وزارت معارف

معينيت انکشاف نصاب تعليمي و تربيۀ معلم
رياست عمومي انکشاف نصاب تعلیمی
و تألیف کتب درسی

کتاب های درسی متعلق به وزارت معارف بوده
خرید و فروش آن جدا ً ممنوع است .با متخلفین
برخورد قانونی صورت می گیرد.
moe.curriculum@gmail.com
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تعلیم و تربیۀ اسالمی

سال چاپ 1396 :هـ  .ش.
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سرود ملی

دا وطن افغانس���تـــان دى

دا عـ���زت د هـــر افـغـان دى

کور د سولې کور د تورې

هر بچی يې قهرمـــــان دى

د پښ���تــون او هــ���زاره وو

د تـــرکـمنــــ���و د تـــاجـکـــ���و

دا وطن د ټول���و کـور دى
ورس���ره عرب ،گوجــر دي

د بـــــلـوڅــــ���و د ازبـکـــــ���و

پــاميــري���ان ،نـورس���تانيــــان

براهوي دي ،قزلباش دي

هـــم ايمـــاق ،هم پشـه ېان

په س���ينــه کې د آس���يـــا به

لـکـ���ه زړه وي جـــاويـــ���دان

دا هيـــ���واد به تل ځليږي
نوم د حق م���و دى رهبـــر

لـکـه لـمــر پـر ش���نـه آس���مـان
واي���و اهلل اکبر وايو اهلل اکبر
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وزارت معارف

معينيت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم
ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی
و تألیف کتب درسی
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تعليم و تربيۀ اسالمى
صنف هفتم

سال چاپ 1396 :هـ .ش.
أ

مؤلفان
مولوى پيرمحمد روحانى
سيدفاضل شاه پاچا
غالم الدين کالنترى
فيض محمد عثمانى
فضل اهلل نيازى

ایديت علمى

KU

نوراهلل صافى

محمد آصف کوچى
احسان اهلل ناشر

کمیتۀ دینی ،سیاسی و فرهنگی
دکتور محمد يوسف نيازى
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رقيب اهلل ابراهيمى

حبيب اهلل راحل مشاور وزارت معارف در ریاست انکشاف نصاب تعلیمی.

کمیتۀ نظارت

 دکتور اسداهلل محقق معین انکشاف نصاب تعلیمی و تربیه معلم. -دکتور شیر علی ظریفی رئیس پروژه انکشاف نصاب تعلیمی.

 دکتور محمد یوسف نیازی سرپرست ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسیديزاين :حمیداهلل غفاری
تنظیم امور چاپ :محمد کبیر حقمل رئیس نشرات و اطالعات وزارت معارف

ب

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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پیام وزیر معارف
سپاس بیکران آفریدگاری را که انسان را در احسن تقویم آفرید و او را قدرت بیان بخشید و به زیور علم
و اندیشه آراست و درود بیپایان بر پیامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی -صلی اهلل علیه وسلم -که
معلم بزرگ انسانیت است و پیامآور رحمت و هدایت و روشنایی.
تعلیم و تربیت نقطة آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است .هدف اصلی تعلیم و تربیت
به فعلیت رساندن نیروهای بالقوة انسان و شگوفا کردن استعدادهای درونی وی است.
کتاب درسی یکی از ارکان مهم در فرایند تعلیم و تربیت محسوب میشود که همگام با تحوالت
وپیشرفتهای علمی نوین و مطابق با نیازمندیهای جامعه تهیه و تألیف میگردد و باید دارای ظرفیت و
ظرافتی باشد که بتواند آموزههای دینی و اخالقی را توأم با فرآوردههای علوم جدید با میتودهای نوین
به شاگردان منتقل کند.
کتابیکه اکنون در اختیار شما قرار دارد ،بر اساس همین ویژهگیها تهیه و تألیف شده است .سعی
وزارت معارف همواره براین بوده که نصاب تعلیمی و کتبدرسی معارف کشور ،متکی بر مبانی
تعلیم و تربیت اسالمی و حفظ هویت ملی ،مطابق با معیارهای علمی و روشهای تربیتی نوین بوده،
استعدادهای دانشآموزان را در همه زمینههای اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر ،ابتکار
و حس جستجوگری را در آنها تقویت بخشد .ترویج فرهنگ گفتگو و رواداری ،تقویت حس
وطن دوستی ،مهربانی ،گذشت و همبستهگی از خواستهای دیگر وزارت معارف است که باید در
کتبدرسی متبلور باشد.
کتابهایدرسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمیتواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد .معلم
یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت و مجری برنامههای آموزشی و تربیتی است .از معلمان و آموزگاران
خوب ،متعهد و دلسوز کشورم که ستیزه با سیاهی و نادانی را پیشة خود ساخته اند ،صمیمانه آرزومندم
که با تطبیق دقیق و مخلصانة نصاب تعلیمی ،کودکان و جوانان میهن را بسوی فتح قلههای رفیع دانش،
اخالق و معنویت رهنمون گردند.
کامیابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غیر ممکن است .ازینرو از همه اقشار و افراد
ملت شریف افغانستان ،بخصوص از خانوادهها و اولیای محترم شاگردان خواهشمندم که از هیچگونه
همکاری در جهت تحقق اهداف معارف دریغ نورزند .همچنان از همه نویسندهگان ،دانشمندان،
متخصصان تعلیم و تربیت و اولیای محترم شاگردان تقاضا میشود که با ارایة نظریات و پشنهادات سالم
و نقدهای سازندة خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتابهای درسی همکاری نمایند.
الزم میدانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهیه ،تألیف ،طبع
و توزیع این کتاب زحمت کشیده اند و از همه نهادهای ملی و بینالمللی که در زمینة چاپ و توزیع
کتبدرسی همکاری نموده اند ،قدردانی و تشکر نمایم.
در اخیر از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بیپایان خود ،ما را در تحقق آرمانهای مقدس معارف
یاری رساند .إنه سمیع قریب مجیب.
دکتور اسداهلل حنیف بلخی
وزیر معارف

ج

فهرست
صفحه

عنوان

صفحه

درس اول :تعريف حديث

1

درس شانزدهم :طريقۀ اداى نماز

40

درس دوم :تدوين حديث

4

درس هفدهم :نماز وتر و سنت ها

43

درس سوم :نيت و اخالص

6

درس هجدهم :نماز تراويح و نماز
هاى قضايي

45

درس چهارم :خير خواهى

9

درس نزدهم :مفسدات و
مکروهات نماز

48

درس پنجم :مسؤوليت مسلمان در برابر
مسلمان ديگر

11

درس بيستم :بى وضوء شدن
در نماز

51

درس ششم :اخالق نيکو

درس هفتم :شفقت و ترحم

16

درس بيست و دوم :سيرت النبى
و اهميت آن

56

درس هشتم :طهارت (پاکيزگى)

18

درس بيست و سوم :سيرت
النبوى و تاريخ

59

درس نهم :استنجاء و نجاست

20

درس بيست و چهارم :حالت
جزيرة العرب قبل از اسالم

63

درس دهم :وضوء

22

درس بيست و پنجم :حالت عربها
قبل از اسالم

درس يازدهم :تيمم

25

درس بيست ششم :نسب
پيغمبر

درس دوازدهم :نماز

29

درس سيزدهم :اذان و اقامت

32

درس بيست هفتم :ميالد
(ص)
پيغمبر
درس بيست و هشتم :محمد
(ص) در دوران جوانى
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14

درس بيست و يکم :نماز مريض

54

67
70
75
77

درس چهاردهم :شرايط نماز

35

درس بيست و نهم :ساختن کعبه
شريفه

81

درس پانزدهم :واجبات و سنتهاى نماز

37

درس سى ام :در سايه هاى نبوت
و رسالت

85

د

درس سى و دوم :خديجه رضى اهلل عنها

89

درس پنجاه و سوم :مسايل
متفرقه حج

139

درس سى و سوم :دعوت سري

91

درس سى و چهارم :داراالرقم (مرکز رهبري)

93

درس سى و پنجم :ايمان و ثبات

95

درس سى و ششم :پرورش يتيم

97

درس سى و هفتم :تعاون و همکارى

99

درس سى و هشتم :صفات مسلمان

101

درس سى و نهم :پنج بناء اسالم

103

درس چهلم :حياء

106

درس چهل و يکم :مواد مخدر

108

درس چهل و دوم :نماز جماعت

110

درس چهل و سوم :نماز جمعه

112

درس چهل و چهارم :نماز کسوف و خسوف

116

درس چهل و پنجم :احکام جنازه

118

درس چهل و ششم :غسل دادن ميت و اداى
نماز جنازه بر آن
درس چهل هفتم :زکات

120
123

درس چهل و هشتم :زکات حيوانات

126

درس چهل و نهم :زکات محصوالت و ميوه ها

129

درس پنجاهم :حج

132

درس پنجاه و يکم :فرايض و واجبات حج

134
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درس سى و يکم :ادامه نزول وحى

87

درس پنجاه و دوم :اقسام حج

137

ه

درس اول

تعریف حدیث
سنت نبوي مصدر دوم شريعت اسالمي ميباشد.
پس الزم است بدانيم كه كدام علم از سنت پيامبر گرامي ما بحث ميكند؟
تعریف ،موضوع و غرض علم حدیث:

1ـ تعريف علم حديث

KU

حدیث در لغت سخن و هر چیز جدید را گویند.

و در اصطالح عبارت از علمیاست که در آن از قول ،فعل و تقریر رسول اهلل از
لحاظ متن و سند بحث میشود.
 -2موضوع علم حدیث
 -3غرض علم حدیث

AC

گفتار ،کردار و تقریر رسول اهلل است.

متابعت و پیروی رسول اهلل ميباشد که موجب سعادت دارين ميگردد.

شاگردان به صورت گروپی و به همكاري استاد در بارة تفاوت بين موضوع و غرض يك

علم باهم مباحثه نمايند.

آشنايي با برخی از اصطالحات علم حدیث:

 .1تقرير :مقصد از تقریر آن است که يك و يا چند تن از اصحاب كرام کاري را انجام
1

داده و یا سخني گفته باشند و پيامبر اكرم ﭘس از آگاهي در مورد آن سکوت اختیار

کرده باشد.

 .2صحابي :صحابی کسی است که رسول اهلل را دیده و به ايشان ایمان آورده
باشد.

 .3تابعي :تابعی کسی است که در حالت اسالم با صحابی مالقات کرده باشد.
بخشهاى حديث :حدیث دو بخش دارد.

الف – متن  :متن ،عبارت از الفاظي است که از گفتار ،کردار و یا تقریر آنحضرتحکایت

كند.
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ب _ سند :عبارت است از سلسلۀ نامهاي راويان حديث.

شاگردان به صورت انفرادي و يا گروپی اصطالحات درس را از يكديگر بپرسند.
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انواع حدیث
حديث به اعتبار تعداد راویها بر سه نوع تقسیم میگردد :متواتر ،مشهور و آحاد.
 -1حدیث متواتر
حدیثي است که تعداد راویهای آن آنقدر زیاد باشد که اتفاق آنها بر دروغ
محال و غیر ممکن باشد.
شرایط حدیث متواتر
الف   -تعداد راویهای آن زياد باشد.
ب – اتفاق آنها بر دروغ محال باشد.
ج – تعداد راویهای آن در همه مراحل (طبقات) از حد تواتر کم نشود.
2

 2ـ حديث مشهور :حدیثی را گویند که درعهد صحابه کرام راويان آن کم
باشد و درعهد تابعین به شهرت رسیده باشد و راویان آن به حدی باشند که
اتفاق آنها بر کذب ممکن نباشد.
٣ـ حدیث آحاد
حدیثی است که آنرا يك شخص ويا دو شخص و يا حتي باالتر از آن روایت
کرده باشد؛ ولی به درجۀ حدیث مشهور نرسیده باشد.
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تفاوتهاي حديث متواتر را با حديث مشهور و آحاد به شكل گروپی ،توضيح دهيد.
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ارزيابي

 -1تعریف ،موضوع و غرض علم حدیث را بيان كنيد.
 -2حدیث متواتر را تعريف نموده شرايط آن را بيان كنید.
 -3حديث مشهور و حدیث آحاد را بیان كنيد.

تعریف لغوی و اصطالحی علم حدیث را نوشته و واضح سازید که صحابی و
تابعی به چه کسانى اطالق مى شود؟

3

درس دوم

تدوین حدیث
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در درس اول علم حديث و اقسام آن را يادگرفتيم .آيا ميدانيد احاديث نبوي چطور
جمع و نوشته شده است؟.
مرحلۀ اول
اصحاب بزرگوار ،در دوران حيات رسول خدا همۀ سخنان ،افعال و تقريرهاي ايشان را
فرا گرفته به آن عمل نموده و بر آن استدالل ميكردند و بعضي از اصحاب كرام نيز آن
را مينوشتند .اما بعد از وفات رسول خدا ،صحابۀ كرام به اين امر پى بردند كه بايد
احاديث نبوي جمع و تدوين شود تا از آن حفاظت به عمل آيد .بدين خاطر بعضي از
اصحاب كرام به اين فكر افتادند که احاديث پیغمبر را بنویسند و با خود نگهدارند.
ﭘس مرحلۀ اول جمع آوري احاديث ﭘيغمبر اكرم در زمان صحابۀ كرام بعد از وفات
رسول خدا آغاز شد.

شاگردان در مورد معني تدوين حديث و فوايد آن باهم بحث كنند.
مرحلۀ دوم :تدوين احادیث به شكل رسمي
هنگامي كه حضرت عمربن عبدالعزیز در سال  99هجري قمري خلیفه مسلمانان شد،
تصميم گرفت احادیث نبوی را جمع كند .ايشان از این اقدام ،دو مقصد داشتند:
 -1جلوگيري از راه يافتن دروغ در احاديث نبوي
هنگامي كه فتوحات اسالمي توسعه یافت و مردم از اديان مختلف به اسالم مشرف
گرديدند ،اين خطر احساس شد كه گروههاي گمراه در احادیث نبوی دست بزنند و از
خود احاديث دروغین بسازند.
4

 -2جلوگيري از ضایع شدن احاديث
با گذشت زمان و به سبب شهادت و وفات صحابۀ کرام اين خطر احساس گردید كه
احادیث ﭘيامبر اكرم از بین برود.
از اينرو خليفۀ مسلمانان عمر بن عبدالعزیز به واليان خود از جمله محمد بن عمروبن
الحزم ،والی مدینۀ منوره وظیفه سپرد که به همکاری عالم مشهور آن زمان ،محمد بن شهاب
الزهری احادیث نبوی را جمع كنند و به شکل کتاب در بياورند .اين كار تنها به مدينه خالصه
نميشد؛ بلكه علماي ديگر در مكه ،عراق ،كوفه و بصره نيز در آن سهم گرفتند.
بعد از آن سلسلۀ جمع آوری ،تألیف و نوشتن احادیث نبوی دوام یافت و در اين عرصه
کتب بزرگى تألیف گردیدند که مشهورترين آنها قرار ذیل است:
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شماره

نام کتاب

نام مؤلف و تاریخ تولد

1

صحیح البخاري

ابوعبداهلل محمدبن اسماعیل بخاری (رح) 194هـ

2

صحیح مسلم

مسلم بن حجاج نیشاپوری (رح)               204هـ  261هـ

3

جامع ترمذي

محمد بن عیسی ترمذی (رح)                 209هـ     269هـ

4

سنن ابوداوود

سلیمان بن اشعث سجستانی (رح)            202هـ  275هـ

 256هـ

AC

5

سنن ابن ماجه

عبداهلل محمد بن یزیدقزوینی (رح)           209هـ

 273هـ

6

سنن نسایي

احمدبن شعیب نسایی (رح)     215هـ

 303ر

ارزیابی

 -1آیا تدوین احادیث در زمان پیغمبر وجود داشت؟
 -2تدوین علم حدیث در زمان کدام خلیفه آغاز شد؟
 -3کتب مشهور حدیث را نام بگيريد؟

معلومات خود را در مورد تدوین علم حدیث و علمای مشهور آن بنویسید.
5

تاریخ وفات

درس سوم

نیت و اخالص
ول« :إمَّنَا أَْ
َن ُع َم َر ْبن خْ َ
َ
اهلل َعنُْه َق َ
ُ
ال َّطاب َر ِض َي ُ
ات
ال مَ ِ
عْ
ال ْع َم ُال ِبالنِّيَّ ِ
س ْع ُت َر ُسول اهلل يَُق ِ
ِ
ِ
َوإِمَّنَا ِل ُك ِّل ا ْم ِر ٍئ َما َن َوى َف َم ْن َكاَن ْت ِه ْج َرُتُه إِىَل اهللِ َو َر ُسوِلِه َف ِه ْج َرُتُه إِىَل اهللِ َو َر ُسوِلِه
اج َر إَِليِْه ».متفق عليه
َو ُج َها َف ِه ْج َرُتُه إِىَل َما َه َ
َو َم ْن َكاَن ْت ِه ْج َرُتُه ِل ُدْنيَا ُي ِصيُب َها أَ ْو ا ْم َرأَةٍ يَتَز َّ

AC
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آشنايي با راوی
نام او عمر ،نام پدرش خطاب و کنیۀ ايشان ابوحفص و لقبش فاروق میباشد .خلیفۀ
دوم مسلمانان بود و ( )30سال قبل از بعثت متولد شده و در سال ششم نبوت ،ایمان
آورده است .توسط او دعوت اسالمي و مسلمانان تقويت يافتند.
در دوران خالفت عمر فاروق شام ،مصر ،فلسطين ،بیت المقدس و عراق فتح شد.
در سال بیست وسوم هجری از طرف یک غالم مجوسی به نام ابولؤلؤ درحال امامت نماز
صبح به سن  63سالگی به شهادت رسید و در پهلوی ﭘيامبر اكرم به خاک سپرده
شد.

شاگردان در بارة خلفاي راشدين ،نامها و صفات بارزشان به شكل گروپى  مباحثه
نمايند.
معنای برخی کلمات:
ال ِّن َّياتِ  	           :جمع نیت = قصد و اراده
ن َ َوى 	             :نيت كرد
زن
		
ا ْم َرأَةٍ:
ا ْم ِرئٍ  	            :شخص (مرد باشد یا زن)
اج َر            هجرت كرد
		
يب َها 	         :آن را به دست ميآورد
َه َ
يُصِ ُ
6

معنای حدیث
از حضرت عمر بن خطابروايت است كه ميفرمايند :از آن حضرت
شنيدم كه فرمودند« :تمام اعمال به نيت بستگي دارد (نه چيزي ديگر) و يقيناً
براي هر فرد همان چيزي است كه آن را نيت كرده است .اگر يك شخص به خاطر
(رضا و خشنودي) اهلل و رسولش هجرت كند ،ثواب هجرتش نزد اهلل و رسول اوست و
اگر هجرتش به خاطر بدست آوردن دنيا باشد آن را به دست ميآورد و يا اگر هجرتش
به منظور ازدواج با زني باشد ،در واقع هجرتش به خاطر همان چيزي است كه آن را
نيت كرده است.

KU

معني و هدف نيت
نيت در لغت به معناي قصد و اراده ميباشد و مراد از نيت در حديث فوق همان هدف
و مقصدي است كه انسان جهت به دست آوردن آن كاري را انجام ميدهد .و هدف از
آن تمييز عبادت از عادت مى باشد.

AC

حكمت حديث
در جامعهيي كه افراد آن به كارهاي نيك تظاهر ميكنند ولي در باطن نيت و ارادۀ 
خالف آن را دارند ،فريب ،دروغگويي و نفاق در آن انتشار مييابد.
ولي بر عكس در جامعه يي كه افراد آن كارهاي نيك را به منظور رضاي خداوند
انجام ميدهند ،صداقت ،ﭘاكي ،صميميت و اعتماد مستحكم ميگردد ،ﭘس الزم است
مسلمانان به خلوص نيت در كارها براي كسب رضاي خداوند تشويق شوند.

شاگردان با كمك استادشان ضررهاي ريا و منافع اخالص را به صورت گروپي بيان
نمايند.
7

ارزيابي

KU

فوايد حديث
1ـ اهميت نيت :عملي نزد اهلل مقبول و با ارزش است كه با نيت كسب رضاي
خداوند همراه باشد.
2ـ ضرر ريا :هر عملي كه به خاطر ريا انجام يافته ،نه تنها در نزد خداوند قابل قبول
نيست ،بلكه گناه نيز شمرده ميشود.
3ـ هجرت
هجرت كردن از مكۀ مكرمه به مدينۀ منوره كار بسيار دشوار و خطرناك بود و يكي
از عاليم مسلمانان متعهد و صادق شمرده میشود ،ولي بازهم اجر و ثواب آن به نيت
ارتباط دارد .اگر هجرت به منظور كسب رضاي خداوند باشد ثواب دارد ،اما اگر به
خاطر كسب امور دنيوي باشد اجر و ثواب ندارد.

AC

1ـ ثواب اعمال به چي چيزي مربوط و منوط مى باشد؟
2ـ ترجم ۀ حديث را بيان كنيد.
3ـ ضرر ريا و خود نمايي چيست؟

1ـ حدیث این درس را با ترجمۀ آن بنویسید.
2ـ اين عبارت حديث را حفظ نماييد« :إمَّنَا أَْ
ات َوإِمَّنَا ِل ُك ِّل ا ْم ِر ٍئ َما َن َوى»
ال ْع َم ُال ِبالنِّيَّ ِ
ِ

8

درس چهارم

خير خواهى
بن مالك رضي اهلل تعاىل عنه خاِدم رسو ِل اهلل  عن النيب صلى اهلل
أنس ِ
عن أبي مَح َزةَ ِ
عليه وسلم قال« :ال ُيؤِم ُن أحدُ
ب لنفسه ».متفق عليه
ب ألخيه ما حُ ِي ُّ
ُك ْم حتَّى حُ ِي َّ

AC

KU

آشنايي با راوی
انس بن مالک انصاری یک صحابی جلیل القدر بوده و به مدت ده سال خدمتگزاري
رسول اهلل را کرده است و از علمای فقیه صحابه کرام ميباشد.
ﭘيامبر اكرم در حق ايشان دعا کرده بود که عمرت زیاد و مال و اوالدت ﭘر برکت
شود و جنت نصیبت گردد .ايشان در سال  93هجری رحلت كردهاند.
معنی برخی عبارات
أحد ُك ْم           :مؤمن (کامل) نمیشود يكي از شما.
ِن ُ
ال يُؤم ُ
ب ألخيه      :تا اينكه بپسندد برای برادر خود.
ح َّتى يُحِ َّ
ب لنفسه         :آنچه میپسندد براي خودش.
ما يُحِ ُّ
معنی حدیث
از حضرت انس روايت است كه رسول اكرم فرمودند« :هيچ شخصي از شما
مؤمن راستين نميشود تا زماني كه براي برادرش همان چيزي را بپسندد كه براي
خودش ميﭘسندد».
حكمت حديث
جامعهيي كه افراد آن خير انديش و خيرخواه باشند و همه در تالش نيكي به يكديگر
زندهگي كنند و منافع عامه در آن رعايت گردد و هيچگاه منافع عامه را قرباني منافع
شخصي ننمايند ،از هر حيث يك جامعۀ قوي و نيرومند ميباشد.
ولي اگر افراد آن خودخواه و در پي منافع خود و ضرر ديگران باشند ،در اين صورت در
9

چنين جامعهيي دشمني ،كينه و حسد جاگزين ميگردد .پس الزم است احساس خير
انديشي و نفع رساندن به ديگران در بين مسلمانان زنده شود و همه به اين كار تشويق
گردند و از خود خواهي و منفعت طلبي و ضايع کردن منافع عامه به خاطر منفعت
شخصي نهي شوند.

شاگردان فوايد خيرخواهي و ضررهاي خود خواهي را به صورت گروپى بيان نمايند.

ارزیابی

AC
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فوايد حديث
 .1دورى از خودخواهي :انسان خود خواهي كه ،منافع خود را در ضرر ديگران مىجويد،
مسلمان (كامل) نيست.
 .2كمال ايمان :ايمان يك مسلمان زماني كامل ميشود كه براي ديگران نيز خير
انديش باشد.
 .3مؤمن برادر مؤمن است :ارتباط يك مسلمان با مسلمان ديگر قويتر از برادري
نسبي ميباشد.
 .4تأكيد بر خيرخواهي :پيغمبر اكرم در اين حديث مسلمانان را با واضح ترين
الفاظ به خيرخواهي دعوت نموده و از خود خواهي منع كرده است ،چنانچه فرمودهاند:
«اليؤمن» يعني مسلمان نميشود.

 -1دربارۀ فوايد حدیث معلومات بدهيد.
 -2مقصد از خير خواهي به ديگران چيست؟ آن را در ضمن مثالي بيان كنيد.

1ـ در مورد اهميت خيرخواهي یک مقاله ﭘنج سطري بنویسید.
2ـ اين حديث شريف را حفظ نماييد.
10

درس پنجم

مسؤوليت مسلمان در برابر مسلمانان ديگر

KU

ِ
الَ :ق َ
َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةَ َق َ
ال َر ُس ُ
ول اللهَِّ « :المُْ ْسِل ُم أَ ُخو المُْ ْسِلم لاَ يَ ْظِل ُمُه َولاَ خَْي ُذُلُه َولاَ حَْي ِقُرُه
ب اْم ِر ٍئ ِم ْن َّ
الش ِّر أَ ْن حَْي ِق َر أَ َخاُه الْ ُم ْسلِم.
ْرهِ َثاَل َث َم َّر ٍ
التَّ ْق َوى َه ُاهنَا ( َو ُي ِش ُ
ري إِىَل َصدِ
ات) حَِب ْس ِ
ُك ُّل الْ ُم ْسل ِِم عَ
َلى ال ْ ُم ْسل ِِم َح َراٌم َدُمُه َوَم ُالُه َو ِع ْر ُضُه ».رواه مسلم

AC

آشنايي با راوی
اسم مبارکش عبدالرحمن بن صخرالدوسی و لقبش ابوهریره بود و در سال هفتم هجري
مسلمان گردید.
او مدت زيادي در خدمت رسول اهلل بود و به همين خاطر از هر کسى احاديث
زيادترى را روايت كرده است .اين صحابی بزرگوار در پرهیزگاری و تقوا مشهور و صاحب
ذکاوت بااليي بود و در سال  58هجري وفات يافت.
معنی برخی کلمات
 -1لاَ يَ ْظ ِل ُم ُه                    :بر او ظلم نمیكند.
َ -2ولاَ يَ ْخ ُذل ُ ُه                 :او را بي يار و ياور رها نميكند.
َ -3ولاَ يَ ْحق ُِر ُه                  :او را سبک و حقیر نميشمارد.
 -4ال َّت ْق َوى:

                 پرهیزگاری.

ب ا ْم ِر ٍئ            :بس است برای یک انسان.
 -5ب ِ َح ْس ِ
ِ -6ع ْرض                      :ناموس ،عزت و آبرو.
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معنی حدیث
از حضرت ابوهريره روايت است كه رسول اكرم فرمودند:
«مسلمان برادر مسلمان است ،نه خود بر او ظلم ميكند و نه او را (در وقت مظلوم
بودنش) بي يار و ياور رها ميكند ،و نه او را تحقير ميكند( ،راوي حديث حضرت
ابوهريره ميگويد كه در اين وقت رسول اكرم به سينۀ خود اشاره كرده سه
بار فرمودند) تقوا در اينجاست ،براي بدي شخص همين كافي است كه برادر مسلمان
خود را تحقير كند .خون ،مال و آبروي هر مسلمان بر مسلمان ديگر حرام است».

KU

از اين حديث شريف چه آموختيد؟

AC

حكمت حديث
برادري ،همكاري ،احترام به يكديگر ،خودداري از ظلم و اجتناب از تجاوز بر نفس،
مال و آبروي ديگران و دفاع از مظلومين و ترس از خداوند اساسات عمدۀ  يك
جامعۀ سالم ميباشد كه بدون آن نظم جامعه و آرامش مردم ممكن نميباشد.
بناء پيغمبر در عبارات جوامع الكلم مفاهيم و مطالب وسيع فوق را بيان
نمودند.
فوايد حديث
 .1اخوت اسالمي :مسلمان برادر مسلمان ديگر است البته مردان با ديگران برادر و زنان
با ديگران خواهر پنداشته ميشوند ،پس  وقتي كه برادر و خواهر شدند الزم است تمام
حقوق و وجايبي را كه برادران و خواهران در مقابل يكديگر دارند حتي المقدور رعايت
نمايند.
 .2تحريم ظلم :ظلم به معناي تلف كردن حق است و شامل هر گونه تجاوز و تصرف
ناحق ميشود ،و ظلم به هر نوع و بهانهيي كه باشد حرام است.
 .3دفاع از مظلوم :مسلمان نبايد برادر مسلمانش را در وقت مظلوميت ،تنها بماند ،بلكه
الزم است با او كمك كند.
 .4منع تحقير :توهين و تحقير ديگران حرام ميباشد.
 .5احترام به ديگران :مسلمان بايد ديگران را احترام نمايد تا آنها نيز وي را احترام
كنند.
12

 .6تقواي واقعي تقواي باطني است :چون اگر در باطن خوف خدا نباشد تمام
كارهاي انسان به ريا و نفاق تبديل ميشود.
 .7بزرگترين شر :عبارت است از توهين و تحقير برادر مسلمان.
 .8تحريم تجاوز بر نفس ديگران :تمام انواع تجاوز بر نفس مانند :قتل ،تعذيب ،لت و
كوب و جنگ در جامعۀ اسالمي حرام ميباشد.
 .9تحريم تجاوز بر مال ديگران :هر نوع تجاوز بر اموال ،حقوق و منافع ديگران در
جامعۀ اسالمي حرام ميباشد.
 .10تحريم تجاوز بر آبرو و عزت ديگران :در جامعۀ اسالمي آبرو ،عزت و عفت انسانها
مصون است و هر نوع تجاوز بر آن حرام ميباشد.

KU

ارزیابی

AC

 -1مسلمانان چه مسئوليتهايي در برابر يكديگر دارند؟
 -2عبارات ذيل را تكميل نماييد:
«المُْ ْسِل ُم أَ ُخو الْ ُم ْسل ِِم لاَ َ ........................ولاَ َ ........................ولاَ حَْي ِقُرُه »
« ُك ُّل الْ ُم ْسل ِِم عَ
َلى الْ ُم ْسل ِِم َح َرا ٌمَ ........................وَ ........................و ِع ْر ُضُه».

