرد او قناعت شود 
انسان هرگز راه کمال را به طور کامل نخواهد شناخت. برای نمونه، مبدأ و معاد یکی از مهمترین 
از کجا آمده، چرا آمده، و به کجا خواهد  بداند  مسایل فکری بشر بوده است. بشر می خواهد 
رفت؟ عقل و خرد به تنهایی از شناخت این مسایل ناتوان است. با توجه به این نکات، عقل 
صحیح حکم می کند که برای رسیدن به هدف اصلی آفرینش احتیاج به یك سلسله تعلیمات 
صحیح و خالی از اشتباه است تا انسان در پرتو آن بتواند راه را از بی راهه تشخیص دهد، لذا 

خداوند پیامبرانی فرستاد تا راه صحیح زنده گی را به بشر بیاموزند.

نياز به الگوی اخالقی
میدانیم در وجود ما عالوه، بر »عقل و خرد« انگیزه های نیرومند دیگری به نام »غرائز 

و امیال« وجود دارد: غریزه خوددوستی، خشم و غضب و غرایز دیگر.
منفعت جویي های  دنبال  به  پیوسته  ناخودآگاه،  یا  آگاهانه  غرایز،  این  وجود  با  انسان 
شخصی است و در زندگی نمیتواند از دایره منافع فردی و گروهی به طور کامل بیرون 
آید. انسان ها برای تربیت اخالقی و کنترول این غرایز نیاز به »الگو« و مربی دارد از این 
رو خداوند پیامبران و رسوالن را فرستاده تا الگوهای انسان ها باشد و به صورت عملی 

راه را به آنان نشان دهد15.

فعاليت

جدول ذیل را تکمیل کنید.
ضعف های انسانتوانایی های انسان

ارزشيابي

1. مصالح مادی و دنیوی را می توان تا حدودی به وسیله یی تجارب عملی .......... اما 
مصالح معنوی و اخروی ................... نیست.

2. اگر در هدایت انسان فقط به ... و ... او قناعت شود انسان هرگز راه کمال را به طور 
کامل نخواهد شناخت.

3. علت نیاز انسان ها به پیامبران را مختصر توضیح دهید.

1.  برگرفته از دالیل لزوم نبّوت منشور عقاید امامیه بخش پنجم كلیات عقاید 4 اصل پنجاه و چهارم



8

هدف: آشنایی با مفهوم و انواع وحی
پرسش ها

1. وحی چیست؟
2. انواع وحی را توضیح دهید.

انسان ها شناخت و آگاهي خود درباره حقایق جهان هستی را، از طریق ادراک حسی و 
ـّا پـیامبران عالوه بر داشتن این دو نیروی ادراکی، از  عقلی بـه دسـت مـیآورنـد، ام
نـیرو و ابزار دیگر شناخت؛ یعني وحی نیز بهره می جویند که در وحي هیچ گونه خطا و 
اشتباهی راه ندارد. پیامبران، از طریق وحـی، از واالتـریـن تعالیم و قـوانـیـن بـرای 

رشـد و تکامل انسان ها و اداره جامعه آگاه می شوند.
وحی چيست؟: وحی، مهمترین راه ارتباط با عالم غیب است، این راه از غریزه یا عقل 
بشری سرچشمه نمي گیرد؛ بلکه وحي آگاهی ویژة است که خداوند آن را در اختیار 

پیامبران قرار داده است، تا انبیاپیام های الهی را به بشر برسانند.
خداوند در آیة از قرآن کریم وحی را چنین وصف می کند )َنَزَل بيِهيِ الرُّوُح االَْميُِي * 
َعَلى َقْلبيَِك(1. این قرآن را روح األمین )فرشته وحی( بر قلب تو فرود آورده است. این آیه 
می فرماید که آگاهی پیامبر، نتیجه به کارگیری اموری همچون حواس ظاهری و نظایر آن 

نیست، بلکه فرشته وحی آن را بر قلب پیامبر فرود می آورد.
انواع وحي2

البته راه وحی الهی به پیامبران، منحصر در نزول فرشته وحی نیست، بلکه راه های 
دیگری نیز دارد که در آیه 51 سوره شوری بیان شده است.

قرآن وحی الهی را، به سه نحو معرفی می کند و می فرماید: )َوَما َكاَن ليَِبَشر َأن ُيَكلَِّمُه الُل 
يٌم( با هیچ  َي بيِإيِْذنيِهيِ َما َيَشاُء إيِنَُّه َعليِيٌّ َحكيِ َل َرُسواًل َفُيوحيِ َجاب َأْو ُيْرسيِ إيِالَّ َوْحيًا َأْو ميِن َوَراءيِ حيِ

بشری خدای متعال سخن نگوید مگر از طریق وحی، یا از پس پرده، یا آنکه رسولی نزد وی بفرستد3.
از نظر قرآن کریم وحي به سه طریق، الهام به قلب، از پشت پرده و یا به صورت ارسال رسول 

می باشد:

1. شعراء/193 ـ 194 
2. اصل سى و هشتم 
3. سوره شوری / 51 

درس چهارم

وحي الهی
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1 . إيِالَّ َوْحيًا: الهام به قلب
َجاب: از پشت پرده، به گونه ای که بشر سخن خدا را می شنود ولی او را  2 . َأْو ميِن َوَراءيِ حيِ

نمیبیند، چنان که سخن گفتن خدا با موسی چنین بوده است.
َل َرُسواًل: رسولی یا فرشته ای را می فرستد تا به اذن پروردگار به او وحی نماید. 3 . َأْو ُيْرسيِ

تفاوت پيامبران و نوابغ

عده اي پیامبران را از نوابغ بشر دانسته و وحی را محصول تفکر آنان می دانند. به گفته  
این گروه، حقیقت روح االمین، روح و نفس پاک پیامبران می باشد و کتاب آسمانی نیز همان 

افکار بلند و واالی پیامبراناست.
این گونه تفسیر از وحی، با سخنان پیامبران الهی منافات دارد، زیرا پیامبران پیوسته 

اعالن می کردند که آنچه برای بشر آورده اند جز وحی الهی چیزی نیست.
خداوند می فرماید: » هرگاه آیات روشن ما بر خلق تالوت شود، منکران معاد، که به دیدار 
ما امیدوار نیستند، به رسول ما اعتراض کرده، می گویند: )اگر تو رسولی( قرآنی غیر از این نیز 
بیاور و یا همین را به قرآن دیگری مبدل ساز در پاسخ آن ها بگو: من چنین اجازه و قدرتی ندارم 
که خود، آن را تبدیل کنم؛ من جز آنچه را به من وحی شود تبعیت نمی کنم. من ترس آن دارم 
که مرتکب عصیان در برابر پروردگار خویش شوم و در نتیجه، گرفتار عذاب سخت روز بزرگ 

رستاخیز گردم.1«

فعاليت

1. شاگردان بصورت دو نفری در بارة انواع وحی گفتگو نمایند.
2. شاگردان در گروه های پنج نفری در بارة ابزار شناخت خداوند تبادل نظر نمایند.

ارزشيابي

1. اسالم برای شناخت جهان و حقایق دینی از چند نوع ابزار بهره می گیرد؟
2. کالم خداوند چگونه به انبیا می رسد.

کارخانه گی

آیات را در قرآن کریم بیابید که در مورد وحی باشد.

1. سوره یونس آیه15 
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هدف: آشنایی با مفهوم خاتمیت و پیامبر خاتم
پرسش: خاتمیت به چه معناست؟

1پيامبر اسالم
حضرت محمد، خاتم پیامبراناست. پدر ارجمند ایشان عبداهلل و مادرشان آمنه 

دختر وهب از شرافت مندترین خانواده های قریش می باشد.
قبیله قریش در  از  ایشان روز 17 ربیع االول سال 570 میالدی، در خاندان شریفی، 
مکه به دنیا آمد آن حضرت در چهل سالگی به پیامبری مبعوث گردیدند پس از گذشت 
 13 سال از پیامبري، ایشان با گروهي از مسلمانان به مدینه هجرت کردند پیامبر اسالم
سرانجام در 28 صفر سال 11 هجری، در سن 63 سالگی در مدینه رحلت نمودند. مرقد 

مطهرشان در کنار مسجدالنبی در مدینه قرار دارد.
اختالفات  بود.  جزيرةالعرب، فرهنگ سیاه شرک و بت پرستي حاکم  در  پیش  قرن ها 
و تبعیض ها اساس آداب و رسوم اجتماعي مردم آنجا به شمار می رفت، در این شرایط 
تیره پیامبری از جانب خداوند برگزیده شد تا مردمان آن سرزمین را از زنجیر بت ها آزاد 
نماید حضرت محمد آخرین پیامبر اولوالعزمبود. پیامبر اسالم با مشعل ایمان 

و هدایت خود، ناداني ها و نارسایي هاي فکري مردم را به روشنایی مبدل ساخت2.

خاتميت
ن  َأَبا َأَحٍد مِّن رَِّجاليُِكْم َوَلكيِ ٌد  در سوره احزاب آیه 40 چنین می خوانیم: )مَّا َكاَن ُمَمَّ
پایان   او فرستاده خدا و  نیست، همانا  از مردان شما  النَّبيِيَِّي؛ محمد پدر هیچ یك  َوَخاَتَ  رَُّسوَل اللَّيِ 
دهنده پیامبران است.( این آیه حضرت محمد را با عنوان “خاتم  النبیین” یاد کرده است 
کلمه “خاتم” در زبان عربی، به معنی چیزی  است که به وسیله آن به امری پایان دهند. 
مهری که پس از بسته شدن نامه  بر روی آن می زدند به همین جهت “خاتم” نامیده می شد 
شعار  یا  نام  انگشتری،  نگین  روی  بر  چون معموال  می نامیدند.  “خاتم”  را  انگشتری  و 

مخصوص خود را نقش می کردند و همان را بر روی نامه ها می زدند.
1. داستانهای خواندنی از پیامبران اولواالعزم، محمد محمدی اشتهاردی

2. اعتقاد ما

درس پنجم

پيامبرخاتم
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پيامبر خاتم در قرآن
قرآن معجزه جاویدان پیامبر و آخرین کتاب آسمانی و نشانه عظمت مقام پیامبر 
اسالم می باشد. در آیه 45 و 46 سوره احـــزاب در مورد اوصاف پیامبـر چنیـن 
ًيا إيَِل اللَّيِ بيِإيِْذنيِهيِ َو  ًرا َو َنذيِيًرا��45 َو َداعيِ ًدا َو ُمَبشِّ ُّ إيِنَّا َأْرَسْلَناَك َشاهيِ

می خوانیم: )َيا َأيَُّها النَّبيِ
َراًجا ُمنيِرًيا��46؛ ای پیامبر! ما تو را به عنوان گواه و بشارت دهنده و انذار کننده فرستادیم- و تو را  سيِ

دعوت کننده به سوی خدا، به فرمان او و چراغ روشنی قرار دادیم.(
قرآن کریم حضرت محمد را سرمشق و الگوي مطلق در همه ابعاد زنده گی براي 
همه خداجویان و کساني که اعتقاد به رستاخیز دارند، معرفي می کند؛ در آیه 21 سوره 
احزاب میخوانیم: )َلَقْد َكاَن َلُكْم فيِ َرُسوليِ اللَّيِ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ...؛  بي تردید براي شما در همه 
ابعاد )چه در صبر و مقاومت و چه در دیگر اوصاف و افعال نیکو( اسوه و الگوي در 

)اقتداي به( رسول خدا است. 
خداوند در مورد اخالق ایشان می فرماید: و انك لعلی خلق عظیم همانا تو دارای خلق 

و خوی عظیمی هستی.

صفات پيامبر
پیامبر اسالم قبل از مبعوث شدن در میان مردم چنان پاک و درستکار بودند که مردم 
به ایشان لقب امین داده بودند. امانت داري ایشان به گونه اي بود که در زمان هجرت خود 
از مکه به مدینه، به علي ماموریت دادند تا امانت های مردم را به صاحبانش باز گرداند. 
و از طرفي شجاعت، استقامت، حسن خلق و گذشت ایشان در جنگ ها و صلح هاي شان 

بی نظیر بوده است1.
آن حضرت همچون خورشید تابان در آسمان انسانیت مي درخشید و ایشان الگویي 
 به تمام معنا در همه ابعاد وجودي می باشد. امید است که با الهام از سیرة آن حضرت

بتوانیم در رشد و سازنده گی شخصیت خود قدمي موثر برداریم.
فعاليت

با چه ویژگی هایي توصیف  را   1 .اسالم پیامبر   این درس، خداوند آیات  در 

1. بر گرفته از پنجاه درس اصول عقاید براي جوانان ،ناصر مکارم شیرازي ،ناشر مدرسه االمام علي بن 
ابیطالب ،صفحه213 
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نموده است. آن ها را یافته و در مورد آن صفات بحث کنید.
چگونه می توانیم از پیامبر اسالم. 2 به عنوان الگو بهره مند شویم؟” نتیجه را برای 

هم صنفی های خود بخوانید.

ارزشيابي

1. حضرت محمد ... پیامبران اولوالعزم است.
2. مسلمانان همان طوری که محمد را ... می دانستند، ... نیز می شناختند.

3. پیامبر بزرگ اسالم در تمام رفتارهای خود ... و ... زندگی ما می باشد.
4. مفهوم خاتمیت چیست؟

5. از آیات قرآن چگونه مي توان به خاتمیت پیامبر اسالم پی برد؟

کارخانه گی

در مورد زنده گی پیامبر اسالم انشایي در ده خط بنویسید.
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هدف: آشنایی با رفتار، گفتار و عملکرد امام حسن
پرسش: از زندگی امام حسن چه می دانید؟

دختر   ،فاطمه و   علي فرزند  امامت،  درخشان  ستارة  دومین   امام حسن
پیامبر اسالم می باشد.

تولد و کودکی امام
بنابر قول مشهور، امام حسن در پانزدهم ماه مبارک رمضان، سال سوم هجری در 

دوران زندگانی رسول اکرم متولد شد.
 دوران زنده گی آن حضرت به سه بخش تقسیم می شود: دورانی که با جّدش پیامبرخدا
بود. در دورة دوم ایشان در کنار پدر بزرگوارشان به جامعه ی اسالمی خدمت نمودند. و 

دوره سوم، دورة امامت ایشان می باشد.
رسول  کرد.  جدش سپری  مهر و محبت  پر  دامان  در  را  شریفش  عمر  از  سال  هفت 
اکرم1، خود در پرورش امام حسن شرکت کرد تا وی  را متناسب با مسؤولیت های 

بزرگی که در زمینه هدایت و رهبری امت بر عهده خواهد گرفت، آماده نماید.
امت  رهبری  در   حسین امام  و برادرش   حسن امام  که  نقشی  بر   پیامبر
اسالمی ایفا خواهند کرد تاکید داشت تا بدان جا که  فرمود: )حسن و حسني امامان قاما 
او قعدا؛ حسن و حسین امام و پیشوا هستند، چه شرایط برای رسیدن به خالفت و امامت 

ظاهری آنان آماده شود و چه چنین شرایطی حاصل نشود.(

رفتار حکيمانه امام
پس از شهادت امام علي، مردم جانشینی امام حسن را قبول نمودند. با توجه 
به این که موضع گیری های اجتماعی امامان به شرایط اجتماعی هر زمان وابسته می باشد. 
صلح  آنان  با  و  سپرد  اموي ها  به  را  حکومت  اسالمی  جامعه ی  حفظ  برای  آن حضرت 

نمود.
جامعه  ادارة  که  بود  آمده  آن  اول  مادة  در  که  داشت  ماده  پنج  آنان  مصالحة  قرارداد 

1. برگرفته از تحليلى از زندگانى سياسى امام حسن مجتبى سيد جعفر مرتضى عاملى

درس ششم

امام حسن
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اسالمی بر اساس کتاب خدا و سیرة پیامبر اسالم باشد. و در مادة دوم بیان شده بود 
که معاویه بعد از خود نباید جانشینی تعیین نماید. این مصالحه باعث جلوگیري از جنگ 

بین مسلمانان شد.
برای آشنایی بیشتر با زندگی امام حسن به داستانی از زندگی ایشان می پردازیم.

درایام کودکی روزی با برادر خود امام حسین پیرمردی را دیدند که وضو می گیرد 
اما وضویش صحیح نیست خواستند پیرمرد را راهنمایی کنند لکن چون مرد سالخورده 
بود نخواستند اشتباه او را با صراحت به او بگویند. صحنه جالب بوجود آوردند و پیش او 
رفتند و گفتند:  ای مرد محترم ما هر دو وضو می کنیم شما لطفا قضاوت کنید و ببینید کدام 
یك از ما بهتر وضو می کنیم؟ پیرمرد تماشا می کرد  و هر دوی آن ها وضو نمودند پیرمرد 
متوجه شد که وضوی خود او درست نبوده و این دو بزرگوار برای راهنمایی او چنین 
رفتار نموده اند، به آن ها عرض کرد نور چشمان رسول خدا شما خوب وضو می گیرید 

ولی وضوی ما درست نیست و از شما طرز وضو گرفتن صحیح را یاد گرفتم.

فعاليت

1. شاگردان درس را به صورت فردی مطالعه نمایند.
2. شاگردان در گروه های سه نفری در باره رفتار امام بحث نمایند.

ارزش یابي

1. امام حسن دومین ستاره ی درخشان امامت فرزند ... و ... می باشد.
2. امام حسن  چند سال از عمر شریفش را در دامان پر مهر و محبت جدش سپری 

کرد؟
3. چرا امام حسن با معاویه صلح نمود؟

کارخانه گی

در مورد زنده گی امام حسن تحقیق نموده نتیجه را در 7 سطر بنویسید.
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هدف: آشنایی با زنده گی و هدف قیام امام حسین
پرسش: در مورد زندگی امام حسین و حادثه کربال چه می دانید؟

تولد و کودکی امام
 حسین ،در روز سوم شعبان سال چهارم هجری دومین ثمرة پیوند علی و فاطمه

به  دنیا آمد1. 
خانه   در  شیرخوارگی  و  کودکی  اوایل  همان  از  را  دینی  تلقینات   اکرم پیغمبر2 
زهرا به مرحله اجرا درآورد. هنگامی که امام حسن به دنیا آمد و او را خدمت 
رسول اکرم بردند وی را بوسید و در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفت 

و دربارة امام حسین نیز همین عمل را انجام داد3.
من حسین4. انا  منی و  می فرماید: حسین   امام حسین مورد  در   اسالم پیامبر 
حسین از من و من از حسینم. در حدیث دیگری چنین می فرمایند: ان الحسین مصباح 

الهدی و سفینه النجاه.همانا حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است.
فعاليت های امام

امام حسین در دوران امامت ده ساله امام حسن، از برادرش، اطاعت می نمود. 
امام خویش پیروی  امام حسین از  زمانی که امام حسن با معاویه مصالحه کرد 
نموده و مصالحه را پذیرفت. و حتی در زمان امامت خودش صلح با معاویه را ادامه داد. با 
این که در قرارداد صلح آمده بود که معاویه نباید بعد از خود جانشینی انتخاب نماید ولی 

معاویه خالف معاهده صلح پسرش یزید را جانشین خود انتخاب نمود.
بعد از مرگ معاویه، در اواخر سال )60 هـ . ق( با حاکمیت یزید گوهر دین به خطر 

تحریف و  و دگرگونی گرفتار شد!
یزید اصرار بر بیعت امام حسین داشت و برای فرماندار مدینه نوشت که در هر 

1. بر گرفته از  امام حسین الگوی زنده گی - جلد5 حبیب اهلل احمدی
2. بر گرفته از  زندگانی حضرت زهرا جلد اول ترجمه و تحقیق از جلد 43 بحاراالنوار عالمه محمد باقر مجلسی مترجم 

و محقق: محمد روحانی زمان آبادی
3. ]بحار ج 43 ص 241.[

4. امام حسین الگوی زنده گی - جلد5 حبیب اهلل احمدی

امام حسين

درس هفتم
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صورت از حسین بیعت بگیرد. امام بیعت نکرد و با ناامن شدن مدینه به ناچار در 28 
رجب به سوی مکه حرکت نمود.

حضرت در آغاز حرکتش که از مدینه به سوی مکه در صحبت با برادرش محمد حنفیه 
از هدف خویش این گونه سخن می گوید: من برای اصالحات اجتماعی، فرهنگی و آبادی 
و اصالحات اقتصادی قیام نموده ام، من برای این که امر به معروف و نهی از منکر انجام 

دهم، قیام نموده ام1.
با رد آشکار بیعت توسط امام، بخش بزرگی از جهان اسالم متوجه این امر شدند خبر 
بیعت نکردن امام در کوفه و شهرهای بزرگ آن زمان پخش شد. مردم کوفه با شنیدن این 
خبر به امام حسین نامه ها نگاشتند و حضرت را به سوی عراق و کوفه فرا خواندند.

حادثه کربال
  مدتی در مکه ماند، ولی هنگامی که حرم امن الهی، مکه بر فرزند فاطمه امام

نامن شد حضرت از مکه نیز خارج شد و به سوی کوفه حرکت نمود.
در مسیر کوفه در محلی بنام کربال اهل بیت شامل زنان و کودکان از هر جانب محاصره 
شدند امام حسین در میان دو راهی پذیرش ذلت و ستیز، راه شهادت را برگزید و 
بیعت با یزید را نپذیرفت او بر این باور بود، که با تسلیم شدن و بیعت با یزید، حکومت 
سراسر ظلم و ستم یزید پایدار مـــیشود و شهادت آنان مانع استقرار حــکومت یزید 
میگردد؛ لذا در یك نبرد نابرابر امام با یاران اندک اش در روز دهم ماه محرم سال شصت 
و یك هجري به شهادت رسیدند و خاندان آن حضرت به اسارت لشکریان یزید در آمد.

بعد از عاشورا با زنده ماندن یاد امام و یارانش، دین در جامعه باقی ماند و این گونه 
فرهنگ ایثار و شهادت حسین فرهنگ باورهای زالل توحیدی را در بستر تاریخ اسالم 

شکوفا ساخت.
حسین بعد از حمزه عموی پیامبر، سیدالشهدا لقب گرفت و خط سرخی که 
حسین ترسیم نمود در میان سایر خون ها، پررنگ تر و برجسته تر است. به همین جهت 
در آثار دینی و تاریخی، سخن از قیام امام حسین شجاعت و شهادت او، از گذشته تا 

امروز و تا زمان که تاریخ و زنده گی جریان دارد، جایودانه خواهد ماند.

1. انى لم اخرج اشرا وال بطرا وال مفسدا وال ظالما و انما خرجت لطلب النجاع والصالح فى امه جدی محمد، ارید ان امر بالمعروف 
و النهى عن المنکر
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فعاليت

1. شاگردان در بارة علت وقوع حادثه کربال در گروه های سه نفری بحث نمایند.
2. شاگردان خاطرات خود را از عزاداری های سال های گذشته بیان نمایند.

ارزش یابي

1. امام حسین، در کجا و در چه تاریخي متولد شد؟
2. علت قیام امام چه بود؟

3. امام حسین، به فرمان چه کسی، در کجا و در کدام تاریخ به شهادت رسید؟
4. چرا ما هر سال در ایام محرم عزاداري می کنیم؟

کارخانه گی

به صنف  نموده   نوشته  سطر   9 و  نموده  تحقیق   امام حسین قیام  دالیل  دربارة 
بیاورید.
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هدف: آشنایی با زنده گی امام سجاد
پرسش: در مورد زنده گی امام سجاد چه می دانید؟

تولد و کودکی امام
روز  در  حضرت  آن  که  است  این  سجاد،  امام  والدت  تاریخ  در  نقل،  مشهورترین 
پنج شنبه، پنجم شعبان المعظم سال 38 هجری قمری در مدینه دیده به جهان گشوده است. 
مشهورترین القاب آن حضرت، سجاد و زین العابدین میباشد. پدر ارجمندش امام حسین 

بن علی میباشد و مادر بزرگوار آن حضرت، شهربانو، است.
امام سجاد فرزند حضرت علی بن الحسین، چهارمین پیشوای ما است که پس از 

شهادت حسین بن علی در بحرانیترین شرایط تاریخ اسالم عهده دار امر امامت گردید.
فعاليت های امام

امام سجاد پس از نهضت امام حسین، نهضتی فرهنگی و علمی را آغاز کرد که بعدها 
توسط امام باقر تداوم یافت و به وسیله یی امام صادق به اوج شکوفایی خود رسید.

ایشان با دعا، نرم ترین شیوه گفتاری از حریم شهیدان کربال، دفاع کرد در نوای گرم 
دعاهایش پیام توحیدی رسول خدا و صالبت امیر المومنین علی و رنج های حسن 

بن علی و مظلومیت های حسین، موج می زند1.
ایشان در دل شب ها با دعاها و نیایش هایش، عالی ترین رموز دین داری و حق جویی 
را به یارانش ابالغ می کرد. و با راز و نیازهای شبانه اش، صحیفة از معارف و رهنمودها و 

عبرت ها را به یادگار گذاشت که بنام صحیفه سجادیه معروف است.
امام در همان شرایط بحرانی شاگردانی را پرورش داد که با توجه به شرایط آن حضرت، 
ثابت، جابربن  ابی  بن  دئلی، حبیب  ابواالسود  نیست. چهره هایی چون:  اندک  تعدادشان 
عبداهلل انصاری و... از مکتب علمی و تربیتی امیر المؤمنین نیز بهره مند شده بودند و 
پیشینه آشنایی با معارف ائمه را داشتند. از طرفی، ما در میان اصحاب امام سجاد با 
چهره های جوانی آشنا میشویم که نام آنان در میان اصحاب امامان پیشین نیست، ولی 
چهرة آنان در میان اصحاب امام باقر و امام صادق مشاهده می شود، همانند: ابان بن 

تغلب، اسماعیل بن عبدالرحمن و....
آشنایی با دو گنجينه معرفتی: معارفی که از امام سجاد در متون اسالمی و منابع 
نیز جایگاه  بر منزلت علمی و  بهترین گواه  به ثبت رسیده، خود  مانده و  دینی بر جای 

اخالقی و فضایل معنوی آن حضرت است.
1. امام سجاد جمال نيایشگران احمد ترابى

درس هشتم

امام سجاد
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رساله حقوق امام سجاد در مورد  حقوق الهی بر انسان، حق انسان بر خویش و 
حقوق انسان ها بر یك دیگر می باشد.

منبع زالل  از  برگرفته شده  می باشد صحیفه سجادیه  امام، صحیفه سجادیه  دیگر  اثر 
قرآنی است، که اصول عقاید و باورهای بنیادین ما را مطرح ساخته است. این اثر از نظر 
جایگاه ارزشی، پس از قرآن و نهج البالغه قرار دارد و در شمار ارزنده ترین منابع اسالمی 
جای گرفته است. در این کتاب، موضوعات توحیدی، اخالقی و حتی حکمت های سازنده 
و نصایح و رهنمودهای اجتماعی نهفته است. آنچه از صحیفه اکنون در اختیار ما است 
نسخه بهاءالشرف، مشتمل بر پنجاه و چهار باب است که هر باب در بردارنده نیایشی ویژه 

می باشد.
با توجه به ارتباط جداییناپذیر دعا و نیایش با شناخت معبود، فرازهای صحیفه سجادیه از 

غنیترین منابع معرفت خداوند و صفات جمال و جالل او به شمار میآید.
شهادت امام

امام سجاد، اسوه زهد و تقوا و نمونه یی صبر، شکیبایی و مظهر آمیختگی علم و حلم 
پس از ایفای وظیفه الهی خود و حفظ ارزش های دین و پاسداری از اسالم در سخت ترین ادوار 
سیاسی - اجتماعی، در سال 95 هجری قمری پس از پنجاه و هفت سال عمر شریف به دست 

عوامل ولید بن عبدالملك بن مروان مسموم شده و به وصال معبود خویش شتافت.
 امام محمد باقر ،در کنار آرامگاه امام حسن مجتبی بدن مطهر زین العابدین

و امام جعفر صادق در قبرستان بقیع مدفون گشت.
فعاليت

شاگردان در باره نحوه فعالیت فرهنگی امام سجاد با هم دیگر بحث کنند.
ارزش یابي

1. پدر ارجمند امام سجاد امام ...  میباشد. و مادر بزرگوار آن حضرت، ...است.
2. امام سجاد پس از نهضت امام حسین، نهضتی ... و ... را آغاز کرد.
3. امام سجاد با چه ... شیوه گفتاری از حریم شهیدان کربال، دفاع کرد؟

4. چهار تن از شاگردان امام سجاد را نام ببرید.
5. دو اثر از امام سجاد را ذکر نموده دربارة آن ها توضیح دهید.

6. امام توسط چه کسی به شهادت رسید و مدفن ایشان کجا می باشد؟
کارخانه گی

در مورد فضایل امام سجاد تحقیق نموده و 5 سطر دربارة آن بنویسید.
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هدف: آشنایی با حکمت مرگ
ترسند؛ بلکه از نام گورستان نیز متنفرند و  بسیاري از انسان ها نه تنها از نام مرگ می 
سعی دارند مرگ را به دست فراموشی بسپارند. ولي بر خالف این عده، گروهی دیگر 
نه تنها از مرگ نمی ترسند، بلکه بر چهره آن لبخند می زنند و با افتخار به استقبال مرگ 
می روند! راستي سرچشمه این وحشت و این استقبال از مرگ چه می باشد؟ چرا عده اي 

این گونه از مرگ گریزانند و عده اي دیگر مشتاق به آن؟1
با دقّت و بررسی متوجه می شویم که عامل اصلی این وحشت دو چیز است.