1ـ حديث اين درس را با ترجمۀ آن بنویسید.
2ـ عبارات ذيل را حفظ كنيد:
«الْ ُم ْسل ُِم أَخُ و الْ ُم ْسل ِِم اَل َي ْظل ُِم ُه َو اَل َيخْ ُذلُ ُه َو اَل َي ْحق ُِر ُه»
« ُك ُّل الْ ُم ْسل ِِم َعلَى الْ ُم ْسل ِِم َح َرا ٌم َد ُم ُه َو َمالُ ُه َوع ِْرضُ ُه»
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درس ششم

اخالق نیکو
ب َو إْالْثم؟ َق َ
س َعان َق َ
ب ُح ْسن خُْ
ْ
الُلق،
الَ :سأَْلت َر ُسول اللهَّ ِ
َن النَّ َّواس ْبن مَ ْ
عْ
ال« :اْلرِ ّ
َ ع ْن الرِ ّ ِ
َ
اك ف َن ْفسكَ ،و َكر ْهت أَ ْن يَ َّطِلع عَ
َو إِْْ
َليِْه النَّاس» رواه مسلم
ِ
الثم َما َح يِ
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آشنايي با راوی
اسم اش نواس ،اسم پدرش سمعان و از راویان شام بود و در مدینۀ منوره اقامت داشت  
ايشان هفده حدیث را از ﭘيامبر اكرم روایت نموده و در سال ( )50هجري وفات
يافته است.
معنی برخی کلمات
 .1ال ْ ِب ّر 	                    :نیکی.
ُ .2ح ْسن ال ْ ُخ ُلق 	      :اخالق نیکو.
َالثْم 	                 :گناه.
 .3إْ ِ
َ .4ما َح َ
اك فِي ن َ ْفسك :آنچه در دلت شك ﭘيدا كند.
َ َ .5ك ِر ْهت 	            :بد بداني.
 .6يَ َّطلِع                	 آگاه شود.
معنی حدیث
حضرت نواس بن سمعان ميگويد كه از رسول اهلل در بارۀ نیکی و گناه ﭘرسيدم.
آنحضرت فرمودند« :نيکى اخالق نیکو را گویند و گناه آن است که در دلت خدشه
ايجاد كند و تو نخواهي که مردم از آن آگاه شوند».

براي آشنايي بيشتر با اخالق نيكو ،مثالهايي از سيرت ﭘيامبر اكرم ارايه كنيد!
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حكمت حدیث
تعاليم پيامبر اكرم سطح تربيتي فرد مسلمان را چنان باال ميبرد كه دل و ضميرش
كامال پاك و آراسته ميشود و هر حركت او بخشي از اخالق نيكو را تمثيل ميكند و
رفته رفته چنان انگيزه و نيروي داخلي در او ايجاد ميشود كه بدون هيچ گونه فشار
بيروني از ارتكاب هر گونه اعمال زشت خود داري مىكند و هيچگاه به اين فكر نميافتد
كه با حيله و نيرنگ خود را از چنك قانون و نظام حكومت برهاند.

چگونه ميتوانيد اخالق خود را خوب بسازيد؟

ارزیابی
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فوايد حديث
 .1نيكي :بخش عمدۀ نيكي داشتن اخالق خوب است ،زيرا خوشخويي دوستي و اتفاق
را به بار ميآورد و بدخويي دشمني و اختالف را.
 .2گناه چيست؟ هر كاري كه نفس پاك از آن شرم كند و نخواهد كه مردم از آن آگاه
شوند ،گناه است.
 .3گناه فطرت ًا مبغوض است :گناه چنان عمل بدي است كه حتي مرتكب آن نيز
نميخواهد افشا شود.

 -1ترجمه و راوی حدیث فوق را بیان نمايید.
 -2معناي کلمات ذیل چيست؟
البر     :حسن الخلق       :واالثم        :ماحاک فی نفسک:
 -3نقش اخالق را در اصالح جامعه بيان كنيد.

حدیث درس فوق را با ترجمۀ آن در کتاب هاى خود بنويسيد.
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درس هفتم

شفقت و ترحم
ول اللهَِّ َ ِق َ
َمرو ْبن اْل َعاص َر ِض َى اللهَُّ َعنْ ُه َما أَ َّن َر ُس َ
للهَّ
مَُه ُم
«الر مِاحُو َن يَ ْرح ُ
الَّ :
َع ْن َعبْ ِد ا ِ ْب ِن ع ْ ِ ِ
ِ
َ
الس َماِء ».رواه ابوداود و الترمذی
َن ،اْرح
ض ،يَ ْرمَْ
الرمْح ُ
ح ُك ْم َم ْن ِفى َّ
َّ
مَُوا َم ْن ِفى األْر ِ
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آشنايي با راوی
اسم راوى عبداهلل ،اسم پدرش عمرو ،و اسم جدش العاص میباشد .او و پدرش هر دو
صحابی بودند .عبداهلل عالم و فاضل و از قاریان مشهور قرآنکریم بود ،از رسول اهلل
احادیث زیادي روایت نموده و در سال  65هجری دار فانی را ترك گفته است.
معنی برخی کلمات
ون       :رحم کنندگان
 .1ال َّراحِ ُم َ
 .2ا ْر َح ُموا           :ترحم و مهربانی کنید
 .3يَ ْر َح ْم ُك ْم       :بر شما رحم مى کند.
ض    :کسی که در زمین است
َ .4م ْن فِى األَ ْر ِ
الس َماءِ   :ذاتي که در آسمان است
َ .5م ْن فِى َّ
معنی حدیث:
از حضرت عبداهلل بن عمرو بن عاص روايت است كه رسول اكرم فرمودند :خداوند
رحمت خاص خود را شامل حال رحم كنندگان بر مخلوقش ميسازد .شما بر مخلوق
زميني (همۀ زنده جانها) رحم كنيد تا ذاتي كه در آسمان است بر شما رحم كند».
حكمت حديث:
ترحم و دلسوزي يكي از مهمترين پايههاي اخالقي است و رشتۀ مستحكمي است كه
همۀ موجودات را به يكديگر پيوند داده ،به كمك و غمخواري واداشته و از سنگدلي و
بيرحمي و تجاوز به حقوق ديگران باز ميدارد .از سوي ديگر ترحم بر مخلوقات الهي
انسان را از قهر و غضب خداوند در امان نگه ميدارد و در نتيجه زندگي همۀ موجودات
با آرامش و اطمينان سپري ميگردد.
پس هرگاه افراد يك جامعه نسبت به يكديگر دلسوز و مهربان باشند ،كارها به آساني
16

پيش ميرود ،مشكالت حل ميشود و دشمنيها وكينهها جايش را به دوستي و محبت
ميدهد.

مثال هايی از ترحم بر زنده جان ها را  که به نظر شما ضروری پنداشته میشود و بعضی
از مردم آن را مراعات نمیکنند به صورت انفرادی ذکر کنید

ارزیابی

AC
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فوايد حديث
 .1رحمت :از صفات خاص خداوند است ،هر قدر از اين صفت در وجود بندهاي باشد،
به همان اندازه مستحق رحمت الهى ميشود.
 .2گستردگي مفهوم ترحم :مفهوم ترحم و دلسوزي در تعاليم پيامبر اكرم به
حدي گسترده است كه همۀ موجودات را در بر ميگيرد.
 .3ترغيب به ترحم :خداوند متعال نزول رحمت خود را مشروط به ترحم بر مخلوقاتش
ساخته است.

 .1حدیث درس را ترجمه كنيد؟
 .2معنی کلمات ذیل را بنویسید:
الراحمون   :ارحموا        :یرحمکم         :من فی االرض          :من فی السماء:
 .3احکام مستفاد از حدیث را بیان نمایید.
 .4حکمت حدیث را توضیح دهید.

 .1عبارت ذیل را حفظ نمایید  :
الر ْح َم ُن
الراحِ ُم َ
ون يَ ْر َح ُم ُه ُم َّ
َّ
 .2دربارۀ دلسوزی و مهربانی یک مقالۀ مختصر بنویسید.
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درس هشتم

طهارت (پاکیزه گی)

KU

پاکیزهگی در دين مقدس اسالم از اهمیت خاصی برخوردار است ،دانشمندان همواره به
مردم توصیه مینمایند که :خود و محیط زیست خود را پاک نگاه  دارند.
پس طهارت وپاکیزهگی در اسالم چگونه است؟ و چه اهمیتي دارد؟
طهارت در لغت پاکیزهگی راگویند.
و در اصطالح فقهاء عبارت است از دور ساختن بی وضویی و یا نجاست.

AC

 -1یک تن از شاگردان شرایط نماز را که قبال خوانده اید نام بگیرد.
 -2یک شاگرد دیگر از این جمله شرایطی را مشخص نماید که به طهارت ارتباط داشته  
باشد.
دلیل مشروعیت :پیغمبر اکرم میفرماید ( :ا َ ُّ
ان)[مسلم ]۲۰۳ \۱
ِیم ِ
طر اال َ
لط ُه ُ
ور شَ ُ
ترجمه :نظافت جزء ایمان است.
مفهوم حدیث شریف این است که طهارت در اسالم آنقدر جایگاه بلند دارد که مستقیما
با ایمان رابطه دارد ،پس اگر کسی میخواهد که ایمانش کامل باشد باید به نظافت خود
و محیطش توجه زیاد نماید.
اقسام طهارت یا ﭘاكیزه گی
ﭘاكیزه گی دو قسم است:

-1ﭘاكیزهگی حكمی :ﭘاك  شدن از بی وضویی بزرگ (جنابت) و یا كوچك ،به نام
ﭘاكیزهگی حكمییاد میشود.
 -2ﭘاكیزهگی حقیقی :ﭘاك شدن از هر نوع نجاست ،به معنی ﭘاكیزهگی حقیقی است.
طریقه ﭘاك شدن :راه ﭘاك شدن از نجاست حكمیغسل ،وضو یا تیمم است اما برای
ﭘاك شدن از نجاست حقیقی باید از آب ﭘاك و تمیز استفاده شود.
18

مطالب فوق را به شکل انفرادی و یا گروپی به روش سوال وجواب باهم تکرار نمایید

آداب قضای حاجت (رفتن به بیت الخالء)

AC
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كسی كه میخواهد برای قضای حاجت برود باید آداب ذیل را رعایت كند:
 - ١باید از دید مردم ﭘنهان شود.
 - ٢باید جایی را انتخاب كند كه قطرههای ادرار بر خودش نپرد ،تا بدن ولباسش به نجاست
آلوده نشود.
له َّم إِنّي اَ ُعوُذ ِب َك ِم َن
 – ٣قبل از داخل شدن در بیت الخالء باید اين دعا را بخواند« :اّل ُ
ث َو َ
ُ
ث».
اخلبَاِئ ِ
اخلُب ِ
 – ٤در سوراخ های حشرات نباید قضای حاجت نمود.
– ٥بر سر راه مردم ،قبرستان ،سایه و یا جایی كه مردم مینشینند ،نباید قضای حاجت شود.
 - ٦نباید در وقت قضای حاجت سخن گفته شود.
 - ٧باید به سوی قبله قضای حاجت نشود.
 -٨در آب ایستاده قضای حاجت نكند.
 -٩استنجا باید با دست چپ شود.

هر شاگرد نظر خود را در بارۀ حكمت و یا فایدۀ یكی از آداب بیان كند.

ارزیابی

 .1طهارت را تعریف کنید؟
 .2دلیل مشروعیت طهارت را بگویید.
 .3طهارت چند نوع است؟
 .4طریقۀ ﭘاك شدن از نجاستها را بیان نمایید.
 .5آداب قضاي حاجت را بيان كنيد.

جواب سواالت فوق را در كتابچه های خویش بنویسید.
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درس نهم

استنجاء و نجاست

AC
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استنجاء :به معناى پاک كردن نجاست از جای مخصوص است.
وسایل استنجاء:
آب ،كلوخ ،سنگ ،كاغذ تشناب ( ویا هر آنچه به جاى آنها قابل استفاده باشد) از وسایل
یرود.
استنجا به شمار م 
استنجاء با استخوان ،سرگین ،خوراكه باب ،ذغال ،شیشه ،كاغذی كه برای نوشتن
باشد،،موی ،پنبه ،تكه و یا با علف حیوانات مكروه است.
حکم استنجاء:
 .1استنجاء در حاالت عادی (تا وقتی كه نجاست از جای خود تجاوز نكرده باشد) سنت است.
ولی هرگاه نجاست از جای خود تجاوز کند ،اما مقدار آن كم باشد ،در این صورت استنجا
واجب است ،و در حالتی كه دور و بر را آلوده كرده باشد ،شستن آن فرض است.
معنی نجاست:
نجاست در لغت ناپاكي را گویند.
و در اصطالح فقهاء عبارت است از :هر آن چيزی كه شریعت آن را ناﭘاك شمرده باشد.
اقسام نجاست:
نجاست دو قسم است :حقیقی و حکمی:
نجاست حقیقی :آن ﭘلیدی است كه مانع صحت نماز میباشد.
نجاست حکمی :آن ناپاکی است كه اثر و یا موجودیت نجاست در آن آشكار نیست ،اما
شریعت به طور حكمیو اعتباری آن را نجس شمرده است.
اقسام نجاست حکمی:
ی دو قسم میباشد:
نجاست حكم 
 -1بی وضویی بزرگ :به حالتی گفته میشود كه بر انسان غسل واجب میگردد و در
این حالت خواندن نماز درست نمیباشد.
 -2بی وضویی كوچك :به حالتی گفته میشود كه بر انسان تنها وضو كردن الزم باشد.
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انواع نجاست حقیقی:
 -1نجاست غلیظه :نجاستی است كه با دلیل قطعی ثابت گردیده باشد ،مانند :خون  ،
ادرار و مواد غایطۀ انسان ،گوشت حیوان مردار شده و شراب.
 -2نجاست سبك(خفیفه) :نجاستی است كه ﭘلیدی آن با دلیل غیر قطعی ثابت شده
باشد .مانند :ادرار حیواناتی كه گوشتشان خورده میشود.

چرا استنجاء با بعضی چیزها مكروه است؟ به شكل انفرادی یا گروپی جواب بدهید.
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مقدار نجاست معاف شده:
• هرگاه از نجاست غلیظۀ جامد به مقدار كمتر از یك روﭘیۀ شرعی( 3.125گرام) ،لباس را
آلوده كند ،نماز خواندن با آن فاسد نمیشود و اگر مایع باشد كمتر از مقدار كف دست (6
سانتى متر مربع) معاف است.
• هرگاه نجاست خفیفه (سبک) كمتر از یك چهارم لباس را آلوده كند باكی ندارد .و
دربدن هم كمتر از یك چهارم اندام معاف است.
ولی چون نظافت جزء ایمان است؛ بناء بر مسلمان الزم است تالش نماید بدن و لباسش
پاک باشد .و همچنان بی نظافتی برای انسان مشکالت زیاد صحی را بار میآورد ،و در
جامعه موجب نفرت مردم میگردد.

مطالب فوق را به شکل انفرادی و یا گروپی به روش سوال وجواب باهم تکرار نمایید

ارزیابی
 .1اصطالحات ذیل را تعریف كنید:
استنجاء ،نجاست غلیظه ،نجاست خفیفه.
 .2برای اشیای ذیل مثال بدهید:
نجاست غلیظه ،نجاست خفیفه.
سواالت بخش ارزیابی را با جوابهای آن در كتابچۀ خود بنویسید.
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درس دهم

وضو

تعریف وضو:

به شستن و مسح كردن اندامهای معین وضو گفته میشود.

KU

در بارۀ فواید وضو به شكل انفرادی و یا گروپی بحث كنید.

حکم وضو:

وضو گرفتن برای ادای نماز ،فرض است.
در وضو چهار چیز فرض است:

AC

فرایض وضو:

 -1شستن روی :از رستن موی سر تا زیر زنخ و از نرمییك گوش تا نرمیگوش دیگر.
 -2شستن دستها همراه با آرنجها.
 -3مسح یك چهارم سر.

 -4شستن ﭘاها همراه بجلكها.

سنتهای وضو:
 -1نیت كردن.

« -2بسم اهلل الرحمن الرحیم» گفتن در شروع وضو.
 -3سه بار شستن دستها تا بند دست.
 -4سه بار شستن دهن(.مضمضه).
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 -5سه بار شستن بینی (.استنشاق).

 -6مسواک زدن.

 -7خالل كردن ریش.

 -8خالل كردن انگشتان.

 -9سه سه بار شستن روی ،دستها و ﭘاها.

 -10مسح كل سر.

 -11مسح كردن ﭘشت و روی گوشها با آب تازه.

یـ ّمن)
(تـ َ
 -12شروع کردن از راست در شستن اندامها چون دست ها و پاهاَ .
 -13رعایت ترتیب وضو.

KU

 -14پی در پی شستن اندامها.

 -15مالیدن اندامها در وقت شستن.
آداب وضو(مستحبات):

آداب وضو قرار ذیل است:

 .2در وقت وضو سخن نگفتن با مردم.
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 .1نشستن در وقت وضو در جای نسبتاً بلند تا لباس هاى وضو کننده تر نشود.
 .3در وقت وضو كمك نخواستن از دیگران( .مگر اینكه عذر داشته باشد)

 .4حركت دادن انگشتر در صورتی كه انگشتر داشته باشد .تا قسمت های زیر آن خوب
شسته شود.

 .5شستن دهان با دست راست و شستن بینی با دست چپ.

سه نفر از شاگردان طوری وضو كنند كه فرضها ،سنتها و آداب آن را عمال برای

همصنفان خویش نشان دهند.
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مکروهات وضو:
ترك سنتها یا آداب وضو ،مكروه مى باشد.
شكنندههای وضو:
وضو با چیزهای ذیل میشكند:
 .1با خارج شدن ادرار ،باد و مواد غایطه از بدن.
 .2خارج شدن خون و یا ریم از بدن.
 .3استفراغ به ﭘری دهن.
 .4بى هوشی.
 .5دیوانگی.
 .6نشه شدن (استعمال مواد نشه آور).
 .7خندیدن در نما ز با صدای بلند(قهقه).
 .8خوابیدن به ﭘهلو( .همان خوابی كه امكان شكستن وضو در آن باشد)

ارزیابی
 .1فرایض وضو را بیان كنید.
 .2سنتهای وضو را بیان كنید.
 .3آداب وضو را مختصرا بیان كنید.
 .4مكروهات وضو را به اختصار نام بگیرید.
  .5شكنندههای وضو را بیان كنید.
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شاگردان به طور گروپی دربارۀ شكنندههای وضو از یكدیگر سوال كنند.

هر شاگرد جواب سواالت فوق را به زبان ساده در كتابچۀ خود بنویسد.
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درس يازدهم
تعریف تیمم:

تیمم

تیمم در لغت قصد ،عزم و اراده را گویند.

و در اصطالح عبارت است از :مسح كردن روی و دستها با خاك ﭘاك به طریقۀ خاص و

به نیت طهارت.

عذرهایی كه تیمم را روا میسازد:

KU

در موجودیت عذرهای ذیل تیمم جایز میشود:

 .1نبودن یا كم بودن آب :هرگاه آب نباشد و یا چنان كم باشد كه در صورت وضو گرفتن
با آن ،آب باقی مانده برای نوشیدن و یا طبخ (پخت و پز) كفایت نكند ،تیمم روا میگردد.

 .2دور بودن آب :دور بودن آب به اندازۀ یك میل ،چراكه رفتن این همه راه باعث تكلیف
آنجا رسید وضو بگیرد.
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میشود ،اما اگر راه آن شخص به همان طرف باشد نماز خود را كمیبعدتر بخواند و وقتی

 .3مریضی :چنان مریض باشد كه وضو به او ضرر برساند.
 .4ترس و خوف :ترس از دشمن و یا حیوانات وحشی.

 .5زندان :اگر انسان در چنان جایی زندانی باشد كه اجازۀ وضو گرفتن برایش داده نشود،
میتواند تیمم كند.

 .6قادر نبودن برای خرید آب :اگر آب تنها در بدل ﭘول فروخته میشد ،و انسان توان
مالی نداشت.

 .7برای ادای نماز جنازه (برای شخصی كه ناگهان به جنازه حاضر میشود).

 .8توانایی به دست آوردن آب را نداشتن :مانند شخصی كه بر سر چاه ایستاده باشد
ولی برای كشیدن آب از چاه ریسمان نداشته باشد.
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طریقۀ تیمم كردن:

کف دست های خود را به خاک پاک بزند و بعدا آنرا تکان بدهد ،سپس با آن روی خود را
مسح نماید و مرتبۀ دوم باز کف دست های خود را به خاک پاک بزند و بعد از تکاندن با

آن ،دست های خودرا تا آرنج ها مسح نماید.

ط های تیمم:
شر 

 -1نیت كردن برای تیمم.

 -2موجودیت یكی از عذرهایی كه تیمم را روا میسازد.
 -3برای تیمم باید از خاك ﭘاك استفاده شود.
  -4مسح كردن كل روی و دستها با آرنجها.
شكنندههای تیمم:

KU

 -5دو بار زدن همۀ دست و یا اکثرآنها بر زمین و یا خاك پاک.
 -1هر آنچه كه وضو و غسل را میشكند ،تیمم را هم میشكند.

 -2از بین رفتن عذرهایی كه تیمم را روا میساخت ،مثل :میسر شدن آب.

مسح بر موزه:

AC

معنی مسح:

مسح در لغت دست كشیدن روی یك چیز را میگویند.

و در اصطالح كشیدن دست تر روی موزۀ خاص و به طریقۀ مخصوص راگویند.

شرایط جایز شدن مسح بر موزهها:
 -۱داشتن وضو در وقت ﭘوشیدن موزه.

 -۲موزه باید قابلیت راه رفتن را داشته باشد.
 -۳بجلكها در آن ﭘنهان شود.

 -۴سالم بوده و بیش از سه انگشت ﭘارهگی نداشته باشد.
مدت مسح بر باالی موزهها:
 -1مدت مسح برای مقیم یك شبانه روز است.
 -2مدت مسح برای مسافر سه شبانه روز میباشد.
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شكنندههای مسح موزه:
 -1هر آنچه كه وضو را میشكند مسح موزهها را نيز میشكند( .و در صورت شکستن بر
شخص الزم میشود كه دو باره ﭘاهایش را بعد از وضوء گرفتن مسح نماید).
 -2جنابت و حیض و نفاس.
 -3بیرون شدن یك و یا هر دو موزه از ﭘاها.
 -4تر شدن اكثر قسمتهای ﭘای.
 -5سپری شدن مدت معین مسح.
 -6ﭘاره شدن موزه به اندازۀ سه انگشت.

KU

یكی از شاگردان به طور عملی تیمم و مسح موزه كند.
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مسح بر جبیره (بنداژ):
معنای جبیره:
هر آنچه كه روی عضو شكسته و یا زخمیشدۀ بدن به منظور تداوی آن نهاده میشود،
جبیره نام دارد.
حکم مسح بر جبیره:
مسح بر جبیره واجب است.
شرایط مسح بر جبیره:
 .1شستن محل زخمیشده ناممكن باشد.
 .2شستن جای زخم و رسیدن آب به آن محل ضرر داشته باشد.
 .3نباید بیش از حد ضرورت ،جبیره شود.

شكنندههای مسح جبیره:

مسح جبیره در دو حالت میشكند:

 .1افتادن جبیره و یا دور كردن آن( .در این حالت آن محل باید شسته شود)
 .2شكستن وضو( .دراين حالت آن محل باید دوباره مسح شود)
27

مطالب فوق را به شکل انفرادی و یا گروپی به روش سوال وجواب باهم تکرار نمایید.

ارزیابی
 -1معنی لغوی و اصطالحی تیمم چیست؟

 -2طریقۀ مسح بر موزه را بیان و معنی لغوی مسح را بگویید.
 -3حكم مسح بر موزه چیست؟
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 -4مدت مسح مقیم و مسافر چند شبانه روز است؟
 -5در كدام حالتها تیمم جایز است؟

 -6شرایط صحت تیمم را نام بگیرید.
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هر شاگرد جواب سواالت فوق را به زبان ساده در كتابچهاش بنویسد.
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درس دوازدهم

نماز

AC
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معنی نماز:
نماز عبارت است از اقوال وافعال خاصی كه با تكبیر شروع و با سالم خاتمه مییابد.
بعضی از خصوصیتهای نماز:
 -۱نماز ﭘاكیزگی را در قبال دارد.
 -۲نماز بهترین وقت برای قبول شدن دعای انسان است.
 -۳نماز راز ونیاز انسان با خداوند است.
 -۴نماز انسان را از فحشا و منكرات باز میدارد.
 -۵نماز تقوا است.
 -۶نماز بهترین وسیلۀ تقویۀ برادری با مسلمانان است.
 -۷نماز چهرۀ انسان را روشن و ﭘرنور میسازد.
 -۸نماز به انسان سكون و آرامش میبخشد.
 -۹نماز باعث صحت و تندرستی انسان میشود.
 -۱۰نماز مشكالت انسان را آسان میسازد.
 -11انسان با ادای نماز به خدای خود وعده میسپارد كه كارهای نیك را انجام داده و
اعمال بد را ترك مینماید.
 -12نماز تواضع است.
 -13نماز به انسان وقار و ارزش میبخشد و او را در نزد مردم محترم میسازد.
 -14نماز انسان را متوجه ارزش وقت میكند.
 -15نماز بهترین وقت برای توبه و مراجعه به خداست.
 -16نماز بهترین طریقۀ یاد خداست.
 -17نماز زیباترین و مناسبترین صحنۀ رابطه خالق و مخلوق است.
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اوقات مکروه:

AC
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 -18نماز برترین عبادتها نزد خداوند است.
حکم نماز:
 -۱انکار از فرضیت نماز كفر است  .
 -۲نخواندن نماز هاي فرضي از روی سستی و تنبلی فسق است.
اوقات نماز:
اوقات نماز در احادیث معلوم و مشخص شده است كه تفصیل آن قرار ذیل میباشد:
 -۱وقت نماز صبح :از طلوع صبح صادق شروع و با طلوع آفتاب به ﭘایان میرسد.
صبح صادق :هرگاه سفیدی به طور عرضی در دو كنار آسمان جانب شرق منتشر شد،
صبح صادق گفته میشود.
 -۲وقت نماز ﭘیشین :شروع آن از وقت زوال آفتاب است و هرگاه سایۀ هر چیز دو برابر
سایۀ اصلیاش شد (البته غیر از سایۀ زوال) وقت نماز ظهر به ﭘایان میرسد.
 -۳وقت نماز عصر :شروع آن از ختم وقت نماز ظهر است و تا زمانی كه آفتاب غروب
مینماید.
 -۴وقت نماز شام :با غروب آفتاب وقت نماز شام شروع میشود ،و با از بین رفتن شفق
(روشنی که درختم روز در افق دیده میشود) وقت نماز شام به ﭘایان میرسد.
 -٥وقت نماز خفتن :وقت نماز خفتن بعد از از بين رفتن شفق شروع شده و با طلوع
صبح صادق به ﭘایان میرسد.
نماز خواندن در این سه وقت در احادیث منع شده است:

 -۱در وقت طلوع آفتاب.
 -۲در وقت زوال.

 -۳هنگامیكه رنگ آفتاب زرد شود و در آستانۀ غروب باشد تا غروب آفتاب غیر از نماز
عصر همان روز ،خواندن نماز هاي دیگر جایز نیست.
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مسأله:
بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب و بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب خواندن نماز نفل مکروه
است؛ اما نمازهای قضایی ،سجدۀ تالوت و نماز جنازه (يي كه در همين وقت حاضر گردد)
مکروه نیست.
نفل خواندن در اوقات ذیل مکروه میباشد:
ت صبح.
  -۱خواندن نفل بعد از طلوع صبح صادق غیر از دو ركعت سن 
  -۲نفل خواندن ﭘیش از نماز شام مكروه است.
 -۳زمانی كه خطیب خطبۀ جمعه و یا عید را میخواند ،نفل گزاردن مكروه است.
 -۴ﭘیش از نمازهای عید و بعد از آنها نفل خواندن مكروه میباشد.
 -۵وقتی كه نماز جماعت ایستاده باشد ،نفل خواندن مكروه است.

مطالب فوق را به شکل انفرادی و یا گروپی به روش سوال وجواب باهم تکرار نمایید.

AC

ارزیابی

 -1نماز را تعریف كنید.
 -2ده خصوصیت نماز را بیان كنید.
  -3وقتهای نماز را توضیح دهید.
 -4وقتهای مكروه نماز كدام است؟ مختصرا بیان كنید.
 -5در كدام اوقات نفل خواندن مكروه است؟

جواب سواالت فوق را در كتابچۀ خویش بنویسید.
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درس سيزدهم
تعریف أذان:

أذان و اقامت

AC
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أذان در لغت اعالن را میگویند.
و دراصطالح فقهاء عبارت است از :اعالنی كه به خاطر نماز با الفاظ مخصوص انجام مى گيرد  .
حكم أذان:
أذان برای نمازهای ﭘنج وقت و نماز جمعه سنت مؤکد است ،و برای نمازهای دیگر ،مشروع
نیست.
الزم است در اذان و اقامت امور ذیل رعایت گردد:
 -1أذان و اقامت باید بعد از داخل شدن وقت گفته شود.
 -2أذان و اقامت باید به زبان عربی باشد.
 -3الفاظ و كلمات أذان و اقامت باید پی درپی و به ترتیب گفته شود.
 -4أذان باید به صدای بلند گفته شود تا مردم بشنوند.
 -5مؤذن باید مسلمان و عاقل باشد.
الفاظ أذان:
أَ ُ
أَ ُ
ب
			
ب
هلل اَ رَُ
هلل اَ رَُ
أَ ُ
أَ ُ
ب
			
ب
هلل اَ رَُ
هلل اَ رَُ
أَش َه ُد أَن لاَ إَلَه إلاَّ ُ
أَش َه ُد أَن لاَ إَلَه إلاَّ ُ
اهلل
		
اهلل
ِ ِ
ِ ِ
َ
َ
ُ
ُ
َّ
أش َه ُد أن حَُم َّمدا َّر ُسول اهللِ
أَش َه ُد أَ َّن حَُم َّمدا َّر ُسول اهللِ
َح َّی عَ
َح َّی عَ
الصاَلةِ
الصاَلةِ
َلى َّ
َلى َّ
َح َّى عَ
َح َّى عَ
َلى ال َفاَلح
َلى ال َفاَلح
ِ
ِ
أَ ُ
أَ ُ
ب
ب
هلل اَ رَ
هلل اَ رَُ
لاَ إَلَه إلاَّ ُ
اهلل
ِ
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یادآوری:
یر م َِن ال َّنو ِم» گفته میشود.
 برای نماز صبح ،بعد از جملۀ « َح َّى َعلَى ال َفلاَ ِح»  دو  بار «ا َ َّلصلةُ َخ ٌ
«ح َّى َعلَى ال َفلاَ ِح» دو
 در وقت اقامت هم الفاظ أذان گفته میشود ،صرف بعد از جملۀ َبار « َقد َقا َم ِ
الصلةُ»  گفته میشود.
ت َّ

یک شاگرد در داخل صنف اذان را و شاگرد دیگر اقامت را طوری بگوید که برای صنوف دیگر

مزاحمت ننمایند ،استاد و شاگردان صنف ،مالحظات خود را بعدا اظهار نمایند.

سنتهای أذان و اقامت:

KU

در أذان هفت چیز سنت است:

 -1مؤذن باید صالح و امین باشد و وقتهای نماز را بفهمد.

 -2مناسب است تا مؤذن در وقت گفتن اذان وضو داشته باشد.
 -3ایستاده اذان بگوید.
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«ح َّى َعلَ
ى الصالة» رویش را به
 -4در وقت أذان روی مؤذن به طرف قبله باشد و هنگام گفتن َ
َّ
«ح َّى َعلَى ال َفلاَ ِح» به سمت چپ بگرداند.
طرف راست و در وقت گفتن َ
 -5دروقت أذان ،مؤذن باید انگشتانش را روی گوشهایش قرار دهد.

 -6مؤذن باید آواز خوب داشته باشد.

 -7مؤذن باید در بین أذان و اقامت فاصله بدهد ،یعنى كمیبعد از أذان ،اقامت بگوید.
مکروهات أذان:

 -1تلحین در أذان (تغییر دادن و كم و زیاد كردن كلمات يا حرکات أذان).
 -2أذان و اقامت گفتن در حالت جنابت مکروه تحریمیاست.
 -3أذان فاسق مكروه است.

 -4اذان گفتن طفل غیر عاقل.

 -5أذان زن در مساجد عمومی.
 -6سخن گفتن در وقت أذان.

33

 -7بعد از أذان خارج شدن مؤذن از مسجد مكروه است.
حکم اقامت:

اقامت برای همۀ نمازهای وقتی ،فرضی و قضائی سنت است.

مطالب فوق را به شکل انفرادی و یا گروپی به روش سوال وجواب باهم تکرار نمایید

ارزیابی
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 .1أذان را تعریف كنید.

 .2حكم أذان و اقامت را همراه با شروطشان بیان كنید.
  .3أذان و اقامت چند سنت دارد؟ بگویید.
 .4مكروهات أذان را به اختصار بیان كنید.
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جواب سواالت فوق را در كتابچه های خویش بنویسید.
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درس چهاردهم

شرایط نماز
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 -۱ﭘاك بودن از نجاست حكمي و حقيقي.
 -۲ﭘاك كردن لباس از نجاست.
 -۳ﭘوشاندن عورت با لباس ﭘاك.
 -4داخل شدن  وقت.
 -5روی كردن به قبله.
 – 6نیت كردن برای داخل شدن به نماز  به  گونهیی كه بین نیت و تكبیر تحریمه فاصله نباشد.
 -7پاک بودن جای نماز.

AC

مسأله:
اندازۀ عورتی كه ﭘوشاندن آن در وقت نماز ضروری است:
الف :عورت مرد:
از زیر ناف تا زیر زانو است ،یعنی خود عینك زانو هم در عورت داخل است؛ اما خود ناف
عورت نیست.
ب :عورت زن:
تمام بدن زن عورت است بجز پشت دست ها و قدم ها ،یعنى در وقت نماز تمام بدنش را
میﭘوشاند بجز جاهای ذكر شده.
مسأله:
وقتی كسی در بارۀ جهت قبله مشكوك شد و كسی هم نبود كه از او بپرسد ،فکر كند و
بعد از آنكه گمان غالب به او ﭘیدا شد به همان طرف نماز بخواند.
ارکان و فرضهای نماز:
 -۱گفتن تكبیر تحریمه -۲ .ایستاده خواندن نماز.
 -۳خواندن قرائت حتی اگر یك آیت هم باشد.
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 -۴رکوع كردن.
 -۵سجده كردن.
 -۶قعدۀ اخیر به اندازۀ تشهد.
حكم فرضهای نماز:
ی است ،هرگاه كسی قصداً یا به فراموشی یكی از فرایض را ترك نماید،
ادای فرایض حتم 
نمازش صحیح نمیشود و باید دوباره بخواند ،همچنان ترك فرض با سجدۀ سهو جبران
نمیشود.

ارزیابی
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یكی از شاگردان شرایط و واجبات نماز را به گونۀ عملی به همصنفیانش نشان بدهد.
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 .1شرایط نماز چند تا است؟ بیان كنید.
 .2اندازۀ عورت مرد وزن را بیان كنید.
 .3اركان نماز را نام بگیرید.
 .4اگر كسی یكی از اركان نماز را ترك كند ،چه حكم دارد؟

جواب سواالت فوق را در كتابچۀ خود بنویسید.
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درس پانزدهم

واجبات نماز:

واجبات و سنتهاي نماز

 .1خواندن سورۀ فاتحه یعنی «الحمد هلل».

 .2بر عالوۀ سورۀ فاتحه خواندن یك سوره ،یا سه آیه و یا یک آیه که مقدار سه آیه باشد

KU

از قرآن كریم در ركعت هاي پر.

 .3جهر خواندن قرائت در نمازهای جهری (برای امام) و خفیه خواندن در نمازهای خفیه.
 .4خواندن «الحمد هلل» ﭘیش از خواندن سوره.
 .5ادا كردن هر رکن با آرامش و اطمینان.

 .6نشستن بعد از دو ركعت (قعده اول).
 .8رعایت ترتیب در اركان نماز.

 .9خواندن دعای قنوت در نماز وتر.
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 .7خواندن تشهد در قعدۀ اول و دوم.

 .10گفتن تكبیرهای زواید (اضافی) در نمازهای عید..
حکم ترك واجبات:

اگر در نماز یك واجب قصدا ً ترك شد ،نماز باید دوباره خوانده شود؛ اما اگر سهوا ً ترک شد
سجدۀ سهوه الزم میگردد.

سنتهای نماز:

 -1مردها در وقت تکبیر تحریمه دستهایشان را تا برابر گوشها باال كنند ،و زنها تا برابر
شانههای شان.

 -2خواندن ثنا (سبحانك اللهم) بعد از تکبیر تحریمه.
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 -3گفتن «اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم» در ركعت اول.
 -4گفتن «بسم اهلل الرحمن الرحیم».
 -5آمین گفتن بعد از سورۀ فاتحه.

« -6سمع اهلل لمن حمده» گفتن در وقت برخاستن از ركوع.
 -7گفتن «ربنا لک الحمد» بعد از «سمع اهلل لمن حمده».
 -8تکبیر (اهلل اکبر) گفتن برای رفتن به ركن دیگر.

 -9گفتن «سبحان ربی العظیم» در ركوع و گفتن «سبحان ربی االعلی» در سجده.

 -10نهادن دستها روی زانوها به حالت عادیشان در رکوع.

 -11ایستاده نگه داشتن ﭘای راست وخوابانیدن ﭘای چپ و نشستن روی آن در دو قعده
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و همچنان در جلسه (نشستن كوتاه در بین دو سجده).

 -12بلند كردن انگشت شهادت در وقت خواندن «اشهد ان ال اله» و ﭘایین كردن آن در
وقت گفتن «اال اهلل».

 -13گذاشتن دستها روی زانوها در وقت نشستن.
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 -14قرائت فاتحه در دو ركعت اخیر نمازهای فرض چهار رکعتى سنت است.
 -15بلند گفتن تكبیرها« ،سمع اهلل لمن حمده» و لفظ سالم ،برای امام.

 -16درود خواندن در قعدۀ اخیر.

(رب َّ َنا آت ِ َنا فِى ال ُّد َنیا َح َسنَ ًة
 -17خواندن دعاهای بر گرفته از قرآن كریم و یا احادیث .مثلَ :

اب ال َّنا ِر).
َو فِى اآلَخِ َر ًة َح َسنَ ًة و قِ َنا َع َذ َ

 -18گردانيدن روى به طرف راست و چپ در وقت سالم.

 -19وقتی امام سالم میدهد باید مقتدیان و فرشتگان محافظ را درنیت خود بگیرد.
 -20وقتی مقتدی سالم میدهد كسانی را كه درسمت سالم او هستند نیت كند.

 -21مقتدی در وقت سالم دادن به سمتی كه امام در آن طرف است ،امام را هم نیت كند
و اگر در ﭘشت امام ایستاده باشد ،در هر دو طرف امام را نیت كند.

كسی كه تنها نماز میخواند در وقت سالم دادن فرشتگان محافظ را نیت كند.
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يکى از شاگردان واجبات نماز را در برابر شاگردان دیگر عمال اجرا كند.

ارزیابی
 -اول :به سواالت ذیل جواب بدهید:

 -1به جای نیاوردن یكی از واجبات نماز چه حكم دارد؟

KU

 -2سنتهای نماز چند تا است؟ ﭘنج مورد را بیان كنید.
 -3واجبات نماز را بیان نمایید.

 -دوم :جملۀ صحیح را با عالمت( )و جملۀ غلط را با نشانی (×) عالمت گذاری

كنید.

 -1دعای قنوت در وتر از واجبات نماز است)      ( .
میباشد)     ( .
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 -2آمین گفتن ،اعوذ باهلل ،بسم اهلل و سمع اهلل لمن حمده گفتن از سنتهای نماز

شاگردان جواب سواالت فوق را در كتابچۀ خود بنویسند.
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درس شانزدهم

طریقۀ ادای نماز

AC
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 -1نمازگزار در شروع نماز و به وقت گفتن تکبير تحريمه دستهایش را تا برابر نرمۀ
گوشها باال كند.
 -2بعد از آن دست راست خود را بر باالی دست چپش زیر ناف بگذارد ،بعد از آن
ك َو َت َع ىَال َج ُّد َك َو َ
اس َ
بحاَ َ
نك َّ
ُم َو حَِ
ب ْم ِد َك َو َتبَا َر َك مُْ
ري َك» را بخواند.
«س َ
ال اَِله غ ُ
ُ
الله َّ
 -3بعد ازآن اعوذ باهلل .....و بسم اهلل    .....بگوید .البته ( ثناء ،اعوذ باهلل و بسم اهلل  ...به صدای
آهسته خوانده میشود و مقتدی اعوذ باهلل و بسم اهلل نمیخواند).
ِ
()4
 -4سپس ( )1حْ َ
الدين إَّي َ
ال ْم ُد هّللِ َر ِّب اْل َع مَالِ َ
اك َن ْعُب ُد
الر ِحيم (َ )3مـِل ِ
ـن َّ
ني (َّ )2
ك َي ْوِم ِّ ِ ِ
الرمْح ِ
وإَّي َ
يم (ِ )6ص َر َ
الص َر َ
مت َعَل ِ َ
ري املَ ُ
اك َن ْستَ ِع ُ
ين أَن َع َ
وب
اط َّال ِذ َ
ني ( )5اه ِدَنا ِّ
اط املُستَ ِق َ
ِ
غض ِ
يه ْم غ ِ
َليه ْم َو َ
َ
ال َّ
الض ِّال َ
ني ( )7را بخواند.
ع ِ
 -5به صدای آهسته آمین بگوید.
 -6بعد از آن یك سوره و یا سه آیه از قرآن کریم تالوت كند.
 -7بعد از آن با گفتن تکبیر (اهلل اکبر) به رکوع برود.
 -8در ركوع دستهایش را به حالت عادی روی زانوهایش قرار داده و ﭘشتش را برابر و هموار
نگه داشته سرش را باال و ﭘایین نكند.
 -9در ركوع سه بار تسبیح (سبحان ربی العظیم) بگوید.
 -10وقتی سرش را از ركوع باال میكند نخست «سمع اهلل لمن حمده» بگوید ،بعد از آن
«ربنا لك الحمد» بگويد.
مسأله:
در نماز جماعت امام «سمع اهلل لمن حمده» بگوید ،و مقتدی تنها «ربنا لك الحمد» بگوید.
 -11بعد از گفتن «ربنا لك الحمد» برای چند لحظه راست و آرام بایستد و سپس با گفتن
«اهلل اکبر» به سجده برود ،و اول زانوها و بعد از آن انگشتانش را در حالی كه به طرف قبله
است بر زمین بگذارد و سپس بینی و بعد از آن ﭘیشانیاش را بگذارد و در سجده سه بار
«سبحان ربی األعلی» بگوید .در سجده آرنجهایش را از زانوها و شكمش را از رانها دور نگه
دارد و انگشتان ﭘاهایش را در حالی رو به قبله نگه دارد كه از زمین باال نشود.
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 -12بعد از آن ،همزمان با گفتن تكبیر ،سرش را از سجده باال كند و به آرامیدستهایش را روی
زانوهایش بگذارد و در حالی كه ﭘای راستش را ایستاده و ﭘای چپش را خوابانیده است ،بنشیند.
 -13بعد از كمینشستن به سجدۀ دوم برود ،و سه بار تسبیح (سبحان ربی األعلی) بگوید.
 -14بعد از سجدۀ دوم با گفتن تکبیر (اهلل اکبر) در حالی بلند شود كه نخست سر ،سپس
دستها و بعد از آن زانوهایش را بلند كند.
 -15ركعت دوم را هم مثل ركعت اول ادا نماید( ،اما دستهایش را برابرگوشها باال
نمیكند ،ثناء و اعوذباهلل را با هم نمیگوید ،بلكه ركعتهای باقی مانده را صرف با گفتن
«بسم اهلل الر حمن الرحیم» شروع میكند).
 -16وقتی نمازگزار از سجدههای ركعت دوم فارغ شد ،به گونهیی بنشیند كه دستهایش روی
زانوهایش باشد و ﭘای راست را ایستاده و ﭘای چب را بر زمین خوابانیده و روی آن نشسته است
حُة هَّ
ات َو َّ
الساَلُم عَ
الساَلُم َعَل َ
يك أَيهَا النَّبِی َو َرمَْ
الطيبَ ُ
الصَل َو ُ
َّح ُ
َلينَا
يات للِهَِّ َو َّ
و (الت ِ
اللِ َوَب َر َكاُتُه َّ
ات َّ
َ
َ
َ
َ
هَُّ
هَّ
ُ
َ
لاَ
َوعَ
ني أ ْشه ُ
َد أ ْن إلَه إلاَّ الل َوأ ْشهَد أ َّن حَُ
ال َ
م َّم ًدا َعبْ ُدُه َو َر ُسولهُ) را بخواند.
َلى ِعبَاِد اللِ َّ
الص حِِ
 -17اگر نماز دو ركعتی باشد ،بعد از خواندن درود شریف (اللهم صل على محمد و علی آل
محمد کما صلیت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید ،اللهم بارک علی محمد و
علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید) و دعای ماثوره
اب النَّارِ) .را بخواند و بعد به طرف
( َربَّنَا آتِنَا فِى ُّ
الدن َیا َح َسنَ ًة َو فِى اآلَخِ َر ِة َح َسنَ ًة و ِقنَا َع َذ َ

AC

راست و چپ سالم بدهد.
 -18اگر نماز سه ركعتی باشد ،بعد از سجدۀ دوم ركعت سوم به قعدۀ اخیر نشسته تشهد،
درود ،و دعا را بخواند و سالم بدهد.
 -19اگر نماز چهار ركعتی باشد ،بعد از سجدۀ  دوم ركعت چهارم همین كار را

بكند.
فرق نماز مرد و زن:
 -1زن در وقت ایستادن دستانش را روی سینهها و مرد زیر ناف میگیرد.
 -2زن در وقت تکبیر تحریمه دستهایش را تا شانهها باال میكند ،اما مرد تا نرمههای گوش.
 -3زن در سجده آرنجهایش را به زانوهایش میچسپاند.
 -4زن در سجده شكمش را به رانهایش میچسپاند اما مرد جدا میكند.
 -5زن در همۀ حالتهای نشستن ،هر دو ﭘایش را از طرف راست بیرون كرده بر زمین
مینشیند.
 -6در سجده آرنجهایش را بر زمین میگذارد.
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یكی از شاگردان نماز دو ركعتی را در صنف به صورت جهری تمثیل نماید ،و دیگران
متوجه او باشند و مالحظات خود را نوشته در اخیر ابراز نمایند ،و استاد مالحظات را
جواب بدهد.

ارزیابی
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  -1به سواالت ذیل جواب بدهید:
أ .ثنا چیست و بعد از آن نمازگزار چه چیز را میخواند؟
ب بعد از «وال الضآلین» كدام كلمه آهسته خوانده میشود؟
ج .جای گفتن «سمع اهلل لمن حمده» و «ربنا لک الحمد» كجاست؟
د .تكبیرات  انتقال از یك ركن به ركن دیگر را بگویید.
 -2مهم ترین تفاوت نماز مرد و زن را بيان کنيد.

نكات عمده  درس را در كتابچههای خود بنویسید.
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نماز وتر و سنتها

AC
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حکم نماز وتر:
نماز وتر در نزد امام ابوحنیفه رحمه اهلل تعالى مثل نمازهای عید واجب است ،و به نظر
یاران ایشان سنت مؤکد میباشد.
ركعات نماز وتر:
نماز وتر سه ركعت است.
وقت نماز وتر
نماز وتر بعد از نماز خفتن ادا میشود.
قرائت در نماز وتر:
قرائت در همۀ ركعات وتر الزم است.
خواندن قنوت:
در ركعت سوم ﭘیش از ركوع دعای قنوت خوانده میشود:
(الل ُه َّم َّإنا َن ْستَ ِعينُك َوَن ْستَ ْغ ِفُرك َوُن ْؤ ِم ُن بك َوَنتَ َو َّك ُل َعَليك َوُنثْنِی َعَليك خْ َ
َّ
ري ،وَن ْش ُكُرك
ال َ
ِ
ُم َ
َوال َن ْكُفُرك َوخَْ
نَل ُع َوَنرُْت ُك َم ْن ي ْف ِجُر َّ
إياك َن ْعُب ُد َوَلك ُن َصِّلی َوَن ْس ُج ُد َوإَِليك َن ْس َعى
ك.الله َّ
إن ع َ
ن َشى ع َ
حتَك َوخَْ
َوحَْ
َذاَبك َّ
ن ِف ُد و َن ْر ُجو َرمْ َ
َذاَبك ِباْل ُك َّف ِار ُمْل ِح ٌق).

دعای قنوت را چندین بار چند تن از شاگردان بخوانند تا همه با خواندن درست آن آشنا
شوند.
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سنتها
سنت دو قسم است .به یكی سنت مؤکد و به دیگری غیر مؤکد یعنى مندوب گفته
میشود.
سنت مؤکد:
آن است كه رسول اهلل همیشه بر آن ﭘابند بوده؛ اما گاهگاهی ترك كردهاند تا گمان
نشود كه فرض است.
سنت غیر مؤکد (مندوب):
آن است كه رسول اکرم گاهگاهی انجام داده و گاهگاهی ترك كردهاند.
اوقات سنت هاى مؤکد:
تمام سنتهای مؤکد دوازده ركعت میباشد و وقت ادای آنها قرار ذیل است:
 -1دو ركعت قبل از فرض صبح كه بر آن زیاد تأكید شده است -2 .چهار ركعت به
یك سالم قبل از نماز ﭘیشین( .و یا ﭘیش از نماز جمعه) -3 .دو ركعت بعد از فرض نماز
ﭘیشین -4 .دو ركعت بعد از فرض نماز شام -5 .دو ركعت بعد از فرض نماز خفتن و
ﭘیش از وتر -6 .خواندن چهار ركعت به یك سالم بعد از نماز جمعه.

ارزیابی
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اوقات سنت هاى غیر مؤکد:
اوقات سنت هاى غير مؤکد قرار ذيل است:
 -1خواندن دو ركعت دیگر بعد از دو ركعت سنت نماز ﭘیشین -2 .خواندن چهار رکعت
پيش از فرض هاى نماز ديگر -3 .بعد از نماز خفتن عالوه بر دو رکعت سنت مؤکد،
خواندن چهار رکعت ديگر -4 .خواندن شش رکعت بعد از فرض هاى نماز شام.

 -1حکم نماز وتر چيست؟  -2نماز وتر چه وقت خوانده مى شود؟  -3دعاى قنوت را

بخوانيد -4 .سنت هاى غير مؤکد را بيان کنيد.

اين درس را در کتابچۀ خود بنويسيد.
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درس هجدهم

نماز تراویح و نمازهاي قضايي
نماز تراویح
نماز تراویح در ماه مبارك رمضان سنت مؤکد است ،چرا كه رسول اکرم و خلفای
راشدين بر آن ﭘابند بود ه اند .و همچنان اداى آن با جماعت نيز سنت میباشد.

KU

مسأله:
نفل بعد از شروع كردن الزم میگردد ،بنا ًء كسی كه یك بار آن را شروع كرد و بعدا فاسد
نمود قضایی بر او الزم میشود.
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وقت نماز تراویح:
نماز تراویح در ماه مبارك رمضان بعد از نماز خفتن و ﭘیش از نماز وتر ادا میشود.
تعداد ركعات تراویح:
تراویح بیست ركعت است و دو دو ركعت به یك نیت وسالم ادا میشود و بعد از هر چهار
ركعت چند لحظه مینشیند و بدینطریق با ده سالم بیست ركعت را تكمیل میكند و
بعد از آن نماز وتر را با جماعت میخواند .به یاد داشته باشید كه غیر از ماه مبارك رمضان
نماز وتر با جماعت خوانده نمیشود.

مطالب فوق را به شکل انفرادی و یا گروپی به روش سوال وجواب باهم تکرار نمایید.
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نمازهای قضایی:

هرگاه نماز كسی قضا شد هر وقت فرصت يافت قضايى آن را بخواند ،بجز سه وقتی كه

نماز خواندن در آن اوقات منع شده است.
كیفیت ادای نمازهای قضایی:

رعایت ترتیب در نمازهای قضایی واجب است .هرگاه از شخصی كمتر از شش وقت نماز
قضا شده باشد ،صاحب ترتیب گفته میشود ،و رعایت ترتیب بر او واجب است ،معنی
ترتیب این است كه نمازهای قضایی را ﭘیش از نمازهای وقتی ادا میكند ،و در بین خود

اول همان را میخواند.

KU

نمازهای قضایی هم ترتیب را رعایت نماید یعنى هر نمازی را كه ﭘیشتر قضاء شده باشد

چیزهایی كه ترتیب با آن ساقط میشود:

 -1هرگاه تعداد نمازهای قضا شده غیر از وتر به شش برسد.

AC

 -2هرگاه نمازهای قضایی از انسان فراموش شود.

 -3زمانی كه وقت تنگ باشد و هر دو نماز (يعني نمازهاي وقتي و قضايي) در یك وقت

ادا نشود.

مطالب فوق را به شکل انفرادی و یا گروپی به روش سوال وجواب باهم تکرار نمایید.
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ارزیابی
 -1جواب بدهید:

أ .حكم نماز تراویح و وتر چیست؟

ب .نماز وتر و تراویح چگونه ادا میشود؟
 -2جمالت صحیح را با عالمت ( )و جمالت غلط را با نشانی (×) عالمت گذاری
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كنید:

أ .نماز تراویح بعد از نماز وتر ادا میشود) ( .

ب .اگر از شخصی بیش از ﭘنج وقت نمازش قضا شد ،او صاحب ترتیب گفته میشود)  ( .

ج .صاحب ترتیب نماز وقتی را ﭘیش از نماز قضایی ادا میكند( .

د .هرگاه وقت تنگ باشد ،ترتیب ساقط میشود( .

)

AC

ه .بیست ركعت نماز تراویح با ده سالم ادا میشود) ( .

)

جواب سواالت فوق را در كتابچۀ خود بنویسید.
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درس نزدهم

مفسدات و مکروهات نماز

AC

KU

فساد در لغت ضد صالح است و در اصطالح فقها یك وصف غلط در عبادت ،فساد گفته
میشود .در عبادتها فساد به معنى بطالن است.
مفسدات نماز:
 -1سخن گفتن در اثناى نماز.
 -2خوردن و نوشیدن ولو به فراموشی هم باشد.
 -3انجام دادن چنان حركاتی كه بیننده از بیرون گمان كند كه او در نماز نیست.
 -4دور دادن سینه از قبله.
 -5در حالت نماز سه قدم پى در پى برداشتن.
 -6دیوانگی و بیهوشی.
 -7شكستن وضو.
 -8ادا كردن یك ركن كامل در حالت برهنه بودن عورت ،و یا همراه با آن مقدار نجاستی
كه مانع نماز میشود.
 -9طوري بخندد كه خودش صدای خود را بشنود.
 -10سالم دادن به دهان و یا جواب سالم را دادن.
 -11گریه كردن به خاطر امور دنیوی ،اما اگر از ترس خداوند گریه كرد نمازش فاسد
نمیشود.
 -12گفتن الفاظی که مربوط نماز نمیباشد مانند« :اِن َّا لهلِ ِ َو اِن َّا اِلَی ِه َراجِ ع ُو َن» و گفتن
«الحمد هلل» و امثال آن.
 -13قرائت كردن به گونه یی كه معنی كلمه تغییر كند.
 -14فتحه دادن به شخص دیگر (به غیر از امام خودش).
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مطالب فوق را به شکل انفرادی و یا گروپی به روش سوال وجواب باهم تکرار نمایید

AC

KU

معنی کراهیت:
کراهیت در لغت ضد محبت است و در اصطالح فقها هر آنچه كه ترك آن بهتر از انجام
دادن آن باشد مکروه تنزيهى گفته میشود .و اگر منع آن به دليل ظنى ثابت شده باشد،
مکروه تحريمى گفته مى شود .پس هر گاه نماز با کراهيت تحريمى ادا شود ،دوباره خواندن
آن واجب است .و اگر با کراهيت تنزيهى ادا شود ،دوباره خواندن آن مستحب است.
مکروهات نماز:
 -1ترك سنتها و یا واجبات نماز قصداً .مثل اینكه نمازگزار در نماز متابعت امام را ترك 
كرده و در ادای اركان از امام ﭘیشی بگیرد.
 -2در داخل نماز مصروف نمودن دستها به چیزهای دیگر مانند:
• بازی كردن با لباسها و اندامها.
• ﭘاك كردن ﭘیشانی درحالت نماز.
• دور كردن سنگریزهها از محل سجده بیش از یك بار.
• به صدا در آوردن انگشتان.
• باز و بسته كردن انگشتان.
• كندن موها.
• به اشاره جواب سالم را دادن.
 -3مصروف نمودن چشمان به چیزهای دیگر در داخل نماز مانند:
• بستن چشمها.
• نگاه كردن به طرف آسمان.
• نگاه كردن به راست و چب با كنج چشم.
 -4ادای ارکان نماز به طریقۀ غیر مسنونۀ آن  مانند:
• قیام غیر منظم
• رکوع نامنظم
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• سجدۀ نامنظم
 -5عدم رعایت خواندن اذکار و ادعیۀ مخصوص در هر رکن مانند :خواندن قرائت در
رکوع.
 -6آه كشیدن و سرفه کردن بدون ضرورت

شاگردان اموری را که خالف روحیه نماز است و بعضی مردم در نماز مرتکب آن میشوند
مشخص نمایند.

KU

ارزیابی

AC

 -1به سواالت ذیل جواب بدهید:
أ -معنی کراهیت و فساد چیست؟ مختصرا تعریف كنید.
ب -پنج مورد از مكروهات نماز را بیان كنید.
ج -پنج مفسد نماز را بیان نمایید.

 -2جمالت صحیح را با عالمت ( )و جمالت غلط را با نشانی (×) عالمت گذاری
كنید:
أ -به صدا در آوردن انگشتان مكروه است)          ( .
ب -قرائت در حالت ركوع نماز را فاسد میسازد)        ( .
ج -سخن گفتن در نماز مكروه است)         ( .

جواب سواالت فوق را در كتابچۀ خود بنویسید.
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درس بيستم

بی وضو شدن در نماز

AC
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وقتی كسی بدون اراده در نماز بی وضو شد:
 -1نماز را ترك كرده و بعد از وضو كردن نمازش را از همان جایی كه ترك كرده بود،
ادامه دهد؛ اما از سرخواندن آن بهتر است.
 -2اگر شخص بیوضو شده امام باشد یكی از مقتدیان خود را امام تعیین كند تا باقی
مانده نماز را او تكمیل نماید.
 -3هرگاه نمازگزاری بعد از قعدۀ اخیر بی وضو شد ،برود و وضو كند و بعدا ً بیاید و سالم
بدهد این هر سه مورد در صورتی است كه سخن نگفته باشد ،اما اگر سخن گفته باشد،
فرق نمیكند كه قصدا ً باشد یا سهوا ً نمازش فاسد میشود و ادامه دادن آن جایز نیست.
سجدۀ سهو:
سهو به معنی غفلت و بى پروايى است.
حکم سجدۀ سهو :سجدۀ سهو واجب است.
اسباب سجدۀ سهو :سجدۀ سهو با یكی از اسباب ذیل واجب میشود:
 -1به ترک واجب
 -2به تأخیر فرض
وقت سجدۀ سهو:
سجدۀ سهو دو سجده است كه نواقص نماز را جبران میكند و وقت آن در قعدۀ اخیر بعد
از تشهد ،درود و یك سالم است.
طريقه سجدۀ سهو:
در قعدۀ اخیر بعد از تشهد و درود به یك طرف سالم داده میشود و بعد از دو سجدۀ سهو
به قعده نشسته و برای بار دوم تشهد (التحیات )...و درود (اللهم صل ،)...و دعا میخواند و
سپس به طرف راست و چپ سالم میدهد.
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AC
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شك در نماز و يا وضو:
 -1اگر به كسی شك دست داد كه نماز خوانده است یا نه ،این شخص نماز نخوانده است،
چراكه نخواندنش یقینی و خواندنش مشكوك است.
 -2اگر برای كسی بعد از قعدۀ اخیر و سالم گردانيدن شك پیدا شد ،شک او اعتبار
ندارد.
 -3اگر كسی بسیار مشكوك باشد و هر وقت به او شك ﭘیدا شود ،به گمان غالبش عمل
نماید.
اگر كسی به این باور باشد كه وضو كرده است اما در بارۀ اينكه ممكن بیوضو شده باشد
برايش شك ايجاد شد ،چنین شخصی وضو دارد ،اما اگر بی وضو بودنش به يادش است
ولى در مورد اينكه امکان دارد وضو كرده باشد مشكوك باشد ،چنین شخصی بی وضو
گفته مى شود.
سجدۀ تالوت
حکم سجدۀ تالوت:
سجدۀ تالوت واجب است.
اسباب سجدۀ تالوت:
 -1تالوت :هرگاه شخصى آيت سجدۀ تالوت را بخواند بر تالوت كننده ،تالوت واجب
میشود.
 -2شنيدن :سجدۀ تالوت بعد از شنیدن آيت سجده بر شنونده نيز واجب میشود.
 -3اقتداء :به این معنی كه اگر امام سجدۀ تالوت را بخواند بر مقتدی نيز سجده تالوت
واجب میشود ولو نشنیده باشد.
طریقۀ ادای سجدۀ تالوت:
تكبیر میگوید (اما دستهایش را به طرف گوشها باال نمیكند) و به سجده میرود ،و مثل
سجدۀ نماز سجده میكند و برای برخاستن از سجده تكبیر میگوید ،این هر دو تكبیر
واجب است ،سجدۀ تالوت تشهد و سالم ندارد.
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در قرآن كريم آيات سجده نشاني شده است ،تعداد آیههای سجده با نام
سورههای شان قرار ذیل میباشد:
سوره

شماره

شماره

آیت

آیت

سوره

١

األعراف

٢٠٦

٨

النمل

٢٥

٢

الرعد

١٥

٩

الم سجدة

١٥

٣

النحل

٤٩

١٠

ص

٢٤

٤

االسراء

١٠٧

١١

حم سجدة

٣٨

٥

مریم

٥٨

١٢

النجم

٦٢

٦

الحج

١٨

١٣

االنشقاق

٢١

٧

الفرقان

٦٠

١٤

العلق

١٩

ارزیابی
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اين فقره شامل امتحان نمى باشد.