- عقيدة فانی شدن با مرگ
انسان همیشه از نیستی ها می گریزد، از مریضی می گریزد چون مریضي، نیستی سالمتي 
فقر  از  انسان  است.  نور  نیستی  تاریکي،  چون،  دارد  وحشت  تاریکی  از  انسان،  است، 
می هراسد چون فقر، نابودی غنا است و از مرگ می ترسد چون مرگ در نظر آنان یعني 

فنا و نابودي است.
اگر مرگ را پایان همه چیز بدانیم حق داریم که از آن بترسیم و حتّی از نام و خیال آن 

وحشت کنیم، چرا که مرگ همه چیز را از ما می گیرد.
- داشتن کار نامة سياه

 گروهیدیگری از مردم منکر زنده گی بعد از مرگ نیستند، اّما با این حال از مرگ وحشت 
دارند. چرا که پرونده اعمال آن ها، به قدری سیاه و تاریك است که از مجازات دردناک 
بعد از مرگ وحشت دارند. آنان مانند مجرمان خطرناکی هستند که از آزاد شدن از زندان 

می ترسند، زیرا می دانند که نتیجه آزادي آنان، مجازات اعدام است.
مرگ یعني آزادي: اّما گروه دیگر که نه مرگ را »فنا« می بینند و نه »پرونده تاریك و 
سیاه« دارند، از مرگ نمي ترسند. چون آنان مرگ را آزاد شدن از یك قفس تنگ و کوچك، 
و پر گشودن در آسمان بیـــکران و گام نهادن به عالـــم پهناور و روشن می دانند. پس 
بی جهت نیست که در تاریخ اسالم به افرادی برخورد می کنیم که هر قدر لحظه شهادت 
آن ها نزدیك تر می شد چهرة آن ها شاداب تر و برافروخته تر می گشت و از شوق دیدار یار 

در پوست نمی گنجیدند2.

تاریخ  ابيطالب،  بن  علي  االمام  مدرسه  ناشر  شيرازي،  مکارم  ناصر  جوانان،  براي  عقاید  اصول  درس  پنجاه  از  گرفته  بر   .1
انتشار1376،صفحه 327 الي 333

2. همچون حسین بن علي )علیه السالم( و یاران فداكارش

درس نهم

سفر آخرت
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البته مفهوم این سخن که گفته می شود »عده اي از مرگ نمي ترسند« این نیست که انسان 
خود را به خطر بیاندازد و موهبت بزرگ زنده گی را نادیده بگیرد.

حکمت وجود مرگ: زندگی این جهان، نشان می دهد که نمی تواند این زندگی هدف 
انبوه  میان  در  و  بیاید،  دنیا  این  به  روزی  چند  انسان  یعني  باشد  انسان  آفرینش  نهایی 
مشکالت زندگی کند و بعد همه چیز پایان گیرد و در عالم نیستی فرو رود. اگر مرگ 
و معادی در کار  نبود حیات دنیا عبث و بیهوده به نظر می رسید. قرآن کریم می فرماید: 
میراند و سپس زنده  شما )انسانها( مرده بودید و خداوند زنده  کرد و سپس شما را می 

می سازد و سرانجام به سوی او باز خواهید گشت1.
اگر این دید به زنده گی باشد که مرگ مرحله اي از زنده گی است در این حال مرگ و 

معاد به زنده گی مفهوم و معنا می دهد2
مرگ عامل مهم تربيتي: از طرفي ایمان به مرگ و قیامت، ایمان به دادگاه بزرگی است 
که در این دادگاه در مورد نیکوکاران و بدکاران قضاوت و داوري می شود و هر کـدام به 
پاداش یا جزای اعمالشان می رسند. پس یادآوري مرگ عامل مهم تربیتي به حساب می آید 
زیرا یادآوري مرگ شهوت را در نفس آدمي می کشد و ریشه های آن را که باعث غفلت 
هستند، خشك می کند و آثار هوا و هوس را از بین می برد و آتش حرص به دنیا را خاموش 

کرده، دنیا را در چشم آدمي حقیر جلوه می دهد.

فعاليت

شاگردان در باره حکمت های وجود مرگ باهم گفت و شنود نمایند.
ارزش یابي

1. چرا مردم از مرگ می ترسند، دالیل آن چیست؟
2. چرا گروهی بر چهره مرگ لبخند می زنند؟

3. اگر بعد از این زنده گی دنیا جهان دیگری نبود چه می شد؟
4. ایمان به معاد چه اثری روی عمل انسان می گذارد؟

کارخانه گی

در باره فلسفة وجود مرگ مطالعه نموده نتیجه آن را در 6 سطر بنویسید .

1. َكْيَف َتْكُفُروَن ِباللَِّ َوُكْنُتْم َأْمَواًتا َفَأْحَياُكْم ُثمَّ ُيِيُتُكْم ُثمَّ ُيِْييُكْم ُثمَّ ِإَلْيِه ُتْرَجُعون. سوره  البقره /آیه 2۸
تاریخ  ابیطالب،  بن  علي  االمام  مدرسه  ناشر  شیرازي،  مکارم  ناصر  جوانان،  براي  عقاید  اصول  درس  پنجاه  از  برگرفته   .2

انتشار1376،صفحه  335 الي 340
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هدف: آشنایی با چگونگي زنده گی پس از مرگ
پرسش: آیا انسان ها در فاصله مرگ و قیامت  داراي زنده گی خاصی می باشند.

پیامبر اسالم و ائمه اطهار استفاده می شود،  آنچه که از قرآن کریم و روایات 
بلکه انسان پس از مرگ وارد حیات دیگري می گردد که در آن حال همه چیز را احساس 
به  رنج  و  لذت  البته  می برد  رنج  چیزهایی  از  و  دارد  لذت  او  براي  چیزهایی  می کند، 
آغاز  تا  این مرحله زنده گی  دارد.  دنیا بستگی  اعمال فرد در  افکار، اخالق و  اعتقادات، 

قیامت کبرا ادامه دارد.
از نظر قرآن کریم، انسان پس از مرگ دو عالم در پیش روي دارد: عالمی که مانند عالم 
دنیا پایان می پذیرد. آن عالم، »عالم برزخ « نامیده می شود، عالم دیگر، عالم قیامت کبرا است 

که عالم ابدي است و هرگز پایان نمی پذیرد.

عالم برزخ در قرآن
اگر چیزی میان دو چیز دیگر حائل و فاصله باشد، آن چیز را »برزخ « می نامند. قرآن کریم 

از زنده گی پس از مرگ تا قیامت کبرا با کلمة »برزخ « تعبیر کرده است1.
ُعونيِ        اْرجيِ َربِّ  َقاَل  الَْْوُت  َأَحَدُهُم  َجاَء  إيَِذا  )َحتَّى  می فرماید:  کریم  قرآن  در   خداوند
ْم َبْرَزٌخ إيَِل َيْوميِ  ��99 َلَعلِّي َأْعَمُل َصاليًِا فيِيَما َتَرْكُت َكلَّ إيِنََّها َكليَِمٌة ُهَو َقائيُِلَها َوميِْن َوَرائيِهيِ
ُيْبَعُثوَن�2.�100؛ تا آن گاه که یکی از آن ها را مرگ فرا می رسد می گوید: پروردگارا! مرا 
بازگردان، باشد کار شایستة در زمینه هایی که نکرده ام انجام دهم. ابدا، این صرفا سخنی 
است که او گوینده آن است و از جلو آن ها )از حین مرگ( تا روزی که مبعوث شوند 

برزخ و فاصله ای است.(
در این آیه گفته شده که انسان هایی پس از مرگ اظهار پشیمانی می کنند و درخواست 
بازگشت به دنیا می نمایند و از طرف خداوند به آن ها جواب منفی داده می شود. از این 
 آیه فهمیده می شود که انسان پس از مرگ دارای نوعی زنده گی می باشد که از خداوند
می خواهد تا او را به دنیا باز گرداند تا آن فرد بتواند گذشتة خود را جبران نموده و اعمال 

1. برگرفته از مجموعه آثار جلد دوم صفحه 513 - مرتضى مطهری  
2. سوره مؤمنون آیه 99 و 100

درس دهم

زنده گی پس از مرگ
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نیك و خوب انجام دهد ولي تقاضایش پذیرفته نمي شود.

برزخ در احادیث
یکي از نمونه هایی که در تاریخ اسالم رخ داده و می تواند حیات عالم برزخ را تایید 

نماید این داستان است.
مسلمانان در جنگ بدر پیروز شدند در این جنگ تعدادي از سران قریش از بین رفتند 
 مسلمانان بعد از پایان جنگ اجساد آنان را به درون چاهي انداخته بودند رسول خدا
بر سر چاه حضور یافتند سر به درون چاه نمودند و به مردگان رو کرده، فرمودند: آنچه 
را خداوند به ما وعده داده بود دیدیم، آیا شما نیز وعده های  خدا را به درستی درک 

کردید؟
یکی از اصحاب پرسیدند یا رسول اهلل! شما با مردگان سخن می گویید!؟ مگر این ها 

سخن شما را درک می کنند؟! پیامبر فرمود: آن ها اکنون از شما شنواترند1.
از این مطلب چنین استفاده می شود با آن که مرگ میان جسم و جان جدایی می اندازد، 
روح ارتباط و عالقه خود را با بدن به طور کامل قطع نمی کند. و ارتباط بین روح و بدن 

پس از مرگ نیز وجود دارد.

فعاليت 

 شاگردان درس را بطور فردی دقیق مطالعه نمایند.

ارزش یابي

1. برزخ چیست؟
2. بعد از مرگ انسان چند عالم در پیشرو دارد و آنها کدام است؟

کارخانه گی

در مورد حیات و زندگی برزخی تحقیق نموده و 7 سطر بنویسید و آن را برای دوستان 
خود بخوانید.

1 برگرفته از مجموعه آثار جلد دوم صفحه 513 مرتضى مطهری، صفحه : 519 
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هدف: آشنایی با عالیم رستاخیز

بهار طبيعت
است  پوشیده  برف  را  همه جا  اندازیم  می  طبیعت  چهرة  به  نگاهی  زمستان  فصل  در 
درختان از برگ و میوه خالي شده، نه گلی طراوت دارد و نه شکوفه ای می شکفد و نه 

خورد.... جنبش و حرکتي در کوه و صحراها به چشم می 
  وقتی فصل بهار می رسد هوا مالیم می شود، قطــرات باران، شروع به باریدن می کنند 
آورند،  رویند، درختان برگ می  یك باره جنبشی در سراسر طبیعت آشکار می شود گیاهان می 

شکوفه ها می شکفند، پرنده گان بر شاخه های درختان آشیانه می سازند و ...
آري چنین است که ما همواره صحنه های معاد و زنده شدن چندباره را می بینیم: چگونه 

شوند. چنین است حیات دوبارة انسان. موجوداتی می میرند و بار دیگر زنده می 
معاد در قرآن

در قرآن مجید نکات جالب و شنیدني در مورد معاد به چشم می  خورد در آیات بسیاری 
ذکر از معاد به میان آمده و بسیاري از سوره های آخر قرآن به طور کامل، یا به طور عمده 

درباره معاد، مقّدمات، عالیم و نتایج آن سخن می گوید.
قرآن شریف در مورد مقایسه رستاخیز طبیعت و انسان چنین می فرماید: )َواللَُّ الَّذيِي 
َأْرَسَل الرَِّياَح َفُتثيِرُي َسَحاًبا َفُسْقَناُه إيَِل َبَلٍد َميٍِّت َفَأْحَيْيَنا بيِهيِ اْلَْرَض َبْعَد َمْوتيَِها َكَذليَِك النُُّشوُر1؛ 
خداوند ذاتی است که امواج باد را مأموریت داد که ابرها را به حرکت درآور و به سوی 
چنین  نیز  رستاخیز  کنند،  زنده  را  مرده  زمین  آن،  وسیله  به  و  بران،  مرده  سرزمین های 

است.(

قيامت کبرا یا رستاخيز
همان طور که قبال ذکر گردید مرحله دوم حیات بعد از عالم برزخ،  قیامت کبرا است. 
قیامت کبرا واقعه ای است که برای کل جهان رخ می دهد، کل جهان وارد مرحلة حیات 

1. سوره فاطر/ آیه 9

درس یازدهم

عالیم رستاخيز
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جدید و نظام جدید می گردد.
قرآن کریم که ما را از حادثه بزرگ قیامت آگاه کرده است ظهور این حادثه بزرگ را 
همزمان با خاموش شدن ستاره گان، خشك شدن دریاها، متالشی شدن کوه ها و صداهای 

دهشت آور و دگرگوني های عظیم و بی  مانند می داند.
آنچه از قرآن کریم استنباط می شود؛ تمامی عالم به سوی  خرابی می رود و همه چیز 
نابود می شود و بار دیگر جهان نوسازی می شود و تولد دیگر می یابد و با قوانین و نظام 

دیگر، ادامه می یابد و برای همیشه باقی می ماند.1

نام های قيامت
قیامت در قرآن کریم با نام ها و عنوان های مختلف خوانده شده است نام ها شامل: اليوُم 

الخر، يوُم الدهّين، يوُم اخُلرُوج، يوُم اخُللود، يوُم السرة، اليوُم الوعيد و... می باشد.
این نام ها در واقع از جهات مختلف به روز قیامت نگاه می کند و تمام حوادث آن روز را 
از آغاز زنده شدن مرده گان تا زمانی که بهشتیان به بهشت و دوزخیان به دوزخ می روند، 
توضیح می دهد. تأمل در این نام ها می تواند آثار تربیتی عظیمی در روح انسان ها برجای 

گذارد.2

عالیم رستاخيز
نظام زنده گی اخروی، از همه ی جـهـات، با نظام زنده گی دنیوی فرق می کند به طور 
کلی، آن عالم غیر از این عالم است و از زمان فرا رسیدن قیامت نیز فقط خداوند آگاه 

است.
براي آشنایي با بعضي از عالیم رستاخیز به قرآن شریف رجوع می نماییم و آن عالیم 

را از زبان قرآن و کالم الهي به نظاره می نشینیم.
َماَواتيِ َوَمن فيِ اْلَْرضيِ إيِالَّ َمن َشاء اللَُّ ُثمَّ ُنفيَِخ فيِيهيِ  وريِ َفَصعيَِق َمن فيِ السَّ )َوُنفيَِخ فيِ الصُّ
ُأْخَرى َفإيَِذا ُهم قيَِياٌم َينُظُروَن؛ وهنگامی که در صور دمیده شود پس هر که در آسمان ها و هر 
که در زمین است ـ جز آن ها که خدا بخواهد ـ بـیـهـوش شـونـد )و بـمـیرند(، سپس بار 

دیگر در صور دمیده شود، پس ناگهان از جای خود بر می خیزند و می نگرند.(
را  بزرگی است آن روز  قیامت حادثة  زلزلة  بترسید، که  پـروردگارتان  از  ای مـردم! 

1. برگرفته از مطهري، معاد
2. همان صفحه: 520
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که ببینند، هـر شـیـر دهنده ای شیرخواره اش را از یاد ببرد و هر آبستنی بار خود را بر 
زمین گذارد و مردم را چون مستان بینی حال آن که مست نیستند، بلکه عذاب خدا شدید 

است1.
فعاليت

شاگردان آیات قرآنی متن را درست قرائت کنند و عالیم رستاخیز را به شکل گروهی 
در آیات پیدا نموده و درباره آن بحث نمایند.

ارزش یابي

1. چگونه صحنه معاد را در گیاهان هر سال می بینیم؟
2. ظهور حادثه قیامت با چه حوادثی همراه است؟ چهار مورد آن را ذکر نمایید.

3. چهار نام از نام های قیامت را ذکر نمایید.
4. نام های قیامت چه اطالعاتي از آن عالم در اختیار ما می گذارد؟

کارخانه گی

 با استفاده از قرآن ترجمه دار تعداد 5 آیه  که در مورد نشانه های رستاخیز می باشد را 
یافته و در صنف بخوانید.

ا َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاتيِ َحٍْل َحَْلَها َوَتَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم  َعٍة َعمَّ 1. َيْوَم َتَرْوَنَها َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرضيِ
يٌد. الج/2 نَّ َعَذاَب اللَّيِ َشديِ بيُِسَكاَرى َوَلكيِ
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 بخش فقه
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هدف: شناخت  اهمیت روزه
پرسش ها

1. روزه چیست؟
2. روزه گرفتن چه فوایدی دارد؟

ای کسانی که ایمان آورده اید روزه بر شما مقرر شده است همان گونه که بر کسانی که پیش از شما 
]بودند[ مقرر شده بود باشد که پرهیزگاری کنید(1

روزه: یک نوع خودداری و امساک از مبطالتی معين است که با نيت خاص عبادت 
انجام شود.

الهی وجود داشته و بر  نماز و روزه ازجمله عبادت هایی هستند که در تمامی ادیان 
انجام آن سفارش شده است؛ از جمله روزه که پیدایش آن از زمان حضرت آدم بوده 
و تا حال در بین ادیان الهی و به طور اخص در دین مقدس اسالم ادا می گردد. حضرت 

امام محمد باقر در این مورد می فرماید:
»همواره روزه در ماه مبارک رمضان واجب بوده و این وجوب فقط برای انبیاء، مقرر 
بوده و برای امت آنان روزه در غیر رمضان واجب بوده است. ولی امت محمد مورد 

لطف ویژه خدا، واقع گشته و از این حیث در ردیف انبیا قرار گرفته اند2.«
از سخن امام محمد باقر می توان چنین نتیجه گرفت که فریضة روزه همواره در 

1. آیه )1۸3( سوره بقره  
2. حر عاملى، وسایل الشیعه، اننشارات موسسةال البیت ج 7، قم،  1409هـق، ص 172.

داری«  »خود  معنی  به  لغت  در  روزه 
مفهوم  به  دین  در  و  است  »امساک«  و 
خودداری کردن از بعضی امور، در زمانی 
منظور  به  که  ویژه،  شرایطی  با  و  خاص 
عبادت خداوند متعال انجام شود. خداوند 
سبـــــحان روزه را بر اهل ایمان واجب 

ساخته. 
َياُم َكَما  يَن َآَمُنوا ُكتيَِب َعَلْيُكُم الصِّ )َيا َأيَُّها الَّذيِ

ُكتيَِب َعَلى الَّذيِيَن ميِْن َقْبليِــُكْم َلَعلَُّكْم  َتتَُّقوَن؛

درس دوازدهم

اهميت روزه
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میان امت های پیشین وجود داشته واما برای امت پیامبر خاتم با نوعی برتری واجب 
شده و آن هم وجوب ادای این فریضه در ماه مبارک رمضان می باشد.

عالوه بر این، دالیل دیگری وجود دارد که نشان دهندة اهمیت این فریضه می باشد از 
آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

خداوند. 1 برای روزه، قضا وکفاره ای قرار داده که نشان دهندة اهمیت توجه به انجام این 
فریضه می  باشد به ویژه کفارة جمع که در درس های آینده به آن اشاره خواهد شد.

فرماید:            خواب انسان روزه دار هم عبادت به شما می رود چنان که پیامبر اکرم می . 2
»...َاْنفاسكم فيه تسبيح و نومكم فيه عباده؛...نفس کشیدن شما در این ماه تسبیح خداوند 

است و خواب شما عبادت.1«
فرا رسیدن ماه رمضان و ادای فریضة روزه باعث می شود تا مردم در مساجد و  3 .
مراکز دینی جمع شوند و به انجام جمعی عبادات بپردازند که این تجمع، باعث تحکیم 

روحیه وحدت و همبستگی در بین آنان می شود.
 4 .روزة ماه مبارک رمضان، سپری در مقابل آتش جهنـــم است؛ چنان که حضرت امام صادق

می فرماید:
»الصوم جنه من النار و الصدقه تذهب بالخطیئه؛ روزه سپری در مقابل آتش جهنم است 

وصدقه از بین برندة گناهان.«2 
فرشتگان، حافظ و دعاگوی روزه داران هستند حضرت امام رضا. 5 در این مورد 
می فرماید: »خدا مالئکه های بی شماری را برگماشت تا روزه داران را حراست نمایند و در 

حق مردان و زنان روزه دار دعا کنند.«3 
این  اهمیت  از  نشان دیگری  به روزه داری،  الهی  پیامبران  و  اولیاء  سعی و تالش  6 .

عبادت می باشد.

1. منبع قبل ،ج10  ، ص 313
2. ثقه االسالم كلینى،اصول كافى،انتشارات دار الکتب االسالمیه،ج 2،تهران 1365،      

3. )وسایل الشیعه؛ ج7، ص296(
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فعاليت

شاگردان در گروه های سه نفری در مورد اهمیت روزه با یکدیگر گفتگو کنند سپس 
یك نفر از هر گروه  خالصة نظریات را بیان کند.

ارزشيابي

1. روزه را تعریف کنید؟
2. دو مورد از دالیل اهمیت روزه را بیان کنید.

3. روزه ... در مقابل آتش جهنم است.
کارخانه گی

با مراجعه به قرآن ترجمه دار یا کدام کتاب دیگر یك آیت در مورد روزه در کتابچه 
های تان بنویسید.
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هدف: آشنایی با تأثیرات و فواید روزه
پرسش ها:

1. روزه چه تأثیری بر زندگی افراد دارد؟
2. آیا روزه گرفتن تغییری در میزان ارادة شما ایجاد می کند؟

روزه فریضه ای است که عالوه بر پاداش معنوی، تأثیراتی را نیز بر جسم، روح و روان، 
زندگی فردی و اجتماعی افراد روزه دار دارد که در این درس به گوشه هایی از آن اشاره 

خواهیم کرد.

تأثیرات روزه

 د: زندگیج: زندگی فردی
اجتماعی

ب: روحی الف: جسمی

الف: تأثير جسمی
حضرت رسول اکرم مى فرماید: » هرچيزی زکاتى دارد و زکات بدن، روزه گرفتن 
است1« بنابر کالم حضرت رسول، روزه، زکات جسم است و از آنجا که پرداخت زکات 
مال باعث خير و برکت مال مى شود پرداخت زکات جسم )روزه( نيز باعث خير و سالمتى 
»ُصوموا  که  است  شده  نقل   رسول حضرت  از  مى گردد.  روزه دار  شخص  بدن  برای 
حوا«؛ »روزه بگيرید تا سالمت بمانيد.2« بنابراین عالوه بر اینکه روزه، به عنوان یک  َتصيِ
عبادت، از اجر و پاداش معنوی برخوردار است باعث تضمين سالمتـــى جسم انسان نيز 
مى باشد و امروزه بسياری از پزشکان مسلمان و غير مسلمان، به روزه به عنوان یک عامل 

بسيار مهم در پيشگيری و درمان بسياری از بيماری ها مى نگرند. 
 

1.  اصول الکافى، ج4، ص62
2.  مستدرک الوسایل، انتشارات موسسه  آل البیت، ج 7،قم 140۸،ص 523، 

درس سیزدهم

فواید روزه
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روزه تأثیرات جسمی زیر را در پی دارد

 روزه
 باعث دفع
 سموم بدن
مى شود.

 روزه
 گرفتن
 کار معده
 را بهبود
مى بخشد.

 روزه
 باعث کم
 شدن

 تحریکات
          شهوانى
مى شود.

 روزه
 باعث تنظيم

 فشار و
 چربى خون
مى شود.

 روزه
 از بين برنده
 چاقى و

 وزن اضافى
است.

 روزه
 خواب انسان
 را تنظيم
 نموده
 کاهش
مى دهد.

ب: تأثير روحی و روانی
چنان که در بخش تأثیر جسمی اشاره شده روزه گـرفتن باعث صحت و سالمتی بدن 
می شود و بدن سالم، روحیه و شخصیت استوار و سالمی را شکل می دهد بنابراین افرادی 
که به عبادات خود توجه خاص داشته همواره به یاد خداوند متعال هستند از روحیات 
بهتری نسبت به افراد غیر معتقد برخوردارند. از آنجایی که روزه ویژگی های خاص خود را 

دارد تأثیرات روحی و روانی خاصی را هم برای شخص روزه دار در پی دارد. 

      تاثيرات  روحی  و روانی
روزه

 تقویت
 عفو و
گذشت

 افزایش
 تقوا و

پرهیزکاری

تقویت
اراده

 افزایش
 معرفت

 وشناخت
 نسبت به
خداوند

 دوری
 از تجمل
گرایی

 افزایش
 صبر در
 برابر

سختی ها

 تقویت
 روحيه و
 آرامش
روحی

 افزایش
 رافت
 قلب

 وکمک به
دیگران

ج: تأثير بر زندگی فردی
آنچه که در فوق، به عنوان تأثیرات جسمی و روحی یاد شد عواملی هستند که با وجود 
آن ها، شخص روزه دار، زندگی مؤفق و سالمی خواهد داشت، چرا که جسم و روح سالم 
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به انسان توانایی خوب اندیشیدن، خوب برنامه ریزی کردن و خــــــوب عمل کردن را 
می دهد و به همین خاطر روزه دار حقیقی، همیشه، از زندگی خود احساس رضایت نموده 

و لذت می برد.

تأثير بر زندگی فردی
	 داشتن برنامه ریزی موفق برای زندگی.

	 غنیمت شمردن فرصت ها به دلیل از بین رفتن کسالت و کاهلی.
	 پایین آمدن سطح توقعات، بدلیل نادیده گرفتن مادیات.

	 مالطفت و نرمی به جای خشونت و قساوت در زندگی شخص قرار می گیرد.
برخوردار            باالیی  و گذشت  عفو  قدرت  از  تمرین صبر،  دلیل  به  روزه دار  	 افراد 

می شوند که در زندگی آن ها کارآمد خواهد بود.

د- تأثير بر زندگی اجتماعی
کشورهای  در  اجتماعی  تخلفات  و  آمار جرم ها  می رسد  فرا  رمضان  ماه  که  هنگامی 
اسالمی، به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و این خود نشان دهندة این مسأله است که 
روزه یك عامل بازدارنده و ممانعت کننده از ارتکاب جرایم می باشد به گونه ای که در این 
ماه افراد روزه دار، هم در مورد خود و هم درمورد اطرافیان توجه الزم را دارند که از بروز 
تخلفات و جرایم و گناهان خرد و کالن جلوگیری نمایند. چراکه این ماه، ماه خودسازی 
است و خودسازی باعث اصالح فرد و خانواده او خواهد شد و این خانواده ها جامعة 

اسالمی ما را تشکیل می دهند پس باید به این مساله توجه ویژه شود.

تأثير بر زندگی اجتماعی
1. روزه گرفتن و تحمل گرسنگی و تشنگی باعث آگاهی از احوال نیازمندان و فقیران 

جامعه می شود و عاملی برای کمك و دستگیری از ایشان.
2. روزه گرفتن روح را لطیف نموده و قساوت قلب را از بین می برد بنابراین افراد 
روزه دار در یك جامعه، همواره به فکر کمك و مساعدت یك دیگر بوده به جای خشم و 

غضب، مهر و عطوفت را به یك دیگر هدیه می نمایند.
3. از آنجا که در ماه روزه )رمضان( همة اقشار جامعه در یك سطح قرار گرفته و همه 
یك عبادت و یك امتحان را تجربه می کنند بنابراین روحیة عدالت خواهی و عدالت گرایی 

در بین اقشار مختلف جامعه برقرار می شود.
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نیایش در  انجام مراسم عبادی چون دعا و  برای  ماه و  این  4. تجمع روزه داران، در 
مساجد باعث تقویت روحیه اتحاد و همبستگی میان مسلمانان می گردد.

فعاليت

شاگردان در گروه های سه نفری در مورد تأثیرات روزه در زندگی فردی و اجتماعی 
با یکدیگر بحث و گفتگو نمایند سپس یك نفر از هر گروه  نتیجه را برای صنف بیان 

نماید.

ارزش یابي

1. روزه، زکات ... است.
2. دو نمونه از تأثیرات روزه بر جسم را بیان کنید.

3. روزه گرفتن کدام یك از موارد زیر را زیاد و کدام را کم می کند؟
4. الف( تقوی       ب(صبر        ج( قساوت قلب       د( قدرت عفو وگذشت

کارخانه گی

1. احساس خود را به هنگام افطار ماه رمضان در 5 سطر بنویسید.
2. ترجمة احادیث درس را حفظ نمایید.
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هدف: آشنایی با شرایط واجب شدن روزه
پرسش ها

1. آیا می دانید شرایط تکلیف چیست؟
2. روزه گرفتن بر چه کسانی واجب نیست؟

3. به نظر شما روزه بر چه کسانی واجب است؟
4. چه شرایطی برای واجب شدن روزه وجود دارد؟

آنچه که از طرف خداوند متعال به عنوان وظیفه و تکلیف تعیین می شود متناسب با شرایط 
و توانایی های انسان است و نه فراتر از آن؛ به گونه ای که در احکام اسالمی، حتی شرایط خاص 
افراد هم در نظر گرفته شده است؛ که از آن جمله می توان به احکام روزه برای شخص بیمار 
و پیر و... اشاره نمود. بنابراین آنانکه با وجود داشتن شرایط، در انجام فرامین الهی کوتاهی 
 نمایند باید به جزای کارخویش هم که باالترین آن خشم و غضب الهی است بیاندیشند.