یكی از شاگردان سجدۀ تالوت را عمال اجرا كرده و شاگرد دیگر اسباب وجوب آن را بیان كند.
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الف :به سواالت ذیل جواب بدهید:
 .1حكم و اسباب سجدۀ سهو را بیان كنید.
 .2اسباب سجدۀ تالوت را نام ببرید.
 .3آیههای سجدۀ تالوت چند است؟
 .4اگر امام در نماز بیوضو شد چه باید بكند؟
ب :خالیگاههای ذیل را با كلمات مناسب ﭘر كنید:
  .1با ترك سنتها سجدۀ سهو................
 .2ترك فرض با سجدۀ سهو جبران...............
جواب سواالت فوق را در کتابچۀ تان بنويسيد.
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درس بيست و يکم

نماز مریض

برخی از احكام سفر:

AC

KU

نماز مریض با توجه به وضعیت مریض قرار ذیل است:
 -۱اگر مریض قادر به ایستادن نبود نمازش را نشسته و با رکوع و سجده ادا كند.
 -۲اگر ركوع و سجده هم برای مریض دشوار بود ،ركوع و سجده را با اشاره به گونهیی
انجام دهد كه اشارۀ سجده ﭘایینتر از اشارۀ ركوع باشد ،اما این درست نیست كه به خاطر
سجده چیزی را بلند كند و بر آن سجده نماید.
 -۳اگر شخصی توانایی نشستن را هم نداشته باشد ،در حالی به ﭘشت بخوابد كه انگشتانش
به طرف قبله باشد و در زیر سرش هم یك بالشت بگذارد و سرش را بلند كند و رو به سوی
قبله ،ركوع  و سجده را با اشاره انجام دهد.
 -۴اگر یك مریض نمیتوانست با اشاره هم نماز بخواند ،نماز او به تأخیر میافتد و جایز
نیست كه با اشارۀ چشم و ابرو نماز بخواند.
نماز مسافر:
 -۱در ماه مبارك رمضان روزه نگرفتن برای مسافر جایز است.
 -۲مدت مسح بر موزهها برای مسافر سه شبانه روز است.
 -۳نماز جمعه و عیدین و قربانی بر مسافر واجب نیست.
 -۴مسافر نمازهای فرض چهار ركعتی را قصر مي كند و دو ركعت میخواند
و در صورت موجودیت خطر از دزد و راهزن میتواند نمازش را به تأخیر بیندازد.
قصر :نمازهای چهار ركعتی را دو ركعت خواندن ،قصر گفته میشود.
حکم قصر :قصر در سفر بهتر (عزيمت) است.
شرایط قصر:
 )1اندازۀ راه وسفر با رفتار عادی سه شبانه روز را دربر بگیرد)1(.
 )2به محض خارج شدن از آبادیهای شهر و قریه ،سفر آغاز میشود ،یعنى هرگاه مسافر
 1برخی از علمای معاصر مسافۀ سفر شرعی را( )89کیلومتر تعیین کرده اند.
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از منطقۀ خود خارج شد ،مسافر گفته میشود.
 )3باید نیت سفر را بكند.
  )4در نیتش مدت سفر كمتر از سه شبانه روز نباشد.
مسائلی در بارۀ سفر:
 -1اگر شخصی وطن اصلیاش را كه در آن متولد شده و زندگی كرده است ،ترك نموده
و جای دیگری را برای زندگی برگزیند ،و سپس بنابر ضرورتی به زادگاهش بیايد ،چنین
شخصی نمازش را قصر میكند ،به شرطی كه فاصله میان محل اقامت و زادگاهش كمتر
از سه شبانه روز نباشد.
اگر نماز شخصی در سفر قضا شد و بعدا ً او به خانه آمد ،قضایی سفرش را قصر میخواند .اما
اگر در خانه قضا شده بود و خواست قضایی آن را در سفر بخواند ،باید آن را ﭘوره بخواند.
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مطالب فوق را به شکل انفرادی و یا گروپی به روش سوال و جواب باهم تکرار نمایید

AC

ارزیابی

  -1به سواالت ذیل جواب بدهید:
أ -در مورد احكام خاص سفر معلومات بدهید.
ب -قصر چیست و چه حكم دارد؟
ج -شرایط قصر را مختصرا بیان كنید.

جواب سواالت فوق را در كتابچه های خویش بنویسید.
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درس بيست و دوم

سیرت النبى و اهمیت آن
خداوند متعال مى فرمایدَ ( :ل َق ْد َكا َن َل ُك ْم ِفی َر ُسو ِل اللهَِّ ُأ ْس َوةٌ َح َسنٌَة) [االحزاب]٢١ :
ترجمه :یقینا در اقتدا به رسول خدا برای شما سرمشق خوبیست.
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خداوند متعال ،در این آیۀ کریمه ما را به پیروى  پیغمبر امر فرموده است؛ لذا
آموختن سیرت پیغمبر برما الزم است تا بتوانیم به او اقتدا نموده راه او را دنبال
کنیم ،سنتش را جستجو کنیم و از هدایت و رهنمایی های او پیروی کنیم.
پس سیرت پیغمبر در فهم و درک اسالم از چه اهميتى برخوردار است؟ مفهوم و
ویژهگى هاى سیرت کدام است؟ و در تدریس سیرت چه اهدافى نهفته است؟
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تعریف سیرت:
سیرت درلغت به معنی  راه ،روش و سنت آمده است.

و در اصطالح :عبارت است از احوال و تاریخ زندهگی یک شخص و موضوعات مربوط
به آن.
سیرت وقتی بدون قید گفته شود مراد از آن سیرت حضرت محمد میباشد.

علم سیرت النبی به کدام علم بیشتر شباهت دارد ؟ به علم حدیث ،علم تاریخ ،یا کدام
علم دیگر؟
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موضوعات عمدهيى که سیرت شامل آن میشود ،عبارت اند از:
نشانههاى مقدماتى نبوت از هنگام ميالد پیغمبر  ،کودکى ،رشد ،جوانى آنحضرت و
گونه هاى مختلف حفاظت و عنایت خداوند متعال از پیامبرش ،زمان نزول وحی ،دعوت
سری ،دعوت علنی ،فشارهای گوناگون قریشی ها باالی مسلمانان ،هجرت مسلمانان به
حبشه ،انتشار دین اسالم در خارج از مکۀ مکرمه ،توافقات با اهل یثرب (مدینۀ منوره)،
هجرت به یثرب ،تأسیس جامعۀ اسالمیدر مدینۀ منوره ،توافقات با قبایل و همسایگان،
توطئه ها و دشمنیهای مشرکین و یهود در برابر مسلمانان ،دفاع مسلمانان و غزوات
پیغمبراکرم در مقابل آنها ،پیام های دعوت به حکام مناطق همجوار امپراطوران جهان،
انتشار دین مبین اسالم در نواحی مختلف جزیرة العرب ،سفرهای مختلف آنحضرت،
صفات پیغمبراکرم و رحلت ایشان از دنیای فانی به جهان ابدی.
ویژگى هاى سیرت النبى:
سیرت النبی ویژگیهاى زیادى دارد ،که از جمله آنها میتوان نکات ذیل را یاد آوری نمود:
 -١سیرت پیغمبر صحیح ترین سیرت پیامبران تاریخ است؛ زیرا این سیرت از
طریق روایت هاى متصل شخصیت های معروف و موثق انتقال گردیده تا اینکه به مرحلۀ
ثبت و تدوین رسیده است.
تدوین سیرت در سال( ١٠١هجری) در زمان عمر بن عبدالعزیز صورت گرفت.
 -٢تعالیم و آموزه هاى سیرت شامل تمام عرصه های زنده گی بوده ،سرمشق خوبی
برای هر فرد در هر سطحی که زندهگی میکند میباشد.
 -٣سیرت پیغمبر روشن کننده و مب ّیـن تمام احوال مراحل زنده گی ایشان
میباشد:که از هنگام ازدواج پدرش عبداهلل با آمنه بنت وهب ،آغاز و شامل مراحل :والدت،
بعثت ،دورههای مختلف دعوت ،غزوات الی وفات آنحضرت میگردد.

مطالب فوق را به شکل انفرادی و یا گروپی به روش سوال و جواب با هم تکرار نمایید.
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اهمیت تدریس سیرت النبی:
 -1در سیرت نفیس پیغمبر فضایل ،مکارم اخالق ،اندرزها ،و عبرت هاى فراوانى است که
انسان را به سوى خیر هدایت مى نماید.
 -2تدریس سیرت این واقعیت را واضح مینماید که دین اسالم دین صبر ،تحمل ،بردباری،
تدبیر ،تعقل ،حکمت ،خیر و منفعت برای بشریت میباشد.
  -3سیرت روش دعوت و اصالح جامعه را برای مصلحان و دعوتگران واضح میکند.
 -4سیرت مقام و منزلت عالی دین مبین اسالم را در مقایسه با رسم و رواج های ظالمانه و
بی عدالتی ها که قبل از اسالم در بین مردم منتشر بود ،واضح میسازد.
 -5با فهم سیرت و آگاهی از تکالیف ومشقتهای زیادی که پیغمبر اکرم و یارانش (در راه
نشر دین مبین اسالم ) تحمل نموده اند ،صبر و بردباری انسان بیشتر میگردد.
  -6با تدریس سیرت پیغمبراکرم میتوان از مقاصد دین بیشتر آگاه شد ،و تفسیر و شأن
نزول آیات زیاد قرآن کریم را آموخت.
  -7سیرت شیوۀ وحدت امت اسالمیرا واضح میسازد ،که چگونه میتوان از اقوام و قبایل
مختلف ،با هم دشمن و متشتت ،یک ملت واحد ،نیرومند ،باعزت و با هم برادر و برابر ایجاد
نمود ،و رهبران آنها با تقوا و اخالصی که در برابر خدا و بنده گان او دارند محبوبترین اشخاص
در قلب همۀ اتباع کشور شان باشند.
 -8خواندن و تدریس سیرت پیغمبر سبب غنامندی بخش مهمى از فرهنگ و معارف
اسالمى براى مسلمان مى شود .که شامل عقاید ،احکام و اخالق نیز میگردد.

 -1سیرت را درلغت و اصطالح تعریف كنید.
 -2سه ویژگى سیرت النبى را بیان کنید.
 -3اهمیت آموختن سیرت النبى را در ابعاد مختلف زندگى مسلمانان  بیان دارید.

مطالب درس را به صورت فشرده در یک مقالۀ کوتاه به زبان خویش بنویسید.
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تعریف تاریخ
تاریخ در لغت به معناى تعیین وقت و زمان یک حادثه است.
در اصطالح :عبارت از تعیین وقت و زمان حوادث مهم گذشته است ،که شامل :شناخت
احوال اشخاص مهم ،گروهها ،تمدنها ،شهرها ،رسم و رواجها ،صنعتها ،نسبها و احوال
زندهگی ومرگ آنها مىگردد.
سیرت پایۀ اصلى تاریخ است:
سیرت پیغمبر پایۀ اساسى حرکت بزرگ تاریخ را تشکیل مى دهد که مسلمانان به
آن افتخار مىکنند ،زیرا نخستین و قایع و حوادثى را که نویسندگان مسلمان تدوین
کردند ،عبارت از حوادث سیرت نبوى بود ،سپس تدوین حوادث بعدى تا امروز دنبالۀ
همان سیرت است.
شیوۀ ارائۀ سند در روایت سیرت و تاریخ:
شیوۀ روایت حوادث تاریخى ،گردآورى وقایع و تمییز روایت درست و نادرست در نزد
اعراب و مسلمانان روش علمى و دقیقى را به خود گرفت ،که دیگران از آن بىبهره
بودند ،چون مسلمانان به جمع آورى  و تدوین صحیح سیرت نبوى  به عنوان یک 
ضرورت دینى نگاه مىکردند .لذا به گونهیی درتدوین وقایع آن همت به خرچ دادند که
از هر گونه شائبه ،و هم آمیختگی و افتراء پاک و منزه باشد.
این روش نخست براى  خدمت سنت وسیرت نبوی ایجاد گردید ،سپس در تدوین
تاریخ از آن کار گرفته شد وبه عنوان میزان و معیار تمییز حقایق متعلق به تاریخ قرار
گرفت.
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مصادر سیرت النبى:
مصادر و منابعی که میتوان سیرت النبى را از آن گرفت عبارت اند از :قرآن کریم ،سنت
نبوی ،کتب شمایل محمدی ،کتب دالیل و معجزات نبوی ،کتب خصایص ،کتب مغازی،
و کتب تخصصی سیرت.
 -١قرآن کریم:
بخش عمدۀ سیرت پیغمبر در قرآن کریم به صورت اجمالی ذکر شده است.
 -٢سنت نبوى:
بیشترین بخش سیرت نبوى را میتوان در کتب سنت نبوی که شامل کتب صحاح،
سنن ،آثار ،مسانید ،مستدرکات ،معاجم و قوامیس سنن میباشد دریافت.
 -٣کتابهاى شمایل محمدى:
کتابهاى شمایل (و اوصاف) محمدى کتابهایى اند که مؤلفین آنها به ذکر جوانب اخالقی،
عادات ،فضایل و سلوک پیغمبر اکرم توجه بیشتری مبذول داشته اند.
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 -٤کتابهای دالیل نبوی (معجزات محمدی):
کتب دالیل نبوی کتبی است که بیشتر در مورد دالیل و معجزات پیغمبر اکرم بحث
نموده است.
 -5کتابهای خصایص محمدی:
کتب خصایص محمدی کتبی است که بیشتر پیرامون اموری بحث مینماید که
مخصوص پیغمبراکرم و امتش باشد.
 -6کتابهای مغازی:
کتب مغازی کتبی است که از توطئه ها و دسایس دشمنان مسلمانان در صدر اسالم و
دفاع مسلمانان و غزوات پیغمبر اکرم بحث مینماید.
 -7کتابهای تخصصی سیرت:
عبارت از کتابهایی است که تمام موضوعات عمدۀ علم سیرت را در بر میگیرد.
آغاز تألیف سیرت و مشهورترین کتابهای آن:
 -1عصر صحابه :تدوین سیرت به صورت ابتدایی در بین سالهای – 50الی –60
هجری آغاز گردید ،طوری که عبداهلل بن عباس برای شاگردانش نسب و غزوات
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پیغمبر را تدریس میکرد و شاگردانش آن را مینوشتند .همچنان عبداهلل بن عمرو
بن عاص و براء بن عازب نیز برای شاگردان شان علم سیرت را تدریس
میکردند.
 -2عصر تابعین :تالیف سیرت در عصر تابعین آغاز گردید ،عروه بن زبیر بن عوام  
کتاب غزوات رسول اهلل را تألیف کرد.
مهم ترین تالیفی كه در زمان تابعین در مورد سیرت انجام شد ،کتاب أبان بن عثمان
بن عفان بود که در سیرت و مغازی پیغمبر نوشت و قبل از سال ( 83هـ) آن را به
پایان رسانید.
پس از آن میتوان از کتاب وهب بن منبه (متوفی110هـ) و کتاب موسی بن عقبه
(متوفی 141هـ) نام برد ،این دسته اشخاص در عصر صحابه میزیستند ،و علم و دانش
شان را از صحابه میگرفتند.
-3عصراتباع تابعین :جامع ترین کتابهای سیرت كه در این عصر تالیف گردید،
عبارت از کتاب «السیر و المغازی» تالیف محمد بن اسحاق (متوفی151هـ) و کتاب
«السیرة النبویه» تالیف ابن هشام (متوفی 213هـ) است ،که هر دو مولف علم شان را
از تابعین فرا گرفتند.
همچنان کتاب حدیث که (موطأ) نام دارد ،و امام مالک (متوفی179هـ) آن را تألیف
نموده است بخش عمده یی از احادیثش به سیرت و اوصــاف پیغمبر تعلق
میگیرد.
(صحیح البخاری) که بوسیلۀ امام بخاری (متوفی 256هـ) و (صحیح مسلم) که
توسط امام مسلم (متوفی 261هـ) تالیف شده اند ،بخش عمدۀ احادیث آن مربوط به:
زنده گی پیغمبر قبل و بعد از بعثت ،خصایص ،فضایل ،غزوات پیغمبر  ،و فضایل
و مناقب یارانش را احتوا مینماید.
سپس تألیف کتب سیرت به اشکال مختلف عرض وجود نمود ،از جمله آنها نام کتب
ذیل را میتوان گرفت:
 -1عبدالملک بن هشام کتابی در سیرت نوشت که مختصر کتاب سیرت ابن اسحاق
بود ،بعدا امام ابوالقاسم عبدالرحمان اندلسی کتاب وی را در کتابی به نام «الروض
االنف» شرح نمود.

61

 -2محمد بن سعد که شاگرد واقدی بود کتاب «الطبقات الكبری» را در هشت جزء
نوشت ،كه جزء اول و دوم آن به سیرت و غزوات پیغمبر اختصاص یافته است.
در عصر حاضر کتابهای بسیار نفیسی در ابعاد مختلف سیرت نبوی تألیف و تحقیق شده
است ،که از آن جمله میتوان کتب ذیل را نام برد:
	•الرحیق المختوم :تالیف مبارکپوری
	•سیرت النبی :تالیف عالمه شبلی نعمانی
	•سیرت النبی :تألیف ابن کثیر
	•فقه السیره :تالیف محمد الغزالی
	•نبی رحمت :تالیف محمد مسعد یاقوت
()1
	•تهذیب سیرت النبی ابن هشام  :تألیف عبدالسالم هارون

KU

مطالب فوق را به شکل انفرادی و یا گروپی به روش سوال و جواب باهم تکرار نمایید.
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 -1تاریخ را در لغت و اصطالح تعریف کنید.
 -2نقش سیرت النبی را در تدوین تاریخ بیان دارید.
 -3چه وقت تدوین سیرت النبی به طور مستقل آغاز یافت؟ و دو کتابی را نام ببرید که
به طور مستقل در سیرت نبوی تألیف شده باشد.

مطالب درس را به صورت فشرده در یک مقالۀ کوتاه به زبان خویش بنویسید.
 1بحث (آغاز تألیف سیرت و مشهور ترین کتابهای آن) معلومات اضافیست ،بناء شامل امتحان نمیباشد
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وضعیت جزیرة العرب درنیمۀ دوم قرن  ششم میالدی (از سایت وزارت ارشاد عربستان سعودی )
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کدام دین در جزیرۀ العرب حاکم بود؟ بت پرستی چگونه آغاز گردید؟ و
بتها از کجا به جزیرة العرب انتقال گردیدند؟
تعریف دین:
در لغت :دین معانی زیادی دارد از جمله :شریعت ،قانون ،روش ،مذهب ،جزاء ،و
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حساب است.
در اصطالح :عبارت از نظام زندگی انسانهاست که ابعاد اعتقادی ،فکری ،اخالقی و
عملی را در بر میگیرد.
ادیان عرب قبل از اسالم
از هنگامیکه فرزندان ابراهیم در مکۀ مکرمه نشأت نمودند و در سایر نقاط
جزیرة العرب پراكنده شدند ،عربها پیرو دین ابراهیم علیه السالم بودند؛ خداییگانه
را پرستش میکردند ،تا آنكه روزگار مدیدی سپری گردید ،و آنچه را برای شان اندرز
داده شده بود به فراموشی سپردند ،جز برخی شعایر دینی در میان شان چیزی باقی
نماند.
آغاز بت پرستی
نخستین بار بتها در زمان نوح علیه السالم به پرستش گرفته شدند ،پنج تن از قوم
نوح از قبیل :ود ،سواع ،یغوث ،یعوق و نسر اشخاص فاضل ،نیکوکار و عبادت
پیشه بودند ،مرگ آنها سبب وحشت و اندوه مردم گردید ،مردی برای شان گفت :آیا
مجسمۀ آنها را از چوب بسازم ،که با نگاه کردن به چهرههای آنها برای تان آرامش
دست دهد ،گفتند :آری ،اگر توان داری این كار را انجام بده.
سپس مجسمه آنها را همانگونه که در حیات شان بودند ،برای مردم آماده ساخت،
هر خانواده مجسمه شخصی را که دوست داشت ،برگرفته ،در منزلهای شان نهادند،
به سوی آن نگاه میکردند ،مقداری اندوه شان كاهش مییافت ،زمان به همین منوال
سپری میشد ،تا قرن دوم و سوم یکی پی دیگری سپری گردید ،ولی همگی همانند  
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قرن اول با مجسمه های شان رفتار میکردند ،قرن چهارم فرا رسید ،مردم گفتند:
اگر ما مجسمههای این اشخاص نیک و صالح را عبادت کنیم ،سبب تقرب و نزدیکی
ما به خدا میشود ،در پیشگاه خدا برای ما شفاعت میکنند ،بناء مجسمههای مذکور
را به پرستش گرفتند ،و نسلهای بعدی نیز به عبادت مجسمهها ادامه دادند.
آغاز بت پرستی در سر زمین عرب
پیغمبر در میان مردمیبه پیامبری برگزیده شد که در جاهلیت وتاریكی
میزیستند ،و این جاهلیت در همۀ امور حیات شان حاکم بود.
قبل از آن عربها پیرو دین ابراهیم بودند ،تا آنکه شخصی به نام «عمرو بن لحی
الخزاعی» رئیس قبیلۀ خزاعه ظهور کرد .وى روزی به شام سفر کرد ،در آنجا متوجه
شد که مردم شام بت ها را پرستش میکنند ،بت پرستی آنها را نیکو شمرده و حق
پنداشت ،بتی به نام «هبل» را با خودش آورده و در داخل کعبه نهاد ،و مردم مکه
را به بت پرستی فراخوانده و مردم دعوت او را پذیرفتند .اندکی بعد ،مردم حجاز در
این راستا به پیروی مردم مکه برخاستند.
از جمله قدیمیترین بتان آنها (الت ،منات و عزا) بودند ،که در مناطق مختلف حجاز
قرارداشتند.
بعد از آن ،شرک به خدا و پرستش بتها در سراسر  حجاز پراكنده شد ،در هر قبیله
و سپس در هر خانه و کاشانه بتی را به پرستش گرفتند ،مسجد حرام را مملو از بتها
کردند.
به این ترتیب ،شرک و عبادت بتها به حیث یکی از مظاهر دین جاهلیت قرار
گرفت.
گونههای بت پرستی
از جمله گونههای بت پرستی این بود که:
آنها را پرستش میکردند ،در سختیها از بتها طلب کمک  مینمودند ،نیازها و
ضرورتهای شان را از بتها میخواستند ،معتقد بودند که بتها در پیشگاه خدا شفاعت
مینمایند ،به دورشان طواف مینمودند ،در برابر آنها سر سجده بر زمین فرو میآورند،
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به نام بتان و برای آنها ذبح میکردند.
هرچیز شان را با تیرهای قرعه کشی تقسیم میکردند ،به سخنان کاهنان ،منجمان
و غیب گویان ایمان داشتند ،فال بینی در میان شان رواج داشت.
این دیانت – دیانت شرک و بت پرستی و اعتقاد بر و همیات و خرافات  -دیانت
بیشترین مردم عرب بود.

مطالب فوق را به شکل انفرادی و یا گروپی به روش سوال و جواب باهم تکرار نمایید
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ارزیابی
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 -1دین در لغت و اصطالح چیست؟تعریف کنید.
 -2چه وقت مردم در اطراف و اكناف کعبۀ مشرفه به پرستش بتها آغاز كردند.
 -3مشرکین دربت پرستی شان به مراسمیپایبند بودند ،بعضی از این مراسم را شرح
كنید.

مطالب درس را به صورت فشرده در یک مقالۀ کوتاه به زبان خویش بنویسید.
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حالت عربها قبل از اسالم
(حالت دینی ،اخالقی ،اجتماعی و سیاسی)
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عربها قبل از اسالم از نظر اخالقی چه حالتی داشتند؟ و اوضاع اجتماعی و سیاسی
آنها قبل از اسالم چگونه بود؟
اوضاع دینی
هنگامیکه اسالم ظهور کرد ،عربها که ادعای پیروی دین ابراهیم را داشتند ،از
اوامر و نواهی شریعت ابراهیم فاصله زیادی گرفته بودند ،بتهای متعددی را پرستش
میکردند ،و مکارم اخالقی را که در دین ابراهیم وجود داشت ،ترک کرده بودند.
بنابر این با گذشت زمان عادات ،تقالید و رواجهایی در آنها انتشار یافت ،که در نتیجۀ
بت پرستی به میان آمده بود ،و این امور ،اثرات قابل توجهی بر حیات دینی ،اجتماعی
و سیاسی آنها بر جا گذاشت.
وضع اخالقی و اجتماعی
در بین عربها اخالق نادرستی وجود داشت که عقل سلیم آن را نمیپذیرد ،و وجدان
بیدار از قبول آن ابا میورزد .ولی در میان شان برخی عادات و اخالق ستوده و فاضله
نیز وجود داشت ،که بعضی از بزرگان و شعرای آنها به آن افتخار میکردند ،مانند :کرم
و جوانمردی ،وفا به عهد ،عزت نفس و شجاعت.
جامعۀ عرب به طبقات مختلفی تقسیم شده بود ،که وضع هر طبقه از طبقۀ دیگر تفاوت
داشت ،مرد ،رئیس خانواده و دارای صالحیت کامل بود ،و رابطه مرد و زن غالبا با عقد
عروسی زیر نظر اولیای امور شان صورت میگرفت .ولی در بعضی از اقشار مردم اختالط
های گوناگونی در میان مرد و زن وجود داشت ،که از آن جز به فسق ،فجور ،فساد ،بی
عفتی و فحشا نمیتوان تعبیر دیگری نمود ،در عرف جاهلیت جمع کردن زنانی بی
شماری در عقد زناشویی یک شخص ،نیکی و افتخار به حساب میآمد ،زنان پدرانشان
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را اگر طالق میشد یا شوهرانشان وفات میکردند ،به عقد خود در میآوردند.
روابط مرد با فرزندانش وضع متفاوتی داشت ،برخی میگفتند :فرزندان ،جگر گوشههای ما
هستند که بر روی زمین راه میروند ،و برخی دخترانشان را از بیم ننگ و عار از ترس فقر
و گرسنگی زنده به گور میکردند ،با والدت طفل پسر مسرور میشدند و با والدت طفل
دختر بینهایت غمگین میشدند و روی آنها از قهر و غصه و غم سیاه میگردید ،وخود را از
انظار مردم پنهان میکردند ،که گویا مصیبتی بزرگی در خانوادۀ آنها به میان آمده است.
خرافات در بین آنها در عرصههای مختلف به اوج رسیده بود ،حتی احیانا به منظور
رسیدن به هدف خویش ذبح نمودن پسران خویش را نذر میگذاشتند ،مردم مانند
چهارپایان زندگی میکردند ،زن در معرض داد و ستد گذاشته میشد ،و گاهی با زن
مانند سنگ و چوب معامله میشد.
اوضاع سیاسی
حاکمان جزیرةالعرب در اثنای ظهور اسالم دوگونه بودند:
 -1حاکمان تاجدار :این گونه حاکمان در واقع از استقالل تام برخوردار بودند.
 -2رؤسای قبایل و عشایر :سلطه و امتیاز آنان همانند حاکمان تاجدار بود ،بیشترین آنها
استقالل تام داشتند ،ولی شماری از آنان پیرو حاکمان تاجدار بودند.
اشخاصی رهبری قبیله را به دوش میداشتند که نسبت به دیگران ثروتمندتر و توانمندتر
میبودند .قبیله عبارت از یک حکومت کوچک بود ،که بر اساس وحدت قومی ،و منافع
متقابل به خاطر حمایت و دفاع مشترک از سرزمین شان تشکیل میگردید.
حکومت حجاز مورد تقدیر و احترام سایر عرب ها بود ،آنها را رهبر و خدمت گذار مرکز
دینی میدانستند .دوائر و تشکیالت مشابۀ پارلمان کنونی داشتند ،ولی این حکومت
خیلی ضعیف و ناتوان بود.
اوضاع اقتصادی
اوضاع اقتصادی تابع اوضاع اجتماعی و امنیتی میباشد ،این قضیه زمانی روشن میگردد
که به شیوه های معیشت آنها نگاه کنیم ،تجارت که بزرگ ترین وسیلۀ دستیابی به
نیازهای زندگی است ،تنها میتواند در سایۀ صلح و امنیت میسر گردد ،که این صلح و
امنیت در جزیرة العرب تنها در سه چهارماهی که ماه های حرام نامیده میشد ،وجود
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داشت .و بازارهای مشهور عربها نیز تنها در همین ما هاه فعال میشد.
مالداری در داخل جزیرة العرب رواج داشت ،زراعت نیز در بعضی از مناطق آن صورت
میگرفت ،زنان عرب اکثرا به کارهای مانند بافندگی و ریسندگی مشغول بودند ،ولی
همۀ این متاع در معرض جنگها قرار میگرفت ،و فقر ،گرسنگی و برهنگی تمامیبخش
های جامعه را احتوا و اذیت میکرد.
دشمنی ،قبیله گرایی و قوم گرایی در میانشان به ارزش تبدیل شده بود ،مردم به
گروهها تقسیم شده بودند ،و هر گروه تنها به خاطر همكاری و همیاری قبیلۀ خودش
و یا قبایلی که با آنها إئتالف دارند ،دست به كار میشد.
هیچ کسی در وقت منازعات تالش جستجوی حق را نمیکرد ،که حق با کدام طرف است؟

KU

بلکه تنها تالش آنها در این میبود که چگونه جانب مقابل را بیشتر خساره مند نماید.

نما یید

ارزیابی
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مطالب فوق را به شکل انفرادی و یا گروپی به روش سوال و جواب با هم تکرار

 -1در زمان جاهلیت رابطۀ وضعيت اخالقى و دينى عرب ها چگونه بود؟
 -2در زمان قبل از اسالم حالت سياسى و اقتصادى عرب ها چطور بود؟

مطالب درس را به صورت فشرده در یک مقالۀ کوتاه به تعبیر خویش بنویسید.
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نسب پیغمبر
به كجا میرسد؟ و خانوادۀ نبوی كدام است؟
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نسب پیغمبر
نسب پیغمبر
او محمد بن عبداهلل بن عبدالمطلب بن هاشم قریشی است که سلسلۀ نسب وی به
عدنان و بعدا ً به اسماعیل بن ابراهیم علیهما السالم میرسد.
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خانوادۀ نبوی:
خانوادۀ  نبوی به خانوادۀ  هاشمی معروف است ،که نسبت آن به جدش هاشم بن
عبدمناف میرسد .بنابر این ،باید اموری را در مورد احوال هاشم و بعد از او بدانیم.
هاشم:
هاشم که عمرو نام داشت یگانه شخصی از ساللۀ  بنی عبد مناف بود که سقایه و خدمت
زائران خانۀ خدا را به عهده داشت ،ثروتمند بود ،و در میان مردم از شرافت و وقار زیادی
برخودار بود.
عبدالمطلب:
عبدالمطلب نیز مانند هاشم به آب دادن به مردم و خدمتگذاری زایرین خانۀ خدا به
بزرگی قومش رسید .و در میان قومش به شرف ،عزت و جایگاهی نایل گردید كه هیچ
یک از نیاکانش به چنین مقامیدست نیافته بودند.
در زمان عبدالمطلب دو رویداد مهم در مورد خانۀ کعبه واقع شد:
 -1حفرچاه زمزم.
 -2واقعۀ فیل.
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خالصه داستان حفر چاه زمزم:
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چاه زمزم

داخل چاه زمزم
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به عبدالمطلب در خواب محل چاه زمزم نشان داده شد ،بعد از آن به حفر چاه پرداخت،
در چاه به اشیای قیمتیی مانند زره ها ،شمشیر ها ،و دو آهوی كه همه از طال ساخته
شده بودند دست یافت( ،اين اشياي قيمتي را «جراهمه» هنگام خارج شدن از مكه
دفن کرده بودند).
عبدالمطلب از شمشیرها برای کعبه دروازه ساخت ،و هر دو آهوی طالیی را باالی دروازه
نهاد ،و سقایه زمزم (آبدادن) برای زایرین را آباد و مهیا كرد .چون چاه زمزم آشکار گردید،
قریش با عبدالمطلب به منازعه برخاستند و برایش گفتند :ما را نیز درآن شریک بساز.
عبدالمطلب گفت :من چنین کاری نمیکنم .در نتیجۀ همین منازعه با قریش،
عبدالمطلب نذری را به عهده گرفت که اگر خداوند برایش ده پسر عنایت نماید ،و
به آنچه که قریش او را منع مینماید ،نایل گردد ،یکی از پسرانش را در کعبه ذبح  
میکند.
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هنگامى که ابرهۀ حبشی والی یمن (از طرف پادشاه حبشه) زیارت و تجمع مردم را در
کعبه مشاهده کرد ،معبد بزرگی را در صنعا تأسیس نمود  ،و خواست ،مردم را به سوی
آن بر گرداند ،بناء ابرهه با ارتش شصت هزار نفری به سوی مكه حرکت کرد تا کعبه را
ویران نماید  .فیل بزرگی را برای خودش بر گزید ،به حرکتش ادامه داد و برای دخول
به مکه آمادگی گرفت  ،هنگامیکه در وادی محسر (که بین منی و مزدلفه واقع است)
رسید ،فیل سینه اش را بر زمین فرونهاده و برنخاست تا به سوی کعبه جلو رود.
عبدالمطلب در محضر ابرهه
عبدالمطلب با برخی از پسرانش به سوی قرارگاه ابرهه حرکت کرد ،وقتی به آنجا رسید،
برای ابرهه گفتند :عبدالمطلب آمده است ،گفت :عبدالمطلب کیست؟ گفتند :او سردار
قریش و صاحب کاروان مکه است ،ایشان برای مردم در زمین هموار و برای پرندگان
وحشی در قله های بلند کوه ها غذا میدهد .ابرهه برایش اجازۀ دخول داد.
پس از آن به ترجمانش گفت :از او بپرس چه نیازی دارد؟
ترجمان حاجت او را پرسید .او گفت :حاجتم آنست که دو صد اشتر ما را که گرفته اید،
آنها را برای ما بر گردانید.
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ابرهه به ترجمانش گفت :وقتی تو را دیدم هیبت زده و متأثر شدم ،ولی چون حرف
هایت را شنیدم ،بی اعتنا شدم  ،من آمده ام تا کعبه را ویران و نابود کنم ،کعبه یی که
اساس دین تو و دین پدران تواست ،و تو در مورد دو صد اشتری که ما گرفته ایم حرف
میزنی؟ و در مورد کعبه چیزی نمیگویی؟
رب حيميه) من صاحب اشترم ،کعبه صاحبی
رب االبلِ،
للبيت ٌ
عبدالمطلب گفت( :أنا ُ
ِ
دارد که او را حفاظت میکند.
ابرهه در رد سخنان عبدالمطلب گفت :هیچ کسی نمیتواند مرا باز دارد.
عبدالمطلب در پاسخش گفت :دیگر این کار توست.
دو صد اشتری را که گرفته بودند ،برای عبدالمطلب تسلیم نمودند.
عبدالمطلب برگشته و قریش را از قصه آگاه ساخت ،سپس خود را به حلقه و پرده های
کعبه با همه ترس خوف و هراس آویزان کرد ،عبدالمطلب و قریش به خدای متعال پناه
بردند و خواهان کمک و حمایت او شدند .بعد از آن از مکه بیرون شدند تا به مغاره ها
و بلندی های کوه ها پناه گیرند ،و منتظر بمانند تا عدل خدای توانا چه زمانی ظلم
استبدادگران را درهم میپیچد.
هر گاه لشکر ابرهه به سوی جنوب ،یا شمال و یا شرق توجیه میشد ،فیل به سرعت به
پیش میرفت ،و اگر به سوی کعبه رو میآوردند ،فیل زانو زده و سینه اش را بر زمین
فرو میگذاشت.
در همین وضعیت بودند که خداوند متعال برسر آنها در منطقۀ به نام وادی محسر
پرندگان ابابیل را فرستاد و بر سر آنها سنگهایی از سجیل میافگندند ،تا سر انجام خدا
آنان را مانند کاه جویده شده گردانید .خداوند ابرهه را به بیماريی مبتال ساخت که
اندامش بند بند جدا شده و فرو میریخت ،هنوز  به صنعاء نرسیده بود که قلب و سینه
اش پاره شد و هالک گردید.
این واقعه در ماه محرم ،پنجاه و پنج روز پیش از والدت پیغمبر اتفاق افتاد.
عبداهلل پدر پیغمبر :
پدر پیغمبر عبداهلل نام داشت ،عبداهلل خوبترین فرزندان عبدالمطلب بود ،و عبداهلل
همان ذبیح است.
زمانی که فرزندان عبدالمطلب به ده نفر رسیدند ،و دانست که آنها میتوانند مانع کارهای قریش
شوند ،فرزندانش را از نذر خویش اطالع داد و ایشان فرمانبرداری کردند ،نامهایشان را در تیرها
نوشت ،و آنها را برای نگهبان هبل داد ،تا با تیرها فال بگیرد ،تیر به نام عبداهلل بر آمد ،عبدالمطلب
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او را با کاردی گرفته و به سوی کعبه شتافت تا اورا ذبح کند ،قریش به ویژه ماما هایش از قبیلۀ
بنی مخزوم و برادرش ابو طالب عبدالمطلب را از ذبح كردن عبداهلل باز داشتند.
بعد از آن تیر ها را به نام عبداهلل و به نام ده اشتر زدند و در هر مرتبه نام عبداهلل می
برامد تا بالخره در مرتبه دهم نام صد شتر برامد .عبدالمطلب صد اشتر را به جای
عبداهلل ذبح کرد.
آمنه مادر پیغمبر
عبدالمطلب برای فرزندش عبداهلل دختری به نام آمنه بنت وهب بن عبدمناف را برگزید،
ایشان از لحاظ وضعیت و نسب بهترین زن قریش در آن زمان بود ،پدرش در شرف و
نسب سردار بنی زهره بود ،عبداهلل در مکه با او عروسی کرد.
سپس وی غرض تجارت به سوی شام رفت ،در بین راه بیمار شد و وقتیکه به مدینه
برگشت در مدینه فرود آمد ،درآنجا در سن بیست و پنج سالگی وفات و دفن گردید.
وفاتش قبل از تولد پیغمبر بود.
نکات مهم درس:
 -1شرف و عظمت کعبه
 -2حقد و حسد ابرهه در برابر مکه و قریش
 -3باور به اینکه خداوند (كعبۀ مشرفه را حفظ مینماید)

مطالب فوق را به شکل انفرادی و یا گروپی به روش سوال و جواب باهم تکرار نمایید.

ارزیابی

 .1خانوادۀ نبوی به خانوادۀ هاشمیمعروف است ،هاشم کیست؟
 .2دو اتفاق مهمیدر امور خانۀ خدا برای عبدالمطلب رخ داد ،آنها چه بودند؟ شرح کنید.
 .3پدر پیغمبر اکرم چه وقت وفات یافت؟

مطالب درس را به صورت فشرده در یک مقالۀ کوتاه به تعبیر خویش بنویسید.
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ميالد پیغمبر حادثۀ بزرگی در سراسر تاریخ انسانی بود ،که مجرای تاریخ و مجرای زندگی
بشری را کام ً
ال تغییر داد .پس حادثۀ ميالد چگونه اتفاق افتاد؟ و آوان کودکی پیامبر اکرم
چگونه  سپری گردید؟
ميالد :پیغمبر اکرم صبحگاه روز دوشنبه دوازدهم ربیع االول در منزل ابوطالب پا به دنیا
گذاشت .این والدت در عام الفیل  موافق بیست و دوم اپریل ( 571میالدی) به وقوع پیوست.
هنگامیكه تولد شد ،مادرش او را برای جدش عبدالمطلب فرستاده و او را به خاطر تولد نواسه اش
مژده داد ،عبدالمطلب با خوشحالی او را داخل کعبه برد ،شکر و دعا را برای خدا انجام داد ،و برایش
نام «محمد» را برگزید -در حالی كه این نام در میان عربها معروف نبود -روز هفتم او را ختنه
کرد.
نخستین کسی که بعد از مادرش برای او شیر داد ،ثویبه کنیز ابوالهب بود.
در قبیلۀ بنی سعد:
شهر نشینان عرب عادت داشتند که برای فرزندان شان شیرده (دایه) فراهم میکردند ،تا دور از
بیماری موجود در شهر زندگی شان را سپری كنند ،بدن های شان نیرومند شود ،اعصاب قوی
داشته باشند ،زبان عربی را در گهواره های شان به درستی بیاموزند.
عبدالمطلب نیز زنی را از قبیلۀ بنی سعد بن بکربنام حلیمه سعدیه برای کودکش محمد شیرده
گرفت.
برادران رضاعی محمد عبارت بودند از :حمزه بن عبدالمطلب ،عبداهلل بن حارث ،ابوسفیان بن
الحارث.
خواهران رضاعی اش انیسه بنت الحارث ،شیما بنت الحارث میباشند.
به سوی مادر مهربانش:
حلیمه بعد از اتمام دورۀ رضاعت اورا به مادرش بر گردانید ،وی تا شش سالگی در كنار مادرش
زیست .آمنه تصمیم گرفت به خاطر یاد بود همسر متوفایش به زیارت قبر او به یثرب سفر نماید.
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آمنه با فرزند یتیمش محمد ،خادمه اش ام ایمن و سرپرستش عبدالمطلب از مکه  بیرون شد ،و بعد
از پیمودن فاصلۀ پنجصد کیلومتر به یثرب رسیدند ،یک ماه را در آنجا سپری نموده و برگشتند .در
اثنای برگشت ازیثرب بیمارگردید و در میانۀ راه بیماری اش شدت گرفت ،و در منطقۀ به نام «ابواء»
در بین مکه و مدینه وفات یافت و در آنجا دفن گردید.
جد دلسوزش:
به سوی ّ
عبدالمطلب با محمد به مکه برگشت ،مشاعر دلسوزی اش در برابر نواسۀ یتیمش افزایش مییافت،
چون به مصیبت تازه مبتال گردید ،و زخم های گذشته را تازه ساخت ،دلش چنان برای او سوخته
و نرم گردید که به هیچ یکی از فرزندانش آنچنان نرم نشده بود ،و میگفت :به خدا سوگند که در
وجود او عظمت وشکوهی نهفته است .سپس بر س ِر یك فرش با او مینشست ،بر سر و پهلویش
دست میکشید ،و کار هایی که انجام  میداد مایۀ خوشنودی عبدالمطلب میگردید.
هشت سال از عمر گرامیاش سپری شده بود که جدش عبدالمطلب در مکه وفات یافت ،قبل از
وفاتش ،ابوطالب را غرض سرپرستی حضرت محمد مکلف ساخت.
به سوی کاکایش:
ابوطالب حق برادر زاده اش محمد را آنگونه که الزم بود ،به جا آورد ،او را با پسر خود یکجا نموده و بر
سایرین مقدم میساخت ،اورا مورد تقدیر ،عزت و احترام ویژه یی قرار میداد ،و حمایتش میکرد.

مطالب فوق را به شکل انفرادی و یا گروپی به روش سوال و جواب باهم تکرار نمایید

ارزیابی

 .1پیغمبر چه وقت تولد گردید؟
 .2حادثۀ وفات مادر حضرت محمد را توضیح دهید؟
 .3بعد از وفات مادرش ،جدش چگونه با او رفتار میکرد؟

مطالب درس را به صورت فشرده در یک مقالۀ کوتاه به تعبیر و زبان خویش بنویسید.
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محمد در دوران نوجوانی به جوانمردی ،امانت داری و بردباری بهترین مردم بود ،همواره
راست میگفت ،و از زشتی ها فاصله داشت ،تا آنکه در میان مردم به نام «امین» شناخته شد.
علی بن ابوطالب میگوید :پیغمبر همواره بشاش ،خوش خوی ،آرام و مهربان بود.
درشت خوی ،سخت دل ،بدگوی و عیب جو نبود....
در مرحلۀ نوجوانی و جوانی حضرت محمد عالیمیظهور کرد که بعضی از آنها نشانه های
نبوت وی بود .از جمله:
بحیرای راهب:
زمانی که پیغمبر اکرم به سن دوازده سالگی رسید ،ابوطالب اورا باخودش غرض تجارت به
شام برد ،تابه بصرا که یکی از روستاهای عرب درشام شمرده میشد و تحت سلطۀ یونانی ها قرار
داشت ،مواصلت نمودند.
«بـحیرا» مشهور بود ،زندگی داشت .هنگامیکه
در این شهر راهبی به نام جرجیس که به ُ
کاروان فرود آمدُ ،بـحیرا نزد آنها رفت ،و پیش از این چنین کاری را انجام نمیداد ،در میان
آنها به جستجو پرداخت ،تا نزد پیغمبر رسید ،دست اورا گرفته و گفت :این (شخص) سردار
عالمهاست ،او فرستادۀ پروردگار عالم است ،اوکسی است که خداوند او را به حیث رحمت عالمیان
برمیگزیند.
ابوطالب و بزرگان قریش برایش گفتند :تو چگونه از این امر اطالع داری؟ گفت :آنگاه که شما
بر آن گردنه بلند شدید ،همۀ سنگها و درختها به سجده فرو رفتند و هکذا من اور از ُمهر نبوتی
که همانند سیب در قسمت تحتانی شانه اش وجود دارد ،میشناسم ،چون من آنرا درکتابهای ما
یافته ام ،سپس آنها را با مهمانیی اکرام و احترام کرده و از ابوطالب خواست تا او را برگرداند ،و بار
دیگر به شام نیاورد ،چون در مورد او از یونانیها و یهودیها ترس و هراس باید داشت .و ابوطالب او
را با برخی پسرانش به مکه فرستاد.
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جنگ فِجار
پیغمبر بیست ساله بود كه  جنگ سختی در بازار عكاظ در میان قریش كه كنانه نیز با آنها
بود ،و درمیان قیس َعیالن مشتعل شد ،این جنگ به نام جنگ فِجار معروف است.
سبب این جنگ چنان بود كه یكی از افراد بنی كنانه سه نفر از افراد قیس عیالن را كشت ،بال
فاصله این خبر در بازار عكاظ پخش شد ،هر دو طرف برآشفته شدند و به خونخواهی پرداختند.
در این جنگ فرماندهی قریش و كنانه را حرب بن امیه به عهده داشت.
در آغاز روز كفۀ پیروزی قیس بر كنانه سنگین بود ،ولی در آخر روز وضعیت جنگی به نفع قریش
تغییر كرد ،در این وقت برخی افراد قریش هردو طرف را به صلح فراخواندند ،به گونه یی كه
هردو طرف كشته هایشان را بشمارند ،هر طرفی كه كشته بیشتر داشت دیت آن را بستاند.صلح
بر همین مبنا برقرار شد .دشمنی و شرارتی كه در میان شان وجود داشت ،از بین رفت ،و به نام
«جنگ فجار» مسمیگردید؛ زیرا دراین جنگ به حرمت ماه حرام توجه نکردند.
حِ لف فضول
حلف فضول عبارت از میثاق با ارزشی بود كه برای دفاع از حقوق و حمایت بینوایان و مستضعفین
بسته شده بود .قریش بعد از برگشت از حرب فجار ،این پیمان را در منزل عبداهلل بن جدعان
درمكۀ مکرمه منعقد كردند.
در این پیمان همه متعهد شدند هركسی از مردم مكه یا بیرون مكه مورد ظلم و تجاوز قرارگرفت،
دركنار مظلوم میایستند ،از او در برابر ظالم به دفاع میپردازند ،تا حقوق مظلوم را برایش
برگردانند .قریش این پیمان را به نام حلف فضول یاد كردند .این پیمان  منزلت قریش را درمیان
سایر قبایل در جایگاه برتری قرار داد ،هنگامیكه پیغمبر در این پیمان حضور یافت ،در سن
بیست سالگی قرار داشت.
این پیمان به خاطری به حلف فضول مسمیگردید که با حلف فضولی که در گذشته ها هنگامیكه
قبیلۀ جرهم در مكه زیست داشتند ،مشابهت داشت ،وآن پیمان توسط اشخاصی به میان آمده
بود که همۀ آنها «فضل» نام داشتند ،از قبیل :فضل بن حارث ،فضل بن وداعه ،فضل بن فضاله،
بناء پیمان آنها به نام حلف (پیمان) فضول که جمع فضل است مسمیگردید.
مشابهت این پیمان به آن پیمان در این بود که اساس آنرا اقامۀ انصاف و عدالت در میان دو طرف،
گرفتن حق ناتوان از نیرومند ،و گرفتن حق بیگانه از شهروند تشکیل میداد.
این پیمان بزرگ و انسانی ،موجب افتخار حضرت محمد بود ،چون مردم را به سوی خیر و
مكارم اخالق فرا میخواند.
پیغمبر در این پیمان حضور داشت ،و بعد از آنكه مبعوث گردید روزی فرمود( :شاهد پیمانی
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درمنزل عبداهلل بن جدعان بودم كه برایم از اشتران سرخ دوست داشتنی تر بود ،اگر در اسالم
نیز به چنین كاری فراخوانده شوم میپذیرم).
زندگی دشوار و پرتالش:
پیغمبر قبل از جوانی در قبیلۀ بنی سعد گوسفند میچراند ،و نیز برای خانواده اش در ساحات
مكه مکرمه گوسفند میچرانید .همچنان هنگامیكه به جوانی پا گذاشت به پیشۀ تجارت نیز
ی تجارت میكرد ،و بهترین شریكش بود .وقتيکه مکه فتح گرديد وى 
روی آورد .با سائب مخزوم 
نزد پیغمبر آمد ايشان به وى خوش آمد گفته فرمودند :برادرم و دوستم خوش آمدید.
در سن بیست و پنج سالگی غرض تجارت با سرمایۀ خدیجه به شام رفت .خدیجه بنت
خویلد خانم شریف وثروت من ِد تجارت پیشه یی بود ،در تجارت سرمایه اش برخی مردان
را اجاره میگرفت و سهمیبرایش معین میكرد.
قریش مردمان تجارت پیشه یی بودند؛ چون خدیجه از صداقت ،راستكاری ،امانت داری،
جوانمردی و اخالق پیغمبر اطالع یافت ،شخصی را برایش فرستاده و از او تقاضاكرد كه غرض
تجارت سرمایه اش همراه با میسره بردۀ خدیجه ،به سوی شام سفر نماید .پیغمبر
پذیرفته و با میسره رهسپار شام شدند.

مطالب فوق را به شکل انفرادی و یا گروپی به روش سوال و جواب باهم تکرار نمایید.
ازدواج با خدیجه:
هنگامیكه پیغمبر اکرم از شام به مكه برگشت ،خدیجه امانت و بركتی را در مالش
مشاهده كرد كه قبل از آن هرگز ندیده بود .همچنان میسره چشمدیدهایش را از صفات نیك،
فكر صائب و منطق صادق پیغمبر برای خدیجه خبر داد ،خدیجه گمشده اش را دریافت.
رؤسا و بزرگان قریش خواستار ازدواج با خدیجه بودند ولی خدیجه قبول نمیکرد .خدیجه
حرف دلش را با دوستش نفیسه بنت منبه درمیان گذاشت ،نفیسه نزد پیغمبر رفته و ازدواج
با خدیجه را با او در میان گذاشت ،ایشان پذیرفت .سپس با کاکایش صحبت كرد ،که در نتیجه
وی نزد کاکای خدیجه رفتند و خدیجه را برای پیغمبر خواستگاری كردند.
بعد از موافقۀ ایشان ازدواج صورت گرفت ،در مجلس عقد نكاح ،بزرگان قبیلۀ بنی هاشم و قبیلۀ
ُمضَ ر حضور یافتند ،مهرش بیست اشتر مادۀ جوان بود .این نكاح دو ماه پس از برگشت از سفر
شام  صورت گرفت.
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پندها و اندرزها
 -1عدالت در هر زمانی و از جانب هر گروهی که پیشنهاد و طرح گردد قابل تقدیر و تأیید
است.
 -2حلف فضول به منزلۀ چراغ درخشانی بر فراز تاریكیهای جاهلیت بود .این امر دال بر آن است
كه گسترش فساد در یك جامعه یا یك نظام به معنای خالی بودن از همه فضیلت ها نیست.
 -3ظلم با همۀ انواعش مردود است؛اگرچه بر شمار اندكی از مردم صورت گیرد .اسالم با ظلم
میجنگد و در كنار مظلوم ،بدون توجه به رنگ ،دین ،وطن و جنسش میایستد.
 -4جواز هم پیمانی و تعهد در اجرای كارهای خیر ،برای مسلمانان با ديگران.
 -5باید مسلمان در جامعه اش همواره فعال و مؤثر زندگی كند ،در حاشیۀ حوادث محیط و
جامعه اش قرار نگیرد.
 -6خداوند متعال برای پیامبرش همسری مناسب برگزید تا او را همكاری كند ،و در حمل
تكالیف رسالت به كمكش بشتابد.

مطالب فوق را به شکل انفرادی و یا گروپی به روش سوال و جواب باهم تکرار نمایید
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ارزیابی

 -1اخالق پیغمبر در دوران جوانی و قبل از بعثت چگونه بود؟
 -2آیا پیغمبر در دوران جوانی كار و پیشۀ معینی داشت؟ تشریح كنید.
 -3پندها و اندرزهایی را كه میتوان از حلف فضول برگرفت ،توضیح دهید.
 -4بحیرای راهب چگونه پیغمبر را شناخت؟

مطالب درس را به صورت فشرده در یک مقالۀ کوتاه به تعبیر و زبان خویش بنویسید.
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بنای كعبه:
پیغمبر سی وپنج ساله بودكه قریش به خاطر ساختن كعبه گردهم جمع شدند،
ساختن سقف كعبه برای شان اهمیت زیادی داشت ولی از ویران كردن كعبه هراس
داشتند.
قریش توانستند چوبهای مناسبی را برای پوشش سقف کعبه فراهم نمایند ،چون بنای
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كعبه از زمان اسماعیل تا آن وقت سقف نداشت و تنها با دیوارهای سنگی بلند
احاطه شده بود ،در همین سال سیل قوی به ساحۀ مسجد الحرام سرازیر گردید و
نزدیك بود كه كعبه ویران و ازهم پاشیده شود ،بناء قریش مجبور گردیدند تا بنای
کعبه را بازسازی نمایند.
آنها اتفاق داشتند كه در ساختن كعبه تنها از اشیای پاكیزه كارگیرند ،و از پولی كه
از راه های نادرست كسب شده ،و سرمایهیی كه از سود و ربا به دست آمده باشد ،در
ساخت کعبه استفاده نشود.
ولید بن مغیرۀ مخزومی به ویران كردن آن آغاز كرد ،كلنگ را گرفت و گفت :الهی
جز خیر چیز دیگری نمیخواهیم ،و ناحیۀ ركنین را ویران كرد ،چون برای او مصیبتی
نرسید لذا روز دوم مردم او را در ویران كردن كعبه پیروی كردند ،به ویران كردن آن
ادامه دادند تا به تهدابی كه ابراهیم نهاده بود ،رسیدند.
بعد از آن به ساختن كعبه آغاز كردند ،طوری كه كعبه را به بخشهای مختلف تقسیم
كردند ،هر بخش برای یك قبیله اختصاص یافت ،هر قبیله به جمع آوری سنگ پرداخته
و ساخت آن را شروع كردند ،متولی ،ساخت كعبه یك معمار رومیبود.
هنگامیكه بنای آن به محل حجراالسود رسید ،در مورد این كه چه كسی  شرف امتیاز
نهادن حجر االسود را در مكانش به دست میآورد ،اختالف كردند .این منازعه چهار تا
پنج روز ادامه یافته و شدت گرفت ،و نزدیك بود كه به جنگ سختی در سرزمین حرم
بینجامد.
قضیۀ تحكیم در حجر اسود:

حجر اسود بدون غالف

حجر اسود با غالف نقره يي
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ابوامیه بن مغیرۀ مخزومی پیشنهادی كرد :به خاطر رفع این منازعه باید نخستین كسی را كه
شود،حكم قرار دهیم ،همه پذیرفتند .خداوند خواست اولین شخصی
از دروازۀ مسجد وارد می
َ
كه از دروازۀ مسجد داخل میشود ،حضرت محمد باشد .چون مردم او را دیدند فریاد
برآوردند :این همان امین است ،او محمد است ،ما راضی هستیم .او را از این امر اطالع دادند،
چادری طلب كرد،حجر االسود را در میان چادر نهاد ،از سران قبایلی كه با هم منازعه داشتند
خواست كه همۀ آنها از گوشه های چادر بگیرند،آن را بردارند تا به جایش برسد ،آنگاه سنگ
را گرفت و با دست خویش در مكانش نهاد .این شیوۀ مناسبی برای حل منازعه بود كه همۀ
مردم به آن راضی شدند.
اموال جمع آوری شدۀ قریش كمبود كرد ،بخشی از جهت شمالی آن را جدا كردند كه اكنون
به نام حِ جر یا حطیم یاد میشود .دروازۀ كعبه را نیز از سطح زمین بلند ساختند.
در واقعۀ بنای كعبه برای پیغمبر دو شرف حاصل گردید :شرف از بین بردن جنگ و
منازعه ،توقف جنگ احتمالی در میان قبایل قریش ،و شرف نهادن حجراالسود در مكانش با
دستان شریفش.
سیرت اجمالی قبل از بعثت:
پیامبر از بهترین صفاتی برخوردار بود مانند :امانت ،صداقت ،احسان ،سخاوتمندی،
بردباری ،ترحم ،ثبات ،استقرار ،انصاف ،شفقت ،مهربانی ،پاكی و تواضع.
شراب نمینوشید ،هر چیزی كه برای بتها ذبح میشد چیزی از آنها نمیخورد ،در مناسبت ها
و محافلی كه برای بتان برگزار میشد ،حضور نمییافت .از نخستین روزهای زندگی نه تنها از
اینگونه معبودان باطل نفرت داشت ،بلكه هیچ چیزی را نفرت انگیزتر از بتان نمیپنداشت ،و
نمیتوانست سوگند به الت و عزی را بشنود.
پیغمبر در میان مردم به داشتن اخالق پسندیده خصلت های نیكو شهرت داشت .بهترین
آنها در مردانگی ،نیكوترین شان در اخالق ،عزیز ترین شان در همجواری ،بزرگترین شان در
بردباری ،راستگوترین شان درسخن ،نرم خو ترین شان ،وفادارترین شان در عهد بود؛ یعنی
تمامیاحوال نیكو و خصلت های پسندیده در او جمع شده بود.
تاريخ بناي كعبه مشرفه:
 -1در مورد تاریخ تأسیس كعبۀ مشرفه روایات متعدد وجود دارد:
برخی آن را به زمانه های بسیار دور ،قبل ازآفرینش آدم میكشانند ،میگویند :فرشتگان كار
ساختن كعبه را به عهده داشتند.
برخی دیگر میگویند :آدم نخستین كسی بود كه كعبه را بنا گذاشت .بعد از آن كه بنایش
پایان یافت ،خداوند متعال برایش وحی نمود كه به دورخانه طواف كند ،وبرایش گفته شد :تو
اولین شخص هستی ،و این نخستین خانه است .سپس قرن هاى پیاپی سپری شد ،تا آنكه
ِ
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نوح كعبه را حج كرد ،بعد از آن قرنها سپری
گردید تا ابراهیم تهداب آن را بلند ساخت.
به هر حال چیزی که قطعا ثابت است این است که
ابراهیم و اسماعیل علیهماالسالم كسانی هستند كه
تهداب بیت الحرام را بلند كردند.
 -2بنای كعبه درطول زمان چهار بار ساخته و یک بار ترمیم اساسی شده است:
اول -بنایی كه ابراهیم آن را ساخت و اسماعیل او را كمك میكرد.
دوم -بنایی كه قریش قبل از بعثت به ساختن آن اقدام كردند و پیغمبر در بنای آن
اشتراك داشت.
سوم -هنگامیكه در زمان یزید بن معاویه  به خاطر محاصرۀ عبداهلل بن زبیركعبه با منجنیق
زده شده و آتش گرفت ،عبداهلل بن زبیر آن را ساخت.
چهارم -در زمان عبدالملك بن مروان بعد از آن كه عبداهلل بن زبیر كشته شد ،كعبه را
همانگونه كه در زمان پیغمبر بود ،دوباره ساختند.
 در عهد خادم الحرمین الشریفین ملک فهد بن عبدالعزیز داخل و خارج كعبه را همراه بامسجد الحرام بازسازی و ترمیم اساسی گردید.