شرایط تکليف 
الف- بلوغ
ب – عقل

ج - قدرت و توانایی

الف- بلوغ
اولین شرط از شرایط تکلیف بلوغ است. بلوغ در لغت به معنی رسیدن است و در 
اصطالح به افرادی گفته می شود که به شرایطی خاص رسیده باشند به طور مثال کامل 
شدن نه سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران از جمله شرایط تکلیف 

است و برخی شرایط دیگر.

درس چهاردهم

شرایط وجوب روزه



36

♦ شرایط و نشانه های بلوغ
پسران

احتالم  رویيدن موی درخشن شدن صدا
صورت

دختران

تغييرات جسمىعادت ماهيانه9 سال تمام قمری

ب- عقل
عاقل بودن یکی دیگر از شرایط مکلف شدن برای انجام تکالیف عبادی است و چنان چه 
شخصی دیوانه باشد چون از دیدگاه عقالنی، دچار نقصان است و شرط مذکور را دارا 
نیست از انجام تکالیف دینی هم معاف می شود مگر آنکه دیوانه، عاقل شود که در این 

صورت دیگر شامل آن حکم نمی شود. 

ج- قدرت و توانایی
قدرت وتوانایی نیز یکی دیگر از شرایط مکلَّف شدن است.  خداوند هیچ کس را خارج 
از نظر جسمی، ضعیف و  بنابراین کسانی که  توانایی اش وظیفه و تکلیف نمی دهد.  ازقدرت و 
ناتوان بوده ویا بیماری، دامنگیر آن ها باشد از انجام بعضی از تکالیف عبادی، همچون روزه که 
توانایی خاصی را می طلبد معذور هستند اگر چه که اعمال نیك افراد همیشه مورد لطف و پاداش 
الهی قرار می گیرد لیکن عدم انجام برخی از تکالیف به دلیل کمی سن یا ضعف و ناتوانی جسمی 
و روحی )دیوانگی( موجب عذاب نخواهد شد چرا که پروردگار مهربان، خود چنین افرادی را 

از انجام تمام یا برخی از تکالیف معاف نموده است.

روزه بر چه کسانی واجب نيست؟
1. کسانی که به سن تکلیف نرسیده باشند؛ مثل اطفال.
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2. کسانی که شرط عقل را دارا نباشند؛ مثل افراد دیوانه )مجنون(.

3. کسانی که قدرت و توانایی روزه گرفتن را نداشته باشند مانند افراد ذیل:
به سختی و ضرری دچار  با روزه گرفتن  باشند و  بیماری خاصی داشته  الف: کسانی که 

شوند. مثل بیماریی که شخص را دچار تشنگی شدید و بیش از حد نماید.
ب: زنی که وضع حملش نزدیك است و روزه برای او و حملش ضرر دارد.

ج: زنی که طفل شیرخوار دارد و شیر او کم است و روزه برای او و طفلش ضرر دارد.
د: افراد پیر و سال خورده ای که توانایی و قدرت روزه گرفتن را ندارند.

زن در حالت حیض یا نفاس.4. کسی که عذر شرعی دارد
شخص مسافر در حال سفر.

از میان شرایط ذکر شده که به سبب آن ها تکلیف وجوب روزه برداشته می شود. 
برخی قضا و کفاره ندارد مثل روزه نگرفتن دیوانه و طفل.

هم چنین برای برخی دیگر، تنها قضای روزه واجب می شود مثل مسافری که از روی 
ضرورت سفر کرده است. 

برای بعضی از موارد نیز تنها فدیه روزه واجب می شود مثل افراد  سالخورده.
با توجه به آنچه گفته شده فقط افراد دیوانه و اطفال از گرفتن روزه معذور هستند و 

بقیه افراد در صورت دالیل ذکر شده باید بعداً قضا یا کفاره و یا هر دو را بجا آورند. 

فعاليت

شاگردان گروه بندی شده سپس هر گروه در مورد شرایط وجوب روزه با یکدیگر صحبت 
نموده و یك نفر به نمایندگی از هر گروه چکیده بحث را بیان نماید.

ارزش یابي

1. شرایط تکلیف عبارت اند از ... و ... و ...
2. سن تکلیف برای دختران ... و برای پسران ... تمام قمری می باشد.

3. آیا روزه بر شخص دیوانه واجب است با ذکر دلیل پاسخ دهید؟

کارخانه گی

شرایط تکلیف را به شکل چارت ترسیم نموده برای صنف آماده نمایید.
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هدف: آشنایی شاگردان با اقسام روزه
پرسش ها

1. آیا می دانید روزه های واجب کدام اند؟
2. چه روزه هایی حرام می باشد؟

روزه نیز همانند نماز، اقسام مختلفی دارد که می توانیم آن را طبق آنچه که گفته شد به 
اقسام واجب، حرام، مکروه، و مستحب تقسیم بندی نماییم.

اقسام
روزه

 روزه های
  واجب

 روزه های
 حرام

 روزه های
 مستحب

 روزه های
 مکروه

روزه های واجب:

1- روزة ماه مبارک رمضان
2- روزة قضا

3- روزة کفاره
4- روزة استیجاری

5- روزة روز سوم اعتکاف
6- روزة بدل قربانی

7- روزة نذر
8- روزة قضای پدر

اقسام روزه )1(

درس پانزدهم
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	توضيح:
این روزه بر هر فرد مسلمان مکلف واجب است و  روزة ماه مبارک رمضان :. 1

می بایست در ماه مبارک رمضان ادا نماید.
روزة قضا:. 2 چنان چه روزه دار، روزة واجب خود را به دالیلی به جا نیاورده باشد 
قضای آن واجب است مگر اینکه در شرع مقدس عدم توانایی او پذیرفته شده باشد، مانند 
افراد بسیارپیر که به هیچ وجه توانایی گرفتن روزه را ندارند و بعداً هم از انجام قضای آن 

ناتوان خواهند بود باید کفاره روزه را پرداخت نمایند.
انجام  را  کاری  یا  و  می کند  ترک  عمداً  را  روزه  گاهی شخص،  کفاره:. 3  روزة 
می دهد که باعث باطل شدن روزه می گــــردد در چنین شرایطــی عالوه بر قضای روزه 
می بایست کفارة روزه هم پرداخت شود که یکی از موارد کفاره، دو ماه روزه گرفتن است 
که باید یك ماه آن پی درپی باشد و یك روز از ماه بعد هم به آن متصل شود اما روزة دیگر 

روز ها، در صورت پی درپی نبودن، صحیح می باشد.
روزة استيجاری:. 4 چنان چه شخصی فوت نماید در حالی که قضای روزه های خود 
را به جا نیاورده باشد. بازماندگان او می توانند برای انجام قضای روزه های میت، مبلغی را 
به شخص دیگری پرداخت کنند تا او در بدل مزد دریافت شده روزه های شخص میت 

را بجایش ادا کند.
: اعتکاف به معنی ماندن  روزة روز سوم اعتکاف برای شخص اعتکاف کننده. 5
در مسجد جامع یا یکی از مساجد )مسجدالحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه، مسجدبصره( 
به قصد قربت و رضای پروردگار می باشد. اعتکاف باید حد اقل سه روز باشد و کمتر از 
آن صحیح نیست هم چنین روزه گرفتن در ایام اعتکاف جزو شرایط اصلی اعتکاف است 

به ویژه روزة روز سوم اعتکاف که باید ادا شود.
روزة بدل قربانی حج:. 6 هر حاجی باید در روز دهم ذی حجه )عید قربان( یك 
قربانی نماید. حال اگر حاجی در هیچ صورتی، توانایی انجام قربانی را نداشته باشد باید 

به جای قربانی، »ده روز« روزه بگیرد که انجام روزه ها به ترتیب زیر می باشد.
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روزه های بدل قربانی حج

	 1 سه روز اول از ده روز، باید در زمان حضور حاجی در 
مکه، و بعد از سیزدهم ماه ذیحجه انجام شود.

تواند بعداً به جا   هفت روز باقی مانده را حاجی می 	 2
آورد.

روزه ای که به سبب نذر واجب می شود:. 7 اگر شخصی، از طریق نذر، گرفتن 
روزه ای را بر عهده بگیرد آن روزه بر شخص واجب می شود و باید ادا نماید و چنان چه 
روز مشخص و معینی را قصد کرده باید در همان زمان مشخص شده ادا گـــــردد در 

غیر این صورت قضا می شود.
روزة  آوردن  به جا  پدر،  فوت  در صورت  بزرگتر:. 8  پسر  بر  پدر  قضای  روزة 
قضای او بر عهدة پسر بزرگ تر است و این روزه نیز جزو روزه های واجب برای پسر 

بزرگ تر محسوب می شود.

♦ توضيح:	
چنان چه روزه دار، دو روز پی درپی را روزه بگیرد بدون آنکه در بین این دو  1 .
روز یکی از مبطالت روزه را انجام داده باشد آن روزه را روزه وصال می گویند چراکه دو 

روزه به هم متصل شده و این  نوع روزه حرام می باشد.
چنان چه پدر و مادر، فرزند را از گرفتن روزة مستحبی منع کنند و این کار آن ها  2 .
به خاطر شفقت ایشان نسبت به فرزند باشد و یا اینکه فرزند روزة مستحبی بگیرد و به 
خاطر روزة او، پدر و مادر به سختی و ناراحتی گرفتار شوند، این روزة مستحبی فرزند 

حرام می باشد. چرا که باعث نا رضایتی والدین و مشقت ایشان است.
در روزه های مستحبی که زن به جا می آورد رضایت شوهر الزم است چرا که  3 .

روزة عید فطر و عید قربان. 1 -
- 2 روزة نذری که به خاطر انجام معصیتی گرفته شود.

 روزة آخر شعبان که به نیت اول رمضان گرفته شود.- 3
- 4 روزة وصال.

- 5 روزة مستحبی فرزند که سبب اذیت و آزار والدین شود.
- 6 روزة ایام تشریق.

- 7 روزة سکوت.

روزهای حرام
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امکان دارد با حقوق شوهر تعارض داشته باشد بنابراین اجازه شوهر برای روزه مستحبی 
زن الزم و ضروری است.

روزة ایام تشریق: به روزه های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم ماه ذیحجه گفته  4 .
می شود که حاجی در منا حضور دارد و روزه در آن ایام برای حاجی حرام است.

روزة سکوت؛ به روزه ای می گویند که به نیت صحبت نکردن با دیگران انجام  5 .
شود که گرفتن این روزه نیز حرام است.

فعاليت

شاگردان در گروه های پنج نفره در مورد اقسام روزه گفتگو و بحث نمایند.

ارزش یابي

1. اقسام روزه را نام ببرید؟
2. روزة وصال چیست؟

3. روزة نذر جزو کدام یك از اقسام روزه است؟
الف( واجب         ب( حرام         ج( مستحب         د( مکروه

4. وظیفة حاجی ی که نمی تواند در حج قربانی کند چیست؟

کارخانه گی

درس را به شکل خالصه در کتابچه هایتان بنویسید.
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هدف: شناخت انواع روزه های مستحب و مکروه
پرسش ها

1. آیا تا کنون روزه مستحبی گرفته اید؟
2. روزة مکروه به چه روزه ای گفته می شود؟

روزه های مستحبی
تعریف: روزة مستحبی به روزه ای گفته می شود که انجام آن ثواب دارد.

ما می توانیم در تمام طول سال، روزة مستحبی بگیریم مگر روزهایی که روزه گرفتن در 
آن روزها واجب، حرام و یا مکروه است. هم چنین در مورد روزة مستحبی برخی از روزها 

تأکید زیادتری شده و فضلیت بیشتری برای آن ذکر گردیده است که عبارت اند، از:

روزه های مستحبی

شنبه و جمعه هر هفته؛ پنج - 1
روز مبعث )27- 2 رجب(؛

ذی حجه(؛ عید غدیر )16- 3
روز والدت پیامبر اکرم )17- 4 ربیع االول(؛

روز اول تا نهم ذیحجه؛ 5 -
ماه رجب و شعبان؛ 6 -

روز اول و سوم محرم؛ 7 -
روز اول حمل )نوروز(؛ 8 -

روز بیست و پنجم و بیست و نهم ماه ذیقعده. 9 -
ت و چهارم ذیقعده( روز مباهله )بیس- 10

♦  روزه های مکروه
تعریف: روزة مکروه، به روزه ای گفته می شود که ترک آن مطلوب  است.

انواع روزه های مکروه:
1- روزة مستحبی مهمان بدون اجازة میزبان.

2- روزة مستحبی مهمان با وجود نهی کردن میزبان.
3- روزه مستحبی فرزند بدون اجازة پدر.

4- روزة عاشورا )دهم ماه محرم(.

درس شانزدهم

اقسام روزه )2(
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5- روزة عرفه اگر باعث شود شخص روزه دار، از به جا آوردن دعا های روز عرفه محروم بماند.
6- روزة روزی که شخص نمی داند آن روز عرفه است یا عید قربان.

♦ چند حکم پيرامون اقسام روزه
اگر فرزند بدون اجازه والدین و پدر یا مادر روزة مستحبی بگیرد و در بین روز،  1 .
با  پدر یا مادر او را  از ادامة روزه نهی کند، چنان چه فرزند مخالفت کند و مخالفت او 
خواسته پدر یا مادر که از روی شفقت و دلسوزی آنان بوده باعث آزردگی خاطر ایشان 

شود چنین روزه ای حرام است و باید افطار نماید.
اگر انسان یقین پیدا کند که روزه گرفتن برای او ضرر داشته باعث ضرر و زیان  2 .
قابل توجهی به او خواهد شد و این مساله باعث ترس او شود. و این یقین او از نظر عقلی 
صحیح باشد روزه، بر او واجب نیست و چنان چه روزه گرفتن باعث هالکت یا نقص عضو 

برای شخص روزه دار شود گرفتن آن روزه حرام است.
اگر کسی روزة مستحبی بگیرد و برادر مؤمنش، او را به غذا دعوت کند مستحب  3 .

است دعوت او را قبول نموده و افطار نماید و واجب نیست آن را به اتمام برساند.
مستحب است روزه دار نماز مغرب و عشا را پیش از افطار کردن بخواند.. 4

فعاليت

با یکدیگر بحث نمایند سپس  شاگردان دو نفری در مورد روزه های مکروه و مستحب 
دربارة آن موضوع از یکدیگر پرسش نمایند.

ارزش یابي

1. هر یك از روزه های زیر کدام نوع از اقسام روزه می باشد؟
الف. روزة مهمان بدون اجازة میزبان

ب. روزة مستحبی زن بدون رضایت شوهر
ج. روزة عید غدیر

2. روزة روز والدت حضرت رسول اکرم جزو روزه های ... می باشد
3. به چه روزه های روزة مکروه گفته می شود؟

4. اگر به هنگام روزة مستحبی مسلمانی ،شخص روزه دار را به غذا دعوت نماید چه 
حکمی خواهد داشت؟

کارخانه گی

توضیح  کتاب های  یا  خود  محل  مسجد  جماعت  امام  و  مطلع  اشخاص  به  مراجعه  با 
المسایل چند حکم دیگر در مورد روزه های مستحب و مکروه پیدا نموده در کتابچه هایتان 

بنویسید.
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هدف: شناخت مبطالت روزه
پرسش

1. آیا می دانید چه کارهایی روزه را باطل می کند؟
مبطالت )باطل کننده های( روزه مواردی هستند که آگاهی از آن ها برای هر مسلمان 

روزه داری الزامی است.

مبطالت روزه

5- رسانيدن
 غبار به حلق.

 1- خوردن
وآشاميدن

4- دروغ بستن به خدا 
 و پيامبر و ائمه
اطهار

3- استمناء 2- جماع.

 6- داخل کردن
 7- باقى ماندنتمام سر در آب.

 برجنابت و حيض و
نفاس تا اذان صبح

 8- اماله کردن با
چيز های روان

9- قى کردن

توضيح
خوردن و آشاميدن

اگر روزه دار عمداً چیزی بخورد و بیاشامد هر چند که غیرمعمول باشد مثل خاک  1 .
و نفت و یا معمول باشد مثل نان و آب، روزه اش باطل می شود.

اگر روزه دار به خاطر فراموشی چیزی بخورد یا بیاشامد روزه اش باطل نمی شود. 2 .
کند. فرو بردن آب دهان روزه را باطل نمی . 3

کند. فرو بردن چیزی که الی دندان روزه دار مانده، روزه را باطل می . 4
فرو بردن خلط سرو سینه )اگرکه به فضای دهان رسیده باشد( باعث ابطال روزه              5 .

می شود.

درس هفدهم

مبطالت روزه )1(
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اگر روزه دار به قدری دچار ضعف شود کـــه بــرای او خطر جانی پیش آید  6 .
می تواند روزه خود را بشکند.

. 7 چنان چه روزه باعث تشنگی شدید و غیر قابل تحملی برای شخص گردد و 
خطری را برای او ایجاد نماید می تواند به میزان رفع خطر آب بیاشامد.

رساندن غبار غليظ به حلق
مواد  غبار  باطل می شود؛  برساند روزه اش  به حلق  را  غبار غلیظی  اگر روزه دار   1 .

خوراکی باشد مثل آرد یا غیرخوراکی باشد مثل خاک و دود.

2. در این موارد روزه باطل نمی شود:

- غبار غلیظ نباشد؛
- غبار به حلق روزه دار نرسد؛

- غبار بی اختیار به حلق روزه دار برسد؛
- روزه دار نداند و یا فراموش کند که روزه دارد.

و ائمه اطهار پيغمبر ،دروغ بستن به خدا
♦ در تمام  	و ائمه اطهار پیغمبر اکرم ،دروغ بستن از روی عمد، به خداوند

حاالت زیر موجب باطل شدن روزه می شود.
1. با لفظ صریح باشد یا با کنایه.

دادن  نسبت  دهندة  نشان  که  دیگری  کار  هر  یا  و  اشاره کردن  یا  نوشتن  گفتن،  با   .2
دروغی باشد.

داخل کردن تمام سر در آب
♦ اگرچه  چنان چه روزه دار تمام سر را عمداً در آب داخل کند روزه اش باطل می شود1	

که بقیه بدن او از آب خارج باشد.

اماله کردن
باطل  را  روزه  باشد،  ضرورت  و  ناچاری  روی  از  که  هرچند  مایعات  با  اماله کردن   .1

می نماید.
2. استعمال شیاف برای معالجه اشکال ندارد.

قی کردن
1. چنان چه روزه دار عمداً »قی« کند روزه اش باطل می شود.

2. در صورتی که روزه دار بی اختیار و سهواً »قی« کند روزه اش باطل نمی گردد.
1. به جز آیت اهلل سیستاني كه براي فرو بردن تمام سر در آب كراهت شدید را ذكر مى كند بقیه مراجع این كار را  باعث ابطال 

روزه مى دانند. ر. ک. رساله عملیه ایشان ص 213 
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استمناء

1. اگر روزه دار استمناء کند )یعنی باخود کاری کند که از او منی خارج شود( روزه اش باطل 
می شود.

2. اگر بی اختیار از شخص روزه دار منی خارج شود؛ مثاًل در خواب جنب شود. روزه اش باطل 
نمی شود.

باقی ماندن بر جنابت، حيض و نفاس تا اذان صبح

1. در روزة ماه رمضان، اگر زن که غسل حیض، نفاس و یا جنابت بر عهده دارد غسل را انجام 
ندهد و چنان چه وظیفه اش تیمم باشد تیمم را هم انجام ندهد، روزه اش باطل می شود.

فعاليت

شاگردان گروه بندی شده دربارة مبطالت روزه با یکدیگر صحبت نمایید و از هر گروه یك 
نفر درس را به صورت خالصه ارایه کند.

ارزش یابي

1. ترجمه آیه 48 سوره مائده را بنویسید؟
2. مبطالت روزه را نام ببرید؟

3. در کدام یك از موارد زیر روزه باطل می شود و در کدام مورد روزه صحیح است؟
الف( عمدا به خداوند دروغی را نسبت دهد
ب( غباری که بی اختیار به حلق روزه دار برسد

ج( به خاطر فراموشی تمام سر را در آب داخل نماید.

کارخانه گی

 با کمك امام جماعت مسجد محل خود و یا رساله های عملیه مراجع، احکام دیگری را در 
باره مبطالت روزه استخراج نموده در کتابچه هایتان بنویسید.
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هدف: شناخت احکام مبطالت روزه و آنچه برای روزه کراهت دارد.
پرسش: چه چیز های برای روزه کراهت دارد؟

♦ برخی از احکام  مبطالت روزه
شود  اگر روزه دار عمداً و با اختیار، کاری را که موجب باطل شدن روزه می - 1

انجام دهد روزه اش باطل می شود.
انجام شود روزه باطل  و یا بدون اختیـــار  اگر یکی از مبطالت روزه سهواً  2 -

نمی شود.
چنان چه شخصی سهواً یکی از مبطالت روزه را انجام دهد و با تصور اینکه  3 -
باطل  روزه اش  دهــد،  انجام  را عمداً  روزه  مبطالت  از  دیگر  یکی  باطل شده  روزه اش 

می شود.1
ریزند یا مجبورش              روزه دار نباید به جایی برود که می داند چیزی در گلویش می - 4
می کنند که خودش، روزه اش را باطل کند. در این صورت اگر در موقعیت اجبار قرار گیرد 

روزه اش باطل خواهد شد.2
کنند  چنان چه روزه دار به جایی که می داند او را به انجام مبطالت روزه وادار می - 5

برود و چنین نشود، روزه اش صحیح است.
آنچه گفته شد احکامی کلی در مورد مبطالت روزه بود اما به جز مبطالت )باطل کننده 
ها( که باعث ابطال روزه می شوند امور دیگری هم وجود دارد که انجام آن ها گرچه باعث 

باطل شدن روزه نمی شود اما انجام ندادن آن بهتر است.
ازآنجایی که همة ما مسلمانان دوست می داریم که عبادت ما مورد قبول درگاه حق قرار 
گیرد و رضایت خداوند متعال را جلب نماید پس می کوشیم تا عبادات خود را به بهترین 
شکل انجام دهیم و اموری چون اعمال مستحب که باعث نیکو شدن عبادات می شود را 
نیز انجام دهیم تا اعمال عبادی ما هرچه زیباتر و پسندیده تر باشد بنابراین ازکار هایی که 
باعث شود زیبایی اعمال عبادی ما از بین برود یا از فضلیـت آن کاسته شود خودداری 

می نماییم که از آن جمله می توانیم به مکروهات اشاره نماییم.
آنچه برای روزه کراهت دارد:

1. دوا ریختن در چشم در صورتی که مزه یا بوی آن دارو به حلق برسد.
1. ر. ک. توضیح المسایل مراجع، ج1، ص924 

2. همان منبع 

درس هجدهم

مبطالت روزه)2(
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2. سرمه کشیدن در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد.
3. انجام هرکاری که باعث ضعف بدن شود مانند خون گرفتن و حمام کردن.

4. بوکردن گیاهان معطر و استعمال نسوار در بینی صورتی که نداند به حلق می رسد 
یا نه.

5. ترکردن لباس بر تن و مسواک کردن با چوب تر.
6. استعمال  شیاف و نشستن در آب برای خانم ها.

7. کشیدن دندان و هرکاری که بواسطة آن از دندان خون بیاید.
8. هرکاری که امکان داشته باشد باعث تحریك شهوت شود.

فعاليت

شاگردان گروه بندی شده، چارت مکروه هات روزه را ترسیم نمایند تا بهترین چارت ها 
در صنف معرفی گردد.

ارزش یابي

1. حکم موارد ذیل چیست؟
الف- شخصی در ماه رمضان زیر آفتاب سوزان پیاده روی می کند به هیچ سایه و جای سرد 

و خنکی دسترسی ندارد از تشنگی زیاد حالت غش به او دست می دهد؟
دانید که برخی از دوستان شما به روزه پایبند نیستند و دیــگران را هــم مانــع  tp 1.0ب- می
می شوند؛ درصورتی که با وجود داشتن روزة واجب در جمع آنان حاضر شوید و آن ها 

شما را ازگرفتن روزه مانع شوند.
2. حکم هر یك از مسایل زیر را بگویید؟ )مکروه، باطل، اشکال ندارد(.

الف- کشیدن دندان در حال روزه.
ب- نگاه کردن فیلمها و یا صحنه هایی که ممکن است محرک شهوت باشد.

ج- چنان چه نسوار در بینی استفاده شود و به حلق برسد.

کارخانه گی

1. درس را در 5 سطر خالصه کنید.
2. چند مورد دیگر از مکروه هات روزه را با کمك امام جماعت مسجد و یا توضیح 

المسایل بنویسید.
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هدف: آشنایی با احکام روزة مسافر
پرسش ها

1. آیا تاکنون در ماه مبارک رمضان به سفر رفته اید؟
2. آیا احکام روزة مسافر را می دانید؟

دین اسالم به عنوان کامل ترین دین، هم واره به تمام زوایای زندگی انسان توجه داشته 
و برای شرایط مختلف، احکام و دستور العمل های دینی و شرعی مناسب آن را ارائه نموده 
است؛ که از آن جمله می توان به احکامی که برای عبادات شخص مسافر بیان شده، اشاره 

نمود.

روزة مسافر: مسافری که نمازهای چهاررکعتی را شکسته )دو رکعتی( می خواند،  
نمی تواند روزه بگیرد؛ و باید آن را قضا نماید؛ اما چنان چه نمازها را تمام می خواند باید 

روزه هایش را هم به جا آورد.

مسافر با وجود هشت شرط، باید روزه را افطار نماید.
شرایط هشت گانه

1. سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعی نباشد.
2. از اول قصد هشت فرسخ را داشته باشد.

3. در بین راه از قصد خود بر نگردد.
4. در بین راه از وطن خود عبور نکند.

5. برای کار حرام سفر نکند.
6. بیابانگرد)کوچی( نباشد.

7. شغل او سفر نباشد.
8. از حد ترخص بگذرد.

درس نوزدهم

روزة مسافر
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 هنگام خروج از
وطن

احکام روزة مسافر هنگام ورود و خروج از وطن 

 هنگام ورود به وطن یا
جایی که ده روز می ماند.

هنگامی که 
مسافر به حد ترخص           

می رسد:

باید روزه را  اگراز شب نيت سفرداشته، 
باطل کند و بعدا قضای ان را به جا آورد.

اگر از قبل نيت سفر نداشته، روزه 
را تمام کرده بعداً قضا کند.

اگر قبل از حد ترخص کاری را کـــه باعث ابطال روزه 
می شود انجام داده باشد باید روزه آن روز را قضا نماید و کفاره 

بدهد.

چنان چه مسافر بعدازظهر به وطنش یا جایی که قصد 
باید  و  است  باطل  روزه اش  وارد شود  بماند  روز  ده  دارد 

قضای آن روز را به جا آورد.

قبل ازظهر

قبل ازظهر

بعدازظهر

روزه اش صحیح است و نباید آن را باطل کند و قضا ندارد. بعدازظهر

که  کاری  وطن،  به  ورود  زمان  تا 
روزه را باطل کند انجام نداده است باید 
نیت روزه نماید و آن روز را روزه بگیرد، 

روزه اش صحیح است و قضا ندارد

را  کاری  وطن  به  ورود  زمان  تا 
انجام داده  ابطال روزه می شود  باعث  که 
و  نیست  واجب  روز،  آن  روزة  بنابراین 

باید بعداً قضای آن را به جا آورد.

احکام روزة مسافر:
1. مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد در صورتی که برای گریختن از روزه نباشد.

2. چنان چه مسافرت در ماه رمضان به خاطر  حج، عمره و یا ضرورتی باشد، اشکال 
ندارد.

3. اگرغیر از روزة رمضان، روزة دیگری مثل روزة اجاره ای و یا روزة روز سوم از ایام 
اعتکاف برشخص واجب باشد، نمی تواند در آن روز مسافرت نماید. اما چنان چه در سفر 

باشد )در صورت امکان( باید قصد اقامت ده روزه نموده روزه را به جا آورد.
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از  باید  یا عهد واجب شده  به خاطر قسم  برای روزه ای که  احتیاط واجب،  بنابر   .4
مسافرت صرف نظر شود و اگر شخص در سفر است باید قصد اقامت ده روزه نماید.

5. کسی که یك روز معین را به عنوان روزة مستحبی نذر کرده چنان چه سفری پیش 
آید و یا اینکه در سفر باشد باید روزه را به جا آورد.

6. چنان چه شخصی نذر کند که روزة مستحبی بگیرد اما روز آن را معین نکند نمی تواند 
روزه را در سفر به جا آورد.

7. مسافر می تواند برای طلب حاجت خود، سه روز را در مدینه منوره روزة مستحبی 
بگیرد و بهتر آن است که روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه باشد.