مطالب فوق را به شکل انفرادی و یا گروپی به روش سوال و جواب باهم تکرار نمایید
ارزیابی

 -1سبب نزاعی كه به خاطر نهادن حجراالسود درمیان قبایل قریش به میان آمد ،چه بود؟
 -2قضیۀ حكمیت پیغمبر چگونه به میان آمد؟ مختصرا شرح كنید؟
 -3همۀ صفات ستوده در وجود پیغمبر قبل از بعثت جمع شده بودند ،برخی از این
صفات ستوده را ذكر كنید؟
 -4پیغمبر قبل از بعثت با بتهای موجود در مكه چه نوع برخورد مینمود؟

مطالب درس را به صورت فشرده در یک مقالۀ کوتاه به تعبیر و زبان خویش نوشته
عنوان مناسبی برایش انتخاب نمایید.
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بعد از آنكه خداوند متعال برای پیغمبر شرف نبوت و رسالت را عطاء كرد ،زندگی اش
به دو بخش تقسیم میگردد ،كه هربخش آن ویژهگیهای خاصی دارد ،این دو بخش
عبارت است از :دوران مكی و دوران مدنی .خصایص و ویژگیهای آن دو دوره چیست؟
این دو دوره چه مراحلی را در بر میگیرند؟
دوران مكی -نبوت و دعوت:
هر دو دوران مراحل متعددی را سپری كرده اند ،و هر مرحلۀ آن ویژگیهایی دارد كه
او را برجسته میسازد ،هرگاه با دقت به شرایطی كه دعوت در هر دو دوران از آن عبور
كرده است ،نگاه شود ،این امر آشكارتر میشود.
دوران مكی را (که تقریبا سیزده سال است) میتوان به سه مرحله تقسیم كرد:
 -1مرحلۀ دعوت سری ،كه سه سال را در برگرفت.
 -2مرحلۀ اعالن دعوت برای مردم مكه ،كه از آغاز سال چهارم بعثت شروع شده و تا
سال دهم بعثت دوام نمود.
 -3مرحلۀ گسترش دعوت در بیرون مرزهای مكه مکرمه ،كه از اواخر سال دهم بعثت
آغاز و هنگام هجرت به مدینه را احتوا كرد .همچنان این مرحله دوران مدنی را در
برگرفته و تا آخر حیات پیغمبر ادامه یافت.
کوه غار حراء (جبل النور)

غار حراء به طرف قبله
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هنگامیكه عمر آنحضرت به چهل سالگی نزدیك گردید ،چون تأمالتش فاصلۀ
فکری را در میان او و قومش بزرگتر ساخته بود ،خلوت و تنهایی برایش دوست داشتنی
بود ،آب و توشه با خودش بر میداشت و به سوی «غار حراء» كه در جبل النور واقع
بود ،میرفت.
اگر شما از مسجدالحرام فاصلۀ یك ساعت راه را به سمت شمال پیاده حرکت نمایید،
آنگاه با كوهی روبرو خواهید شد که مانند منارۀ نورانی میدرخشد ،این كوه سر برافراشته
همان جبل النوراست كه غار حراء درآن موقعیت دارد ،وآن غار كوچكی است كه پیغمبر
ماه رمضان را در آن به سر میبرد .اوقاتش را درعبادت و تفكر در بارۀ كاینات و
قدرت و عظمت خالق کاینات صرف میكرد .چون عقاید شركی و مفکوره های نادرستی  
كه در میان قومش رواج داشت به هیچ وجه مورد قبول وی نبود ،و راه و مسیر روشنی
كه اعتماد و رضایتش را حاصل نماید نیز نمیشناخت ،آشفته و پریشان بود.
عزلت و خلوت نقطۀ تحولی بود برای آمادگی به مسئولیت بزرگی كه در انتظار اوست.
جبریل با وحی فرو میآید:

زمانی كه چهل سالگی اش كامل شد ،درخشش طلیعه های نبوت آغاز گردید؛ از جملۀ
آنها سنگی در مكه برایش سالم میداد ،هر خوابی كه میدید صداقت خوابش آشكار
میشد ،رویایش  همانند سپیدۀ صبح میبود ،كه همین گونه مدت یكسال سپری شد.
چون رمضان سال سومیكه درغار حراء خلوت میگزید ،فرارسید ،خداوند متعال خواست
تا مردم زمین را از رحمت خویش بهره مند سازد ،و او را به نبوت گرامیساخت ،و
جبریل را با آیاتی از قرآن کریم به سویش فرستاد.
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اقسام و اشکال وحی
اقسام و مراتب وحی قرارذیل است:
 -1رویای صادق  -که آغاز وحی برای پیغمبر اکرم بود.
 -2آنچه که فرشته در ذهن و قلبش تلقین میکرد ،بدون آنکه فرشته را ببیند.
 -3فرشته یی در چهرۀ مردی برای پیغمبر اکرم تمثیل میشد ،تا هرچه را برایش
بگوید ،خوب بداند ،در اینگونه اوقات صحابه نیز او را مشاهده میکردند.
 -4فرشته همانند صدای جرس (زنگ) برایش میآمد  ،تحمل اینگونه وحی برایش سخت
تمام میشد ،تا آنکه در روزهایی که سردی شدت میداشت ،قطرات عرق در جبینش
نمایان میشد ،و اگر برمرکبش سوار میبود ،درآن وقت مرکب برزمین زانو میزد.
 -5پیامبر اکرم فرشته را درهمان چهره اصلی یی که آفریده شده بود ،میدید ،و
آنچه را که خداوند میخواست برایش وحی میکرد .این نوع وحی دوبار واقع شده است
که در سورۀ «النجم» مذکور است.
 -6خداوند متعال در حال عروج برایش وحی فرموده است ،مانند وحی که به پیغمبر
اکرم درشب معراج صورت گرفته است.
 -7کالم خداوند متعال که برای پیغمبر بدون واسطۀ ملک وحی میگردید ،همان
گونه که خداوند با موسی بن عمران سخن گفت .این وحی برای موسی در نص
قرآن ،و برای پیغمبر اکرم در حدیث اسراء ثابت شده است.
جبریل بار دوم وحی میآورد
تأخیر وحی چند روزی را در برگرفت ،پیغمبر در انتظار فرود آمدن وحی به سر
میبرد ،كه خداوند متعال دوباره اورا به وحی مکرم ساخت.
پیغمبر اکرم میفرماید( :مدت یک ماه در حرا معتکف شدم ،وقتی  اعتکافم را سپری
کردم ،از غار کوه فرود آمدم ،به عمق وادی رسیدم ،صدایی شنیدم ،به سمت راست ،چپ،
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جلو و عقبم نگاه کردم ،چیزی ندیدم ،به سمت باال نگاه کردم ،همان فرشته یی را دیدم
که در غار حراء نزد من آمده بود ،برکرسی یی که در میان آسمان و زمین قرار داشت،
نشسته بود ،سخت هراسان شدم ،و از وحشت  دیدن او به زمین افتادم.
نزد خدیجه آمدم و گفتم :مرا بپیچانید ،مرا بپیچانید فرمود :مرا پیچاندند ،سپس این
آیات نازل گردید:
(يا أَي َها المُْدِّ
الر ْج َز َفا ْه ُج ْر ) [المدثر.] 5-1 :
َّثُرُ ،ق ْم َفأَْن ِذ ْرَ ،و َرَّب َك َف َكرِّ ْ
بَ ،وِثياَب َك َف َط ِّه ْرَ ،و ُّ
ترجمه :ای مردجامه برخود پیچیده ،برخیز و (به مردم) هشدار ده ،وپروردگار خود را
بزرگ دار ،و لباس خویشتن را پاك كن ،و از پلیدی دوری گزین.
بعد از آن پیغمبر اکرم بیست سال تمام آرامش و راحت را از خود و خانواده اش به
دور نگه داشت ،و در راه دعوت به سوی خدا برخاست ،و بارسنگین و طاقت فرسای
بزرگ ترین امانت را بردوش کشید ،بار مقابله با ظلم وستم و جهالت را برشانه نهاده و
بیشتر از بیست سال در ساحات مختلف سعی و تالش و مجاهدت نمود .و از زمانی که
ندای شکوهمند آسمان را شنید ،و به این چنین تکلیف رهیب مامور گردید ،هیچ کاری
او را از حرکت به سوی هدف باز نداشت.

مطالب فوق را به شکل انفرادی و یا گروپی به روش سوال و جواب باهم تکرار نمایید

ارزیابی

 .1اقسام وحی را به صورت مختصر بیان نمایید.
 .2جبرئیل امین باردوم چگونه با وحی آمد؟

مطالب درس را به صورت فشرده در یک مقالۀ کوتاه به تعبیر و زبان خویش نوشته
عنوان مناسبی برایش انتخاب نمایید.
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خدیجه کیست؟ چه فضایلی دارد؟ چگونه پیغمبر اکرم
اکرم چه تاثیری در گسترش دعوت بر جای گذاشت؟
خدیجه کیست؟
خدیجه بنت خویلد بن اسد است ،که در جد سومش با پیغمبر اکرم در یک نسب جمع میشود،
وی به نام «طاهره» نیز یاد میشد ،پانزده سال قبل از عام الفیل تولد گردید .از کاملترین زنان و
دارای اخالق نیکو و شرف و برتری حسب و نسب بود.
  پیامبر فرمود( :بهترین زنان اهل بهشت خدیجه بنت خویلد ،فاطمه بنت محمد ،مریم بنت عمران
و آسیه بنت فراحم همسر فرعون هستند (.))1
خدیجه این شرف را دارد که وی نخستین شخصی است که بعد از اطالع از بعثت پیغمبر به
او ایمان آورد.
خدیجه چهل سال عمرش را پشت سر گذاشته و بیوه بود ،با حضرت محمد كه  بیست و پنج
ساله بود ازدواج کرد ،بعد از عروسی ،بیست و پنج سال زندگی مشترک داشتند.
خدیجه همدرد پیغمبر اکرم
هر گاه بر پیغمبر اکرم مشکالتی روی میآورد ،در مقابله با آن قلب ام المومنین خدیجه در
پهلوی قلب بزرگ پیامبر قرار میگرفت ،و همواره پیغمبر اکرم را با مشوره های نیک یاری
یکرد ،و با سخنش تسلی میداد.
مینمود ،با سرمایه اش او را حمایت م 
فرزندان پیغمبر اکرم
خدیجه و پیامبر به عنوان زن و شوهر  بیست و پنج سال در کنف حمایت یکدیگر زندگی کردند،
خدیجه بهترین همسر او بود.
همۀ فرزندان پیغمبر اکرم از خدیجه بود ،به جز ابراهیم که از ماریه تولد شده بود  ،فرزندانی که
به خدیجه تعلق داشتند عبارت بودند از :قاسم ،و عبداهلل ،و چهار دخترش به نام های زینب ،رقیه،
ام كلثوم و فاطمه ،هر دو پسرپيغمبر اكرم قاسم و عبداهلل در طفولیت وفات گردیدند   .
وفات خدیجه
بعد از انتهای محاصره  شعب ابو طالب دیری نگذشت که خدیجه ندای خدای متعال را لبیک گفته
1صحيح ابن حبان470/15،
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و سه سال قبل از هجرت وفات یافت ،پیغمبر اکرم بر فقدانش شدیدا ً اندوهگین گردید ،پیغمبر
اکرم در قبرش داخل شده و با دستانش او را در قبر نهاد .ایشان در دهم رمضان و عمر شصت
و پنج سالگی وفات یافت.
این سال به نام «عام الحزن» (سال غم و اندوه) مسمیگردید ،زیرا در این سال پیغمبر اکرم دو
شخصیت برازنده را از دست داد ،و آن ها خدیجه و ابوطالب بودند ،چون این دو شخص همواره در
تایید و پشتیبانی پیامبر قرار داشتند ،و او را مورد محبت و مهربانی قرار میدادند.
با مرگ او پیغمبر اکرم تنها مانده و در خانواده اش کمک کننده و حمایت کننده دیگری نداشت.
پیغمبر اکرم بعد از وفات خدیجه ازدواج کرد ،ولی یاد او تا آخرین روزهای حیاتش همواره در
قلبش جایگزین بود ،و بهترین وفا دار او باقی ماند.
امهات المومنین
امهات المومنین کنیه یی است که قرآن کریم همسران پیغمبر اکرم را به آن گرامیداشته است،
میفرماید( :و ازواجه امهاتهم)  [احزاب.]6:
هدف از اطالق این کنیه بر همسران پیغمبر اکرم اعالن حرمت ازدواج با آنها بعد از رحلت پیامبر
بود .این کنیه به مثابۀ نشان افتخاری بود به خاطر گرامیداشت شان و تقدیر از نقش آنها در مسیر
دعوت بر گردن شان  آویخته شد.

مطالب فوق را به شکل انفرادی و یا گروپی به روش سوال و جواب با هم تکرار نمایید

ارزیابی

-1خدیجه کیست؟
 -2اسبابی را که باعث رغبت ازدواج خدیجه با پیغمبر اکرم گردید ،بیان دارید.
 -3خدیجه با پیغمبر اکرم همدردی نموده و او را تسلی میداد ،این موضوع را شرح کنید.
 -4مراد از امهات المؤمنین چیست؟ و این ویژگی ای که خداوند برای آنها عطا کرده است ،چه
مفهومیرا افاده میکند؟

  

مطالب درس را به صورت فشرده در یک مقالۀ کوتاه به تعبیر و زبان خویش نوشته عنوان مناسبی
برایش انتخاب نمایید.
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پیغمبر اکرم به تبلیغ رسالت ،دعوت مردم به توحید و یکتا پرستی و رهنمایی مردم
مامور گردید .پس پیغمبر اکرم تبلیغ رسالتش را چگونه آغاز کرد؟ از کجا شروع کرد؟
و پاسخ و استجابت مردم در برابر دعوت جدید چگونه بود؟
آغاز دعوت سری
بعد از نزول آیاتی از سورۀ مدثر ،پیغمبر اکرم دعوتش را به سوی خدای یگانه آغاز
کرد.
چرا آغاز دعوت سری بود؟
چون درمیان قوم خشنی به سر میبرد که پیرو عادات و تقالید فاسد شان بودند و جز
بت پرستی آیین دیگری نداشتند .حجت و برهانشان در توجیه بت پرستی آن بود که
پدرانشان بتها را پرستش میکردند .ازجانب دیگر در آیین بت پرستی زعامت دینی
جزیرة العرب را نیز به عهده داشتند ،و خشونت آنها به حدی بود که  در حل مشکالت
و منازعات شان جز توسل به شمشیر راهی دیگری را نمیشناختند.
پس در چنین شرایطی ،تقاضای حکمت چنان بود که دعوت درآغاز کار باید به شکل
سری به پیش برود ،تا مردم مکه یکباره و ناگهانی به امری تحریک کننده مواجه نشوند.
بنابر این ،پیغمبر مردم را سری و پنهانی به اسالم دعوت میکرد.
دعوت را از کجا شروع کرد؟
پیغمبر اکرم اشخاصی را به اسالم دعوت مینمودند که به صفات نیک مانند حق
دوستی ،صداقت ،صالح و خیر خواهی متصف بودند.
این اشخاص حتما دعوت او را پاسخ میگفتند ،و گفتار پیغمبر اکرم را باور
میکردند و چنان با پیغمبر اکرم و دین اسالم مخلص بودند که تا آخرین رمق
حیات شان با ایثار و فداکاری در خدمت این دین بودند.
اینها درتاریخ اسالمیبه نام نخستین پیشتازان (سابقین–اولین) اسالم شناخته میشوند،
در طلیعۀ این دسته ،ام المومنین خدیجه بنت خویلد ،ابو بکرصدیق ،علی بن ابی طالب
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و زید بن حارثه جا داشتند ،این دسته در نخستین روز دعوت به قبول اسالم مشرف
شدند.
سپس ابوبکر در کار زار دعوت فعال شد ،و دعوت را درمیان قومش آغاز کرد ،هرکسی
راکه نزدیکتر او بود و به او اعتماد داشت ،به اسالم دعوت کرد ،و اشخاصی از قبیل:
عثمان بن عفان ،زبیر بن عوام ،عبدالرحمن بن عوف ،سعد بن ابی وقاص و طلحه بن
عبیداهلل با دعوت ابوبکرصدیق به اسالم گرویدند.
بعد از آن ،ابوعبیده عامر بن جراح (امین امت) ،ابو سلمه بن عبداالسد ،همسرش
ام سلمه ،ارقم بن ابی ارقم ،عثمان بن مظعون ،عبداهلل بن جحش و غیره اسالم را
پذیرفتند ،همه اشخاص نامبرده قریشی اند  .
از جملۀ نخستین پیشتازان اسالم که غیر قریشی بودند :عبداهلل بن مسعود ،بالل بن
رباح حبشی ،صهیب بن سنان رومی ،عماربن یاسر ،پدرش یاسر ،مادرش سمیه ،عامر
بن فهیره و مسعود بن ربیعه ،بودند.
همچنان ام ایمن ،ام الفضل لبابه بنت حارث همسر عباس و اسماء بنت ابی بکرصدیق
نیز از جملۀ زنان پیشتاز در اسالم به شمار میروند.

مطالب فوق را به شکل انفرادی و یا گروپی به روش سوال و جواب با هم تکرار نمایید
  

ارزیابی

 -1رسول اهلل دعوت خفي را چطور آغاز کرد ،و تا کدام وقت دوام کرد؟
 -2پنج تن از نخستین پیشتازان اسالم را نام بگیرید؟

مطالب درس را به صورت فشرده در یک مقالۀ کوتاه به تعبیر و زبان خویش نوشته
عنوان مناسبی برایش انتخاب  نماييد   .
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مرکز دعوت سرى :دار االرقم مرکز سرى و ابتدایی دعوت بود که مسلمانان در
آنجا گردهم مى آمدند ،آيات قرآن را که جديدا ً نازل مى گرديد از پيغمبر اکرم
مى شنيدند و فرا مى گرفتند ،پيغمبر اکر براى شان قرآن را تالوت مى کرد .صفات
خداوند را براى شان بيان مى نمود احکام ،اخالق و آداب دين اسالم را براى آنها
تعليم مى داد ،سواالت آنها را جواب گفته و آنها را زير نظر خودش به تعاليم اسالمى 
تربيه مى کرد.
صحابه کرام در داراالرقم دروس ازرشهاى اساسى دين مقدس اسالم را مى آموختند،
چون :توحيد ،تقوى ،صبر ،برده باري ،گذشت ،تحمل ،ثبات ،برادرى ،صدق ،وفا ،امانت،
ايثار ،همکارى و همبستگى.
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چرا دار االرقم؟
   گزینش دار االرقم به عنوان مرکز رهبری اسباب متعددی داشت ،از جمله آنها:
 -1مسلمان شدن ارقم در میان مردم معروف نبود ،لذا در ذهن هیچ کسی خطور
نمیکرد که محمد با یارانش در منزل ارقم مالقات مینماید.
 -2ارقم بن ابی ارقم از قبیلۀ مخزوم بود ،و قبیله بنی مخزوم با قبیلۀ بنی هاشم رقابت
داشت .کسی تصور نمیکرد که اجتماعات حضرت محمد  که هاشمی بود در منزل
ی دایر گردد.
یک تن مخزوم 
 -3ارقم بن ابی ارقم یک جوان شانزده ساله بود که به اسالم مشرف گردید ،و جلسات
عربها عموما در منازل اشخاص بزرگ سال تدویر میگردید ،بناء تدویر جلسات حضرت
محمد در خانۀ یک فرد جوان بعید به نظر میرسید.

مطالب فوق را به شکل انفرادی و یا گروپی به روش سوال و جواب با هم تکرار نمایید
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دعوت سرى چند سال دوام کرد؟
سه سال به همين منوال سپرى شد ،و دعوت اسالم همچنان به شکل سرى صورت
مىگرفت و منحصر به افراد محدود بود ،در خالل اين مدت يک گروه مؤمنى ايجاد شد
که بر اساس برادرى ،همکارى و تبليغ رسالت کمر همت بستند.
پيغمبر اکرم دعوتش را در ميان مردم آشکارا اعالن نکرده بود ،ولى نام اسالم در بين
قريش به سر زبانهاى آنها بود .مردم در هر جا در مورد اين دعوت گفتگو مى کردند،
برخى از مردم چون ابو جهل و ابو لهب بر عدهيي از مؤمنان ظلم و ستم مى کردند،
با وجود آن ،مشرکين مکه به اين امر بيشتر توجه نکردند ،زيرا پيغمبر اکرم هنوز
دعوت علنى را آغاز نکرده بود ،تا آنکه پيغمبر اکرم از طرف خداوند متعال به آشکار
ساختن دعوت در ميان مردم مکلف گرديد.
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ارزیابی
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 -1ارقم بن ابی ارقم چه کسی بود؟
 -2صحابۀ کرام در دار االرقم چه چیزها را میآموختند ؟
 -3چرا دار االرقم به حیث مقر اجتماعات تعیین گردیده بود؟

مطالب درس را به صورت فشرده در یک مقالۀ کوتاه به تعبیر و زبان خویش نوشته
عنوان مناسبی برایش انتخاب نمایید.
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ایمان و ثبات
اإلسالم َق ً
َ َ ُْ
ُْ
أسأَُل َعنُْه
وال َال ْ
َعن سفيان بن عبد اهلل  قال :قل ُت :يَا َر ُسول اهلل! قل لي يف ْ ِ
أ َحداً َغيرْ َ َكَ .ق َ
الُ« :ق ْل آَمنْ ُت ِباهللُِ ،ث َّم استَ ِق ْم» رواه مسلم
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آشنايي با راوی:
اسم مبارکش سفیان ،اسم پدرش عبداهلل ،لقبش ابا عمرو ،از قوم ثقیف باشندۀ طائف
بود .از طرف حضرت عمرفاروق والی طائف تعيين شد و به تعداد پنج حديث
روایت نموده است.
معنی برخی کلمات:
أس َأ ُل                :نپرسم
 .1الَ ْ
َ .2قوالً                    :سخن
ُ .3ق ْل                       :بگو
 .4ثُ َّم اس َتق ِْم             :باز بر آن ثابت قدم باش
معنی حدیث:
از حضرت سفيان بن عبداهلل روايت است كه به رسول اكرم عرض كردم« :اي رسول
خدا! در بارۀ اسالم چنان سخن جامعي به من بگوييد كه بعد از شما از كسي ديگر در
اين باره سوالي نداشته باشم» ايشان فرمودند :بگو به اهلل ايمان آوردم و سپس بر آن به
طور كامل ﭘابرجا باش.
حكمت حديث:
مومن به بركت ايمانش هيچگاه مضطرب و پريشان نميشود ،زيرا او به خداوندي كه
متصرف كل كاينات است و همه چيز در دست اوست و در همه حال مراقب بندهاش
ميباشد ،عقيده دارد و اين را خوب ميداند كه صرف ماديات راه گشاي مشكالت نيست
لذا در راه اطاعت و بندگي او پايداري ميكند و در نتيجه ،مومني كه بر مقتضيات
ايمانش ﭘايبند باشد ،هر نوع تشويش و نگراني را از ذهنش دور ميسازد و قوت صبر و
بردباري حاصل ميكند كه راز موفقيت در هر كاري صبر و استقامت است.
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شاگردان به كمك استادشان در مورد تاثيرات ايمان بر زندگي بحث كنند؟

ارزیابی
 -1منظور از ثبات و استقامت چيست؟
  -2فوايد استقامت چيست؟
 -3کلمات ذیل را معنی نمايید:
ُ -1ق ْل آ َم ْن ُت ب ِاهلل ِ
  -2ثُ َّم اس َتق ِْم  
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منظور از ثبات و استقامت چيست؟
منظور ،پيمودن صراط مستقيم (دين مقدس اسالم) بدون افراط و تفريط و پيروي
كامل و دايم از تمام اوامر و منهيات خداوندي است.
فايدۀ استقامت:
استقامت انسان را در راه اطاعت خداوند ،مبارزه با وسوسههاي شيطان و خواهشهاي
نفساني پيروز و سربلند ميسازد و از ضايع شدن سعي و تالشهايش جلوگيري نموده،
سبب نظم در كارها و رسيدن به خوشبختي دنيا و آخرت ميشود.
فوايد حديث:
 -1اهميت ايمان به اهلل :ايمان به اهلل چنان مهم است كه رسول اهلل در جواب
صحابي ،آن را سرلوحه قرار داد.
 -2لزوم استقامت :براي رستگاري انسان دو پايگاه نيرومند الزم است ،يكي پايگاه
دروني و ديگري تكيهگاه بيروني؛ پايگاه دروني ايمان و تكيهگاه بيروني استقامت در راه
ايمان است.
 -3يادگرفتن دين :از سوال صحابي چنين معلوم ميشود كه هر مسلمان بايد هميشه
در پي ياد گرفتن دينش از اهلش باشد.

در مورد اهميت ايمان و لزوم استقامت بر آن مقالهيي بنویسید.
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آشنايي با راوی:
اسمش سهل ،اسم پدرش سعدالساعدی ،لقبش ابی العباس است و در زمان جاهلیت
نامش حزن (غم) بود ،اما رسول اهلل او را به نام «سهل» (آساني) نامگذاري كرد .اين
صحابي بزرگوار در بسياري از غزوات هم اشتراک کرده است .درسال  88هجری به عمر
 96سالگی دار فانی را وداع گفت.
معنی برخی کلمات:
ِيم                  :طفلی که يكي از والدينش و يا هر دو وفات یافته باشد
 .1ال ْ َيت ِ
َ .2كاف ُِل                   :سرﭘرست و پرورش دهندۀ یتیم
َ .3ك َهات َْي ِن                 :مانند اين دو انگشت
َ .4و َق َر َن ب َ ْي َن أُ ْص ُب َع ْيهِ   :دو انگشت خود را نزدیک کرد  
معنی حدیث:
حضرت سهل بن سعد از رسول اهلل روایت میكند که ايشان فرمودند« :من و
پرورش دهندۀ یتیم در جنت مانند دو انگشت یک دست ،پهلو به پهلوي هم میباشیم.
(راوي ميگويد) دو انگشت خود يعني وسطي و سبابهاش را به هم نزديك كرد.

شاگردان در بارة ضررهاي بياعتنايي به يتيمان بحث كنند.
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حكمت حدیث:

در هر جامعه آنطور كه افراد ثروتمند و دارا زندگي ميكنند ،فقرا و بينوايان و ايتام و
درماندگان هم هستند .دين مقدس اسالم ما را فراخوانده است تا آنها را تحت سرپرستي
و كفالت خود بگيريم و نگذاريم كه احساس كمبود و تنهايي كنند .اگر كمبودي هاي شان
پرنشود ،تجربه نشان داده است كه اينها اغلب افرادي ناسالم  و در بسياري از موارد سنگدل،
عقدهيي ،جاني و خطرناك بار ميآيند و دشمنان دين و جامعه هم آنان را براي عملي ساختن
اغراض شومشان استخدام نموده دست به ويرانگريها ميزنند و فضاي زندگي را تنگ و تلخ
ميسازند .پس وظيفۀ توانمندان اين است كه تعليم و تربيت سالم اين افراد را بر دوش گرفته،
رسالت و وظيفۀ ديني شان را انجام داده ،اجر و پاداش زيادي بدست بياورند.

KU

آيا يتيمي در محلة شما زندگي ميكند .شما در عرص ة تعليم و تربيت او چه كمكي كرده مى توانيد؟

ارزیابی

AC

فوائد حدیث:
 -1مقام پرورش دهندۀ يتيم :ﭘپيغمبر اكرم اين مژده را به سرپرست يتيم داده است كه
او در روز قيامت در كنار آنحضرت خواهد بود.
 -2استفاده از وسايل در تعليم :ﭘيامبر اكرم براي ذهن نشين شدن يك مطلب در ذهن
مخاطب ،از اشارات دست مبارك خود كار گرفت.

 -1یتیم کیست و سرپرستی و تربیت او بر دوش چه كساني است؟
 -2مربی یتیم در روز قیامت چه مقامي دارد ،واضح نمايید؟
 -3فوايد اين حديث شريف را نام ببريد.

در اين باره كه يتيم از چه لحاظ بايد مورد توجه قرار گيرد ،يك مقالۀ مختصر بنويسيد.
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درس سى و هفتم

تعاون و همکاری

َ
«املسلم أخو املسِلم ،ال يَ ْظِل ُمُه،
رسول اللهَِّ  قال:
بن ُعم َر أَ َّن
ُ
عن عب ِد اهللِ ِ
وال ُي ْسِل ُمهَ ،م ْن كا َن يف حاجِة أخيِه كا َن ُ
اهلل يف حاجتِِهَ ،و َمن َف َّر َج عن ُمسلم ُك ْرَبة َف َّر َج
تُه ُ
ُ
ت ُمسِلما َسرََ
اهلل عنُه ب َها ُك ْربة ِم ْن ُك َر ِب يوم القيامِةَ ،و َم ْن َسرََ
اهلل يو َم القيامِة» رواه
ِ
ابوداود
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آشنايي با راوی:
اسمش عبداهلل ،اسم پدرش عمر ،نام جدش خطاب و از قوم قریش بود و در مکه به اسالم مشرف
گردید ،سپس به مدینه هجرت نمود .از جملۀ فقهاي صحابه بود .احادیث زيادي را از رسول اهلل
روایت نموده و در سال  73هجری دار فانی را وداع گفته است.
معنی برخی کلمات:
ُ .1ك ْربَة                          :سختي يا مشكل  
َ .2ف َّر َج                          :دور ساخت
َ .3س َت َر(                          :عیب را) پوشاند.
معنی حدیث:
از عبداهلل بن عمر روايت است كه رسول اكرم فرمودند :مسلمان برادر مسلمان است،
بر او ظلم نميكند و نه او را به ظالم ميسپارد .و هر كس نياز برادر خود را بر آورده سازد،
خداوند نياز او را برآورده ميسازد و هر كس مشكل و گرفتاري مسلماني را رفع كند ،خداوند
سختيهاي قيامت او را آسان ميسازد و هر كس از مسلماني پرده پوشي كند ،خداوند در روز
قيامت از وي پرده پوشي ميكند.

در بارة تاثيرات خوب اوصاف ذكر شده در حديث گفتگو كنيد.
حكمت حدیث:
خداوند فطرتا دو برادر و خواهر و يا اعضاي يك فاميل را به گونۀ آفريده است كه مهر و محبت
خاصي در بينشان وجود دارد و هميشه به فكر سعادت و خوشبختي همديگر ميباشند و
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اگر نيازي داشتند و يا بامشكلي مواجه شدند ،براي رفع آن هر چه از دستشان بيايد انجام
ميدهند و هيچگاه بر يكديگر ظلم نميكنند و به دشمن نميسپارند .لذا در اين حديث شريف
رسول اكرم همۀ مسلمانان را همچون اعضاي يك خانواده بزرگ و برادر و خواهر يكديگر
دانسته و از اعمالي مانند ظلم و ستم كه سبب برهم خوردن اين رابطه ميشود باز ميدارد و
به عنوان يك وظيفۀ ديني ﭘيروانش را به غمخواري و حل مشكالت يكديگر و چشم ﭘوشي از
عيوبشان فرا ميخواند.
پس در چنين جامعهاي كسي كه مشكلي بر سرش آمده است خود را تنها احساس نميكند
بلكه ديگران را هم شريك غمش ميداند .لذا جامعه اسالمي مملو از خلوص و الفت و مهر و
محبت بوده و از هر نوع كينه و كدورت ،بغض و دشمني عاري ميباشد.

KU

چند مورد از تعاون و همكاري مسلمان با برادر و خواهر مسلمانش را بيان كنيد.

ارزیابی

AC

فوائد حدیث:
 -1مسلمانان برادر و خواهر يكديگر اند و بايد مثل اعضاي يك فاميل زندگي كنند.
 -2مسلمان بر مسلمان ظلم نميكند.
 -3مسلمان برادر مسلمانش را به دشمن نميسپارد.
 -4مسلمان به فكر رفع نيازمندي و حل مشكالت برادر مسلمان خود ميباشد.
 -5مسلمان عيب مسلمان را ميﭘوشاند :هيچ انساني وجود ندارد كه كم و بيش عيبي نداشته
باشد ،و مسلمان واقعي خوبيها را بيان ميكند و زشتيها را ميپوشاند.
 -6و در ﭘاداش همۀ اين كارها خداوند در دنيا و آخرت بندهاش را كمك ميكند.

 -1احساس مسلمان نسبت به ديگران چيست؟
 -2چرا بايد عيوب ديگران را بپوشانيم؟
فرج ،کربه ،ستر مسلما ،ستره اهلل.
 -3معناي کلمات ذیل چيست ،:الیظلمه ،و الیسلمهّ ،

چگونه ميتوانيم به همصنفان و همسايگان خود كمك كنيم؟ در اين باره يك مقالۀ مختصر
بنويسيد.
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درس سى و هشتم

صفات مسلمان
بن َعمرو عن النيب صلى اهلل عليه و سلم قال« :اَملُسِل ُم َمن َسِل َم املُسِل ُمو َن ِمن
عن عب ِداهلل ِ
اج َر َما َن َهى ُ
اهلل عنه» رواه بخارى
هاجُر َمن َه َ
ِل َساِنه َو يَ ِدهِ و املُ ِ
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آشنايي با راوی:
این راوی در درس هفتم معرفي شده است.
معنی برخی کلمات:
 .1مِن ل َِسان ِه               :از زبان او
َ .2و يَ ِدهِ                     :از دست او
المهاجِ ُر                 :ترک کننده
ُ .3
اج َر               :کسی که هجرت کرده باشد
َ .4من َه َ
َ .5ما ن َ َهى ا ُ
هلل             آنچه كه خداوند منع كرده است

معنی حدیث:
حضرت عبداهلل بن عمرو بن العاص از رسول روایت نموده و ميفرمايد :مسلمان
کسی است که مسلمانها از ضرر زبان و دستش در امان باشند و مهاجر کسی است که
از گناهان خود را نگه میدارد.

در بارة ضررهاي زبان معلومات بدهيد!
حكمت حدیث:
انسان از دو طريق متضرر ميشود :يكي از لحاظ فيزيكي و جسماني و ديگري از لحاظ
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معنوي و رواني .در اين حديث شريف مسلمان از ضرر رساندن به ديگران از طريق دست
و زبان منع شده است .چون هدف اين است كه مسلمانان با عزت و احترام متقابل
زندگي كرده و از هر نوع تعرض مصون بمانند ،و فضاي حاكم بر جامعۀ اسالمي روي
پايههاي حفظ كرامت و شخصيت و دور از هر گونه بهتان و تمسخر ،اذيت و آزار استوار
بماند.
فوائد حدیث:

ارزیابی
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 -1عفت زبان :مسلمان سنجيده حرف ميزند و از دشنام و الفاظ بد و زشت پرهيز
ميكند.
 -2از دست مسلمان به هيچ كسي ضرر نميرسد.
 -3دوري از محيط آلوده به گناه :مسلمان بايد در تالش زيستن در محيطي پاكيزه و
دور از گناه باشد.

1ـ مراد از مهاجر در اين حديث كيست؟
2ـ چرا تنها بر حفاظت دست و زبان تأكيد شده است؟

حديث درس را با ترجمۀ آن بنویسید.
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درس سى و نهم

پنج بنای اسالم

KU

عن ابن عمر رضي اهلل عنهماَ ،ق َ
اإلسالُم
ال :قال َر ُسول اهللِ صلى اهلل عليه وسلمُ :بيِ َ
ن ْ
خسَ ،ش َهاَدةِ أ ْن لاَّ إلَه إلاَّ ُ
َ مَ
الصاَلةَِ .وإيْتَاِء
اهلل َوأَ َّن حَُم َّم ًدا َعبْ ُدُه َو َر ُس ْوُلُه َ .وإَِق ِام َّ
ِ ِ
عَلى ْ ٍ
ت َ .و َص ْوم َر َم َ
ضا َن( .رواه مسلم)
َّ
الز َكاةِ َ .و َح ِّج اْلبَيْ ِ
ِ

AC

آشنايي با راوی:
در درس سي و هفتم معلومات مختصري در بارۀ اين صحابي بزرگوار داده شده است.
معنی برخی کلمات:
بنا شده.
ِي		 :
 .1بُن َ
پنج.
		
َ .2خ ْمس.
الص َ
بر پاداشتن نماز.
الةِ	  :
 .3إِ َق ِ
ام َّ
معنای حدیث:
حضرت عبداهلل بن عمر ميفرمايد :ﭘيامبر اكرم فرمودند :اسالم بر ﭘنج ستون
استوار شده است1 .ـ گواهي و شهادت به اين حقيقت كه جز اهلل ديگر معبودي نيست.
(احدي شايستۀ عبادت و بندگي نيست) و محمد بنده و رسول اوست2 .ـ برﭘا
داشتن نماز3 .ـ اداي زكات4 .ـ حج خانۀ كعبه5 .ـ روزۀ ماه مبارك رمضان.
حكمت حديث:
اسالم از ماد ۀ سلم (صلح) و سالمتي گرفته شده و به معناي تسليم شدن بنده به اهلل
و فرمانبرداري از اوامر و دوري از نواهي اوست.
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در اين حديث شريف دين مقدس اسالم به ساختمان مستحكمي تشبيه داده شده است
كه روي ستونهاي ثابتي استوار ميباشد كه اين ستونها عبارتند از:
خواندن كلمۀ شهادت :ﭘس اساس و ريشۀ اسالم ايمان به يگانگي خداوند .يعني اينكه
او يگانه خالق كاينات است و تنها او سزاوار عبادت و بندگي است و حضرت محمد
هم بنده و ﭘيغمبر اوست و ﭘيامهاي او را به انسانها رسانده و راههاي بندگي و زندگي را
ياد داده است.
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نماز :بعد از كلمۀ شهادت مهمترين ركن اسالم نماز ميباشد كه روزانه در ﭘنج وقت
مختلف بر هر مرد و زن مسلمان فرض است .نماز به مومن نيرو ميبخشد ،چنانكه در
قرآن كريم گفته شده است « :اي مومنان با صبر و نماز ياري بخواهيد!» (بقره)153 :
نماز بزرگترين وسيله است براي بودن در ياد اهلل .در اين باره قرآن كريم فرموده است:
«براي يادكردن من ،نماز بخوان!» (طه .)14 :نماز به زندگي مومن نظم بخشيده ،او را
از فحشا و منكرات باز ميدارد .و قلبش را آرام و مطمئن ميسازد .و نماز يك عبادت
اجتماعي است و ﭘيام مساوي بودن انسانها را در برابر احكام الهي با خود دارد.
زكات :يكي ديگر از ﭘايه هايي كه اسالم روي آن بنا شده ،زكات است كه معني لغوي
آن ﭘاكيزگي و نمو ميباشد .زكات صرف يك كمك مالي نبوده ،بلكه مانند نماز ،روزه و
حج يك عبادت است .يك مومن با اداي زكات امر ﭘروردگارش را به جاي ميآورد و در
نتيجه به حساب آخرتش ثواب كسب ميكند .و همين ثواب است كه به زندگي اخروي
انسان شكل ميبخشد .و اگر به خوبي داده شود سطح رفاه و زندگي همه افراد جامعه
را باال ميبرد.
روزه :روزه هم به عنوان يكي از ﭘايههاي اسالم انسان را از گناهان محافظت ميكند
و درس صبر و شكر و نظم را به انسان ياد داده و او را از احوال فقرا با خبر ميسازد و
سبب استراحت جسم ميشود.
حج :حج حكمتهاي فردي و اجتماعي زيادي دارد .حج و سيلۀ بخشيده شدن گناهان
و ﭘاك  شدن دل است .شوق انسان را به عبادت و بندگي زياد ميسازد ،ايمان را
تقويت ميكند .و گذشتۀ ﭘرشكوه اسالم را بياد آورده و فداكاريها و قهرمانيهاي
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رسول اكرم و يارانش را در راه دين زنده ميكند .و حج ميليونها مسلمان را از
جاهاي مختلف بدون مطرح بودن رنگ ،زبان ،نژاد ،كشور ،فرهنگ ،مقام و منصب با
هدف و مقصد مشترك در يكجا جمع نموده ،نشان ميدهد كه ﭘيوند برادري و برابري
مسلمانان چقدر قوي و نيرومند است.
پس اين دين يگانه ديني است كه همه را به دور يك محور جمع كرده ،به خوشبختي
دنيا و آخرت سوق ميدهد.
فوايد حديث:
اسالم روي ﭘنج بنا استوار است.
 -1خواندن کلمه شهادت.
 -2نماز فرض است.
 -3روزه فرض است.
 -4زكات بر مسلمانان توانمند فرض است.
 -5حج فرض است.

شاگردان به شكل گروپی در مورد اركان اسالم گفتگو كنند.

ارزیابی

 -1اسالم چند بناء دراد؟
 -2در بارۀ اهميت نماز چه ميدانيد؟
 -3بعضي از حكمتهاي حج را بيان كنيد؟

حديث درس را حفظ نموده و با ترجمه آن بنویسید.
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درس چهلم

حیاء
عْ َ
ال َق َ
َمرو َق َ
ول اللهَِّ َصَّلى اللهَُّ عَ
ال َر ُس ُ
اس
َليِْه َو َسَّل َم إِ َّن مِمَّا أَْدَر َك النَّ ُ
َن أِبي َم ْس ُعوٍد ع ْقبََة ْب ِن ع ْ ٍ
ول إَذا مَلْ َتست ِ
أُْ
اَ
اصنَ ْع َما ِشئ َ
ْت .رواه البخاري
َحي َف ْ
ْ ْ
ِم ْن َكلِم النُُّب َّوةِ ال ىَ ِ
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آشنايي با راوی:
اسمش عقبه ،کنیهاش ابو مسعود است و در کوفه متولد گردیده و در سال 40هجرت
در دوران حضرت علی وفات یافته است.
معنی برخی کلمات:
ِم َّما أَ ْد َر َ
اس               :آنچه مردم (از پيشينيان) آموختهاند.
ك ال َّن ُ
م ِْن كَلاَ ِم ال ُّن ُب َّوةِ الأْ ُولَى       :آنچه شريعت همۀ انبيا بر آن اتفاق كرده است.
إ ِ َذا ل َ ْم ت َْس َت ْح ِي                :هرگاه حیا نداشتی
اص َن ْع                           :بكن.
َف ْ
معنای حدیث:
ابو مسعود از رسول اهلل روایت میکند که فرمودند :از گفتارهاي پيامبران پيشين
آنچه مردم آموختهاند يكي اين سخن است« :وقتي شرم و حيا را از دست دادي هركاري
دلت ميخواهد انجام بده».

آيا حيا كردن در ياد گرفتن و ياد دادن درست است؟
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حكمت حدیث:
حيا چيست؟ :حيا ،نام آن كيفيت انساني است كه شخص را از هر سخن غير مناسب
و كارهاي ناپسند متنفر ميسازد .انسان بايد بيش از همه از خداوند حيا داشته باشد.
آنچه جامعه را فاسد ميسازد بيبندوباري و فساد اخالقي است .اما حيا چنان صفت نيكي
است كه انسان را از تمام بديها باز ميدارد .لذا اسالم آن را شعبۀ مهمي از ايمان دانسته و
حكم كرده است كه مسلمانان به اين صفت متصف شده و جامعۀ خود را از عرياني و بيحيايي
كه سبب امراض گونان ميشود حفظ كنند و از اضطراب و تشويش مردم جلوگيري نمايند.
ثمرۀ حيا:
نتيجۀ شرم و حيا هيچگاه ضرر و زيان نيست ،بلكه هميشه نفع دارد .چنانكه پيامبر اكرم
فرموده است« :الحياء اليأتي ا ّال بخير؛ حيا فقط خير و خوبي ميآورد»
در حديثي ديگر فرمودهاند« :حيا و ايمان هر دو هميشه همراه خواهند بود ،هرگاه يكي
از آن دو موجود نباشد ،ديگري نيز موجود نخواهد بود».

ارزیابی
-1
-2
-3
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شاگردان در بارة فواید حيا با هم گفتگو كنند!
فواید حدیث:
 -1حیا :از تعاليم همۀ پيامبران به میراث مانده است.
  -2اهميت حيا :حيا انسان را از فحشا و منكرات و لگام گسيختگي باز ميدارد.
 -3حیا به انسان قدر و منزلت مىبخشد.

حیا را تعريف كنيد؟
حكمت حيا را بيان كنيد؟
انسان بيش از همه از كِي بايد حيا داشته باشد؟

در مورد ضررهاي بيحیايي يك مقالۀ مختصر بنویسید.
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درس چهل و يکم

مواد مخدر (مواد نشه آور)
ول اهلل َصَّلى اللهَُّ عَ
عن ام سلمة  قالتَ :ن َهي َر ُس ُ
ت.
َليِْه َو َسَّل َم َع ْن ُ ِّل ُم ْس ِ ٍر َوُم ْفرٍِ
رواه ابو داود
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آشنايي با راوی:
حضرت ام سلمه به قبیلۀ بنو مغیره منسوب است و از جملۀ مسلمانان نخست بود،
ام سلمه از جملۀ مهاجريني است كه به حبشه و مدينه هجرت كردهاند .ايشان
پس از شهادت همسرش ابو سلمه ،در سال چهارم هجری در ماه شوال به عقد نكاح
پيامبر اكرم در آمد و در صف امهات المؤمنین داخل شد .او بيش از  300حديث از
رسول خدا روایت کرده است .سرانجام در سال سيزده هجری در سن  ۸۴سالگی وفات
يافت.
معنی برخی کلمات:
نشه آور و زايل کنندۀ عقل.
		
ُم ْس ِک ٍر:
.1
سست کننده.
		
ُم ْف ِت ٍر:
.2
معنای حديث:
ام سلمه روايت كرده است كه پيامبر اكرم از (استعمال) هر (نوع مواد) نشه آور
و زايل كنندۀ عقل و سست كننده منع كرده است.
حكمت حدیث:
يكي از مهمترين اهداف دين ،تعليم دادن راههاي استفادۀ درست از نعمتهاي خداوند و
محافظت از عقل و جان و مال است.
خداوند با آراسته ساختن انسان به نعمت عقل او را از حيوانات برتر قرار داده است.
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چون انسان با عقل خود ميتواند خوب و بد ،نفع و ضرر را تشخيص دهد و با انكشاف
عقلش راههاي ترقي و پيشرفت را هموار سازد .لذا دين مقدس اسالم به خاطر حفظ
عقل استفاده از هر نوع مواد نشه آور و مخدر را كه در رأس آن شراب قرار دارد حرام
كرده است .زيرا استعمال اين مواد سبب بروز جرايم گوناگون از قبيل قتل و خودكشي،
سرقت و تجاوز ،نا امني و برهم خوردن سالمتي و توازن اعضاي بدن ميشود.

تعدادي از شاگردان در باره ضررهاي مواد مخدر ،چشم ديدهايشان را بيان كنند.

ارزیابی

AC
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فواید حدیث:
مخدرات حرام است.
  -1تمام انواع مست كنندهها و سست كنندهها از قبيل شراب و انواع ّ
  -2مواد نشه آور چه كم باشد چه زياد ،حرام است.
 -3استفاده از مواد نشه آور به هر كيفيتي كه باشد حرام است.
 -4دين مقدس اسالم انسان را مسئول محافظت از جسم و عقلش ميداند.

  -1حكم مواد مخدر در دین مبین اسالم چيست؟
  -2ضررهاي شراب و مواد مخدر را بیان كنید؟
  -3مفهوم درس را بطور فشرده و به زبان ساده بیان كنيد؟

در بارۀ اضرار مواد مخدر يك مقاله بنويسيد.
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درس چهل و دوم

نماز جماعت

AC
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حکم نماز جماعت:
نماز جماعت سنت مؤكد است.
چه كسی حق امامت دارد؟
 -1حق اول برای امامت ،از شخص عالم است ،یعنى شخصی كه از مسایل شرعی مخصوصا
احكام نماز آگاه باشد.
 -2اگر چنین شخصی نباشد ،قاری قرآن کریم یا كسی كه قرآن را بهتر تالوت كرده
میتواند ،امام شود.
 -3اگر عالم و قاری هم پیدا نشد ،شخص متقی و پرهيزكارتر امام شود.
 -4اگر تقوای همه یكسان باشد ،در این صورت كسی كه عمرش زیادتر است امام شود.
احکام اقتدا:
 .1نماز فرض گزار در ﭘشت فرض گزار در حالی درست است كه هر دو عین فرض را ادا و
از گردن خود ساقط كنند ،به طور مثال هر دو فرض نماز ﭘیشین را بخوانند.
 .2تیمم كننده میتواند امام وضو كننده باشد.
 .3كسی كه ﭘاهایش را میشوید میتواند به امامیكه مسح میكند اقتدا نماید.
 .4شخص ایستاده میتواند بر نشسته اقتدا كند.
 .5كسی كه رکوع و سجده میكند ،نمیتواند بر اشاره كننده اقتدا نماید.
 .6اقتدای نفل گزار بر فرض گزار صحیح است.
 .7نماز غیر معذور ﭘشت معذور جایز نیست.
 .8قاری نباید ﭘشت امیبایستد.
يافتن نماز فرض:
هرگاه شخصى به تنهايى به خواندن نماز سنت يا فرض و يا قضايى شروع و بعدا ً جماعت
شروع شد ،درحالتى که ايستاده است سالم داده نماز خود را ترک کند و به جماعت
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شرکت نمايد .در صورتيکه يک رکعت را ادا نموده بود یک رکعت دیگر با او ضم نموده
نمازش راتمام نماید و بعدا ً اقتدا کند.
حکم تكرار نماز جماعت در یك مسجد:
تكرار نماز جماعت در مسجد قریه با یك آذان و اقامت مکروه است .مخصوصا وقتی که این
کار به صورت دوامدار از طرف یک گروه شود ،چون باعث تفرقه میگردد.
مسجد قریه :مسجدی است كه امام و مقتدیانش معلوم باشد.
در جاهای ذیل تكرار جماعت جایز است:
 .1در مسجدی كه بر سر راه واقع است.
 .2مسجدی كه امام و مؤذن مشخص ندارد و هر وقت افراد جداگانهیی امامت میكنند.
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مطالب فوق را به شکل انفرادی و یا گروپی به روش سوال و جواب با هم تکرار نمایید

ارزیابی

AC

 .1به سواالت ذیل جواب بدهید:
أ -حكم نماز جماعت چیست و چه كسی برای امامت حقدارتر است؟
ب -در بارۀ احكام اقتدا معلومات بدهید؟
ج -در چه جاهایی تكرار جماعت جایز است؟
 .2جمالت صحیح را با عالمت ( )و جمالت غلط را با نشانی (×) عالمت گذاری
نمایید:
أ -مسجد قریه مسجدی است كه یك امام اما مقتدیان جداگانه داشته باشد)     ( .
ب -تیمم كننده میتواند امام وضو كننده شود)      ( .

جوب سواالت فوق را در كتابچه های خویش بنویسید.
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درس چهل و سوم

نماز جمعه
حکم نماز جمعه:

نماز جمعه فرض عین است ،فرضیت آن از قرآن ،احادیث و اجماع ثابت است و منکرش

کافر میشود.

KU

شرایط وجوب نماز جمعه:

 .1بر مردها فرض است نه بر زنان.

 .2مقیم بودن :بر مسافر فرض نیست.

 .3امنیت :بر كسی كه امنیتش در خطر باشد ،جمعه فرض نیست.
شرایط صحت نماز جمعه:

AC

 .4بینایی :بر نابینا فرض نیست.

 .1نماز جمعه در شهر ویا در جایی كه امیر و قاضی داشته باشد صحیح است.

 .2امام نماز جمعه باید یا حاکم کشور باشد و یا شخصی باشد که نماینده او باشد.

 .3در وقت ظهر باید ادا شود ،لذا ﭘیش از زوال و بعد از سپرى شدن وقت نماز ظهر درست

نیست.

 .4داخل شدن هر شخص به مسجد آزاد باشد و از آمدن هیچ كسی جلوگیری نگردد.

 .5با جماعت ادا شود ،ﭘس به تنهایی درست نیست ،و حد اقل جماعت سه نفر میباشد.

ُ .6خطبه :خواندن خطبه به غیر از زبان عربی نیز جایز است .به شرطیکه حمد و ثنا
داشته باشد.

 .7خطبه باید  قبل از نماز جمعه  باشد.
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یكی از شاگردان نماز جمعه را به صورت مختصر در حضور هم صنفانش عمال تمثیل كند.
نماز دو عید

حکم نماز دو عید:

بر هر كسی كه نماز جمعه فرض باشد ،نماز عید هم واجب است.
شرایط وجوب نماز عید:

KU

شرایط وجوب نماز عید عیناً مثل شرایط وجوب نماز جمعه است.

شرایط صحت نماز عید:

شرایط صحت نماز عید هم عیناً مثل شرایط صحت نماز جمعه است ،البته با این تفاوت كه

خواندن خطبۀ نماز عید ،بعد از نماز ،سنت است.

AC

برای كسی كه به نماز عید آمادگی میگیرد این چیزها سنت است:

 .1در عید غسل كردن بر همۀ مردم چه به نماز عید بیایند و چه نیایند ،سنت است.
 .2استفاده از خوشبویی ،و لباس ﭘاكیزه ﭘوشیدن.

 .3در وقت عید مباركی با دیگران خود را خوشحال نشان دادن.

 .4خیرات و صدقه دادن در روز عید ،و همچنان دادن صدقۀ فطر بر كسی كه واجب باشد.
 .5تغییر دادن راه هنگام رفتن به عیدگاه ،یعنى رفتن از یك راه و آمدن از راه دیگر.

 .6نفل نخواندن ﭘیش از نماز عید و بعد از آن.
طریقۀ ادای نماز عید:

 .1امام و مقتدی نیت نماز عید را بكنند.

 .2امام و مقتدی ثناء (سبحانک اللهم )....به طور خفیه بخوانند.

 .3بعد از ثنا امام و مقتدی سه بار در حالی تكبیر بگویند كه دستهایشان را تا گوشها باال
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برده و بعد رها كنند و در بین هر تكبیر مقدار سه بار سبحان اهلل گفتن مکث نمایند.

 .4بعد از آن امام «أعوذ باهلل و بسم اهلل» را طور خفیه میخواند و بعدا امام سورۀ فاتحه و
چند آیت را جهرا ً میخواند.
 .5بعدا تكبیر گفته به ركوع میرود.

 .6بعد از قومه و جلسه تكبیر بلند شدن به ركعت دوم را بگوید.

 .7وقتی به ركعت دوم ایستاد ،آهسته «بسم اهلل الرحمن الرحیم» بگوید.
 .8بعد از «بسم اهلل» فاتحه را همراه با چند آیت بخواند.

 .9بعد از آن و پیش از ركوع سه بار تكبیر بگوید و هر بار دستها را تا گوشها بلند كرده و رها
نماید.
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 .10با تكبیر چهارم به ركوع برود .رکوع و سجده كند.
 .11بعد از تشهد ،درود و دعاء سالم بدهد.

 .12بعد از سالم امام بایستد و دو خطبه بخواند.
 .13بین دو خطبه كمیبنشیند.

AC

یكی از شاگردان نماز عید را در برابر شاگردان دیگر تمثیل كند.
تكبیرهایتشریق:
كب اَ ُ
اهلل و ُ
ب لاَ إَلَه إلاَّ ُ
ُ
اَ ُ
كب َو لهلِ ِ َ
احل ُ
مد
هلل اَ رَُ
اهلل اَ رَُ
هلل اَ رَ
ب -اَهلل اَ رَ ِ
حکم تكبیرهای تشریق:

تكبیرهای تشریق بر هر مسلمان بالغ واجب است.

وقت تكبیرهای تشریق:

بعد از نماز صبح روز عرفه شروع ،و در نماز عصر روز اخیر تشریق (سوم عید) به ﭘایان میرسد.
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مطالب فوق را به شکل انفرادی و یا گروپی به روش سوال و جواب باهم تکرار نمایید.

ارزیابی
  -1به سواالت ذیل جواب بدهید:

أ -روزهای تشریق چند روز است؟

KU

ب -حكم نمازهای جمعه و عید چیست؟

ج -شرایط صحت نماز جمعه را بیان كنید؟

د -برای آماده شدن به نماز عید چه چیزهایی سنت است؟

 -2جمالت صحیح را با عالمت ( )و جمالت غلط را با نشانی(×) عالمت گذاری

كنید:

ب -نماز جمعه سنت است( .

)

AC

		
أ -تكبیرهای تشریق بر هر مسلمان بالغ و نابالغ واجب است( .

ج -شرایط صحت نماز عید عیناً مثل شرایط صحت نماز جمعه است( .

)
)

د -تكبیرهای تشریق بعد از نماز صبح روز عرفه شروع و در یازدهم ذی الحجه به ﭘایان
میرسد.)  ( .

طريق ة نماز عيد را به ترتيب در كتابچة خود بنويسيد.
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درس چهل و چهارم

نماز کسوف و خسوف

KU

AC

 .1معنای کسوف :کسوف به معناى سياه شدن و يا کم شدن نور آفتاب است .زمانی كه
مهتاب دربین آفتاب و زمین واقع گردد و مهتاب مانع رسیدن شعاع آفتاب به زمین شود
کسوف واقع میگردد.
حکم نماز كسوف :نماز کسوف سنت مؤکد است.
طریقۀ ادای نماز كسوف :نماز کسوف دو رکعت است ،و مثل نمازهای دیگر ادا میشود،
خطبه ،اذان و اقامت ندارد .امام قرائت را خفیه میخواند و با امامت كسی ادا میشود كه جمعه
را امامت میكند .اگر كسی به امامت حاضر نشد ،هركس در خانۀ خود دو و یا چهار ركعت نماز
بخواند.
 .2نماز خسوف:
معنی خسوف :خسوف به معناى سياه شدن و يا کم شدن نور مهتاب است هرگاه زمین
در بین مهتاب و آفتاب قرار گیرد و سایۀ زمین بر روی مهتاب افتیده مانع رسیدن شعاع
آفتاب به مهتاب گردد ،خسوف واقع میگردد.
طریقۀ ادای نماز خسوف :نماز خسوف همیشه در خانه خوانده میشود .همچنان به خاطر
زلزله ،طوفان و نجات از مریضیهای ساری نماز خوانده میشود.
 .3نماز استسقاء:
استسقاء خواستن باران را گویند.
در استسقاء دو رکعت نماز خوانده میشود و بعد از آن امام خطبه میگوید و دعا میکند.
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مسایل:

 .1در استسقاء الزم است خشوع و عاجزی زیاد اظهار گردد ،همچنان میتوان حیوانات را هم
با خود برد.
 .2بهتر است كه اطفال و ریشسفیدان را نیز با خود ببرند ،چرا كه رحمت اهلل بر ضعیفان
بیشتر نازل میشود.
 .3در نماز استسقاء امام بیشتر استغفار بگوید.

مطالب فوق را به شکل انفرادی و یا گروپی به روش سوال و جواب باهم تکرار نمایید.
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ارزیابی
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 -1به سواالت ذیل جواب بدهید:
أ -معنی خسوف و کسوف چیست؟
ب -نماز خسوف در كجا خوانده میشود؟
ج -معنی لغوی و اصطالحی استسقا چیست؟
د -حكم نماز استسقاء را بیان كنید.
 -2جمالت صحیح را با عالمت ( )و جمالت غلط را با نشانی (×) عالمت گذاریی نمایید:
أ -نماز کسوف و استسقاء سنت مؤکد است)          ( .
ب -امام جمعه نماز كسوف را ادا میكند)          ( .
 .3جاهاي خالي ذيل را با كلمات مناسب پر كنيد:
أ -نماز كسوف ________ ركعت است.
ب -سبب نماز استسقا ________ است.
ج -براي نماز استسقا________ روز پى در پى بر آمدن به بيابان ________ است.
د  -در نماز استسقا امام زياد ________ بگويد.

جواب سواالت فوق را در كتابچه های خویش بنویسید.
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احکام جنازه
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تعریف جنازه :وقتی که متوفی برای دفن آماده گردد ،و به منظور ادای نماز و تدفین
مجهز گردد جنازه نامیده میشود.
سنت ها و مستحبات لحظات جان کندن و نزع روح:
-1گفتن کلمۀ شهادت
-2حاضر شدن چند تن از اقارب و دوستان نزدیک مریض به منظور تلقین کلمۀ شهادت
و شنیدن وصیت.
البته به مریض باید امر نشود که کلمۀ شهادت بخوان ،چون ممکن است احیاناً مریض
ناآگاهانه عکس العمل منفی نشان بدهد.
-3وقتی که روح از بدن جدا مى شود در این وقت الزم است بدن متوفی طوری ترتیب
و تنظیم گردد که گویا وی به بهترین هیئتش در خواب است ،چشمانش بسته ،زنخ اش
جمع ،پاها و دست هایش هموار گردد ،و اگر چادری میسر گردد باالیش انداخته شود.
حقوق مرده باالی زنده ها:
 .1ادای قرض های معلوم متوفی و یا به عهده گرفتن آن.
 .2شستن میت.
 .3ادای نماز جنازه بر آن.
 .4دفن میت
احکام شهید حقیقی:
 .1با لباس هایش دفن میگردد وکفن جدید برایش داده نمیشود.
 .2هر آن چیزی که لباس و یا اشیای اضافی باشد از وی دور کرده شود مانند :ساعت،
چپن ،و امثال آن.
 .3به شهید حقیقی غسل داده نمیشود.
 .4نماز جنازه باالیش خوانده میشود.
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حقوق طفل متوفای مسلمانان:
 .1گذاشتن نام نیک باالی او.
 .2غسل دادن.
 .3ادای نماز جنازه باالی او.
 .4دفن او در قبرستان.
مصارف تکفین و تجهیز میت:
مصارف تکفین ،تجهیز و تدفین میت از اموال متوفی پرداخته میشود ،اگر متوفی مال
نداشت اقارب نزدیک و یا ورثه اش (االقرب فاالقرب) مصارف را میپردازند ،و اگرکسی
اقارب نداشت در آن صورت از بیت المال پرداخته میشود.
البته الزم است از مصارف کمرشکن و اضافی که تنها برای هم چشمی ،تظاهر و رقابت
با دیگران میشود اجتناب نمود ؛ زیرا در بسا اوقات باعث اذیت و تکلیف دو چند فامیل
متوفی میگردد)1( .