8. کسی که نمی داند روزة مسافر طبق شرایط گفته شده باطل است چنان چه در بین 
روزه، مسأله را بفهمد، روزه اش باطل می شود و اگر تا پایان روز متوجه نشود روزه اش 

صحیح است.
9. اگر مسافر پیش ازظهر به وطن یا جایی که قصد دارد ده روز بماند برسد و کاری را 
که باعث باطل شدن روزه می شود انجام داده باشد مستحب است که آن اعمال باطل کننده 

روزه را تکرار ننماید.1
فعاليت

شاگردان در گروه های 4 نفری برای پنج مورد از احکام روزة مسافر یك جدول تهیه 
نمایند.

ارزش یابي

1- روزة مسافری که نمازهایش را شکسته می خواند ... است. صحیح غلط
2- دو مورد از روزه هایی را که مسافر می تواند در هنگام سفر به جا آورد بیان کنید.

)از وطن خارج شود( حکم روزه اش چگونه  برود  به سفر  بعدازظهر  اگر مسافر   -3
است؟

4- مسافری که بعدازظهر به وطن خود وارد می شود حکم روزة او چیست؟
کارخانه گی

احکام  مورد  در  یا حدیث  آیه  امام جماعت مسجد خود یك  ویژه  به  دیگران  با کمك 
عبادات مسافر پیدا نموده در کتابچه های خود بنویسید.

1 جمعى از مراجع، توضیح المسایل؛  دفتر انتشارات اسالمى، ج1، قم 13۸4، ص 96۸
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هدف: شناخت احکام قضای روزه
پرسش ها

1. چه روزه هایی فقط قضا دارند؟
2. چه روزه هایی قضا و کفاره ندارد؟

قضای روزه

    

                                               الف: روزه هایی که فقط قضا دارند.
                                               ب: روزه هایی که نه قضا دارند و نه کفاره.

درچه شرایطی فقط قضای روزه واجب است؟
1. روزه ای که در اثر سفر از دست رفته.

2. روزه های زنان در حالت حیض و نفاس.
3. روزه داری که عمداً قی کند.

4. روزه های شخصی که در ماه رمضان، یك یا چندروز، در حال جنابت و بدون غسل 
گرفته شده.

5. در ماه رمضان بدون اینکه تحقیق کند که صبح شده یا نه یکی از مبطالت روزه را 
انجام دهد. و بعد معلوم شود صبح بوده.

6. وقتی که شخصی بگوید: هنوز صبح نشده است و روزه دار به اعتبار سخن او یکی 
از مبطالت روزه را انجام دهد و بعد مشخص شود صبح شده است.

7. به خاطر ندانستن مسأله، مبطلی را انجام داده در حالی که خود او هم در یادگیری 
مسأله کوتاهی نکرده و یا متوجه نبوده است.

  روزة قضا: اگر کسی روزه را در وقت آن نگیرد باید یك روز دیگر را به جای آن، روزه بگیرد
 به روزه ای که بعداً به جای روزة فوت شده گرفته می شود »روزة قضا« می گویند.

احکام روزة قضا

درس بیستم

قضای روزه
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8. روزه ای که از شخص روزه دار به خاطر مستی فوت شده هر چند که به خاطر درمان 
خورده باشد باید قضا نماید.1

8. اگر یقین کند که روز اول ماه رمضان است و عمداً روزة خود را باطل نماید و بعد 
مشخص شود که آخر شعبان بوده کفاره روزه بر او واجب نیست)2. 

چه روزه هایی نه قضا دارند و نه کفاره؟

واجب  اسالم  از  قبل  روزه های  قضای  است  شده  مسلمان  تازه  که  کسی  برای   .1
نیست.

2. کسی که بدلیل پیری نمی تواند در ماه رمضان روزه بگیرد و بعد از رمضان 
هم نمی تواند قضای آن را انجام دهد.

3. برای دیوانه ای که عاقل شده گرفتن روزه هایی که در زمان دیوانگی فوت 
شده واجب نیست.3 

4. کسی که به واسطة مرضی زیاد تشنه می شود و تشنگی زیاد را هم نمی تواند تحمل 
کند4.

♦احکام روزه قضا

1. برای به جا آوردن قضای روزه نیازی نیست که فوراً اقدام شود اما بایدتا 
رمضان سال بعد انجام گردد.

2. اگر روزه دار چند قضای روزه مربوط به سال های گذشته داشته باشد هر 
کدام را که اول بگیرد اشکال ندارد و اما چنان چه وقت تنگ باشد باید ابتدا 

روزة آخرین رمضان را به جا آورد و آنگاه رمضان های دیگر.

1 ر. ک. توضیح المسایل آیة اهلل سیستاني؛ص221
2 توضیخ المسائل آیة اله سیستاني، ص219

3 توضیح المسائل ایة اله سیستانى، ص 223( 
4 منبع قبل



54

3. اگر به خاطر عذری )مسافرت یا بیماری( چندروز، روزه نگیرد و بعد در 
مورد زمان بر طرف شدن عذرش شك کند، می تواند کم ترین مقدار را قضا کند. به طور 
مثال به سفر رفته و در تعداد روزها شك دارد که روز چهارم از سفر برگشته یا پنجم در 

این مورد می تواند چهار روز را قضا نماید.

فعاليت

شاگردان احکام روزة قضا را بر روی ورق به شکل چارت ترسیم نمایند. بهترین چارت ها 
بر روی دیوار صنف نصب شود.

ارزش یابي

1. دو مورد از شرایطی که تنها قضای روزه واجب است بیان نمایید.
2. حکم روزه های گذشتة دیوانه پس از عاقل شدن چیست؟

3. روزه ای که در اثر سفر از دست رفته چه حکمی دارد؟

کارخانه گی

درس را مطالعه کرده سپس یك سوال همراه جواب از متن درس بنویسید.
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هدف: آشنایی با کفارة روزه
پرسش ها

1. کفاره یعنی چه؟
2. در چه مواردی کفاره روزه واجب می شود؟

کفارة روزه: جریمه ای معین است که به خاطر باطل کردن روزه پرداخت می شود.
کفاره به سه نوع تقسیم می گردد:

1. آزاد کردن یك برده؛
2. شصت روز روزه گرفتن که سی ویك روز آن پی در پی باشد؛

3. سیر کردن شصت فقیر یا دادن یك مد1 طعام به هر یك از آن ها.
مواردی که هم قضای روزه و هم دادن یک مد طعام به فقير واجب است.

- شخص به خاطر عذری )مثل سفر(، روزه نگرفته و قضای آن را هم بعد از برطرف 
شدن عذر تا رمضان سال بعد عمداً به جا نیاورده است. باید هم قضای روزه و هم یك 
مد طعام به فقیر بدهد.و چنان چه قضای روزه را چند سال به تاخیر اندازد می بایست از 
خاطر روزة سال اول عالوه بر روزة قضا، یك مد طعام به فقیر داده و برای سالهای بعد 

فقط قضای روزه را به جا اورد.
- زنی که طفل شیر می دهد و شیر او کم است چنان چه روزه گرفتن برای او و یا طفلی 
که شیر می دهد ضرر داشته باشد باید روزه را قضا نموده و برای هر روز، یك مد طعام 

به فقیر بدهد.
- زنی که وضع حملش نزدیك است چنان چه روزه برای او و حملش ضرر داشته باشد   

باید روزه نگیرد و برای هر  روز، عالوه بر قضای روزه یك مد طعام هم بپردازد.
نکته :

 - کسی که باید برای هر روز یك مد طعام به فقیر بدهد، می تواند کفارة چند روز را 
به یك فقیر بدهد. 

1 یک مد طعام برابر است با ده خورد یا 750 گرم كه از گندم یا جو یا آرد یا نان و مانند آن ها پرداخت              
مى شود.

درس بیست و یکم

کفاره روزه
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♦درچه مواردی قضا و کفاره واجب است؟

با کار حاللی چون خوردن غذا،  روزة ماه رمضان را  اختیار و عمداً  با  1. کسی که 
آشامیدن آب و... باطل می کند باید عالوه بر قضای روزه، کفاره )یکی از سه مورد کفاره( 

را هم پرداخت نماید.

2. اگر شخصی عمداً به خدا و پیامبر اکرم و ائمه نسبت دروغی را بدهد و 
بداند که این کار حرام است عالوه بر قضای روزه، کفاره نیز باید بپردازد.

3. اگر شخصی عمداً روزة ماه رمضان را نگیرد باید قضای آن را به جا آورد و کفارة آن 
را هم بپردازد )دو ماه روزه یا اطعام شصت فقیر و یا آزاد کردن یك بنده(.

کار  کند، سپس  باطل  را  نوشیدن روزة خود  مثل آب  کار حاللی  با  4. اگر روزه دار 
حرامی )خوردن یك غذای حرام( را مرتکب شود قضای روزه واجب شده و انجام دادن 

یکی از  موارد کفاره کافی است.

5. کسی که نمی دانسته روزه بر او واجب است و روزه نگرفته مثل کودکان در اوایل 
بلوغ )به تکلیف رسیدن( تنها قضای روزه بر آن ها واجب می شود و کفاره ای به آن ها تعلق 

نمی گیرد.

6. اگر روزه دار به گفتة کسی که می گوید مغرب شده افطار نماید و بعد بفهمد مغرب 
نبوده است قضا و کفارة روزه بر او واجب می گردد.

7. اگر روزه دار با کار حرامی که یا در اصل حرام باشد مثل شراب و یا به جهتی حرام 
شده باشد مثل خوردن غذایی که برای بدن ضرر دارد؛ روزة خود را باطل کند عالوه بر 

قضای روزه، کفارة جمع)هر سه موردکفاره( هم بر او واجب می گردد.

♦ در چه مواردی تنها پرداخت یک ُمد طعام کافی است؟
1. کسی که بواسطة پیری، روزه گرفتــــن برایش دشوار است و بعد از رمضان هم 

نمی تواند روزه بگیرد.
2. فردی که بیماری دارد و بسیار تشنه می شود و روزه گرفتن برایش سختی دارد و 

بعد از رمضان هم نمی تواند قضای آن را به جا آورد.
3. روزه دار به خاطر بیماری نتواند روزه بگیرد و بیماری او تا چند سال طول بکشد به 
غیر از سال آخر که باید قضای آن به جا آورده شود برای روزة بقیه سال ها تنها دادن یك 

مد طعام )برای هر روز( کافی است.
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♦احکامی کلی در باره کفارة روزه:
1. شخص روزه دار نباید در انجام کفاره کوتاهی نماید و لیکن انجام فوری آن هم الزم 

نمی باشد.
2. کفاره ای که بر شخص واجب شده و چند سال از آن گذشته و هنوز آن را انجام 

نداده است چیزی برکفاره اولیه اضافه نمی شود.
3. کسی که باید برای هر روز یك مد طعام به فقیر بدهد می تواند چند کفاره را به یك 

فقیر بدهد.

فعاليت

شاگردان به دوگروه تقسیم شده هر گروه حد اقل سه سوال همراه با جواب از متن 
درس طرح نموده سوال های شان را بر روی تخته بنویسند. سپس هر گروه سوال های خود 

را خوانده یك گروه دیگر پاسخ آن را بگوید.

ارزش یابي

1. کفاره یعنی چه؟
2. انواع کفاره را نام ببرید؟

3. یك مد برابر با چند گرام است؟
4. هر یك از موارد زیر چه حکمی دارد؟

الف(کسی که بخاطر سفر روزه نگرفته و قضای آن را هم تا رمضان سال بعد انجام نداده...
ب( بیماری کـــه بسیار تشنه می شود و روزه گرفتــن برای او مشقت دارد و بعداً هم 

نمی تواند روزه بگیرد...

  متن درس را برای خانواده بخوانید و در باره مواردی از آن ، که 
کارخانه گی

تا به حال برای آن ها اتفاق افتاده صحبت کنید.
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هدف: آشنایی با احکام رؤیت هالل ماه نو
پرسش

1. آیا راه های اثبات اول ماه را می دانید؟
    

چنان  را  ما  پیرامون  جهان  متعال،  خداوند 
شگفت و زیبا آفریده که عقل آدمی از درک 
رازها و رمزها و عظمت آن عاجز و ناتوان 

است.
)قمر(  ماه  آفرینش  شگفتی ها،  این  از  یکی 

است. 
همه میدانیم که ماه از خود نوری ندارد و 
بنابراین  منعکس کننده نور خورشید است. 
هر قسمت از ماه که در مقابل نور خورشید 
قرارگیرد روشن و طرف دیگر ماه که پشت 

به نور است تاریك به نظر می رسد. 
اثبات آغاز ماه، یکی از مواردی است که به کسب دانش و  رؤیت هالل )ماه نو( و 
آگاهی نیاز دارد. از آنجایی که مسأله تشخیص حلول ماه نو و رؤیت آن نقش مهمی در 
عبادات ما از جمله »روزه« دارد الزم است که ما نیز دانش و آگاهی خود را در آن زمینه، 

افزایش داده با احکام و شرایط آن آشنایی بیشتری پیدا نماییم.

راه های اثبات اول ماه

1. خود شخص ماه را ببیند.

2. حاکم شرع حکم کند که »اول ماه« است.

3. دو مرد عادل به دیدن ماه نو، شهادت بدهند. و شهادت آن ها مخالف گفتة یکدیگر 
نباشد.

درس بیست و دوم

راه های اثبات اول ماه
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4. عده ای به دیدن ماه نو شهادت بدهند و گفته آن افراد مورد اطمینان و یقین باشد.

5. سی روز از اول ماه شعبان بگذرد تا اول ماه رمضان ثابت شود و سی روز نیز از اول 
رمضان گذشته باشد تا اول ماه شوال اثبات گردد.

احکام رؤیت هالل ماه نو

1. اول ماه نو با پیش گویی منجمین ثابت نمی گردد مگر اینکه بتوان به گفتة آنان یقین 
و اطمینان پیدا کرد.

2. بلند بودن جای ماه در آسمان و یا دیر غروب کردن آن دلیل بر این نیست که »شب 
قبل، شب اول ماه« بوده است.

3. اگر اول ماه برای شخصی ثابت نشود و او روزه نگیرد و بعد ثابت شود که روز قبل، 
»اول ماه« بوده در آن صورت باید روزة آن روز را قضا نماید.

4. روزی را که مشخص نیست آخر رمضان است یا اول شوال، باید روزه گرفت و 
چنان چه در وسط روز مشخص شود که اول شوال بوده، باید افطار نمود.

5. اگر »رؤیت ماه« در یك شهر ثابت شود در تمام شهرهای »هم افق« با آن شهر هم، 
اول ماه می باشد.

6. اول ماه به تلفن و تلگراف و... ثابت نمی شود مگر اینکه، شهرهایی که بین آن ها 
تماس برقرار شده، هم افق بوده و نزدیك هم باشند و خبر آن ها هم با توجه به حکم حاکم 

شرع یا شهادت دو مرد عادل باشد.

7. در صورتی گفتة دو عادل برای رؤیت هالل ماه موثق است که:

الف- توصیفی که در مورد رؤیت ماه ارائه می کنند مخالف یکدیگر نباشد.

ب- در صورتی که این دو عادل معارض نداشته باشد.

8. اگر زندانی نتواند به آغاز ماه رمضان یقین کند باید به »گمان« عمل نماید و اگر 
بتواند »گمان قویتر« داشته باشد نمی تواند به »گمان ضعیف تر« عمل نماید؛ در صورتی 
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که عمل به »گمان« میسر نباشد می تواند »یك ماه« را به صورت احتمالی روزه بگیرد و 
چنان چه بعد مشخص شود که روزه اش قبل از رمضان بوده باید روزه ها را قضا نماید و 

اگر روزه اش بعد از رمضان بوده روزه اش صحیح است.

فعاليت

در دوایر زیر سه حالت از حالت های ماه را که تا اکنون دیده اید ترسیم نمایید.

                                                               
 

                 
 

                
 

  

ارزش یابي

1. آیا دو شهری که نزدیك به هم هستند می توانند در یك شب، هالل ماه را رؤیت 
نمایند چرا؟

2. کدام یك از موارد زیر در اثبات هالل ماه صحیح نیست؟
الف( دو نفر شخص عالم به دیدن هالل ماه نو شهادت بدهند.

ب( سی روز از اول شعبان گذشته باشد تا اول ماه رمضان ثابت شود.
ج( حاکم شرع به »حلول ماه نو« حکم دهد.

3. آیا اول ماه از طریق تلفن ثابت می شود چرا؟

کارخانه گی

پیرامون فواید و زیبایی ها و تاثیرات ماه چند سطر بنویسید.
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هدف: آشنایی با احکام فطره روزه
پرسش: آیا احکام فطره روزه را می دانید؟

پس از پایان یافتن ماه مبارک رمضان، در شب عید فطر یعنی شب اول ماه شوال کسانی 
که شرایط زیر را داشته باشند باید زکاتی را پرداخت نمایند که به آن »فطر روزه« یا »زکات 

فطره« می گویند.
1. بالغ باشد.

2. عاقل باشد.
3. بندة کسی نباشد.

4. فقیر نباشد.
5. بیهوش نباشد.

شخص روزه داری که به هنگام غروب شب عید فطر، شرایط فوق را داشته باشد، باید 
برای خود و کسانی که در آن زمان نان خور او هستند به مقدار یك صاع )سه کیلو گرام( از 
خوراک معمول شهر، مثل گندم، جو، جواری، کشمش و یا خرما و امثال آن، که مصرف آن 
در بین مردم شهر معمول است به شخص مستحق بدهد وکسانی که نماز عید می خوانند 

باید فطره روزه را قبل از نماز بپردازند.

شرایط گيرنده فطره روزه

1. به فقیر و کسی که مخارج سال خود و عیالش را ندارد، داده شود.

بدتراست(  فقیر  از  او  معیشتی  و  زندگی  وضعیت  که  )کسی  مسکین  2. به شخص 
پرداخت شود.

درس بیست و سوم

فطره روزه
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3. طفل و دیوانه نباشد. در این صورت سرپرست و ولی او می تواند فطره روزه را 
دریافت نماید.

4. به صورت آشکارا معصیت نکند؛ به طور مثال: شرابخوار و تارک نماز نباشد.

♦ احکامی پيرامون جنس فطره روزه
شود باید خالص باشد و با  گندم یا چیز دیگری که به عنوان فطره روزه داده می . 1

جنس دیگر یا خاک مخلوط نشده باشد و اگر مخلوط بود باید شرایط زیر را دارا باشد.
- خالص آن به یك صاع برسد.

- بدون جداکردن قابل استفاده باشد.
- جداکردن آن زحمت زیاد نداشته باشد.

1. روزه دار نمی تواند برای فطره روزة یك نفر، نصف صاع را از یك جنس )گندم( و 
نصف دیگر را از جنس دیگر)جو( بپردازد.

2. روزه دار نمی تواند برای فطره روزه، نصف صاع را از جنسی که بهای آن دو برابر 
جنس معمول آن است به جای یك صاع، در نظر گرفته و بپردازد؛ مثاًل نصف صاع از گندم 

گران قیمت را بجای یك صاع از گندم معمولی پرداخت کند.
3. کسی که فطره روزة چند نفر را برعهده دارد می تواند فطره روزة بعضی را از یك 

جنس و فطر روزة دیگری را از جنس دیگر بپردازد.

 احکامی در مورد فطره روزه

در پرداخت فطره روزه باید خویشان و همسایگان و اهل علم و فضل بر دیگران  1 .
مقدم باشند.

پرداخت فطره روزه باید بعد از اتمام ماه رمضان )غروب خورشید شب عید فطر(  2 .
باشد و نه قبل از رمضان یا در خود رمضان.
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خوانند باید فطره روزه را قبل از نماز بپردازند و در غیر آن  کسانی که نماز عید می . 3
برای پرداخت فطره تا ظهر عید فرصت دارند.

تواند فطره روزه را به کسی کــــه آن را در راه معصیـت مصرف  روزه دار نمی . 4
می نماید بپردازد.

نپردازد تکلیفی  بر عهده دارد فطره روزه را  اگر کسی که فطره روزة دیگری را  5 .
برخود شخص واجب نیست.

اگر شرایط وجوب فطره روزه برای شخصی، تا قبل از غروب شب عید فطر وجود  6 .
نداشته باشد فطره روزه بر او واجب نیست اما چنان چه تا قبل از ظهر روز عید، شرایط 

فراهم شود فطر روزه بر اوهم واجب می شود و باید بپردازد.
شود و یا ازدواج می کند باید فطره  کسی که پیش از غروب عید، صاحب اوالد می . 7

روزة اوالد و همسر خود راهم بپردازد.
اگر پیش از غروب شب عید، بچه بالغ شود، یا دیوانه عاقل گردد و یا فقیر غنی  8 .

شود در صورتی که شرایط وجوب فطره روزه را دارا باشد، باید فطره روزه را بپردازد.
شود و نانخور او به  مهمانی که پیش از غروب خورشید برصاحب خانه وارد می . 9

حساب می آید فطره روزه اش نیز بر عهدة صاحبخانه است.
٭٭٭

فعاليت

و  روزه«  فطره  کنندة  پرداخت  افراد  »شرایط  موضوع های:  برای  گروه  دو  در  شاگردان 
»مصارف فطره روزه «هرکدام یك چارت تهیه نموده و آن را برای صنف ارائه نمایند.
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ارزش یابي

1. مقدار فطره روزه ... می باشد.
2. جنس فطره روزه، معموالً از ... می باشد.

3. آیا می توان جنس ناخالصی مثل گندم مخلوط با خاک زیاد را به عنوان فطره روزه 
پرداخت کرد؟ چرا؟

4. آیا برای طفلی که پیش از غروب شب عید متولد می شود فطر روزه ای بر ولی او 
واجب می شود؟

5. فطره روزه در کدام یك از اوقات زیر واجب می گردد؟
الف( قبل از غروب شب عید فطر

ب( هم زمان با غروب شب عید
ج( بعد از غروب شب عید

د( طلوع آفتاب روز عید

کارخانه گی

با مراجعه به توضیح المسایل مراجع تقلید و یا با کمك افراد آگاه، احکام دیگری را در 
مورد فطره روزه پیدا نموده در کتابچه های تان بنویسید.
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هدف: آشنایی با اهمیت حج
پرسش ها

1. درتصویر زیر چه می بینید ؟
2. شما حج را چگونه عبادتی می دانید؟

َمنيِ  اْلَبْيتيِ  جُّ  حيِ النَّاسيِ  َعَلى  َولليَِّيِ   ...(

اْسَتَطاَع إيَِلْيهيِ َسبيِيًل َوَمْن َكَفَر َفإيِنَّ اللََّ َغنيٌِّ 

َعنيِ اْلَعاليَِي؛ و برای خدا، حج خانه )کعبه( 

بر کسی که می تواند  بر مردم واجب است و 

راهی به سوی آن بیابد و کسی که کفر بورزد 

یقینًا که خداوند از جهانیان بی نیاز است.(

           )سوره آل عمران، آیه97(

حج در لغت یعنی قصد کردن و غلبه نمودن و در اصطالح یعنی زیارت خانه خدا در 
زمان هایی خاص و با اعمال و شرایطي خاص که برای آن معین گشته است.

حج یکی از مهم ترین شعایر مذهبی ما مسلمانان است که جزئی از فروع دین ما به شمار 
می رود و بر هر فرد مسلمانی که شرایط آن را داشته باشد، برای یك بار در طول عمرش، 

واجب می گردد.
در مراسم حج، لباس ها همه یك شکل، ساده و یك رنگ می باشد؛ سادگی آن نشان 
از  و صافی  پاکی  دهنده  نشان  آن  سفیدی  و  است  دنیا  تجمالت  به  کردن  پشت  دهندة 

هرگونه آلودگی، گناه و انحراف و ناراستی است.

درس بیست و چهارم

اهميت حج
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 پرسش
شود؟ 	 حج در کجا انجام می

	آیا حج خانه خدا زمان خاصی دارد؟
قدیمی  از شهر های  انجام می شود؛ شهر مکه  حج و زیارت خانة خدا در شهر مکه 
و کهن به شمار می رود که تاریخ شکل گیری آن به زمان حضرت ابراهیم و فرزند 
گرامی شان حضرت اسماعیل باز می گردد. حضرت ابراهیم خانه کعبه را به امر 
خداوند سبحان و به کمك فرزندش حضرت اسماعیل بنا کرد و از آن پس، اندک 
گزیدند  مسکن  و  گشته  مقدس جمع  خانة  این  دور  به  اکناف  و  اطراف  از  مردم  اندک 
و بدین ترتیب شهر مکه به خاطر وجود خانه مقدس کعبه شکل گرفته و رونق یافت. 
مردم از سراسر شبه جزیره عربستان برای زیارت آن خانه مقدس گردهم آمدند و پیروان 
حضرت ابراهیم خلیل که )حنیف( نامیده می شدند در این مکان مقدس به پرستش 

خدای یکتا می پرداختند.
با ظهور دین مقدس اسالم، پیامبر اکرم خانه کعبه را از وجود بت های که بت پرستان 
مکه در آن نهاده بودند و به جای پرستش خداوند یگانه به پرستش آن ها می پرداختند پاک 
نمود تا خانه کعبه، که خانة خدا است؛ چنان که خداوند متعال فرموده است مکان عبادت 
و اطاعت او باشد و نه غیر او؛ بدین ترتیب، مسلمانان، هر ساله به زیارت خانه خــــدا 
می شتابند و هر فرد مسلمان که شرایط آن را داشته باشد موظف است که در طول عمر 

خود، یك بار حج واجب را به جا آورد.
حج هر ساله در ماه ذیحجه )آخرین ماه قمری( انجام می گردد و میلیون ها مسلمان 
از سراسر جهان، از اقوام، ملیت ها، زبان ها و نژادهای مختلف، در شهر مکه برای زیارت 
خانه خدا )کعبه( گردهم می آیند و خدای بزرگ را با ذکر »لَبَّیك الّلُهم لَبَّیك« به یگانگی و 

وحدانیت می خوانند و عبادت حج را به جا می آورند.
حج عبادتی است که عالوه بر بعد معنوی از نظر مادی هم قابل توجه می باشد زیرا 
از  مالی  توانایی  ویژه  به  توانایی،  داشتن  انسان ساز،  و  با شکوه  عبادت  این  انجام  برای 
اهمیت ویژه ای برخوردار است و چنان چه در قرآن کریم آمده است وهلل علی الناس شرط 
درس های  در  که  دیگر  شرایطی  و  است  استطاعت)توانایی(  داشتن  عبادت،  این  اجرای 

بعدی ذکر خواهد شد.
حج از جمله عباداتی است که عالوه بر بعد فردی، جنبة اجتماعی آن نیز قابل مالحظه 
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است. در مراسم عبادی حج، حاجی خود را از تعلقات و وابستگی های مادی و دنیایی        
می رهاند و دوشادوش دیگر حاجیان حاضر در مراسم، به عبادت می پردازد و این باعث 
می شود تا حاجی با فیض بردن از معنویت این عبادت در بازگشت از سفر حج، با وجود 
تزکیه شده و پاک از گناهان، زندگی نماید چراکه حاجی مهمان خدا است و مکان این 
ضیافت خانة خدا است بنابراین کسی که حج را با مفهوم و معنای حقیقی به جا می آورد 

تحول و دگرگونی عمیق و مثبتی را در زندگی خود مشاهده خواهد نمود.
از سوی دیگر با توجه به اینکه در این مراسم بزرگ عبادی، مسلمانان از سراسر جهان، 
حضور می یابند و همه یك دل و یك زبان و متحد، خدای یکتا را می ستایند، می توان حضور 
باشکوه آنان را نشانة یك پارچگی، اتحاد و برادری آنان دانست که بدین ترتیب حضور 
هر سالة آنان در میعادگاه حج، پیمان دوباره آنان با خداوند متعال در بندگی و فرمانبرداری 
از او است و اعالن مجدد وحدت، برابری و برادری جامعه اسالمی و این مسأله باعث 
خواهد شد که مسلمانان در هر حادثه و پیشامدی به یاری و مساعدت یکدیگر بشتابند و 

یار و یاور هم باشند. 

فعاليت

شاگردان متن درس را دقیق مطالعه نموده و در مورد حج و زیارت خانة خدا در چند 
سطر بنویسند.

ارزش یابي

1. حج را تعریف کنید؟
2. حج واجب را حج... می نامند.

3. زمان حج... است.
4. هر یك از موارد زیر چه مفهومی  دارد؟

الف: یك شکلی لباس احرام:
ب: سادگی لباس احرام:

5. حج کردن چه تأثیراتی را در پی دارد؟

کارخانه گی

آیه یا حدیثی در مورد حج پیدا نموده در کتابچه هایتان بنویسید.
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هدف: شناخت شرایط وجوب حج و احکام آن
پرسش  ها

1. حج بر چه اشخاصی واجب می شود؟
2. شرایط واجب شدن حج چیست؟

حج، زیارت خانه خدا است که با وجود شرایطی خاص و انجام اعمالی ویژه در زمان 
و مکانی مشخص، واجب می گردد.

شرایط وجوب حج

 4( مستطيع باشد3( آزاد باشد2( عاقل باشد1( بالغ باشد

 5( به انجام حــــرامى که ترک آن بهتر از حج است و ترک
واجبى که انجام آن مهمتر از حج مى باشد مجبور نگردد

شرح
1. بلوغ: حج کردن بر کسی واجب است که بالغ شده باشد بنابراین بر کودک واجب 

نیست.
نتیجه دیوانه  یعنی در  از شرایط وجوب حج است  بودن یکی دیگر  2. عقل: عاقل 

واجب الحج  نمی گردد.
3. آزاد باشد: برده و بندة کسی نباشد.

4. مستطیع باشد: یکی دیگر از شروط واجب شدن حج، داشتن توانایی )استطاعت( 
است که آن هم به انواع زیرتقسیم می شود:

درس بیست و پنجم

شرایط وجوب حج
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اقسام استطاعت

استطاعت زمانی 1 -
استطاعت جسمی 2 -

استطاعت از نظر مسیر )راه( 3 -
استطاعت مالی 4 -

1- استطاعت زمانی: شخصی که قصد حج دارد باید زمان کافی برای انجام وظایف 
و اعمال حج داشته باشد.

از  بدن  و سالمت  داشتن صحت  حج،  وظایف  انجام  برای  استطاعت جسمی:   -2
شروط اصلی آن می باشد چرا که شخصی بیمار و ناتوان نمی تواند وظایف و احکام حج 
را صحیح و درست بجا آورد بنابراین کسانی که دیگر شروط را دارند و تنها از توانایی 

جسمی برخوردار نیستند باید نایب بگیرند.
3- استطاعت از نظر راه و مسیر حج: کسانی که قصد سفر حج را دارند باید این مسأله 
را در نظر بگیرند که تنها دارا بودن دیگر شرایط استطاعت، کافی نیست بلکه در صورت 
ناامن بودن راه و به خطر افتادن جان، مال و آبروی شخص، وجوب حج در آن شرایط از 

بین می رود.
4- استطاعت مالی: در استطاعت مالی داشتن این موارد ضروری است:

     الف - داشتن مخارج رفت و برگشت به حج.
ب - داشتن مخارج ضروریات زندگی.

ج - داشتن شغل یا مسلك یا راه کسب دیگری که پس از برگشت، در زندگی با سختی 
معیشتی مواجه نگردد.

د - داشتن مخارج کسانی که تحت تکفل اوست.

♦ چند حکم!

1. اگر مخارج رفت و برگشت و مصارف زندگی شخص و افراد تحت تکفلش را به 
او ببخشند تا حج نماید و او از گفتة آنان اطمینان داشته باشد، حج بر او واجب می گردد. 
اگر چه قرض داشته باشد و در برگشت هم مالی نداشته باشد که بتواند با ان زندگی خود 

و افراد تحت تکفل خود را بپردازد.

2. اگر کسی مستطیع شده باشد ولی حج نکند و بعد به خاطر شرایطی چون پیری، 
مرض یا ناتوانی نتواند حج نماید و به انجام حج در آینده هم امیدی نداشته باشد باید 
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شخص دیگری را از سوی خود به حج بفرستد.

بر او  با خانة ملکی بر طرف نمی شود وقتی حج  به مسکن جز  نیازش  3. کسی که 
واجب می شود که توانایی تهیه خانه را هم داشته باشد.

فعاليت

شاگردان در باره مهم ترین نکات درس به صورت گروهی بحث نمایند.

ارزش یابي

1. شرایط وجوب حج را نام ببرید.
2. حج در کدام یك از موارد زیر واجب می گردد؟ 

الف( کسی که از زمان تولد تکلیف روحی داشته و دیوانه به شمار می رود.
ب( کسی که مخارج رفت و برگشت و مصارف زندگی خود و افراد تحت تکلف 

خویش را قبل و بعد از سفر داشته باشد و به سختی نیفتد.
ج( کسی که مجبور است از منطقه یی جنگی بگذرد.
د( کسی که بعد از حج به فقر و سختی دچار می شود

کارخانه گی

با مراجعه به توضیح المسائل و یا افراد آگاه برخی دیگر از احکام حج را پیدا نموده در 
کتابچه هایتان بنویسید.
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هدف: آشنایی با اقسام و اعمال حج
پرسش ها

1. آیا انواع حج را می دانید؟
2. آیا با اعمال حج تمتع آشنایی دارید؟

3. آیا می دانید »وقوف در عــرفات« در چه مرحله ای از مـــراسم حج تمتـع انجام 
می شود؟

مقام  می بینید  تصویر  در  شما  که  آنچه 
خانة  کنار  در  که  است   ابراهیم حضرت 
کعبه واقع شده و به هنگام حج مورد زیارت 

حجاج، قرار می گیرد.
سکونت  محل  و  موقعیت  نظر  از  حج 
تقسیم بنــدی  نــوع،  سه  به  مسلمان  فرد 
را  تقسیم بندی  این  زیر،  چارت  می شود؛ 

برای شما نمایش می دهد.

3- قِران

 انواع حج

2- افراد 1- تمتع

حج تمتع عمرة تمتع

1- حج تمتع: این حج که حج واجب نامیده می شود طبق شرایطی که در درس قبل 

درس بیست و ششم

اقسام حج
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بدان اشاره شد بر هر فرد دارای شرایط، برای یك بار در طول  عمرش، واجب می گردد. 
این حج خود به دو نوع تقسیم می شود که عبارت است از »عمرة تمتع« و »حج تمتع«. 

همچنین واجب است که »عمره تمتع« را قبل از »حج تمتع« به جا آورند:
حج و عمرة تمتع هر کدام، اعمال و مناسك خاص خود را دارند که در درس آینده 

بیان خواهد شد.
2 - اِفراد: این حج فریضه ای است مستقل از حج تمتع، و بر کسانی واجب می شود که 

فاصلة محل سکونت آن ها تا شهر »مکه« کمتر از شانزده فرسخ باشد. 
♦ حج افراد چه تفاوتی با حج تمتع دارد؟

به طور کلی، حج اِفراد از نظر اعمال؛ شبیه حج تمتع است تنها در مواردی محدود  
تفاوت دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود.

- حج تمتع باید متصل به عمره و بعد از آن باشد در صورتی که حج افراد می تواند متصل 
به عمره و در یك سال نباشد.

- در حج تمتع انجام قربانی واجب است اما در حج افراد، قربانی الزم نیست.
- در حج افراد می توانیم »طواف« و »سعی« را بر »دو وقوف در عرفات و مشعر« مقدم 

نماییم در حالیکه در حج تمتع ممکن نیست.
- احرام حج تمتع باید از مکه انجام شود اما احرام حج افراد چنین، نمی باشد.

حج »قِران« در تمام جهات با حج »افراد« یکسان است مگر انکه در حج  قِران: - 3
بدین جهت  و  باشد  داشته  را همراه  قربانی  باید  مکلف  احرام، شخص  هنگام  »قران«به 

»قربانی« بر او واجب می شود. و حاجی، مکلَّف است که بر »قربانی« عالمت بگذارد.

٭٭٭
مناسک حج

برای این فریضه الزم است که ابتدا حج »عمرة تمتع« انجام شود و سپس »حج تمتع« و 
این دو، از یکدیگر جدا نیستند. بنابراین در ابتدا اعمال »عمرة تمتع« و سپس اعمال »حج 

تمتع« را به طور خالصه، بیان می نماییم.
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اعمال عمرة تمتع عبارت است از
1- رفتن به »میقات1« برای احـــرام بستن به 

طور مثال از مسجد شجره یا جحفه.

2- رفتن به »مسجد الحـــــــرام« برای انجام 
طواف و نماز طواف2.

3- انجام »سعی« بین صفا و مروه.
4- انجام »تقصیــر« و تمام کردن اعمال عمرة  

تمتع.

اعمال حج تمتع عبارت است از
1- حاجی در »مکه« به احرام »حج تمتع« محرم می گردد.

2- در روز عرفه )نهم ذیحجه( برای »وقوف در عرفات« به »عرفات« می رود.

3- در شب عید قربان برای »وقوف در مشعر« به »مشعر الحرام« می رود.

4- روز عید قربان، برای »رمی جمره عقبه« و »قربانی« و »حلق یا تقصیر« به »منا« 
می  رود.

شود یکی از این دو  	 حاجی بعد از سه عملی که در روز عيد قربان انجام می
مرحله را پيگيری می  نماید.

الف- برای »بیتوته« در »منا« می ماند.
ب - برای ادامة اعمال به »مکه« می  رود.

5- به مکه می آید و برای انجام »سه عمل « روز عید، ابتدا برای »طواف حج« و »نماز 
طواف« به مسجدالحرام می رود.

6- سپس برای انجام »سعی بین صفا و مروه« به مسعی می  رود.
7- آنگاه برای »طواف نساء« و »نماز آن« به مسجدالحرام باز می گردد.

8- بعد از تمام کـــــــردن اعمـال فوق، برای بیتوتة شبهای 11 و 12 در »منا« و 

1 میقات: به مکانى گفته مى شود كه برای انجام عملى خاص، معین شده باشد به مکان احرام بستن در حج 
میقات  مى گویند.

2 طواف :هفت دور به دور خانة خدا گشتن
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»رمی جمرات سه گانه« در روز های 11 و 12 به »منا« برمی گردد.
پایان  به  اعمال حج  و  منا خارج می شوند  از  دوازدهم حجاج  روز  از ظهر  9- بعد 

می رسد.
نکته: کسانيکه تا اکنون، اعمال مکه )طواف حج، نماز طواف، سعی و طواف نساء( 

را انجام  نداده اند پس از برگشتن به مکه، آن اعمال را به جا می اورند.

٭٭٭ فعاليت

گفتگو  هم  با  حج  اعمال  و  حج  اقسام  دربارة  سه نفری  گروه های  صورت  به  شاگردان 
نمایند.

ارزش یابي

1. انواع حج را از نظر موقعیت و مکان سکونت حاجی نام ببرید؟
2. در حج تمتع، کدام یك از اعمال زیر در روز عید قربان انجام می شود؟

الف- وقوف در عرفات و مشعر و سعی صفا و مروه
ب- رمی جمره، قربانی، تقصیر

ج- وقوف در مشعر، سعی صفا و مروه، طواف
3. بستن احرام در عمرة تمتع درچه مکانی انجام می شود؟

4. نماز و طواف حاجی در »عمرة تمتع« در چه مکانی به جا آورده می شود؟

کارخانه گی

با کمك افراد آگاه و یا توضیح المسایل مراجع، چند مورد از احکام حج تمتع را در کتابچه 
هایتان بنویسید.



75

بخش آداب و اخالق 
)سیره و حدیث(
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هدف: شناخت اهّمیت تقوا از نظر اسالم
پرسش  ها

1. تقوا چیست ؟
2. تقوا چه زماني در وجود انسان تأثیر می گذارد ؟

معني تقوا
در لغت تقوا از ماده، وقایه به معنی کوشش در حفظ و نگهداری چیزی است. راغب 
به  که  اموری  برابر  در  است  اشیاء  نگهداری  معنی  به  وقایه  مفردات می گوید:  کتاب  در 
آن ها زیان و آزار می رساند، و تقوا قرار دادن روح است در یك پوشش حفاظتی در برابر 

خطرها1.
در اصطالح تقوا به معناي خویشتن داري در برابر گناه است، که با ترک محرمات و 
مکروهات حاصل می گردد. به عبارت دیگر حفظ نفس از مخالفت اوامر و نواهي حق 
است. امام صادق در جواب کسي که از معناي تقوا سؤال کرد فرمود: انجام واجبات 

و ترک محرمات.2

اهّميت تقوا
تقوا از اهمیت زیادي برخوردار است، زیرا محور همه چیز در اسالم تقوا است، بهترین 
دلیل برای این گفته این است که  دوصد و پنجاه مرتبه کلمه تقوا به صورت های مختلف 

در قرآن ذکر شده است. براي فهمیدن اهّمیت تقوا به چند مطلب اشاره می شود. 
1. خداوند أهل تقوا است: خداوند درقرآن خود را اهل تقوا معرفي فرموده 

است. )ُهَو َأْهُل التَّْقَوى َوَأْهُل الَْْغفيَِرةيِ( 3 او اهل تقوا و آمرزش است.
هيِ  2. پرهيزگاران محبوب خدا: خداوند در قرآن می  فرماید: »َبَلى َمْن َأْوَفى بيَِعْهديِ
َواتََّقى َفإيِنَّ اللهَّ ُييِبُّ الُْتَّقيَِي «4 آری، کسی که به پیمان خود وفا کند و پرهیزگاری پیشه نماید، )خدا 

او را دوست می دارد، زیرا( خداوند پرهیزکاران را دوست دارد.
3. رئيس اخالق: اگر انسان بخواهد خود را به زیور اخالق آراسته سازد اول باید لباس 

1 مفردات را غب ماده وقایه
2 سفینة البحار ج2ص678

3 سوره مدثر/56
4 سوره آل عمران /76

درس بیست وهفتم 

تقوا )1(
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تقوا را بپوشد زیرا که در احادیث از تقوا به عنوان بلندترین درجه اخالق نام برده شده 
.( پرهیزکاري رییس اخالق است1 حضرت علي   می فرماید)التَُّقى َرئيِيُس االََْْخَلقيِ

حضرت  التهّقوي(2  َخرَيالزهّاد  )فايِنَّ  مي  فرماید  قرآن  در   خداوند توشه:  بهترین   .4
علي هم در نهج البالغه از تقوا به عنوان بهترین توشه نام می برد.3

بهتر  تقوا  لباس  ذاليَِك خرٌي(4  التهّقوي  )لباُس  می  فرماید   لباس: خداوند بهترین   .5
است. 

6. بهترین دژ: انسان براي در امان ماندن از دشمن دژ مي  سازد تا در زماني که با حمله 
مواجه گردد از آن استفاده نماید. تقوا نیز خاصیتش این است که انسان را از حمله گناه 
حفظ می کند لذا حضرت علي در نهج البالغه از پرهیزکاري به عنوان پناه گاه یا دژ 
مستحکمی نام می برد.5 حضرت علي در یك جمله زیبا می  فرماید)بدانید ای بندگان 
خدا که تقوا قلعه ای محکم و شکست  ناپذیر است، اما فجور و گناه حصاری است ُسست 
و بی دفاع که اهلش را از آفات نجات نمی دهد و کسی که به آن پناهنده شود در امان 

نیست، بدانید انسان تنها به وسیله تقوا از گزند گناه مصون می ماند(.
7- داروي هردردي: حضرت علي می فرماید تقوا و ترس از خدا داروي درد، 
قلبها و بینا کنندة کوري دلها وبهبود دهندة بیماري تن ها و اصالح فساد سینه ها و پاکیزگي 

چرک نفس ها و روشني پوشش دیده ها و ایمني ترس دلها است6
ْنَد الليِ َاْتقيُكم«7 همانا گرامي ترین شما نزد  8.گرامي بودن نزد خدا: »ايِنهّ َاْكَرَمُكْم عيِ
خدا با تقواترین شماست. این آیه به ما می فهماند که نزد خداوند فرق ندارد که انسان 
سیاه باشد یا سفید؛ عرب باشد یا غیر عرب؛ پول دار باشد یا بدون پول فقط تقوا داشته 

باشد که برتري انسان درتقوا است8.        
نشانه های افراد با تقوا

در  آنان ذکر شده  براي  نشانه هایی  احادیث  در  بشناسیم  را  تقوا  با  افراد  اگربخواهیم 
1 نهج البالغه حکمت/410

2 بقره/197
3 نهج البالغه خطبه 113

4 اعراف/26
5 نهج البالغه خطبه 156

6 همان خطبه 1۸9
7 سوره حجرات /13

۸ توّجه: مضامین با ال در آیات: اعراف/96. بقره2و5. نساء131. اعراف26. انفال29وقصص۸3آمده
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نمودار ذیل به آن نشانه ها دقّت کنید. 1
 نشانه های

 افراد با تقوا

 تقّرب
به خدا:

افراد با تقوا کار
 هایی را انجام

 می دهد
 که انسان را به
 خدانزدیك
می کند.

خوشخویی:
 افراد با تقوا با

دیگران خوشخو و
خوش رفتارند.

احسان:
 افراد با تقوا

 سعی می کنند به
 دیگران نیکی

کنند.

وفای به عهد:
 افراد با تقوا به

عهد وپیمان خود 
وفادارند.

امانتداری:
افراد با تقوا در 

امانت خیانت   
نمی کنند.

راست گویی:
 افراد با تقوا

دروغ نمی گویند.

فعاليت

شاگردان درگروه های 4 نفری جواب سؤاالت ذیل را پیدا نمایند.
1. معناي تقوا از نظر لغت و اصطالح چیست؟

2. چگونه انسان با تقوا محبوب خداوند است؟
3. بهترین زاد و توشه از نظر قرآن کدام است؟

4. چه کسي از تقوا به عنوان دژ ارجمندي نام برده است؟

ارزش یابي

1. جمالت ذیل را تکمیل کنید
الف- راستگویي ...
ب- خوشخوي ...

2. درآیه 76سوره آل عمران کدام یك از موارد ذیل اشاره شده است؟
الف- وفاي به پیمان و پرهیزکاري 

ب- وفاي به وعده و انجام واجبات 

کارخانه گی

ترجمه آیات ذیل را بنویسید
)1( ِإنَّ اللهَّ َمَع الَِّذيَن اتََّقوْا وَّالَِّذيَن ُهم محُِّْسُنوَن)حنل/128( 

َماء َواأَلْرِض)اعراف/96( )2( َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوْا َواتََّقوْا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم َبَرَكاٍت مَِّن السَّ

1 الخصال ص4۸3حدیث56
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هدف: آشنایي با مراحل، نقش و ویژگي هاي افراد با تقوا.  
پرسش ها

1. باالترین مرحله تقوا کدام است؟
2. چرا در اسالم به تقوا تأکید و سفارش شده است؟

مراحل تقوا
در روایات براي تقوا سه مرحله ذکــر شده تا انسان مرحلة اول و دوم را نه پیماید 
امام  از  باالترین و مهم ترین مرحله است برسد در حدیثي  به مرحلة سوم که  نمي  تواند 

صادق سه مرحله تقوا به شرح ذیل ذکر شده. 
الف- تقواي عوام الناس: اکثر مردم قسم اول را تشکیل می دهند و آن عبارت است از 

این که کار های حرام را به خاطر که گرفتار عذاب جهنم نشود ترک می کنند.
ب- تقواي خواص: یك عّده از انسان ها، کارهایي را کـــه داراي شبهه است یعني 

نمي داند که حرام است یا نه؟ به خاطر اینکه در حرام نیفتد ترک کند.  
ج- تقواي خاص الخاص: یك عّده بسیار کمي از انسان ها این مرحله از تقوا را دارند 
و آن ها کساني هستند که هرکاري انجام می دهند  در راه خدا و از براي خدا است به این 

معنا که حتّي پرهیزکردن شان از گناه هم براي خدا است. 
نقش تقوا

1. مانعيت از گناه: تقوا نقش و رول، بریك موتر را دارد، همان گونه کـــه بریك نمي 
گذارد موتر در دّره سقوط کند. تقوا هم انسان را از سقوط در آتش جهنم و عذاب الهي 

باز می دارد. 
2. وسيله سعادت: نقش دیگر تقوا این است که مانند ماشین موتر که باعث حرکت 
موتر می شود. تقوا هم انسان را به سعادت؛ کمال و خوشبختي مي  رساند. به همین دلیل از 
تقوا به عنوان مرکب راهوار نامبرده شده است. در حدیثي حضرت علي می فرماید )اما 
تقوا همانند مرکب های راهوار و آرامی است که صاحبانشان بر آن ها سوارند و زمامشان را بدست دارند 

و تا دل بهشت آنان را پیش می برند(.1
حضرت علي در نهج البالغه یك مقایسه بسیار زیبایی انجام داده می فرماید )بدانید 

1 نهج البالغه خطبه/16

درس بیست وهشتم                                                                          

تقوا)2(
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گناهان هم چون مرکب های سرکش است که گنه کاران بر آن ها سوار می شوند، و لجام شان 
گسیخته می گردد، و آنان را در قعر دوزخ سرنگون می سازد. اما تقوا مرکبی است راهوار و 
آرام که صاحبانش بر آن سوار می شوند، زمام آن ها را به دست می گیرند، و تا قلب بهشت 
پیش می تازند( 1 مطابق این تشبیه لطیف، تقوا همان حالت خویشتن داری و کنترل نفس و 
تسلط بر شهوات است، در حالی که بیتقوایی تسلیم شدن در برابر شهوات سرکش و از 

بین رفتن هرگونه کنترل بر آن ها است.
ویژگي هایي افراد با تقوا: حضرت علي چند ویژگي مهم براي افراد با تقوا ذکر 

کرده است2

در دین داري نیرومند هستند8متّقین گفتارشان با عمل شان یکي هستند1
در عبا دت فروتن هستند9رفتارشان با تواضع همراه هستند2

خشم خود را فرو می نشانند10لباس شان معمولي هستند3

خوبي هاي او به همه می رسند11دامن شان پاک هستند4

به کسي آزار نمي رسانند12چشم خود را از کار های حرام می پوشانند5

مردم را به نامه اي بد صدا نمي زند13دنبال رزق و روزي حالل هستند6

در برابر انسان هاي دیگر تکبّر نمي ورزند14نرم خو و از سخن زشت پرهیز دارند7

آفت تقوا: قباًل اشاره شد که تقوا خاصیت آب زالل را دارد که می تواند هرگونه کثافت 
و نجاست را پاک سازد. اگر آب آلوده شد خاصیت خود را از دست می دهد انسان هم اگر 
به گناه و کار خالف آلوده شد ویژگي هاي که براي افراد با تقوا ذکر شده از دست می دهد. 

به نمودار ذیل توّجه کنید.3

 آفت های تقوی

 حرام خوری اثر
تقوی را ازبین می برد

 غیبت آفت تقوا
است

 دشمنی با افراد
 زمینه تقوا را از بین

می برد

 پیروی از هوای
 نفس ریشه درخت تقوا

را خشك می سازد

1 نهج البالغه خطبه16
2 همان خطبه 193

3 منتخب میزان الحکمه ج2ص10۸3
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فعاليت

شاگردان دو نفری پاسخ سؤاالت ذیل را پیدا نمایند.
1. مهمترین مرحله تقوا کدام مرحله است؟

2. چه رابطه بین تقوا و قبولي اعمال وجود دارد؟
3. خداوند قرآن را مایه هدایت براي چه کساني می دانند؟

 
ارزش یابي

1. تقوا در وجود انسان نقش بریك را دارد یا نقش موتر یا هردو را؟
2. تقوا خاص الخاص بهتر است یا عوام الناس؟
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هدف: شناخت ارزش راست گویي دز زنده گی.
پر سش

1. راست گویی چه تأثیر درشخصیت انسان دارد؟

مکتب راستي
راست گویي: عبارت است از گفتن حرف راست. به تعبیر دیگر راست گویي صفت 
گفتار است معادل این واژه درعربي صدق است. راست گویي یکي از فضایل اخالقي است 
که نزد دین وخرد از جایگاه ویژه اي برخوردار است. فطرت پاک انسان ایجاب می کند 
که آدم سالم و متعادل، دل وزبانش یکسو و هماهنگ باشد و آنچه را باور دارد بر زبان 
نیز خواست  این است که اسالم دین فطري است و صداقت  امر  این  جاري کند. دلیل 
فطرت است. بین دین داري وصدق درگفتار پیوند مستحکمي وجود دارد. به همین دلیل 
در اسالم مورد سفارش واقع شده. و اساس نظم و انسجام وآرامش هر جامعه اي با تقوات 
آن امکان پذیر است. به تعبیر دیگر این یك نوع درس است نیاز به آموختن دارد. و ما به 
عنوان مسلمان که پاي بند به دستورات دیني خود هستیم. می توانیم این درس را به خوبي 
از معلمین این مکتب بیاموزیم و معلمیني را که دین براي ما در این زمینه  معرفي کرده 

است عبارتند از:
از نظر قرآن اولّین معّلم راست گویــــــي خداوند متعال است. که  1 . :خداوند
با راستگویي و  َوَعْداًل(1 و کالم پروردگار تو  ْدًقا  قرآن می فرماید )َوتَّْت َكليَِمُت َربَِّك صيِ

عدالت به حّد تمام رسید.
آن ها  راستگویي   2 .الهي پیامبران  تمام  ویژگیهایي  از  یکي   :الهي پيامبران 
است. به دلیل داشتن همین ویژگي توانستند با موفّقیت رسالت الهي را به پایان برسانند. 
امام صادق در حدیثي می فرماید»إنَّ اهللَّ لَم یبَعث نَبِیًا إاّل بِِصدِق الَحدیث« 2 خداوند هیچ 
 پیامبري را بر نیانگیخت مگر با راستگویي، که یکي از نمونه هایي آن حضرت ابراهیم
يًقا نَّبيِيا( 3 در این کتاب، ابراهیم را یاد کن که  دِّ يَم إيِنَُّه َكاَن صيِ َتابيِ إيِْبَراهيِ است )َواْذُكْر فيِ اْلكيِ

او بسیار راستگو و پیامبر}خدا{بود. 
 3. اولياء الهي: اولیاء الهي کساني هستند که در اثر ایمان و اعمال صالح نزد خداوند

1 انعام /115
2 بحار االنوار ج71 ص2

3 مريم /41

درس بیست ونهم                                                         

راستگویی
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داراي مقام واالیي هستند و خداوند در قرآن یکي از ویژگي هایي آنان را راست گویي 
اديِقيَِي(1 اي کساني که  َمَع الصَّ َوُكوُنوْا  اتَُّقوْا اللهَّ  آَمُنوْا  َأيَها الَّذيِيَن  آن ها معرفی می کند)يا 

ایمان آورده اید از}مخالفت فرمان{ خدا بپرهیزید و با صادقان }راست گویان{باشید. 

آثار راست گویي
اگر راست گویي در زنده گی ما حاکم شود آثار و نتیجه بسیار خوبي براي ما دارد که به 

برخي از آن ها بطور اختصار اشاره می شود. 
الف. اعتماد و اطمينان: انسان موجود اجتماعي است به این معنا که هر انساني به 
دیگري نیازمند است و او به تنهایي نمي تواند تمام نیازمندي هایش را بر طرف سازد. رفع 
نیاز انسان بوسیله دیگران زماني امکان پذیر است که در بین مردم راست گویي حاکم باشد 
دُق  تا افراد به یکدیگر اعتماد و اطمینان کند. حضرت علي در حدیثي می فرماید)الصَّيِ
ذُب َفساُد ُكلِّ َشيٍء(2راست گویي سبب اصالح هرچیز و دروغ سبب  َصلُح ُكلِّ َشيءٍٍ ٍَالكيِ

فساد هرچیز می شود.
َلتيِ اَلي َعَلي الَيتيِ الثََّقُه  در حدیث دیگري می فرماید)َالَكذهّاُب َو الَيُت َسواٌء َفإنَّ َفضيِ
بيِهيِ َفإذا َل يوَثُق بيَِكلميِهيِ َفَقد َبَطَلت َحياُتُه(3 دروغگو و مرده یکسان است، زیرا برتري انسان 
زنده بر مرده همان اعتماد به او است هنگامي که به گفتار او اعتماد نباشد زنده بودن او 

بي اثر است.
ب. مایه آبرو وشخصيت: یکي دیگر از آثار راست گویي این است که این صفت در 
انسان باعث می شود درجامعه آبرو و شخصیت کسب کرده همیشه سربلند زنده گی کند. 
دق َفَمن َصَدَق ف َاقواليِهيِ َجلَّ َقدُرُه«4 بر تو باد به  حضرت علي می فرماید»َعَليَك بيِا الصِّ
راست گویي، زیرا کسي که در گفتارش صادق باشد مقام و منزلتش بزرگ می شود. درخت 

صدا قت هم زماني شکوفا می گردد که افراد جامعه صداقت را در خانه آموخته باشند.
ج. شجاعت و شهامت: از ویژگي هایي دیگري راست گویي این است که باعث شهامت 
انسان می گردد. افراد دروغ گو همواره در زنده گی با حالت ترس و نگراني از افشاشدن 
دروغ شان به سر می برد. اّما افراد راست گو در هرجا قدم می گذارد با شجاعت است در هر 

جا حرف می زند شهامت دارند.

1 توبه /911
2 شرح غرر آمدي ج1 ص281

3 همان ج2 ص139
4 شرح غرر الحکم ج4 ص296
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د. نجات ازگناه: یکي از فضایل اخالقـي که باعث نجات انسان از معصیت و گناه 
می شود راست گویي است به این معنا که افراد راست گو از اینکه ممکن است به خاطر 
دروغ گویي مجبور شود که به این گناه خود اعتراف کند از اول تصمیم می گیرد که هرگز 
سراغ این گناه نرود. شخصي خدمت پیامبر آمد و عرض کرد من گرفتار چهار گناه 
پنهاني )زنا، شرب خمر، دزدي و دروغ( هستم و هرکدام را شما بفرمایید به خاطر شما 
ترک می کنم حضرت فرمود دروغ را ترک کن. یك روزي آن شخص در معرض افتادن به 
دام زنا قرار گرفت فکر کرد که بعد از این عمل اگر دروغ بگویم پیمان خود را شکسته ام 
و اگر راست بگویم حد شرعي دارد. یك روز دیگري تصمیم به سرقت گرفت باز همین 
فکر براي او پیدا شد به خدمت پیامبر آمد عرض کرد یا رسول اهلل تمام راه هاي گناه را 

بر من بستي و من همه آن ها را ترک نمودم.1

فعاليت

1.اّولین معّلم صدق و راست گویي چه کسي است؟
2.چه ویژه گي باعث شد که پیامبران در انجام رسالت الهي موفّق گردند؟

3.در آیه شریفه قرآن کدام پیامبر به صداقت و راست گویي توصیف شده است؟

ارزش یابي

به سؤاالت ذیل پاسخ دهید
الف( راست گویي چگونه می تواند باعث اعتماد و اطمینان گردد؟

ب( چه رابطه اي بین راست گویي و شخصیت پیداکردن انسان وجود دارد؟
ج( رابطة راست گویي و نجات از گناه را چگونه تحلیل می کنید؟

1 شرح نهج البالغه ابن ابي الحدید ج6 ص357
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هدف: آشنایي شاگردان با ارزش راستي 
پرسش: راستي به چه معنا است؟

آشنا        راستي  ارزش  با  این درس  در  آشنا شدید.  راست گویـــي  با  در درس گذشته 
می شوید. 

راستي از نظر لغت به معناي استقامت، قوام و درست کاري است معادل این واژه در 
عربي صداقت است. تفاوتي که بین راست گویي و راستي وجود دارد این است که راست 
گویي صفت قول وگفتار است اّما راستي دایره وسیــع دارد شامل گفتار و رفتار هر دو 

می شود. که هرکدام در این درس توضیح داده می شود.
انواع راستي 

1. راستي درگفتار: خداوند متعال زبان را ) که یکي از اعضاي بسیار مهم در وجود 
انسان است( در اختیار انسان قرار داده تا بوسیله آن، آنچه که در نهاد انسان قرار دارد 
آشکار ساخته، شخصیت باطني خود را براي دیگران نشان دهد به تعبیر دیگر زبان بیان 
کننده چیزي است که در افکار و باطن انسان وجود دارد به همین جهت زبان را ترجمان 
دل گفته است و الزم است که انسان از این وسیله براي کارهایي خوب استفاده کند. یکي 
همواره  که  نماید  وکوشش  تالش  باید  انسان  است.  راست گویي  کارهایي خوب  آن  از 
گفتارش صادق باشد به این معنا که اگر با خدا حرف می زند و از او چیزي را می خواهد یا 
به خدا قول می دهد که اگر پیش از این گناه می کرد دیگر گناه نکند اگربا پدر و مادر حرف 
می زند به آن ها وعده می دهد، اگر با دوست و رفیق خود گپ می زند اگر با سایر افراد در 
مکتب؛ اجتماع حرف می زند. راست بگوید و به وعده های که می دهد عمل کند. آنگاه در 
جامعه، مکتب، خانه و از همه مهمتر نزد خدا اعتبار پیدا کرده مصداق این حدیث شریف 
دُقُه علي َقدريُِمُروهّتيِهيِ(1 ارزش مرد  تيِهيِ،َوصيِ مَّ قرار می گیرد که می فرماید )َقدُر الرَُّجليِ َعلي قََدريِهيِ

به اندازه همت او است و راستي او به اندازه انسانیتش. 
2. راستي در کردار: به این معنا که انسان هر کاري را انجام مي  دهد صادقانه   

انجام دهد دلیل اهّمیت این امر آن است که: 
الف- کار صادقانه به اعتبار انسان می افزاید و باعث می شود در خانواده، در جامعه به 

حیثیت و اعتبار او افزووده شود. 

1 نهج البالغه حکمت 47

درس سی ام                                                    

راستی
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انجام مي  دهیم مورد  داریم که هرکاري  باور  اعتقاد و  به عنوان یك مسلمان  ما  ب- 
محاسبه قرار می گیرد و انسان باید جواب گوي اعمال خود باشد. طبق آموزه هایي دین، 
راه  از  مي  آورد  بدست  که  روزي  و  رزق  بکوشد  که  است  این  انسان  وجایب  از  یکي 
حالل باشد زیرا انسان وظیفه دارد که هم خود را و هم خانواده خود را از گرفتار شدن 
در دام عذاب الهي حفظ بکند از باب مثال کسي که در ادارات دولتي  یا در فابریکه هاي 
خصوصي مصروف کار است. کار خود را به خوبي انجام دهد تا آن پولي که در مقابل کار 
خود دریافت مي  دارد پول حالل باشد در غیر این صورت هم خود معصیت کرده و هم 
گناه فامیل را به گردن گرفته است و در روز قیامت هم جواب گویي کار خود خواهد بود. 

هم جواب گویي فامیل که آن ها را به حرام خوري مبتال کرده است. 
عرصه هایي صداقت راستي 

 الزم است با بعضي مواردي که صداقت و راستي در آن ها مورد تأکید و سفارش دین 
مقدس اسالم است آشنا شویم و صداقت در آن عرصه ها از این جهت اهّمیت دارد که 
بسیاري از اختالفات خانوادگي بین زن و شوهر؛ والدین و فرزندان، نزاع هایي بین دوستان، 
همسایه؛ اجتماع و مشکالتي که در عرصه سیاسي در یك کشور به وجود مي  آیـــد بر 
مي  گردد به همین مسأله. اگر صداقت  به عنوان استوارترین بنیان دوستي در جا معه انساني 
حاکم گردد زمینة هرگونه مشکلي از بین خواهد رفت. براي پي بردن به اهمیت صداقت 
و راستي بعضي از عرصه هایي که صداقت مي  تواند نقش مهمي داشته باشد مورد اشاره 

قرار می گیرد.
الف- خانواده: خانه کانون پرورش وتربیت است در سعادت و خوشبختي یا شقاوت 
و بدبختي اعضاي یك خانواده، صداقت، نقش بسیار مهم دارد  روي این اساس یکي از 
سفارشات دین مبین اسالم این است که اعضاي خانواده باید با هم دیگر صادق باشند. 
مخصوصًا صداقت والدین، که فرزندان آن ها را الگویي خودشان می دانند و از آن ها پیروي 
می کنند بسیار مهم است. اگر زن و شوهر با هم  دیگر بر اساس صداقت زنده گی را پیش 
نبرند بین آن ها هیچ گاه اعتماد و صممیت به وجود نمي آید و نبود اعتماد زمینه بسیاري 
از اختالفات را به وجود می آورد نه تنها خود آن ها مشکالت فراوان پیدا می کنند که این 
مشکالت به اوالد آن ها نیز سرایت کرده، سالمت روحي و رواني آن ها را با مشکل مواجه 

می سازند به گونه  اي که خانه را دیگر جاي أمن براي زنده گی خودشان نمي  بینند. 
ب- اجتماع: در یك جامعه افراد مختلف با نیازهایي مختلف و تواناي هاي گوناگون 
زنده گی می کنند. استواري و پایداري آن جامعه به اعتماد افراد با یکدیگر بستگي دارد و 
اعتماد هم وقتي به وجود می آید که صداقت وجود داشته باشد. وقتي انسان در جامعه با 
صفت صداقت، شناخته شد. همه به او اعتماد می کند و سخن اورا درست می شمارد. در 
دق َفَمن  درس قبل با این حدیث آشنا شدید که حضرت علي می فرماید »َعَليَك بيِا الصِّ
َصَدَق ف َاقواليِهيِ َجلَّ َقدُرُه«1 بر تو باد به راست گویي، زیرا کسي که در گفتارش صادق باشد 

1 شرح غرر الحکم ج4 ص296
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مقام و منزلتش بزرگ می شود. درخت صداقت هم زماني شکوفا می گردد که افراد جامعه 
صداقت را در خانه آموخته باشند. 

اعضاي یك  به  تنها  می دانیم شکوفاسازی  و حکومت داري:  درعرصه سياست  ج- 
خانواده و افراد جامعه که به یکدیگر نیاز دارد محدود نمي  شود بلکه شامل حاکمان نیز 
می شود به این معنا که اعضاي حکومت باید با خودشان و مردمي که بر آن ها حکومت 
می کنند صداقت داشته باشند وقتي مردم صادقانه در انتخابات شرکت می کنند با نیت  پاک 
رییس جمهور یا نماینـدگان پارلمان را انتخاب می کنند در مقابل آن ها نیز با مردم صادق 
و راست باشند به شعارهایي که می دهند عمل کنند و از اعتماد مردم سوء استفاده نکنند. 
به داستان ذیل که یك نمونه بسیار کوچك از صداقت پیامبر با مردم است توجه کنید 
یکي از فرزندان پیامبر بنام ابراهیم از دنیا رفت، پس از مرگ او خورشید گرفت مردم 
فکر کردند که این خورشیدگرفتگي به خاطر مرگ ابراهیم اتفاق افتاده ولي پیامبر مردم 

را جمع کرد به آن ها اعالم نمود خورشید گرفتگي ربطي به مرگ فرزند من ندارد.1

فعاليت

 شاگردان درباره موضوعات ذیل باهم گفتگو نمایند
1.راستی درگفتار 

2. اهمیت صداقت درخانواده
3.رابطه صداقت وحساب روز قیامت

ارزش یابي

الف.حاکمان چگونه می توانند بامردم صداقت داشته باشند؟
ب.صداقت چگونه اعتبار انسان را دراجتماع افزایش می دهد؟

ج.اگر درخانواده صداقت وجود نداشته باشد چه مشکلی پیش می آید؟

کارخانه گی                   
آن هارا  رابطه  و  نکات  آن  گرفته  قرار  توجه  مورد  مهم  نکته  سه  ذیل  شریفه  آیه  در 

بنویسید.
اديِقيَِي(2  )َيا َأيَُّها الَّذيِيَن آَمُنوْا اتَُّقوْا اللهَّ َوُكوُنوْا َمَع الصَّ

1 سیره پیامبر ،محسن قرا ئتي ص42
2. سوره توبه /119
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هدف: آشنایي با معناي جهاد با نفس
پرسش ها

1. به نظر شما منظور از جهاد با نفس چیست؟
2. جهاد با نفس چه فایده دارد؟

شاید شما لفظ جهاد را زیاد شنیده باشید آیا فکر کرده اید که جهاد به چه معنا است؟ 
جهاد در لغت به معناي تالش و کوشش است. 

از نظر اصطالح جهاد عبارت است از مبارزه با دشمن، با دانستن معناي جهاد از نظر 
لغت و اصطالح حتمًا این سؤال در ذهن شما به وجود آمد که منظور از جهاد با نفس 
چیست؟ براي روشن شدن پاسخ این سؤال به توضیح ذیل توّجه نمایید: ما دو نوع دشمن 
داریم یکي دشمن بیرونی به طور مثال ما که در کشوري به نام افغانستان زنده گی مي-
 کنیم باید کشور های دیگر استقالل ما را احترام بگذارند به کشور ما حمله نکنند اگر یك 

کشوري حمله کرد براي ما جهاد و مبارزه بر علیه آن کشور متجاوز واجب است. 
دشمن دیگر دشمن درونی است که در وجود ما جاي دارد و با لشکر خود از درون بر 
ما حمله می کند و آن دشمن عبارت است از هواي نفس است. این دشمن بسیار خطرناک تر 
 از دشمن خارجي است. در یکي از جنگ ها بعد از پیروزي مسلمانان بر دشمن، پیامبر
 بعد از خواندن فاتحه، جهت شادي روح شهداء، به اصحاب و یاران  فرمود خداوند
رحمت کند قومي را که در جهاد اصغر پیروز شدند و جهاد اکبر، برآن ها باقي مانده است 
یکي از یاران عرض کرد یا رسول اهلل جهاد اکبر چیست؟ فرمود جهاد با نفس1 از این بیان 
متوّجه می شویم که پیروي کردن از هواي نفس بسیار خطرناک است. لذا خداند در 
لََّك َعن  قرآن پیروي کردن از هواي نفس را باعث گمراهي  می داند )َواَل َتتَّبيِعيِ الََْوى َفيضيِ

َسبيِيليِ الليِ(2 از هواي نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا بیرون می کند. 
ثمرات جهاد با نفس

همان گونه که مبارزه و جهاد با دشمن بیروني باعث می شود یك کشور از خطرات نا 
امني و... رهایی یابد. جهاد و مبارزه با دشمن دروني نیز فایده های زیادي براي ما دارد که 

در احادیث و روایات به خوبي بیان گردیده.
1 نهج البالغه خطبه 230

2  سوره ص/26

درس سی ویکم

جهاد با نفس
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1. محوعادت بد: رسول گرامی اسالم فرمود است »جهاد با نفس عادت بد را از 
بین مي  برد«

فرا      را حکمت  با نفس دل  »با جهاد  فرمــــود   باز آن حضرت 2. حکمت دل: 
مي گیرد«

3. پاک شدن نفس: حضرت علي فرمود »با خواهش نفست پیکار کن تا نفست 
پا کیزه شود«                                                

بردارنده همة خوبي هایي دنيا وآخرت: از حضرت رضا سؤال شد چه  4. در 
کاري همه خوبي هاي دنیا و آخرت را در بر دارد؟ فرمود مخالفت با نفس.

با نفس  با حق مخالفت  رسول خدا فرمود »راه موافقت  با حق:  5. راه موافقت 
است«

الگوي جهاد با نفس
مردی درشت استخوان و بلندقامت که اندامی ورزیده و چهرة آفتاب خورده داشت و 
زد و خوردهای میدان جنگ یادگاری بر چهره اش گذاشته و گوشة چشمش را دریده بود، 
بازاری در  از بازار کوفه می گذشت. از طرف دیگر، مردی  با قدم های مطمین و محکم 
دکانش نشسته بود. او برای آنکه موجب خنده رفقا را فراهم کند، مشتی زباله به طرف آن 
مرد پرت کرد. مرد عابر بدون اینکه خم به ابرو بیاورد و توجه کند، همان طور با قدم های 
محکم و مطمئن به راه خود ادامه داد. همین که دور شد یکی از رفقای مرد بازاری به او 

گفت: هیچ شناختی این مرد عابر که تو به او اهانت کردی کی بود؟
نه، نشناختم! عابری بود مثل هزارها رهگذر دیگر که هر روز از جلو چشم ما عبور 

می کنند، مگر این شخص کی بود؟
عجب! نشناختی؟ این عابر همان فرمانده و سپهساالر معروف، )مالك اشتر نخعی( بود. 
عجب! این مرد مالك اشتر بود؟! همین مالکی که دل شیر از بیمش آب می شود و نامش 

لرزه بر اندام دشمنان می اندازد؟ بلی مالك خودش بود.
ای وای به حال من!  این چه کاری بود که کردم االن دستور خواهد داد که مرا سخت 
تنبیه و مجازات کنند.  همین حاال می روم و دامنش را می گیرم و التماس می کنم تا مگر 
از تقصیر من صرف نظر کند. به دنبال مالك اشتر روان شد. دید او راه خود را به طرف 
مسجد کج کرد. به دنبالش به مسجد رفت، دید به نماز ایستاد. منتظر شد تا نمازش را 
سالم داد. رفت و با تضرع و زاری خود را معرفی کرد و گفت: من همان کسی هستم که 
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نادانی کردم و به تو جسارت نمودم. 
مالك:  ولی من به خدا قسم! به مسجد نیامدم مگر به خاطر تو؛ زیرا فهمیدم تو خیلی 
نادان و جاهل و گمراهی، بیجهت به مردم آزار می رسانی. دلم به حالت سوخت، آمدم 
درباره تو دعا کنم و از خداوند هدایت تو را به راه راست بخواهم. نه، من آن طور 

قصدی که تو گمان کرده ای دربارة تو نداشتم. 

فعاليت

و  بحث  اکبر  جهاد  درباره   پیامبر مورد حدیث  در  نفری   4 گروپ های  در  شاگردان 
گفتگو نمایند.

ارزش یابي

جهاد با نفس به چه معنا است؟
جمالت ذیل را تکمیل کنید
الف- با جهاد با نفس...

ب- راه موافقت...
ج- ...تا نفست پاکیزه شود

د- او را یك شخص بزرگوار ...

کارخانه گی

لََّك  درآیه)َيا َداُووُد إيِنَّا َجَعْلَناَك َخليِيَفًة فيِ اْلَْرضيِ َفاْحُكم َبْيَ النَّاسيِ بيِاْلَقِّ َواَل َتتَّبيِعيِ الََْوى َفُيضيِ
(1 هفت  َا َنُسوا َيْوَم اْليَِسابيِ يٌد بيِ لُّوَن َعن َسبيِيليِ اللَّيِ لَُْم َعَذاٌب َشديِ َعن َسبيِيليِ اللَّيِ إيِنَّ الَّذيِيَن َيضيِ

مطلب مهم ذکر شده بنویسید.

1. سوره ص آیه26



91

هدف: آشنایي شاگردان با ارزش و فضیلت حسن خلق 
پرسش ها

1. حسن خلق چیست؟
2. چگونه انسان می  تواند داراي اخالق نیکو گردد؟

حسن ُخلق یعني رفتار و گفتار نیکو، رفتار و گفتار خوب مانند یك کمند است و کسي 
که این کمند را دارد عالوه بر اینکه خودش از زنده گی لذت می برد. می تواند دیگران را در 

دام محبت خود اسیر سازد.
َباَلُة  رِّهيِ، َو اْلَبَشاَشُة حيِ     حضرت امیرالمؤمنین علی می فرماید: َصْدُر اْلَعاقيِليِ ُصْنُدوُق سيِ
. سینه عاقل صندوقچة راز اوست و خوش رویی دام دوستی است و برد  الََْودَّةيِ، َو االيِْحتيَِماُل َقْبُ اْلُعُيوبيِ

باری، گورگاه زشتي ها.
1. معناي حسن خلق: شخصي از امام صادق پرسید معناي حسن خلق چیست؟ 

حضرت فرمود: معناي حسن خلق این است که:
الف - نرمخو و مهربان باشي  

ب- گفتارت  پاکیزه و مؤّدبانه باشد
ج- و با چهره باز و گشاده با برادرانت )مردم( برخورد کني1 

یکي از صفات بارزي که قرآن براي پیامبر اسالم ذکر می کند) که با آن صفت بارز 
توانست رسالت خود را به خوبي انجام داده مردم را به سوي دین اسالم جذب کند( گشاده 
رویي آن حضرت بود که خداوند در قرآن می فرماید )َفبيَِما َرْحٍَة مَِّن اللهّيِ ليِنَت لَُْم َوَلْو 
وْا ميِْن َحْوليَِك(2 پس به ]برکت[ رحمت الهی با آنان نرمخو ]و پرمهر[  ا َغليِيَظ اْلَقْلبيِ اَلنَفضُّ ُكنَت َفظًّ

شدی و اگر تندخو و سخت دل بودی قطعا از  پیرامون تو پراکنده مي  شدند.

اهّميت حسن خلق در خانواده
 سعدبن معاذ در زمان رسول خدا زنده گی می کرد وقتي از دنیا رفت. پیامبر گرامي اسالم
با پاي برهنه در تشییع جنازه او شرکت فرمود با دستان مبارک از زیر تابوت او گرفت خود 
آن حضرت شخصاً جنازه او را در بین قبر گذاشت. خاک را بر روي قبر او ریخت مادر 
سعد همه این صحنه ها را تماشا مي  کرد نزدیك قبر فرزندش آمد گفت فرزندم بهشت بر 

1 معا ني االخبار صدوق ص253
2 آل عمران /159

درس سی ودوم 

حسن خلق
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تو گوارا باشد پیامبر از او سؤال کرد تو به چه دلیل می گویي بهشت بر او گوارا باشد؟ 
مادر سعد گفت معلوم است کسي که رسول خدا در تشییع جنازه او اشتراک ورزد خود 
شخصاً او را در بین قبر بگذارد او بهشتي است پیامبر فرمود او هم اکنون تحت فشار 
شدید قبر قرار دارد وقتي پیامبر با اصحاب به خانه برگشتند اصحاب سؤال کردند یا 
رسول اهلل شما شخصاً در تشییع جنازه سعد اشتراک ورزیدید بر بدن او نماز خواندید او را 
در قبر گذاشتید با همه این کارها که در مورد هیچ کس سابقه نداشت فرمودید او تحت فشار 
قبر قرار دارد حضرت فرمود  به خاطر بد اخالقي که در خانه با خانواده اش داشت آن 

بد خلقي سبب آن فشار گردید.1
راه های بدست آوردن حسن خلق: حضرت علي در حدیثي مي  فرماید حسن خلق 

از سه راه بدست می آید2 
الف- انسان از کارهاي حرام دوري کند. 

ب- رزق و روزي حالل بدست آورد. 
ج- براي خانواده خود آسایش را فراهم آورد.  

معلومات ویژه
جمعي نزد رسول خدا نشسته بودند تا هر کدام از اخالق پیامبر بهره اي ببرند از 
بهشت، رحمت الهي و حسابرسي قیامت سخن به میان آمد پیامبر فرمود هر کس داراي 
سه صفت باشد خداوند در روز قیامت حساب او را آسان می گیرد و او را وارد بهشت 
ساخته از رحمت واسعه خود بهره مند می سازد شاگردان سؤال کردند آن سه صفت چیست؟ 
فرمود عطا کني به کسي که تو را محروم کرده )پیوند با کسي که از تو بریده( ببخشي کسي 

را  که به تو ستم کرده.3

فعاليت

نفری گفتگو  شاگردان دربارة اهمیت حسن خلق در خانواده و جامعه در گروپ های 3 
نمایند.

ارزش یابي

1. راه های تحصیل حسن خلق از نظر روایات کدام ها اند؟
امام صادق در معناي حسن خلق فرمود: گفتارت...

1 داستانهاي بحار االنوارج2ص۸9-90
2 بحار االنوار ج71 حدیث 63ص394

3 تفسیرمجمع البیان ج10ذیل آیه ۸سوره انشقاق
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هدف: آشنایي با معنا و مفهوم سخاوت
پرسش  ها

1. سخاوت به چه معنا است؟
2. انسان هاي سخاوتمند چه ویژگي هاي دارند؟

توکز محنت دیگران بي غمي          نشاید که نامت نهند آدمــي
به  رسیدگي  و  مردم نوازي  بخشندگي،  از  است  عبارت  سخاوت  سخاوت:  معناي 
انساني سخاوت مند و جوان مرد گفته می شود که به شکرانه قدرت و توان  بینوایان،1 به 

مالي، بدني و عاطفي که خداوند سبحان داده است به دیگران خیري برساند. 
  اي صاحب کرامت شکرانه سالمت        روزي تفّقدي کن، درویش بینوا را 

تأکید  مورد  بسیار  روایات  و  احادیث  در  که  است  اخالقي  از صفات  یکي  سخاوت 
قرار گرفته است حضرت علی می فرماید}السخاء خلق االنبياء، سخاوت خصلت وشیوه 
پیامبران گرامی است2{باارزش ترین وبهترین سخاوت آن است که درهنگام ضرورت ونیاز 

انجام گیرد باز حضرت می فرماید}خري السخاء ما صدف موضع احلاجت3{
 نمونه ای از سخاوت رسول گرامی اسالم

علیبن ابیطالب، از طرف پیغمبراکرم، مامور شد به بازار برود و پیراهنی برای 
پیغمبر بخرد. رفت و پیراهنی به دوازده درهم خرید و آورد. رسول اکرم پرسید: این 
را به چه مبلغ خریدی؟. به دوازده درهم. این را چندان دوست ندارم، پیراهنی ارزانتر از 
این می خواهم، آیا فروشنده حاضر است پس بگیرد؟ نمیدانم یا رسول اهلّل. برو ببین حاضر 
می شود پس بگیرد. علی پیراهن را با خود برداشت و به بازار برگشت. بفروشنده فرمود: 
پیغمبر خدا، پیراهنی ارزانتر از این می خواهد، آیا حاضری پول ما را بدهی و این پیراهن 
را پس بگیری؟ فروشنده قبول کرد و علی پول را گرفت و نزد پیغمبر آورد. آن گاه رسول 
اکرم و علی با هم به طرف بازار راه افتادند؛ در بین راه چشم پیغمبر به کنیزکی افتاد که 
گریه می کرد. پیغمبر نزدیك رفت و از کنیزک پرسید: چرا گریه می کنی. )اهل خانه به من 

1 دهخدا ماده سخي
2  غررالحکم شماره ۸436
3 غررالحکم شماره ۸650

درس سی وسوم

سخاوت
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چهار درهم دادند و مرا برای خرید به بازار فرستادند؛ نمی دانم چطور شد پول ها گم شد. 
اکنون جرأت نمی کنم به خانه برگردم . رسول اکرم چهار درهم از آن دوازده درهم را 
به کنیزک داد و فرمود: هرچه می خواستی بخری بخر و به خانه برگرد. و خودش به طرف 
بازار رفت و جامه ای به چهار درهم خرید و پوشید. در مراجعت برهنه ای را دید، جامه 
را از تن کند و به او داد. دو مرتبه به بازار رفت و جامه ای دیگر به چهار درهم خرید و 
پوشید و به طرف خانه راه افتاد. در بین راه باز همان کنیزک را دید که حیران و نگران و 
اندوهناک نشسته است، فرمود: چرا به خانه نرفتی؟ یا رسول اهللّ! خیلی دیر شده می ترسم 
مرا بزنند که چرا این قدر دیر کردی. بیا با هم برویم، خانه تان را به من نشان بده، من 
وساطت می کنم که مزاحم تو نشوند. رسول اکرم به اتفاق کنیزک راه افتاد همین که 
به پشت در خانه رسیدند کنیزک گفت: همین خانه است )رسول اکرم از پشت در با 
آواز بلند گفت :)ای اهل خانه سالم علیکم. )جوابی شنیده نشد. بار دوم سالم کرد، جوابی 
لُم َعَلْيَك يا َرُسوَل اللهّيِ َوَرْحَُةاللهّيِ َوَبركاُتُه.  نیامد. سومین بار سالم کرد، جواب دادند(:  َالسَّ
چرا اول جواب ندادید؟ آیا آواز ما را نمیشنیدید؟ چرا همان اول شنیدیم و تشخیص 
دادیم که شمایید. پس علت تأخیر چه بود؟ یا رسول اهللّ! خوشمان می آمد سالم شما را 
مکرر بشنویم، سالم شما برای خانه ما فیض و برکت و سالمت است. این کنیزک شما دیر 
کرده، من اینجا آمدم از شما خواهش کنم او را مواخذه نکنید یا رسول اهلّل!  به خاطر مقدم 
گرامی شما، این کنیز از همین ساعت آزاد است. پیامبر گفت: خدا را شکر! چه دوازده 

درهم پر برکتی بود، دو برهنه را پوشانید و یك برده را آزاد کرد. 

دست سخاوتمند
حاتم طایی به سخاوت مندي مشهور بود مّدت ها بعد از مرگ او باراني شدیدي بارید 
قبر او در معرض خطر سیل قرار گرفت به گونه اي که نزدیك بود سیل قبر او را ویران 
سازد پسرش خواست بدن او را بیرون آورده درجاي دیگري دفن نماید تا از خطر سیل 
نجات پیدا کند وقتي قبر او را باز کرد دید تمام بدن او متالشي شده به جز دست راستش 
مردم تعّجب کردند که چگونه دست راست  او سالم مانده است؟ یك انسان متدیني که از 
آنجا گذر مي  کرد گفت: تعّجب نکنید حاتم با این دست عطاي بسیار به بیچارگان داده و 

سالمت ماندن دست او نتیجه همان سخاوت و بخشش است.1
1  پند های جا ویدان ،محمد محمدي اشتهار دي ص157
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فعاليت

شاگردان درگروه های 3 درباره سخاوت باهم بحث نمایند.

ارزشيابي

در جمالت ذیل جا هایي خالي را تکمیل کنید.
الف- سخاوت مو جب ..........
ب- ......تخم دوستي می افشاند

ج- بهترین انسان.....سخاوتمندان است
د-....درخت خرد مندي است

کارخانه گی

در بارة سخاوت مقاله ای در 5 سطر بنویسید.
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هدف: آشنایي با ارزش عّزت نفس
پرسش  ها

1. معناي عّزت چیست؟
2. انسان چگونه مي  تواند عّزت نفس خود را حفظ کند؟

معناي عّزت: عّزت به معناي صالبت؛ استواري، و نفوذ ناپذیري است. عّزت نفس به 
این معنا است که اگر انسان گرفتار فقر شد با دراز کردن دست نیاز به کسي آبرو و شرف 
خود را زیر پا نگذارد. اگر انسان مواجه شد با یك انسان بد زبان، فّحاش و کم شخصیت 

خود را با او روبرو نسازد تا آبروي او را ببرد. 
قيمت انسان: حضرت علي درباره جایگاه و ارزش وجــــــود انسان چنین بیان 
ُكم ثٌََن االهّ اجَلنهَّة َفل َتبيِيُعوها االهّ بيِها(1 بدانید که براي جان و وجود   می فرماید)أنهُّه َليَس لنُفسيِ

شما قیمت و بهاي جز »بهشت« نیست آگاه باشید و خود را جز به بهشت نفروشید.
عّزت و آزادي: خداوند به انسان هم عّزت داده است و هم نیروي اراده و اختیار 
تا آزاد زنده گی کند زیر بار ذلّت و خواري نرود اگر کسي عّزت خود را زیر پا گذاشت 
آزادي خود را نیز از دست مي  دهد حضرت علي مي  فرماید )َوَأكريِم َنفَسَك َعن ُكلِّ َدنيِيٍة 

َوضًا َوال َتُكن َعبَد َغرييِ َك عيِ ا َتبُذُل ميِن َنفسيِ َوإن َسا َقتَك إَلي الهَّرغا ئيِب يَِفايِنََّك َلن َتعتاَض بيِ
ًا(2و گرامي دار نفست را از هر پستي و خواري، هرچند تو را به نعمت هاي بي  َك َوَقد َجَعَلَك الُل ُحرهّ
شماري برساند، زیرا هرگز در برابر آنچه از عزّت خود از دست مي  دهي قیمتي نخواهي یافت و بنده اي 

دیگران نباش که خدا تو را آزاد آفریده است.
 قطرات آبرو: گوهر وجود انسان خیلي ارزش دارد ولي گاهي انسان آن گوهر را با 
قیمت بسیار ارزان از دست مي  دهد با یك بار دراز کردن دست نیاز به سوي کسي آبروي  
چندین ساله خود را از دست مي  دهد حضرت علي یك جمله بسیار زیباي دارد که 
ُرُه(3 آبروي تو جامد است و با  نَد َمن ُتقطيِ ؤال َفانُظر عيِ ُرُه السهّ مي  فرماید: )ماُء َوجهيَِك جاميٌِد ُتقطيِ

سؤال و درخواست، قطره قطره مي  ریزد. بنگر که قطرات آبرو را پیش چه کسي مي  ریزي؟

1 نهج البالغه حکمت 456
2 هج البالغه نامه 31
3 خمان حکمت346

درس سی وچهارم  

عّزت نفس
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و  کردن  دراز  دیگران  سوي  به  نیاز  دست  که  مي  دهد  نشان  شریف  حدیث  دو  این 
خواستن مانند یك چاه است که اگر انسان در این چاه خود را انداخت باید با ریسمان 
دیگران بیرون بیاید زیرا که انسان با این کار عّزت خود را در همان چاه دفن کرده وکرامت 

خود را به قیمت خواستن از دیگران فروخته است. 
به آبروي، اگر بي نان بمانم        بسي بِه زان که نان زدو نان خواهم

قرار  شدید  تنگ دستي  در   اسالم پیامبر  اصحاب  از  یکي  عّزت:  معّلم   پيامبر
گرفت. روزي زنش به او گفت برو پیش پیامبر و از او تقاضاي کمك کن همین که آن 
مرد پیش پیامبر آمد قبل از آن که چیزي از رسول خدا بخواهد آن حضرت فرمود: هر 
کس چیزي از ما بخواهد به او می دهیم اّما اگر عّزت خود را حفظ کند خداوند او را 
بي نیاز خواهد کرد. آن مرد خیال کرد حتمًا منظور پیامبر من هستم به خانه برگشت 
زنش گفت تو باید مشکل خود را به پیامبر مي  گفتي بار دوم که آمد باز همان کلمه 
را از رسول خدا شنید  تا سه بار این کار تکرار شد سپس آن مرد پیش یکي از دوستان 
خود رفت تبري را از او امانت گرفت به صحرا رفت تا شب هیزم جمع کرد شب که آمد 
آن را به پنج سیر آرد فروخت. چند روز این کار را تکرار کرد تا سر انجام توانست یك 
تبر خریداري کند بعد از مدتي یك شتر خرید بعد از مدتي یکي از ثروتمندان بزرگ شد 
 صحبت کرد حضرت روزي دوباره نزد رسول خدا آمد کل ما جرا را با آن حضرت
بي نیازي نشان دهد  ما چیزي بخواهد مي  دهیم ولي هر کس  از  فرمود من گفتم هر که 

خداوند خودش او را بي نیاز می گرداند.1

حکایت ویژه
شخصي بنام عبداهلل بن حذافه یکي از یاران بسیار شجاع و دالور رسول گرامي اسالم 
بود. او در یکي از جنگ  ها که بین مسلمانها با رومیان صورت گرفت همراه هشتاد نفر 
دیگر اسیر شدند یك روز اسیران را نزد پادشاه روم بردند قیصر به عبداهلل گفت اگر دین 
مسیحیت را قبول کني تو را آزاد می کنم. او نپذیرفت قیصر دستور داد روغن را در یك 
دیگ داغ کردند سپس یکي از اسیران را در بین دیگ گذاشتند تمام گوشت هاي بدن او از 
استخوانش جدا گردید دوباره به عبداهلل پیشنهاد کرد که از دین خود دست بردار وگرنه تو 
را هم در بین دیگ روغن مي  گذاریم او قبول نکرد او را نزدیك دیگ روغن آورد اشك 
او جاري شد قیصر گفت چرا گریه مي  کني؟ عبد اهلل گفت گریه از ترس مرگ نیست بلکه 

1 كتاب اخالق در نهج البالغه ص160
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گریه ام براي این است که کاش به اندازه موهاي بدنم جان مي  داشتم که در راه دین اسالم 
فدا مي  کردم قیصر از شجاعت عبداهلل شگفت زده شد گفت اگر پیشنهادم را بپذیري دخترم 
به همسري تو در مي  آورم عبداهلل نپذیرفت گفت اگر سرم را ببوسي تو و تمام اسیران را 
آزاد مي  کنم گفت حاال که آزادي دیگران با آن فراهم مي  شود حاضرم این کار را بکنم. این 

کار را کرد زمینة آزادي خود و دیگران را فراهم کرد1
فعاليت

1. عّزت به چه معنا است؟ چه رابطه بین عّزت و آزادي وجود دارد؟ شاگردان در 
گروهای سه نفری گفتگو نمایند و جواب های مناسب را یاداشت کنند.

پیدا  را  جواب  و  نموده  گفتگو  نفری  دو  شاگردان  کیست؟  عزت  معلم  بهترین   .2
نمایند.

ارزش یابي

جاي خالي را در جمالت ذیل کامل کنید
الف- بریدن طمع از آنچه ...

ب- کنترل خشم...
ج- ...ترین عّزت است

د- ...الهي موجب عّزت است

کارخانه گی

ترجمه آیات ذیل را بنویسید
نَدُهُم اْلعيِزََّة َفإيِنَّ العيِزََّة لليِهّيِ َجيِيًعا«2   )1(»َأَيْبَتُغوَن عيِ

)2(»َمن َكاَن ُيريِيُد اْلعيِزََّة َفليِلَّهيِ اْلعيِزَُّة َجيِيًعا«3 

1 اسد الغا به ج3ص143
2. سوره نساء/139
3. سوره فاطر/10
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هدف: آشنایی با اخالق در خانواده
پرسش: معنای اخالق در خانواده چیست؟

خانواده یکی از نهادهای اساسی پنج گانه1 در اجتماع است. خانواده تشکیل یافته از 
شبکه ای از نقش ها وموقعیت ها است. این شبکه تشکیل یافته از نقش پدر، مادر، فرزند، 
خواهر و برادر است. خانواده کوچك ترین واحد اجتماعی است که کارکردهای زیادی 
دارد که یکی از این کارکردها شخصیت سازی است. اعضای خانواده در هنگام تعامل 
و  بایدها  همان  قواعد  این  می  کنند.  پیروی  قواعدی  از  بناچار  یکدیگر  با  ارتباط شان  و 

نباید هایی هستند که زندگی خانوادگی افراد را تنظیم می  کنند. 
در دین اسالم نیز این قواعد)بایدها و نبایدها( مورد تاکید قرار گرفته است. بخشی از 
این قواعد  مانند وجوب نفقه زن بر شوهر، در فقه مورد بحث قرار می  گیرد اما بخشی از 

این بایدها و نبایدها در علم اخالق ارائه می  شود. 
از منظر علم اخالق بایدها و نبایدها در محیط خانواده گاهی ناظر بر روابط زن و شوهر 
است و گاهی ناظر به روابط والدین با فرزندان است. در این درس به بایدها و نبایدهای 

اخالقی ای اشاره می  شود که روابط زن و شوهر را نشانه می  گیرد. 
از نظر اسالم نهاد خانواده، کانون تربیت، مرکز شکل گیری شخصیت است که استوانه 
اصلی آن زن و شوهر است. زن و شوهر با رعایت اخالق می  توانند زمینه تربیت فرزندان 
صالح را برای اجتماع فراهم سازند. اگر زن و شوهر در خانه نسبت به یکدیگر با اخالق 
اسالمی و انسانی رفتار ننمایند، پیامد آن آفت هایی است که نه تنها دامنگیر خودشان شده، 
که آثار زیان بار آن متوجه جامعه هم خواهد شد. زیرا فرزندانی که در چنین خانواده که 
نه تنها اخالق در آن وجود نداشته  که بارها شاهد بی احترامی پدر و مادر به یکدیگر بوده 

وآن ها نیز با همان خلق و خوی بزرگ شده همان رفتار را عملی می سازند.
اصول  حاکم بر روابط زن و شوهر

اصل تساوی
یکی از اصول اساسی حاکم برروابط زن و شوهر رابطه تساوی در برقراری روابط بین 
زن و شوهر است. از نظر اسالم نه مردساالری درست است و نه زن ساالری. بلکه زن و 

گانه عبارت اند از: نهاد سیاست، نهاد آموزش، نهاد اقتصادی، نهاد دین و نهاد خانواده.  1 نهادهای اساسى پنج 

اخالق خانواده)1(

درس سی وپنجم
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شوهر از موضع برابر نسبت به همدیگر تعامل داشته باشند. این مساله در قرآن کریم نیز 
َدٍة؛ اوست آن کس که شما را  مورد تاکید قرار گرفته است: »ُهَو الَّذيِي َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواحيِ
از نفس واحدی آفرید.« طبق منطق قرآن  هیچ کدام از زن و مرد نمی  توانند خود را بهتر از 
دیگری بدانند زیرا هر دو از یك چیز آفریده شده اند و ارتباط شان با یکدیگر باید به گونه 

مساوی باشد. 

اصل مودت و دوستی
زندگی زن و شوهری بر مبنای دوستی و مودت باید بنیان نهاده شود. در قرآن کریم 
ازدواج مایه آرامش معرفی شده است، خداوند در قرآن کریم می  فرماید: »َوميِْن آَياتيِهيِ َأْن 
ُكْم َأْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا إيَِلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مََّودًَّة َوَرْحًَة؛ و از نشانه های او اینکه  َخَلَق َلُكم مِّْن َأنُفسيِ
از ]جنس[ خودتان همسرانی برای شما آفرید تا با آن ها آرام گیرید و میانتان دوستی و رحمت قرارداد«1 

زن و شوهر باید مودت و دوستی را مبنای روابط خویش قرار دهند.

اصل تقسيم کار 
زن  زنده گی میان  و  خانه  کارهای  تقسیم  طرفین،  حقوق  مراعات  بارز  نمونه های  از 
و شوهر است. در حاالت و سیره رسول خدا نقل شده است که آن حضرت در 

کارهای خانه، به همسرانش کمك میکرد«2
 ،و فاطمه زهرا در زنده گی مشترک میان حضرت علی حضرت رسول 
کارهای بیرون خانه و درون خانه را بین آن ها تقسیم کرد، دختر بزرگوار پیامبر از این 
تقسیم کار بسیار خرسند گردید. به ویژه که می دید با تخصیص کارهای داخل خانه به وی، 
از برخورد با مردان و نامحرمان در بیرون از خانه و هم صحبت شدن با آنان دور می ماند 

و این برای حیا و عفاف زن مناسب تر است.«3

اصل درک متقابل
یکی از مشکالت اساسی بین بسیاری از زن و شوهر ها این است که نمی  توانند    
همدیگر را درست درک کنند. بسیاری اوقات زن یا شوهـــر در حاالتی قرار دارند که 
نمی  توانند به خواسته طرف مقابل خود درست پاسخ دهد. در چنین حاالتی باید زن یا 

شوهر باید به حالت روحی طرف مقابل خود توجه داشته باشد. 
1 سوره روم/21

2 بحار االنوار، ج 16، ص 227
3 وسائل الشیعه ، ج 14، ص 123
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روزی امیرالمؤ منین به فاطمه گفت: آیا چیزی در خانه برای خوردن داریم؟ 
فاطمه گفت: سوگند به کسی که پدرم را به نبوت و تو را به وصایت برگزید چیزی 
در منزل نیست تا برای شما آماده کنم و دو روز است که چیزی در منزل نبوده است..... 
امام علی گفت: ای فاطمه! چرا نگفتی تا چیزی برای شما تهیه کنم؟ فاطمه گفت: 

یا اباالحسن! من از خداوند شرم دارم که شما را به آنچه توان نداری وادار کنم.
چون میدانستم توانایی خرید چیزی را نداری در خواستی نکردم.1

                                                                                                                                             
فعاليت

شاگردان به صورت گروه های 4 نفره در باره اصول حاکم بر روابط زن و شوهر با هم دیگر 
گفتگو نمایند!

                                                                                                                                         
ارزش یابي

1. اصل مودت به چه معناست؟
2. اصل تقسیم کار را توضیح دهید!

3. سیرة حضرت زهرا چگونه اصل درک متقابل را بیان می  کند؟

کارخانه گی

درباره اهمیت جایگاه خانواده 6 سطر بنویسید!

1 بحاراالنوار، ج 43، 94
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هدف: آشنایی با اهّمیت رعایت اخالق در خانواده
پرسش: درباره رابطه والدین و فرزندان چه می دانید؟

اخالق خانواده گاهی ناظر به رابطه زن و شوهر است و گاهی ناظر به تنظیم روابط 
بین والدین و فرزندان است. در این درس بایدها و نبایدهای حاکم بر روابط والدین و 

فرزندان مورد بررسی قرار می  گیرد.
پدر و مادر حقوقی دارند که فرزندان باید آن ها را رعایت کنند اما از طرف دیگر والدین 
نتیجه  حقوق و وظایف والدین و  نیز دارند. در  به فرزندان شان مسئولیت هایی  نسبت 
فرزندان دوطرفی است. یعنی هم فرزندان بر گردن پدر و مادر حق دارند و هم والدین بر 

فرزندان حقوقی دارند. 

وظایف والدین
تربيت صحيح: کودکان مهمترین سرمایه های زندگی و امید آینده در هر جامعه است. 
عوامل زیادی در شکل گیری شخصیت کودک نقش دارند. تلویزیون، مکتب، دوستان و 
خانواده از این عوامل اند. از میان این عوامل خانواده نقش بسیار اساسی و حیاتی دارد. 
خانواده در انتقال ارزش ها و میراث فرهنگی جامعه برای کودکان نقش بسیار اساسی دارد. 
حیاتی  بسیار  کودک  برای  شایسته  یك شخصیت  در شکل گیری  والدین  برخورد  نحوه 

است. نکته های تربیتی زیادی وجود دارد که در اسالم بر آن ها تاکید شده است. 

نکات تربيتی برخورد با فرزند 
1. گذاشتن نام نيکو: برخی والدین در نام گذاری دقت الزم را به خرج نمی  دهند. نام 
نیك و خوب تأثیر فراوان بر شخصیت فرزند دارد. در حدیثی آمده است: »نخستین حق 

فرزند بر  پدر گذاشتن نام نیکواست«1
دارد  آنان  تربیت  در  را  محوری  نقش  کودک  به  دادن  شخصیت  فرزند:  به  احترام   .2
ُنوا آداَبُهم ُيغَفُرَلُكم«2 فرزندان خود را احترام  پیامبر می  فرماید »َأكريُِموا َأواَل َدكSم َوَأحسيِ

1 المحجة البیضاء ج3ص123
2 مکارم االخالق ص223

درس سی وششم

اخالق خانواده)2(



103

کنید و به آن ها آداب را خوب یاد بدهید، تاخداوند شمارا ببخشد. یکی از نیازهای اساسی 
هر انسان نیاز به احترام از سوی دیگران است. اگر شخصی مورد بی  احترامی قرار گیرد 

از نظر روانی آسیب می  بیند. کودکان نیز از این قاعده مستثناء نیستند. 

1. فرق نگذاشتن: والدین باید عدالت را بین همه اوالد اعم از دختر و پسر رعایت 
«1 میان  نمایند. پیامبر می  فرماید: »إيِعدُلوا َبَي َأوالديُِكم َكما ُتيِبِّوَن َبيَنُكم فيِيى البيَِِّواللُّطفيِ
فرزندان خود در محبّت و نیکی عدالت و انصاف را رعایت کنید چنان چه دوست می  دارید 
آنان نیز با شما با عدالت رفتار نمایند. آتش بسیاری از اختالفات فرق گذاشتن در محبت 
بین فرزندان است. به صورتی که یکی از فرزندان را  والدین بیشتر دوست داشته باشند. 

این فرق گذاشتن از نظر تربیتی نادرست است. 

2. عدم مقایسه: یکی از مباحث اساسی در روانشناسی بحث تفاوتهای فردی است. 
تفاوتهای فردی به این معناست که هر انسان منحصر به فرد است و استعداد و تواناییهای 
هر انسانی متفاوت است. بنابراین مقایسه کردن بین فرزندان و حتی مقایسه فرزند خود با 

فرزندان دیگران ازنظر تربیتی کار درستی نیست. 

وظایف فرزندان در برابر والدین 
از  و  دارند  فرزندان  به  نسبت  عاطفی  تعلق  روانی  نظر  از  والدین  والدین:  به  نيکی 
فرزندان چشم داشت هایی دارند. بنابراین نیکی به والدین وظیفه اخالقی هر فرزند است. 
خداوند در قرآن کریم نیکی به والدین را در ردیف عبادت خداوند قرار داده است: 
»َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا إيِالَّ إيِيَّاُه َوبيِاْلَواليَِدْينيِ إيِْحَساًنا؛ پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید 
وبه پدر ومادر »خود«نیکی کنید«2 سوال این است که نیکی چیست و کدام اعمال مصداق نیکی 

هستند؟ با استفاده از روایات و آیات قران کریم اعمال زیر مصادیق نیکی هستند: 
1. تواضع در برابر پدر و مادر: خداوند در قرآن می فرماید: )َواْخفيِْض لََُما َجَناَح 

الذُّلِّ ميَِن الرَّْحَةيِ(3دوبال فروتنی خویش را از سر مهربانی در برابر آنان فرود آور.
سال  یك  جهاد  از  مادر  و  پدر  با  روز  یك  »همنشینی  می  فرماید   پیامبر همنشينی:   .2

1 حار االنوار ج104ص92
2 اسراء/23
3  همان/24
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برتراست«1
3. نگاه با عطوفت به پدر ومادر: رسول خدا می  فرماید »هر نگاه به پدرومادر ثواب 

یك حج کامل مقبول رادارد«2
پدرومادر  دارد که مطیع  را کسی  باالترین جایگاه  قیامت  پیامبر می فرماید»روز  4.اطاعت: 

باشد«3

فعاليت

شاگردان دربارة احسان به والدین گفتگو کنند! 

ارزش یابي

1. وظایف والدین در برابر فرزندان چیست؟
2. وظایف فرزندان در مقابل والدین کدام اند؟

جمالت ذیل را تکمیل کنید 
الف- پیامبر:اگر به آن ها وعده دادید.........

ب-دوست نداشت کسی.......
ج-دوبال فروتنی خویش را......

کارخانه گی

دربارة وظایف والدین یا فرزندان 6 سطر بنویسید!

1  بحار االنوارج74ص25
2 همان ص73

3  كنز العمالج16ص467 
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هدف: آشنایی با دیدگاه اسالم در بارة احترام انسان
پرسش: چرا به انسان ها احترام بگذاریم؟

 از بین همه موجودات و مخلوقات، انسان از همه برتر است به همین دلیل خداوند
او را جانشین خود در زمین قرار داده تا همان گونه که خداوند به همه مهربان است 
انسان هم به همه مهربان باشد. خداوند آمرزنده است. انسان ها هم یکدیگر را ببخشند، 
خداوند عیب هاي بندگان خود را مي  پوشاند انسان ها هم عیب هاي یکدیگر بپوشانند، 
خداوند توبه پذیر است انسان ها هم خطا و اشتباه یکدیگر را نادیده گرفته اگر طلب 
بخشش نمود او را ببخشد، خداوند به همه انسانها احترام گذاشته انسانها هم به یکدیگر 

را احترام بگذارند. 
برای  و  است  بخشیده  کرامت  او  به   که خداوند است  معنی  این  به  انسان  حرمت 
حیات انسان، آبرو و مال او حریمی ایجاد کرده که باید این حریم حفظ گردد و هدف تمام 
آموزش های دینی این است که حرمت انسان حفظ شود و حریم انسانیت شکسته نشود 
 و صرف انسان بودن انسان کافی است که به او احترام گذاشته شود. حضرت علی
فرمود: احترام انسان ها واجب است چون آن ها یا برادر دینی شما است و یا هم نوع شما. 
امام زین العابدین پیك محبت به انسان بود. هرجا بی کسی را می دید هرجا غریب، فقیر 
و مستمندی را می  دید که دیگران به آن ها توجه ندارند، به آن ها محبت می  کرد و آن ها را 
نوازش می  کرد و به خانه خودش می  آورد، روزی عده  ای جزامی را دید که همه از آن ها 
فرار می  کردند زیرا از سرایت بیماری شان می  ترسیدند. امام از آن ها دعوت کرد و آن ها 

را به خانه خود آورد و در خانه خود از آن ها، پرستاری کرد.
دالیل احترام انسان

در قرآن و احادیث به نکات بسیار قابل توّجه و ارزشمندي اشاره شده که اگر آن ها 
مورد توّجه و عمل قرار گیرد احترام همه انسانها حفظ شده و هیچ کس خود را برتر از 

دیگري نمي  داند تا به او بي احترامي کند. 
1. یک آفریدگار: همه انسان ها اعم از فقیر و غني، باسواد و بیسواد، سیاه و سفید و... 
آفریده خداي یکتا است خداوند در قرآن مي  فرماید )َذليُِكُم اللهُّ َربُُّكْم ال إيَِلَه إيِالَّ ُهَو َخاليُِق 
ُكلِّ َشيٍء(1 این است خداوند پروردگار شما، هیچ معبودي جز او نیست، آفریدگار همه چیز است. امام 
صادق در حدیثي می فرماید »من مي  بینم که آفرینش همه از خاک است، پدر همه آدم 

مادر همه حّوا، همه را یك خدا آفریده و همه بندگان اویند.2
1 سوره انعام/102

2 احتجاج ج2 ص۸3

درس سی و هفتم                                                     

حرمت انسان
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 2.آفرینش از یک چيز: خداوند در قرآن آفرینش همه انسان ها را از یك حقیقت 
َدٍة(1 اوست آن کس که شما را از نفس واحدي آفرید  مي داند )ُهَو الَّذيِي َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواحيِ

رسول گرامي اسالم هم در حدیثي مي  فرماید »اي مردم همه شما از آدمید وآدم از خاک است«2
3. کرامت: همان خدایی که همه انسان ها را از یك حقیقت آفریده به همه کرامت و 
شرافت داده است. کرامت تاجي است که خداي سبحان بر سر همه نهاده است در قرآن 
مي  فرماید )َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبنيِ آَدَم(3 و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم خداوند به درختان 
سرسبزي و گل داده آن ها هم سایه خود را بر سر هر کسي زیر آن ها قرار گیرد سایه بان قرار 
مي  دهد ماهم که خداوند تاج کرامت را بر سرمان نهاده است از سر کسي بر نداریم این تاج 
کرامتي که خداي سبحان بر سر ما نهاده است مانند یك دایره است که همه انسان ها در هر سّن 

و سالي، در هر موقعیت و شغلي، در هر شرایط زنده گی که باشند شامل مي  گردند. 
دین اسالم و احترام به انسان

از نظر اسالم احترام به انسان به قدري ارزش دارد که همه چیز چه آن هایی که به انجام 
آن دستور داده و چه آن هایی که دستور ترک آن را داده براي حفظ احترام انسان است. 

دستورات
چرا خداوند در قران دستور داده که به مردم حرف نیکو بگویید؟ )َوُقوُلوْا ليِلنَّاسيِ 
ُحْسنًا(4 براي اینکه با بدگویی حرمتش را از بین مي  بریم چرا گفته اگر کسي وارد مجلس 
ُحوا ف اْلََاليِسيِ َفاْفَسُحوا(5 زیرا که اگر وارد مجلس  شد او را جا دهید؟ )إيَِذا قيِيَل َلُكْم َتَفسَّ
شد جا نبود خجالت زده مي  شود. چرا گفته اگر به کسي صدقه دادید منّت ندهید؟ )اَل 
ِّ َوالَذى(6 زیرا با منت احترام او را از بین مي  بریم چرا گفته پاک  ُتْبطيُِلوْا َصَدَقاتيُِكم بِـالَْمن
دامني خود را حفظ کنید که رسول خدا فرمود »بهترین زینتي که خدا بندگان را با آن 
زینت بخشیده پاک دامني است«7 زیرا که انسان بي بندو بار خود را مورد سر زنش دیگران 
 خدا رسول  که  بزنید  حرف  کم  گفته  چرا  مي  برد  بین  از  را  خود  حرمت  داده  قرار 
می فرماید »سکوت باالترین عبادت است«8 زیرا که انسان با حرف زدن زیاد گرفتار غیبت، 

تهمت و... مي  شود که باعث شکسته شدن حرمت یك انسان می شود. 
منهيات: چرا خداوند از پرستش غیر خدا نهي کرده؟ )إيِنَّ الَّذيِيَن اتََُّذوْا اْلعيِْجَل َسيَنالُُْم 

1 سوره اعراف/1۸9
2 بحار االنوارج21ص13۸ ،كافي ج۸ص246

3 سورة اسراء /70
4 سوره بقره /۸3

5 سوره مجادله /11
6 س.ره بقره 264

7 نهج الفصاحه ص412 حدیث 4057
۸ همان ص471 حدیث4665
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ْنيا(1 آری کسانی که گوساله را ]به پرستش[ گرفتند به زودی  ْم َوذيِلٌَّة فيِ اْلَياةيِ الدُّ َغَضٌب مِّن رَّبِّهيِ
خشمی از پروردگارشان و ذلتی در زنده گی دنیا به ایشان خواهد رسید. این براي این است که 

کرنش در برابر غیر خدا باعث می شود انسان با پرستش غیر خدا احترام خود را از بین ببرد.
(2 اي کساني که  نِّ چرا از بدگماني منع کرده؟ )يا َأيَها الَّذيِيَن آَمُنوا اْجَتنيُِبوا َكثيِرًيا مَِّن الظَّ
ایمان آورده اید از بسیاري از گمان ها بپرهیزید. براي اینکه بدگماني باعث می شود انسان خود یا 

دیگران را بي احترامي کند. 
َقْوَل الزُّوريِ(3 و از سخن باطل )شهادت دروغ( بپرهیزید.  چرا گفته دروغ نگویید)َواْجَتنيُِبوا 

زیرا انسان با شهادت دروغ خود را در معرض تحقیر دیگران قرار می دهد.
يٍم(4 آدم پست عیب جو است و برای خبر چینی گام  اء بيَِنميِ اٍز مَّشَّ چرا گفته سخن چیني بد است؟ )َهمَّ

برمیدارد. این کار باعث می گردد دو نفر به یکدیگر بدگمان شده همدیگر را بي احترامي کند.
َزٍة(5 زیرا کسي که عیب دیگران را ذکر  چرا گفته عیب جوي نکنید)َويٌل لُِّكلِّ ُهَمَزٍة لَُّ

می کند براي این است که آبروي کسي را ببرد و به او بي احترامي کند. 
چرا از افشاي اسرار مردم نهي کرده؟ که پیامبر می  فرماید )هرگاه کسي سخن گفت 
آن یك راز و امانت است و افشاي آن خیانت در امانت است( دلیل این امر این است که 

با افشاي آن راز ممکن است مورد بي احترامي قرار بگیرد.
فعاليت

شاگردان در باره سؤاالت ذیل درگروه های 3 نفری گفتگو نمایند.
1.رابطه آفریدگار واحد با احترام انسان چیست؟

2.براي چه قرآن دستورداده است که نیکو سخن بگوییم؟
ارزش یابي

جمالت ذیل را تکمیل کنید
الف- زیرا انسان با شهادت دروغ.......

ب- زیرا کسي که عیب دیگران را ذکر می کند........
ج- .....همه شما از آدمید وآدم از خاک است

کارخانه گی

درباره آیه 70سوره اسراء پنج خط بنویسید 
1 اعراف /152

2 سوره حجرات/12
3 حج/30

4 سوره قلم/11
5 سوره همزه/1
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هدف: شناخت اهّمیت احترام به افراد بزرگتر 
پرسش: چرا افراد بزرگتر احترام بیشتر دارند؟

انسانها احترام بگذاریم ولي به کساني که سن شان  به ما می گوید به همه  دین اسالم 
پدر و  استاد،  مانند:  بسیاري  بزرگتر شامل  افراد  بگذاریم  بیشتر  احترام  است  ما  از  بیشتر 
مادر، پدرکالن و مادرکالن، افرادي که در جامعه ما زنده گی می کنند می شود. وحتا ما آن ها را 
نشناسیم به خاطر اینکه سّن آن ها از ما بیشتر است باید به آن ها احترام بگذاریم این مسأله از 
این جهت اهّمیت دارد که دین اسالم دین محبّت، عاطفه، مهرباني، فرو تني و تواضع است 
ما به عنوان مسلمان که به داشتن این دین افتخار می کنیم با رفتار احترام آمیز خود چهره دین 
خود را معرّفي می کنیم و هرکس از بر خورد محترمانه ما به اهمیت دین اسالم و دستورات 
انساني اش پي می برد و این احترام نسبت به کساني که سّن باالیی دارند مورد تأکید ویژه 
قرار گرفته پیامبر در حدیثي خانواده ها را به احترام پیران فراخوانده می فرماید )کهن سال 
در میان خاندانش، همانند پیامبر در میان اّمتش است(1 هر اندازه انسان، مخصوصًا جوانان 

بتوانند به کالنتر ها احترام بگذارند مایه عّزت و سر بلندي براي خودشان است.
دالیل اهميت احترام به بزرگترها در اسالم

در آیات و روایات  عالوه بر اینکه احترام گذاشتن به کالنترها مورد تأکید قرار گرفته 
به فوائدش نیز اشاره شده است. 

1. احترام به خداوند: انسانها همه آفریده شده خداوند سبحان است. و آن هایی که 
زودتر لباس انسانیت را از خداوند دریافت کرده احترام به آن ها احترام به خدایی است که 
 2) يَبةيِ اُلسليِميِ به او وجود بخشیده. پیامبر اسالم می  فرماید )ميِن إ جلليِ الليِ إجلُل ذيِي الشَّ

احترام به مسلمان سالخورده، احترام به خداوند است. 
يخيِ   امام صادق نیز در حدیثي می فرماید )إنَّ ميِن إجلليِ اللهّيِ َعزَّ َوَجل إجلَل الشَّ
الَكبيِرييِ( 3 فرمود از احترام خداي عزوجل احترام پیر سالمند است و به همین دلیل است 
که وقتي خداوند از حقوق پدر و مادر در قرآن سخن می گوید براي دوران کهن سالي آن ها 
َمآ ُأفٍّ َواَل  َلُهَما َفَل َتُقل لَُّ َبَ َأَحُدُهَما َأْو كيِ نَدَك اْلكيِ دستور خاصي مي  دهد )إيِمَّا يْبُلَغنَّ عيِ

1 كنزالعمال ص664
2 الکافي ج2 ص165 حدیث 1

3 كافي ج2،ص65۸

درس سی وهشتم

احترام بزرگترها
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َما َقْواًل َكريِميًا(1 زماني که یکي از پدر و مادر یا هر دو به سن پیري رسیدند اف به  َتْنَهْرُهَما َوُقل لَُّ
آن ها نگویید و آن ها را از خود نرنجانید و با قول کریمانه با آن ها سخن بگویید. 

2. احترام به پيامبر: پیامبر اسالم احترام به یك انسان سالمند را احترام به خود 
مي  داند )إنَّ ميِن إجلليِيي َتو قيِرَي الهَّشيخيِ ميِن ُأ مَّت(2 احترام به سال خورده اّمت من، احترام نهادن 

به من است. 
دنیا، دنیاي عمل و عکس العمل است یك  3. فراهم کردن زمينه احترام خود :این 
دهقان را در نظر بگیرید او هر چیزي در زمین خود بکارد همان را درو خواهد کرد اگر 
گندم کاشت. گندم درو خواهد کرد اگر جو کاشت جو درو خواهد کرد، امکان ندارد کسي 
جو بکارد گندم درو کند در رفتار انسان با یکدیگر نیز همین قانون جریان دارد اگر به 
کسي خوبي کردي خوبي می بیني اگر بدي کردي بدي می بیني ممکن است یك انسان ظالم 
در حق یك مظلوم ستم کند آن ستم دیده خودش توان انتقام را نداشته باشد ولي باالتر از 
همه خداوند انتقام او را خواهد گرفت به همین جهت پیامبر گرامي اسالم جوانان را به 
احترام نهادن به کهن ساالن تشویق مي  کرد و مي  فرمود )هیچ جواني کهن سالي را به خاطر 
پیري اش گرامي نمي  دارد، جز آنکه هنگام پیري خودش، خداوند کسي را برایش فراهم 

مي  کند که به اواحترام گذارد(3
4. ایمن ماندن از سختي روز قيامت: پیامبر مکرم اسالم که خودش الگوي احترام 
َشيَبٍة  ذَا  َوقََّر  مي  فرماید)َمن  حدیثي  در  است  بزرگساالن  مخصوصاً  انسان ها  به  گذاشتن 
ليَِشيَبتيِهيِ آَمَنُه اللهُّ َتعا َلي ميِن َفَزعيِ يوَم القيِيا َمةيِ(4 هرکس پیرمردي را به خاطر پیري او گرامي 

بدارد، خداوند او را از سختي و هراس روز قیامت در امان قرار خواهد داد. 

ضررهاي بي احترامي 
1.امّت پيامبر نيست: پیامبري که دینش دین محبّت، مهرباني و احترام است باید 
پیروان و اّمت او نیز به انسان مخصوصًا کهنساالن احترام بگذارند. در غیر این صورت 
نمي  تواند بگوید من اّمت پیامبر رحمت هستم زیرا خود آن حضرت درحدیثي می فرماید)از 
ما نیست کسي که کهن ساالن ما را احترام نکند( 5 امام صادق هم مي  فرماید)َليَس ميِنهّا 
َمن َل يَوقَّر َكبيِرَينا َوير َحم َصغيِرَينا(6 از ما نیست کسي که به بزرگ ساالن ما احترام نکنند و 

1 سوره اسراء/23
2 كنز العمال حدیث 6013

3 سنن ترمزي ج3ص251،مشکات االنوار ص293
4 بحار االنوار ج75 ص137

5 اصول كافي ج2ص165-بحار االنوار ج72ص13۸
6 الکافیج2ص165حدیث2
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به خرد ساالن ما مهربان نباشند. 
2. عامل فقر: در احادیث و روایات یکي از عواقب شوم بي  احترامي به بزرگ ترها و 
افراد کهنسال گرفتار شدن انسان به بالي فقر و تنگ دستي ذکر شده. شخصي نزد حضرت 
علي آمد. عرض کرد با اینکه در زنده گی زحمت مي  کشم در عین حال همچنان گرفتار 
فقر هستم حضرت علي در مورد چند چیز از آن شخص سؤال کرد که هرکدام از 

آن ها عامل فقر است. 
فرمود: شاید با قلم گره دار مي  نویسي؟ گفت نه، فرمود: شاید با شانه شکسته سر خود 
از تو بیشتر است راه  را شانه مي  کني؟ گفت نه، فرمود: شاید پیشاپیش کسي که سنّش 
مي روي؟ گفت نه، فرمود: شاید بعد از نماز صبح می خوابي؟ گفت نه فرمود :شاید دعا 
در حّق پدر و مادرت را ترک کرده اي؟ گفت آري، فرمود همین مسأله سبب فقر توست1 
در این حدیث شریف یکي از چیز های که از او به عنوان عامل فقر و ناداري یاد شده این 
است که یك کسي با شخصي که سن او بیشتر از خود انسان است در راه رفتن باشد و 

احترام او را حفظ نکرده پیشتر از او حرکت کند.

فعاليت

شاگردان دربارة سئواالت ذیل بحث و گفتگو نمایند.
1. از نظر دین اسالم احترام به بزرگ تر ها از چه جهت اهّمیت دارد؟
2. چگونه احترام به کهن ساالن فراهم کردن زمینه احترام خود است؟

ارزش یابي

جمالت ذیل را تکمیل کنید
الف- پیامبر فرمود احترام به سالخورده امت من .......

ب- ......از تو بیشتر است راه می روي 
ج- خداوند او را از سختي و هراس ......

کارخانه گی

ترجمه آیه )اللَُّ الَّذيِي َخَلَقُكم مِّن َضْعٍف ُثمَّ َجَعَل ميِن َبْعديِ َضْعٍف ُقوًَّة ُثمَّ َجَعَل ميِن َبْعديِ ُقوٍَّة 
يُر( رابنویسید.2............................................... َضْعًفا َوَشْيَبًة َيُْلُق َما َيَشاء َوُهَو اْلَعليِيُم اْلَقديِ

................
1 المخازن كاشاني ص2۸۸

2. سوره روم /54
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هدف: شناخت نظر دین دربارة رفتار با زیردستان 
پرسش: به نظر شما با زیردستان چگونه رفتار نماییم؟

 در حدیثي خطاب به ابوذر مي  فرماید »خداوند 1. برخورد با زیردستان: پیامبر
بعضي از برادران شما را زیردست شما قرار داده هرکس برادر و هم نوعش را زیر دست 
دارد باید از آنچه خود مي  خورد به او بخوراند، و از آنچه مي  پوشد به او هم بپوشاند، و 
هیچ وقت کاري را که خارج از قدرت اوست به او نسپارد و اگر کار دشواري را به او 
سپرد او را کمك کند«1بسیاري از ماها حاضر نیستیم با کارگر و خدمت کار خود یك جا 
نان بخوریم. امّا رسول گرامي اسالم مي  فرماید »غذا خوردن با خدمت کار، نشانه فروتني 
است کسي که با خدمت کاران هم دسترخوان شود بهشت آرزومند اوست«2 انس بن مالك 
که خدمت کار پیامبر بود مي  گوید در یکي از شب هاي ماه مبارک رمضان، حضرت دیر 
به خانه تشریف آورد فکر کردم غذا میل کرده من هم غذایی که آماده کرده بودم خوردم 

بعد فهمیدم ایشان غذا نخورده بوده و تا آخر عمر هم دربارة آن شب چیزي نفرمود.3
2. آه نکشيدن: در حدیث است که رسول خدا هرگز در اعتراض به خدمت کارش 

آه نکشید.4
3. برخورد با بيمار: در روایتي نقل شده که پیامبر از بیمار در دورترین نقطة شهر 

عیادت مي  کرد ولو بیماریش چشم درد بود.5
که  است  )مهمانی(  سوري  غذا  »بدترین  می فرماید   پیامبر بينوا:  با  برخورد   .4
ثروتمندان در آن دعوت شود نه بینوا، کسي که ثروتمندان را گرامي دارد و بینوا را تحقیر 

کند، در آسمان ها دشمن خداوند نامیده می شود«6
5. برخورد با کارگران: پیامبر می فر ماید »پیش از آن که عرق کارگر خشك شود 
مزد او را بپردازید«7 در جاي دیگر می  فرماید »کسي که در حقوق به کارگري ستم کند 

1 بحار االنوار ج74ص141
2 بحار االنوار ج59 ص291

3 منازل اآلخره )شیخ عباس قمي (ج2ص979
4 سنن ابي داودج2ص276

5 كنز العمالج7ص94 
6 كنز العمال 467/6

7 اصول كافي ج5ص2۸9

درس سی و نهم  

احترام به زیردستان
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پروردگار، کارهاي}نیك{ او را نابود کرده بوي خوش بهشت را که از پنج صد سال به 
مشام مي  رسد بر او حرام می سازد «1

6. برخورد با کهنه لباس: خداوند در قرآن مي  فرماید لقمان به فرزندش فرمود)هیچ 
کس را به خاطر کهنه بودن جامه اش حقیر مشمار زیرا که پروردگار تو و او یکي است(2

نمونه از نصيحت پيامبر گرامی اسالم برای اصحاب
یاران گرداگرد حضرتش  بود،  نشسته  در مجلس خود  معمول،  اکرم طبق  رسول 
حلقه زده او را مانند نگین انگشتر در میان گرفته بودند. در این بین یکی از مسلمانان که 
مرد فقیر ژنده پوشی بود از در رسید. و طبق سنت اسالمی که هرکس در هر مقامی هست، 
همین که وارد مجلسی می شود باید ببیند هر کجا جای خالی هست همان جا بنشیند و 
یك نقطه مخصوص را به عنوان اینکه شأن من چنین اقتضا می کند در نظر نگیرد آن مرد 
به اطراف متوجه شد، در نقطه ای جایی خالی یافت، رفت و آنجا نشست. از قضا پهلوی 
مرد متعین و ثروتمندی قرار گرفت. مرد ثروتمند جامه های خود را جمع کرد و خودش 
را به کناری کشید، رسول اکرم که مراقب رفتار او بود به او رو کرد و گفت: ترسیدی 

که چیزی از فقر او به تو بچسبد؟
نه یا رسول اهلل! 

ترسیدی که چیزی از ثروت تو به او سرایت کند؟
نه یا رسول اهلل! 

ترسیدی که جامه هایت کثیف و آلوده شود؟.
نه یا رسول اهلل! 

پس چرا پهلو تهی کردی و خودت را به کناری کشیدی؟
اعتراف میکنم که اشتباهی مرتکب شدم و خطا کردم. اکنون به جبران این خطا و به 
کفاره این گناه حاضرم نیمی از دارایی خودم را به این برادر مسلمان خود که در باره اش 

مرتکب اشتباهی شدم ببخشم؟
مرد ژنده پوش: ولی من حاضر نیستم بپذیرم. 

جمعیت: چرا؟!
1 وسائل الشیعه ج13ص247

2 سورة انبیاء/1۸
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چون میترسم روزی مرا هم غرور بگیرد و با یك برادر مسلمان خود آنچنان رفتاری 
بکنم که امروز این شخص با من کرد.

الگوي احترام به زیردستان
کند  تقاضا  از حضرت  اینکه  بدون  به کسي  مقداري خرما   روزي حضرت علي
فرستاد. مردي به حضرت اعتراض کرد که چرا بدون تقاضا به کسي کمك کرده حضرت 
فرمود: اگر من صبر کنم که کسي اول تقاضا کند. بعد ببخشم. بخشش نکرده ام بلکه ابتدا 
اورا وادار کرده ام که روي خود را که هنگام سجده براي خدا به خاک می گذارد متوّجه من 
کند. و من هم، عوض آن عزت و احترامي که او دارد وبا تقاضا آن را از دست داده است 

.به اوچیزي داده ام.  

فعاليت

شاگردان متن درس را دقیق مطالعه کنند و جواب سئواالت را پیدا نموده و به نوبت در 
صنف ارائه کنند.

1. کسب و کار از نظر اسالم داراي چه ارزش است؟
2. بیشتر پیامبر و بزرگان به چه کار هایی مشغول بودند؟

3. چه کسي هرگز به خدمت کارش آه نکشید؟

ارزش یابي

جمالت ذیل را تکمیل کنید
الف- در میان کارها هیچ کاري نزد خدا.......

ب- پیامبر پیش از آن که عرق کارگر..........
ج- هیچ کس را به خاطر کهنه بودن جامه اش.........

د- کسي که براي تهیه مخارج فامیل خود زحمت مي کشد.......

کارخانه گی

درباره احترام به زیردستان سه خط بنویسید.
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هدف: شناخت حقوق همسایه 
پرسش

- حقوق همسایه شامل چه چیزهایی مي  شود؟
- رعایت حقوق همسایه چه فوایدي به همراه دارد؟

یکي از موضوعاتي که دین مبین اسالم به آن توجه ویژه نموده رعایت حقوق همسایه 
است شاید این سؤال در ذهن شما باشد که همسایه به چه کساني گفته می شود؟ در پاسخ 
باید گفت: انسان در جایی کـــــه خانه دارد از چهار طــرف تا چهل خانه همسایه گفته 
می شود که در مجموع 160 خانه را شامل می شود. حضــــــرت علي در حدیثي 
می فرماید )َواجليِواُرأرَبُعوَن دارَا ميِن أرَبَعةيِ َجوانيِبيِها(1 تا چهل خانه از هر چهار طرف منزل 
همسایه به شمار می  آید همسایه یا به تعبیر دیگر همسایگي از دو جهت مورد توّجه قرار 

دارد. 
الف- انتخاب همسایه
ب- حقوق همسایه  

انتخاب همسایه
انسان اختیار دارد که همسایة خود را انتخاب کند دلیل این مسأله این است که اگر 
همسایه ها انسان های با فرهنگ، با شخصیت؛ متدین و... باشد هم انسان از آزار و اذیت 
آن ها در امان است و هم از رفت و آمد اعضاي فامیل خود با آن ها تشویش و نگراني 
ندارد. به دلیل اهمّیت همسایه است که نبي مکرم اسالم در یك حدیثي مي  فرماید )اجلهّارُثمَّ 

الدهّار(
که  است  این  شریف  حدیث  این   در   اکرم پیامبر  هدف  خانه  بعد  همسایه  اول 
هرگاه تصمیم به خریدن خانه گرفتي در انتخاب محل و مردمي که در آن محل سکونت 

1 الخصال ص544 حدیث 20

درس چهلم                                                     

حقوق همسایه
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و زنده گی دارند دقّت کن سپس به خریدن خانه اقدام کـــــن حضــرت علي هم 
ريقيِ َوَعنيِ اجلاريَِقبَل الدهّاريِ(1 قبل از مسافرت  در حدیثي مي  فرماید)َسل َعنيِ الرَّفيقيِ َقبلَ الطَّ

رفیق سفر را بشناس و قبل از انتخاب خانه از همسایه پرسش نما.
حقوق همسایه

پس از آن که انسان در انتخاب همسایه ها موفّق شد و توانست محّلي مناسبي را براي 
سکونت بیابد الزم است که حقوق همسایه را بشناسد تا بتواند رعایت کند. 

بر شمرده که در نمودار ذیل ترسیم  پیامبر اسالم در یك حدیثي حقوق همسایه را 
شده.2

پیامبر)ص( 
درباره حقوق 
همسایه فرمود:

اگر 
فوت شد در 

تشییع او اشتراک 
کن

خانه 
خود را بلند تر 
ازخانه او نساز 

اگر 
مصیبت به 

اورسید دلداری بده

اگر 
نیاز مند شد 

نیازش را بر طرف 
کن

اگر 
قرض خواست 

قرض بده

گر  ا
کمك خواست 

کمك کن
با 

بوی غذاهایی 
رنگارنگ اورا آزار 

نده 

اگر 
خیر وخو بی 

به او  رسید شاد 
باش بگو

اگر 
بیمار شد 
عیادت کن

1 نهج البالغه نامه 31
2 مستدرک الوسائل ج2ص79
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از  به آن عمل شود بسیاري  این حدیث شریف مورد توّجه قرار گیرد و   اگر 
مشکالتي که در کشور، والیت ها، ولسوالي ها و روستاها است رفع مي  گردد زیرا 
که در هر 160 خانه که باهم همسایه هستند هم افراد ثروتمند وجود دارند  و هم 
افراد فقیر، هم افراد مصیبت دیده هستند هم کساني که  مجالس شادي و خوشي 
دارند، هم افراد صحیح و سالم وجود دارند و هم انسان هایي بیمار و مریض، از این 
بیچاره کمك شوند دیگر  افراد  به  160 خانه اگر آن هایي که داراي ثروت هستند 
فقیر وجود نخواهند داشت. و آن هاي که سالم هستند از افراد مریض عیادت نمایند 
اگر به موتر نیاز داشت او را به شفا خانه برسانند اگر کسي نداشت دواي او را از 
دواخانه بگیرند این کارها هم در بهبودي او کمك مي  کند و هم باعث صمیمیت بین 
همسایه ها  مي  گردد یا اگر کسي مصیبت زده و غم دیده است بقیه همسایه ها با او 
ابراز هم دردي نموده او را کمك نماید این کار هم باعث مي  شود، درد مصیبت را 

کمتر احساس کند و هم اینکه بین آن ها  مهرباني و محبّت بیشتر مي  گردد.

الگوي نمونة همسایه داري

فاطمه زهرا است، پدرش  او  نام  بانوي مکّرمه اي که  بود یك  شب جمعه 
بن  علي  مؤمنان  امیر  موّحدان  الگوي  شوهرش  خدا،  پیامبر  عبداهلل  بن   محمد
نام   دلبندش که حسن فرزند  بود   با خدا نیاز  رازو  است، مشغول  ابیطالب 
دارد تماشا مي  کرد مادرش چگونه با خداي خود راز و نیاز مي  کند، چیزي که خیلي 
توجه امام حسن را به خود جلب کرد این بود که دید مادرش در هنگام دعا به 
درگاه الهي خیر همسایه ها را مي  خواهد براي شفاي بیماران همسایه اشك مي  ریزد. 
براي بر طرف شدن گرفتاري آن ها از درگاه الهی دعا مي  کند حضرت زهراء تا 
صبح دعا مي  کند امام حسن منتظر است که مادر کي در حقّ آن ها دعا مي  کند 
ولي نشنید که مادر یك کلمه در حّق خودشان دعا کرده باشد صبح نزد مادر آمد 
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عرض کرد مادرجان من از اول شب تا صبح بیدار ماندم شما هر چه دعا کردید در 
حق همسایه ها بود چرا در حق خودت دعا نکردي؟ فرمود فرزندم اول همسایه بعد 

خانه.1

فعاليت

شاگردان درباره سئواالت ذیل دو نفری بحث و گفتگو نمایند.
1. انتخاب همسایه از چه جهت اهّمیت دارد؟

تأکید  مورد  هم  کنار  در  را  همسایه  و  همسفر   علي حضرت  چرا   .2
قرارداده؟

3. معناي حدیث پیامبر که فرمود اول همسایه بعد خانه چیست؟

ارزش یابي

در جمالت ذیل جاهاي خالي را با استفاده از حدیث  تکمیل کنید.
الف- .........به او رسید شاد باش بگو

ب- اگر نیازمند شد.........
ج- با بوي غذاهاي ..........

د- اگر قرض خواست ..........

کارخانه گی

درباره همسایة خوب چهار خط بنویسید.

1 داستان راستان )شهید مطهري (ج1 ص۸۸
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هدف: شناخت معنا و اهّمیت توبه
پرسش

1. توبه چیست؟
2. توبه چه اهّمیتي دارد؟

معناي توبه

توبه در اصل  به معناي بازگشت است. چون لفظ توبه در آیات قرآن و احادیث 
شریف بطور مشترک هم در مورد انسان هم در مورد خداوند به کار رفته1 هر 
وقت در مورد انسان به کار رفت به معناي بازگشت از گناه است و هر زمان در 
مورد خداوند به کار رفت به معناي پذیرش توبه است، به تعبیر دیگر هر توبه 
انسان بین دو توبه خداوند قرار دارد به این معنا که هر زمان انسان گناه انجام داد 
خداوند از او روي می  گرداند. هرزمان انسان توبه نمود وبه سوي خدا باز گشت، 
خدا نیز به  سوي او باز مي  گردد به این معنا که توبه او را می پذیرد. براي تأثیر توبه 
در از بین بردن گناهان چشمه اي را در نظر بگیرید که از او آب صاف و زالل جاري 
است انسان هر نوع نجسي و کثافت را مي  تواند با او پاک و تمیز نماید توبه انسان 
هم با مرتکب شدن گناهاني مانند غیبت، تهمت خوردن مال مردم، رشوه خواري و... 
به کثافت گناه آلوده مي  گردد آب زاللي که مي  تواند انسان را پاک نماید آب توبه 
است توبه براي شست وشوي انسان و پاک نمودن او مانند همان چشمه اي صاف و 
زالل گناه و آثار آن را از بین مي  برد و انسان را از آلودگي گناه پاک مي  سازد حضرت 
علي جمله اي بسیار زیبایی دارد دربارة انسانهاي که از گناهان خود توبه مي  کند 
می فرماید )درخت هاي گناهان خود را در برابر دیدگان و دلهاي خویش نشانده اند 
و آن ها را با آب پشیماني آبیاري کرده اند این درخت ها براي آنان بار سالمت داده و 

1 تفسیر نمو نه ج1ص196

درس چهل و یکم

توبه
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خشنودي و کرامت بدنبال آورده(1

شرایط توبه

 شاید براي  ما این سؤال به وجود بیاید که آیا توبه اي که این خاصیت را دارد 
چه شرایطی  را دارد؟ این سؤال در روایات به خوبي پاسخ داده شده جابربن عبداهلل 
انصاري که یکي از یاران پیامبر اسالم بود مي  گوید شخصي در مدینه به مسجد 
 آمد گفت خدایا من از تو طلب آمرزش و توبه مي  کنم حضرت علي پیامبر
هم که در مسجد حضور داشت به آن مرد فرمود توبه تو، توبه حقیقي نیست زیرا 
توبه فقط طلب بخشش با زبان نیست او سؤال کرد توبه حقیقي چیست حضرت 

علي  فرمود: توبه شش شرط دارد 

از گناهاني که در گذشته انجام داده 1
اي پشیمان شوي. 

با   4  شده  رویده  گناه  راه  در  که  پوستي  و  گوشت 
اطاعت خدا ذوب نمایي. 

اعمال واجب مانند نماز، روزه، حج 2
و...که ترک کرده اي ادا کني.

رنج 5 چشیده اي  را  گناه  شیریني  که  همان گونه 
وسختي اطاعت را بچشي.

حقوقي را که از مردم ضایع کرده 3
اي به آن ها بر گرداني. 

گریه 6 نموده اي  که  خنده های  همه  عوض  در 
نمایی.7

اقسام گناه 

نیز  از گناهان متفاوت  انسان مرتکب مي  گردد یکسان نیست. توبه  گناهاني که 
موسیقي؛  به  دادن  گوش  مانند  گناهاني  کسي  یك  اگر  اول:  قسم  است.  متفاوت 
خوردن شراب؛ نگفتن دروغ و... که حقوق انساني پایمال نشده فقط حق خدا را 
نادیده گرفته در این صورت توبه اش این است که از آن ها اظهار پشیماني نموده با 

زبان استغفار نماید. 
قسم دوم: حقوق خداوند را زیرپا گذاشته و ترک کرده که ترک آن قضا دارد 

1 بحار االنوار ج7۸ ص72 حدیث 3۸
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مانند اینکه کسي روزه خود را خورده، نماز نخوانده؛ حج بر او واجب شده ترک 
کرده در این صورت عالوه بر پشیماني و توبه تصمیم بگیرد که واجباتي که ترک 

کرده ادا کند. 
کسي  مال  شدن  تلف  باعث  که  گفته  دروغي  ریخته،  ناحق  به  را  کسي  خون 
گردیده در این صورت اول باید از گناهي که انجام داده طلب بخشش نماید مال 
کسي را که خورده به صاحبش برگرداند اگر خون کسي را ریخته دیه او را بدهد از 

گناهي هم که مرتکب شده توبه نماید. 

حکا یت ویژه

شخصي بنام فضیل بن عیاض از دزدان بسیار مشهور دوران خود بود در یکي 
از شبها از دیوار خانه پیرمردي باال رفت دید آن پیرمرد مشغول خواندن قرآن است 
ْكريِ الليِ(1 آیا برای  و این آیه را مي  خواند که )َألَْ يْأنيِ ليِلَّذيِيَن آَمُنوا َأن َتَْشَع ُقُلوُبُهْم ليِذيِ
کسانی که ایمان آورده  اند هنگام آن نرسیده که دلهاي شان به یاد خدا و آن حقیقتی 
که نازل شده نرم گردد؟ وقتي فضیل این آیه را شنید با خود گفت اي فضیل چرا 
وقت آن رسیده است فوراً از دیوار خانه آن پیرمرد پایین آمد رفت اول با آب توبه 
خود را شست وشو داد هر مقدار از اموال مردم را که با دزدي گرفته بود وپیش او 
موجود بود پس داد )روش فضیل این بود که هر مالي را دزدي مي  کرد نام صاحب 
او را یاداشت می کرد( و هر مقدار را که خورده بود از صاحبانشان طلب بخشش نمود 
فقط یك نفر یهودي که فضیل از او مال زیاد هم دزدي کرده بود و خانه او هم در 
شام  بود  باقي ماند فضیل او را پیدا کرد از او طلب بخشش کرد او گفت چون من 
قسم خورده ام تا همه اموالم را نپردازي حالل نکنم و توهم که آن را خورده اي براي 
اینکه من قسم خود را نشکسته باشم بیا به خانه من از زیر توشك به همان مقدار 

1  سوره حدید /16
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پول بده و من تو را حالل مي  کنم و سرانجام آن یهودي هم مسلمان شد.1 

فعاليت

 شاگردان در گروه های 4 نفری درباره سؤاالت ذیل بحث و گفتگو نمایند.
1. توبه به چه معنا است؟

2. توبه خدا به چه معنا است؟
3. توبه حقیقي چند شرط دارد؟

4. بر اطفال چه زماني توبه واجب می گردد؟

ارزش یابي

الف- توبه داراي چند شرط است؟
ب- کدام گناه است که توبه از او فقط اظهار پشیماني است؟

ج- ترجمه دقیق آیه 16سوره حدید را بنویسید

کارخانه گی

ترجمه آیه 31سوره نور را بنویسید.

1 كشکول طبسي ص37،36
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