مطالب فوق را به شکل انفرادی و یا گروپی به روش سوال و جواب باهم تکرار نمایید
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ارزیابی

 .1جنازه را تعریف نمایید.
 .2سنت ها و آداب لحظات جان کندن کدام است؟
 .3حقوق مرده را به صورت مختصر بیان نمایید؟
 .4احکام شهید را به طور مختصر بیان نمایید؟
 .5مصارف تجهیز و تکفین میت باالی کیست؟

جواب سواالت باال را در کتابچۀ تان بنويسيد.
1درس فوق معلومات اضافی بوده شامل امتحان نمیباشد
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غسل دادن میت و ادای نماز جنازه بر آن
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اول  -غسل دادن میت:
 .1در یک جای مناسب و پوشيده لباس هایش از او کشیده شود و عورتش پت گردد.
 .2حرمت میت حفظ گردد ،عورت وی طوری شسته شود که مستقيما و بدون ﭘرده لمس
نگردد و دیده نشود.
 .3وضو برایش داده شود ،البته دهن و بینی اش شسته نمیشود ،بلکه توسط یک تکه و
دستمال تر مسح میگردد.
 .4سرش شسته شود
 .5باالی تمام بدنش آب انداخته شود و شسته شود ،اگر با صابون شسته شود بهتر است.
 .6سپس طرف راست وی وبعد از آن طرف چپ وی شسته میشود.
چه کسى برای غسل دادن میت مناسب است؟
بهتر است میت توسط نزدیکترین اقاربش که غسل دادن را ياد دارد غسل داده شود ،اگر چنین
نبود توسط شخص پرهیزگاری که به غسل دادن آشنایی داشته باشد ،غسل داده شود.
البته زن باید توسط زن شسته شود ،ولی زن میتواند شوهر متوفی خود را غسل بدهد.
دوم  -تکفین میت:
حکم تکفین میت :تکفین میت فرض کفایی است.
کفن سه قسم است:
کفن مسنونه ،کفن کفایت ،و کفن ضرورت.
-1کفن مسنونه عبارت است از:
• قمیص :که از گردن تا پاهای میت را میپوشاند.
• ازار :که سر وتمام بدن میت را میپوشاند و باالی قمیص پوشانیده میشود.
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• لفافه :این تکه از سر و پا های میت درازتر بوده و از طرف سر وپا بسته میشود
البته در کفن زن دو تکۀ دیگر نیز اضافه میگردد :خمار و خرقه
• خمار :چادری که سر و موها را بپوشاند.
• خرقه :تکه یی که از سينه تا زانوها را بپوشاند.
خمار و خرقه قبل از لفافه پوشانده میشود.
-2کفن کفایت :کفنی که تنها شامل ازار و لفافه باشد و قمیص در آن نباشد.
ولی برای زنان در کفن کفایت چادر نیز شامل آن میباشد.
-3کفن ضرورت :تکه یی که به حد کفن کفایت نباشد و به خاطر ضرورت میت درآن
تکفین گردد کفن ضرورت گفته میشود.
سوم:نماز جنازه باالی میت
حکم نماز جنازه :ادای نماز جنازه مانند تجهیز و تکفین میت باالی مردم فرض کفایی میباشد.
ارکان نماز جنازه :نماز جنازه دو رکن دارد
 -1چهارتکبیر
 -2ايستادن
نیت یعنی قصد و ارادۀ ادای نماز جنازه ،شرط است.
بعد از تکبیر چهارم ،سالم گردانیدن به دو طرف واجب میباشد.
سنت های نماز جنازه:
له َّم َو حَِبم ِد َك َو َتبَا َر َك إمس َ
ُك َو َت َع ىَال
(س َ
بحاَن َك أََّل ُ
-1بعد از تکبیر اول خواندن حمد و ثناُ :
َجد َ
ري َك).
ُّك َو َج َّل َثنَاُئ َك َو لاَ إَِلَه َغ ُ
َلى حَُم َّم ٍد َوعَ
له َّم َص ِّل عَ
حُُم ٍد َك َما َصَّل َ
يت َو
-2بعد از تکبیر دوم خواندن درود( :أََّل ُ
َلى آَ ِل م َّ
َلى اِب َرا ِه َ َ َ
يم إن َ
ت عَ
كت َو َرمِح َ
مت َو َبا َر َ
َسَّل َ
حي ٌد جَِميدٌ)
َّك مَ ِ
يم َو عَلى آ ِل اِب َرا ِه َ ِ
-3بعد از تکبیر سوم خواندن دعا و مغفرت برای میت ،به هر عبارتی که باشد ،ولی بهتر
است به الفاظ مأثور دعا نماید مانند:
َ
َ
ريَنا َو َذ َ ِرَنا
• برای مرد وزن بالغ( :أََّل ُ
ريَنا َو َبِ ِ
له َّم اغ ِفر حِليِّنَا َو َميِّتِنَا َو َشا ِه ِدَنا َوغاِئبِنَا َو َص ِغ ِ
َ
ُ
َلى ا ِالميَا ِن).
ــه ع َ
َو أنثَاَنا ،أَّلل َه َّم َمن احيَ ْيــته ِمنَّا َفاَحيِِه عَلى االسالم و َمن َت َوَّفيتَــُه ِمنَّا َفتَ َوَّف ُ
له َّم اج َعلُه َلنَا َف َرطاً َو اج َعلُه َلنَا أَجراً َو ُذخراً َو اج َعلُه َلنَا َشاِفعاً َو
• برای طفل پسر( :أََّل ُ
ُم َشفـَـعاً).
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له َّم اج َعل َها َلنَا َف َرطاً َو اج َعل َها َلنَا أَجراً َو ذُ خراً َو اج َعل َها َلنَا َشاِفعًة
• برای طفل دختر( :أََّل ُ
َو ُم َشفـَـعًة).
مستحب است اگر تعداد نمازگزاران بیشتر باشد ،سه صف شوند.
كيفيت اداي نماز جنازه:
 بعد از اینکه جنازه برای نماز گذاشته شد ،امام در مقابل سينۀ میت استاده میشود و بعداز ترتیب صفوف و تعیین میت (که طفل است و یا بزرگ سال) امام تکبیر اول را میگوید:
 -بعد از آن نماز گذاران دست های خود را تا گوش ها باال مینمایند و بعد از گفتن تکبیر  

KU

به زیر ناف میگذارند ((سبحانک اللهم )....را میخوانند.
 و بعد از تکبیر دوم (اللهم صل )....را میخوانند. بعد از تکبیر سوم دعای مناسب را میخوانند ،مانند( :اللهم اغفر لحينا و ميتنا)... -بعد از تکبیر چهارم و سالم امام ،سالم میگردانند.

یک تن از شاگردان نماز جنازه بزرگ ساالن را در صنف به صورت عملی جهرا تمثیل نماید.

AC

یک شاگرد دیگر نماز جنازه  طفل دختر را به صورت عملی جهرا تمثیل نماید.

و شاگرد دیگر نماز جنازه  طفل پسر را به صورت عملی جهرا تمثیل نماید.

ارزیابی
 -1دعا های نماز جنازه را بگویید.
 -2کفن به چند قسم است ؟

 -3کفن مردان و زنان چه تفاوت دارد؟

شاگردان نماز جنازه را ياد بگيرند و كيفيت نماز جنازه را در كتابچۀ خود بنويسند.
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زکات
تعریف زكات:
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زکات در لغت :ﭘاكی ،زیادت و برکت.
و دراصطالح عبارت است از :دادن مقدار معینی از مالي كه به نصاب رسیده باشد ،به
مستحقین آن.
حکم زكات:
زکات یكی از اركان اسالم میباشد ،و دادن آن بر شخصی كه شرایطش را پوره کرده باشد،
فرض میباشد.
دالیل فرضیت زکات :زکات به قرآن کریم ،احادیث پیغمبر اکرم و اجماع ثابت
است.
الز َكاةَ) [بقرة ]43 :ترجمه :نماز را قایم نمایید و
الصاَلةَ َوآُتوا َّ
يموا َّ
 .1قرآن کريمَ ( :وأَِق ُ
زکات را بپردازید.
 .2حديث :رسول اکرم میفرماید :اسالم پنج بنا دارد که عبارت است از :کلمۀ شهادت،
ادای نماز ،دادن زکات ،گرفتن روزه و حج بیت اهلل.
 .3اجماع :علماي امت اسالمیبه فرضیت زکات اتفاق دارند.
زکات در سال دوم هجری قبل از فرضیت روزه فرض گردیده است.
شرایط وجوب زکات:
زکات شرایط خاصی دارد كه بخشی از آن به مالك و برخی به خود مال تعلق میگیرد:
شرایط مکلف یا مالک:
 .1اسالم.
 .2عقل.
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 .3بلوغ.
 .4مالك نصاب بودن ،به این معنی كه در شروع و ختم سال مالك نصاب باشد.
نصاب زکات  در نقدین :در طال بیست مثقال و در نقره دوصد درهم شرعی میباشد که  با
معیارهای كنونی  85گرام طال و  595گرام نقره و یا معادل آن به ﭘول مروج میباشد.
شرایط متعلق به مال:
 .1مال باید در دست مالك باشد بنا ًء درمال گم شده زکات واجب نیست.
 .2بر آن مال چنان قرضی نباشد كه همۀ مال را در بر بگيرد و یا بعد از ادای دین مال
کمتر از نصاب باقی بماند.
 .3نصاب از نیازهای اصلی و ضروری مانند :خانه ،اسپ ،سالح و چیزهایی از این قبیل
اضافه باشد.
 .4نصاب زکات از اموالی پوره شده باشد که شرعا قابلیت زکات را داشته باشد.
 .5سپری شدن یک سال باالی مالی که به نصاب رسیده است ،یعنى از روزی كه نصاب
در ملکیت مالك در آمده است ،یك سال قمری گذشته باشد.
(اما در زكات محصوالت زمین گذشتن یك سال شرط نیست ،بلكه به محض رسیدن میوه
و كشت ،زكات واجب میشود).
شرایط صحت زکات:
 .1نیت ،چراكه دادن زکات عبادت است و عبادت بدون نیت صحیح نمیشود.
 .2اسالم.
 .3زكات باید به مستحقین اصلی داده شود كه تعریفشان خواهد آمد.
 .4مستحق ،زکات را قبض كند.
 .5زکات از مال حالل باید باشد.
اموالی كه زكات دادن از آنها واجب است:
 .1حیوانات
 .2اموال تجارتی
 .3میوهها و محصوالت زمین
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 .4طال ونقره
 .5معادن و اموال دفن شده

مطالب فوق را به شکل انفرادی و یا گروپی به روش سوال وجواب باهم تکرار نمایید

ارزیابی

كنید:
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به سواالت ذیل جواب بدهید:
 .1زکات را در لغت و در اصطالح تعریف كنید؟
 .2دالیل فرضیت زکات را از قرآن کریم بگویید؟
 .3شرایط صحت زکات چیست؟
 .4شرایط شخص مكلف به دادن زكات را بیان كنید؟
خالیگاههای ذیل را با كلمات مناسب ﭘركنید:
 -1اموالی که زکات در آن فرض میشود عبارت اند از.............................:
 -2شرایط مربوط به مال عبارت است از...............................:
جمالت صحیح را با عالمت ( )و جمالت غلط را با نشانی (×) عالمت گذاری
أ -شرایط وجوب زكات عبارت است از :اسالم ،عقل و بلوغ)       ( .
ب -در زكات محصوالت زمین نیز گذشتن یك سال شرط است)       ( .

شاگردان مطالب عمدۀ درس را در كتابچۀ خود بنويسند.
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زکات حیوانات
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منظور از حیوانات شتر ،گاو ،گاومیش ،گوسفند و بز است بنا ًء حیوانات وحشی زکات
ندارد.
 .1زکات شتر:
زكات شتر به این ترتیب است:
 .1از ﭘنچ شتر یك گوسفند.
 .2از ده شتر دو گوسفند.
 .3از ﭘانزده شتر سه گوسفند.
 .4از بیست تا بیست و چهار شتر چهار گوسفند.
 .5از  25تا  35یك چوچۀ شتر یك ساله ،كه به سال دوم قدم مانده باشد.
 .6از  36تا  45شتر ،یك جونگى دو ساله كه به سال سوم قدم مانده باشد.
 .7از  46تا  60شتر ،یك  ......سه ساله كه به سال چهارم قدم مانده باشد.
 .8از  61تا  75شتر ،یك شتر چهار ساله داده میشود.
 .9از  76تا  90شتر ،دو چوچۀ شتر یك ساله كه به سال دوم قدم مانده باشد.
 .10از  91تا  120شتر ،دو چوچه شتر سه ساله كه به سال چهارم قدم مانده باشد.
تعداد شتران

مقدار زكات

۵

  ۱گوسفند

۱۰

 ۲گوسفند

۱۵

 ۳گوسفند

۲۰

 ۴گوسفند

۲۵

 ۱چوچه شتر یک ساله (ماده)

۳۶

 ۱چوچه شتر دو ساله      "

۴۶

 ۱چوچه شتر سه ساله      "
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۶۱

 ۱شتر چهارساله             "

۷۶

 ۲چوچه شتر یک ساله     "

۹۱

 ۲چوچه شتر سه ساله       "

مطالب فوق را به شکل انفرادی و یا گروپی به روش سوال و جواب باهم تکرار نمایید.
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 -2زکات گاو:
نصاب گاو  30گاو است.
 .1هرگاه تعداد گاوها به  30رسید ،در آنها یك گوسالۀ یك ساله كه به سال دوم قدم مانده
باشد ،واجب است.
 .2از  40گاو یك گوسالۀ دو ساله كه به سال سوم قدم مانده باشد.
 .3هرگاه تعداد گاوها به  60رسید ،دو گوساله یك ساله كه به سال دوم قدم مانده باشد،
واجب است.
 .4و زمانی كه تعداد شان به 70رسید ،از آنها یك گوسالۀ یك ساله و یك گوسالۀ دو ساله
داده میشود.
 .5و هرگاه تعدادشان به 80رسید ،دو گوسالۀ دو ساله داده میشود.
زكات گاومیش هم مثل زكات گاو است.

برای توضیح مقدار زکات گاوها جدولی مانند جدول نصاب زکات شتر ها تهیه نمایید.
 -3زکات بز و گوسفند:
نصاب بز و گوسفند40است لذا بر  39بز و یا گوسفند زكات واجب نیست.
اندازه زكات بز و گوسفند:
 .1از  40تا  120گوسفند ویا بز ،یك گوسفند.
 .2زمانی كه تعدادشان به 121رسيد ،دو گوسفند واجب میشود.
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 .3هرگاه تعدادشان به  201برسد ،سه گوسفند واجب میشود.
 .4و زمانی كه تعدادشان به چهار صد رسید ،از آنها چهار گوسفند میدهد و هرگاه تعداد
شان از چهار صد زیاد شد ،از هر صد گوسفند و یا بز یك گوسفند واجب میشود.

برای توضیح مقدار زکات گوسفندان جدولی مانند جدول نصاب زکات شتر ها تهیه
نمایید.

KU

مسأله :گوسفندی كه زكات داده میشود ،باید یك سال را ﭘوره كرده به سال دوم قدم
مانده باشد ،یعنی دادن گوسفندی كه عمرش از یك سال كمتر باشد ،به عنوان زكات
درست نیست.

مطالب فوق را به شکل انفرادی و یا گروپی به روش سوال و جواب باهم تکرار نمایید

AC

ارزیابی

جمالت صحیح را با عالمت (√) و جمالت غلط را با نشانی (×) عالمت گذاری
كنید:
)
 .1در هر ﭘنج شتر یک چوچه شتر الزم است( .
)
 .2نصاب زکات گاو  20گاو است	 	( .
)
 .3نصاب گوسفند چهل رأس است و بر كمتر از آن زکات واجب نیست( .

در بارۀ فواید زكات یك مطلب ﭘنج سطری بنویسید.
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درس چهل و نهم

زکات محصوالت و میوهها

AC

KU

به زكات محصوالت و میوهها عشر گفته میشود.
شرایط وجوب عشر:
 -١زمین خراجی نباشد تا عشر و خراج بر یك زمین واجب نشود.
 -٢مقصد از گرفتن حاصالت به دست آوردن فایده باشد ،بنا ًء ﭘشتارۀ هیزم و نهال زكات
ندارد.
 -٣زمین از آب باران و جوی و دریا آبیاری شود ،لذا از زمینی كه در آبیاری آن تکلیف و
مشقت باشد ،عشر الزم نیست بلکه نصف عشر (از بیست سیر یك سیر) واجب میشود.
در زكات محصوالت و میوهها شرط نیست كه:
 -١سال از آن بگذرد.
 -٢نصاب مشخص ندارد ،لذا هر اندازه محصولی كه به دست آمد ،یك دهم آن را بدهد.
 -٣عقل و بلوغ در آن شرط نیست ،ﭘس در زمین دیوانه و طفل هم عشر واجب میباشد.
 -٤ملکیت زمین هم شرط نیست ،لذا دهقان و اجاره دار هم باید عشر بدهد.
 -٥دادن دین و قرض هم شرط نیست.
 -٦باقی ماندن و قابلیت ذخیره شدن هم  شرط نیست بلکه بر سبزیجات و میوهها هم
واجب است.

 -1از حاصالت منطقۀ خود ﭘنج مثال بدهید كه در آن عشر الزم باشد و دو مثال هم به
چیزهای بیاورید كه نصف عشر در آن الزم میشود.
 -2مطالب فوق را به شکل انفرادی و یا گروپی به روش سوال و جواب باهم تکرار نمایید.
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نصاب طال و نقره:
نصاب طال بیست مثقال است یعنی  ٨٥گرام ،و نصاب نقره دو صد درهم است كه با ٥٩٥
گرام برابر میباشد.
اندازۀ زكات طال و نقره:
در طال و نقره دو و نیم فیصد زمانی زكات داده میشود كه به نصاب برسد و سال از آن
بگذرد .بدین طریق هر اندازه كه زیاد شود ،در هر چهل روﭘیه آن یك روﭘیه زكات الزم
میگردد.
زکات بانك نوتها:
در بانك نوتهای كنونی زکات زمانی واجب میشود كه به نصاب برسد و تعیین نصاب از
روی  طال و نقره میشود ،یعنی هرگاه بانك نوتها به حدی برسد که با آن   ٥٩٥گرام نقره
و یا  ٨٥گرام طال خریداری شده بتواند ،نصاب ﭘوره میشود و از آن دو و نیم فیصده زکات
باید بدهد و زمانی كه از این مقدار زیاد شد از هر چهل روﭘیه یك روﭘیه بدهد ،چرا كه
بانک نوتهای كنونی جای طال ونقره را گرفته است.
زكات به چه كسی داده میشود:
افرادی كه به آنها زكات داده میشود ،هفت گروه است و مالک میتواند به همۀ آنها
مقداری از زکاتش را بدهد و این صالحیت را هم دارد كه همۀ زكاتش را به یك گروه و یا
یك نفر بدهد؛ آن افراد بدین قرار اند:
 -١فقیر :به كسی گفته میشود كه مال بسیار كم دارد كه نه كفایت میكند و نه به حد
نصاب میرسد.
 -٢مسکین :كسی است كه هیچ چیزی ندارد و یا داراییاش كمتر از فقیر است.
 -٣مامورینی كه از طرف بیت المال برای جمع آوری زكات تعیین شدهاند.
 -٤غالم :كسی كه مالك برای آزادیاش مالی را مشخص كرده است.
 -٥فى سبيل اهلل :مجاهدين حقيقى که ارادۀ جهاد در راه خدا را دارند و اما از امکانات
محروم هستند.
 -٦قرضدار :قرضداری كه توانایی ادای قرضش را ندارد.
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 -٧مسافر :كسی كه از خانواده و اموالش دور است .به قدری زکات به او داده میشود
كه به خانه رسیده بتواند.

مطالب فوق را به شکل انفرادی و یا گروپی به روش سوال و جواب باهم تکرار نمایید

ارزیابی

AC
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به سواالت ذیل جواب بدهید:
 -1زكات میوهها و محصوالت زمین به چه نام یاد میشود؟
 -2نصاب طال و نقره چیست و چه مقدار زكات داده میشود؟
 -3به چه كسانی زكات داده میشود؟ به تفصیل بیان كنید.
جمالت صحیح را با عالمت (√) و جمالت غلط را با نشانی (×) عالمت گذاری
كنید:
 -1نصاب طال بیست درهم  است ونصاب نقره دو صد مثقال است (      )
 -2مسکین :كسی است كه هیچ چیزی ندارد و یا داراییاش كمتر از فقیر باشد (  )

جواب سواالت فوق را در كتابچۀ خود بنویسید.
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حج

(آل عمران)٩٧/

KU

تعریف حج :حج در لغت قصد و اراده را میگویند
و در اصطالح عبارت است از :زیارت جای مخصوص در وقت خاص با اعمال خاص.
حکم حج:
ركن ﭘنجم اسالم است ،کسیکه از فرضیت آن انکار نماید از ملت اسالم خارج میگردد.
دالیل فرضیت حج:
فرضیت حج به قرآن کریم ،سنت ،و اجماع ثابت میباشد.
ت َمن ْ َ
َ
اع إَليِْه َسبِ ً
ْ
يال)
استَط َ ِ
اس ِح ُّج البَيْ ِ ِ
 -١قرآن کريم :خداوند میفرماید( :وَلهلِ ِ عَلى النَّ ِ

AC

حج بیت اهلل بر آنهای که توانایی دارند برای کسب رضای خداوند فرض میباشد
 -٢حديث :در احادیث متعدد حج به حیث رکن پنجم اسالم آمده است.
 -٣اجماع :علمای امت اسالمیبه فرضیت حج اتفاق دارند.
شرایط وجوب حج:
 -١اسالم.
 -٢عقل
 -3بلوغ.
 -٤قدرت و توانایی :كه با اشیای ذیل تحقق مییابد:
الف :صحت و تندرستی ،یعنى به مریضیی كه مانع صرف میشود مبتال نباشد.
ب :مصارف خوراك و رفت و آمد را داشته باشد.
ج :از خانه تا رسیدن به حج ،راه  امن باشد.
د :هرگاه زنی نیت حج را كرد ،باید یكی از محارم مسلمانش همراه او باشد.
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شرایط صحت حج:
 .١اسالم.
 .٢تمییز و عقل.
 .٣احرام.
 .4انجام دادن اعمال و مناسك حج در جای و وقت مشخص آن

مطالب فوق را به شکل انفرادی و یا گروپی به روش سوال و جواب باهم تکرار نمایید

KU

ارزیابی

به سواالت ذیل جواب بدهید:
 .١شرایط وجوب حج کدام است؟
 .٢استطاعت به چه چیزهایی تحقق مییابد؟
 .٣حج چه حکم دارد با دليل بيان نماييد.

AC

خالیگاههای ذیل را با كلمات مناسب و درست ﭘُركنید:
 .١حج در لغت________ و در اصطالح ________.
 .٢شرایط صحت حج عبارت است از ____.____ ،____ ،____ ،

جواب سواالت فوق را در كتابچۀ خود بنویسید.

133

درس پنجاه و يکم

فرایض و واجبات حج
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حج سه فرض دارد:
 -1احرام
 -2وقوف عرفات
 -3طواف زیارت
واجبات حج قرار ذیل است:
 -1بستن احرام از ميقات.
 -2وقوف در عرفات الی غروب آفتاب.
 -3وقوف در مزدلفه الی طلوع آفتاب روز عید.
ی جمرات (زدن شیطان ها).
 -4رم 
 -5ذبح ( برای حاجی قارن و متمتع).
 -6حلق و تقصیر موی سر در وقت معین آن.
ی جمرات برحلق.
 -7تقدیم رم 
 -8عدم تاخیر طواف زیارت از ایام عید.
 -9سعی در بین صفا ومروه.
 -10شروع سعی از صفا.
 -11طواف وداع (برای حجاج خارج از مکه).
 -12شروع طواف از حجر اسود.
 -13طواف کردن به طرف راست.
 -14وضو داشتن در طواف.
 -15ستر عورت.
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-16ترک امور ممنوعه در احرام مانند :پوشیدن لباس دوخته شده ،پوشاندن سر برای
مردان ،قطع کردن ناخن ها ،کم کردن و تراشیدن موی و شکارکردن.
در سعى امور ذيل مراعات گردد:
 )1سعی را از صفا آغاز كند.
 )2به صفا ومروه باید باال شود.
 )3در شروع هر سعی باید روی خود را به طرف کعبه نموده دستان خود را بلند نموده
تکبیر بگوید.
 )4در وقت سعی بین صفا و مروه دعا کند و زیاد تکبیر ،تسبیح و تهلیل بگوید.
 )5سعى را بعد از طواف ادا نماید.
 )6سعی کردن با وضو سنت است.
در ایستادن در مزدلفه امور ذیل را رعایت نماید:
 -1گذراندن شب عید درمزدلفه سنت است.
 -2جمع كردن نمازهای شام و خفتن به یك اذان و اقامت در مزدلفه سنت است.
 -3تکبیر ،تسبیح ،تهلیل ،استغفار ،درود و دعا خواندن .
 -4جمع نمودن سنگچل هاى كوچك به اندازه دانه لوبيا براى رمى جمرات (زدن شيطانها).
 -5با آرامش رفتن از مزدلفه به سوى منى.
زدن جمرهها
سه جمره وجود دارد و نامهای شان قرار ذیل است:
 جمرۀ کبرى یا جمرۀ عقبه. جمرۀ وسطى. -جمرۀ صغرى.
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 -١زدن جمرۀ كبرى (عقبه):
این جمره از منى به طرف مكه جمره سوم است.
وقت زدن آن :وقت زدن آن از صبح روز عید قربان شروع و تا طلوع صبح صادق روز
یازدهم ادامه دارد ،اگر كدام حاجی بعد از این وقت جمره را زد ،بر او دم الزم میشود.
 -٢زدن هر سه جمره در روزهای ١٣-١٢-١١ماه ذی الحجه:
وقت زدن آنها در سه روز :زدن آنها در روزهای یازدهم و دوازدهم و سيزدهم از زوال آفتاب
تا غروب سنت است.
مسأله :بر هر حاجی الزم است كه در روز اول عيد جمره كبرى را بزند و در دو روز ديگر
عيد هر سه جمره را بزند.
شرایط صحت زدن جمرات:
 -١جمره باید با چیزی زده شود كه از جنس زمین باشد مانند سنگ و کلوخ.
 -٢هر جمره را با هفت سنگ به صورت جداگانه بزند.
 -٣در روز هاي كه هر سه جمره زده مى شود ،ترتیب رعایت گردد یعنى اول جمرۀ صغرى 
بعدا وسطى و در اخیر جمرۀ کبرى.

مطالب فوق را به شکل انفرادی و یا گروپی به روش سوال و جواب باهم تکرار نمایید

ارزیابی

به سواالت ذیل جواب دهید.
  -1واجبات حج را بیان كنید؟
 -2در سعى كدام امور مراعات گردد؟
  -3در ایستادن در مزدلفه کدام امور مراعات گردد؟
 -4شرایط صحت زدن جمره را نام ببرید؟

جواب سواالت فوق را در كتابچۀ خود بنویسید.
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اقسام حج
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حج سه قسم است:
 -١قِران
 -٢تمتع
 -٣افراد.
كدام یكی با فضیلتتر است؟
به ترتیب اول قِران سپس تمتع و بعد از آن إفراد بهتر است.
قِران:
معنی قران :قران در لغت نزدیك كردن دو چیز را میگویند و در اصطالح عبارت است از
نیت كردن و ادا نمودن حج و عمره با هم يكجا.
طريقۀ حج قران:
وقتی که حاجی قِران به مکۀ مکرمه داخل میشود ابتدا عمرۀ خود را تمام مینماید ،ولی خود
را از احرام خارج نمیکند ،تا اینکه مراسم حج فرضی شروع شود ،وقتیکه در روز هشتم ذی
الحجه حجاج به منی میروند وی نیز با آنها یکجا با احرام سابقه اش به منی میرود.
تکلیف و مشقت حاجی قران نسبت به متمتع و منفرد بیشتر میباشد .چون از روز ادای عمره
الی روز عید در احرام باقی میماند.
َدم قِران:
بر كسی كه حج قران انجام میدهد ،دم واجب است ،یعنی به خاطر شكر خداوند یك
حیوان را ذبح  میكند.
حج تمتع:
تمتع در لغت فایده گرفتن را گویند.
و در اصطالح عبارت از حجی است که در سفر آن عمره را نیز ادا نماید ولی با احرام و نیت
جداگانه.
فرق حج قران و تمتع :در حج تمتع حاجی بعد از ادای عمره احرامش را دور میکند و به
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صورت عادی وقت خود را سپری میکند (و این یک نوع فایده گرفتن است)  تا اینکه وقت
حج میرسد و دوباره احرام بسته و نیت حج را میکند.
اما در حج قران حاجی بعد از ادای عمره در احرام باقی میماند (حتی اگریک ماه قبل از مراسم
حج  به مکه داخل شده باشد باز هم الزم است در احرام به صورت مقید منتظر بماند.

KU

دم تمتع:
بر متمتع نيز دم الزم میشود
حج مفرد:
مفرد در لغت يكتاشده  را گويند
و در اصطالح عبارت از حجي است كه عمره در آن انجام نشود و حاجی در سفرش به مکه تنها
حج کند ،بنا بر این حاجی مفرد فقط یک احرام بسته میکند و آن هم به قصد حج.
باالی حاجی مفرد دم الزم نمیشود.

تفاوتهای اقسام حج را به صورت انفرادی و یا گروپی بیان نمایید.

AC

ارزیابی

 -١به سواالت ذیل جواب بدهید:
 -١اقسام حج را نام ببرید؟
 -٢حج قران را تعریف كنید؟
 -٣در بارۀ حج تمتع معلومات بدهید؟
 -٤طریقۀ ادای حج مفرد را بیان كنید؟
جمالت صحیح را با عالمت (√) و جمالت غلط را با نشانی (×) عالمت گذاری كنید:
 -1دم تنها بر حاجي متمتع واجب است (     )
 -2در حج قران براي عمره و حج يكجا احرام بسته ميشود.

جواب سواالت فوق را در كتابچه های خویش بنویسید.
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درس پنجاه و سوم

مسایل متفرقۀ حج

ارزیابی

AC

KU

حلق :تراشیدن موی سر را حلق گویند( .که تنها برای مردان است)
تقصیر :کم کردن موی سر را تقصیر گویند.
حلق و تقصیر به منظور خارج شدن از احرام در وقت معینۀ آن صورت میگیرد.
طواف الوداع:
عبارت از طوافی است که حجاج آن را در وقت خارج شدن از مکه مکرمه به نیت وداع (خدا
حافظي) انجام مى دهند و برای کسانیکه از خارج میقات میآیند واجب است.
این طواف را طواف صدر نیز میگویند ،طواف وداع باالی اشخاصی که از خارج مکه به حج
آمده اند الزم میباشد.
سقوط طواف وداع:
طواف وداع از زن های معذور ساقط میشود.

به سواالت ذيل جواب بدهيد:
 .1معني حلق و تقصير چيست؟ تعريف كنيد.
 .2نام ديگر طواف الوداع چيست و بر چه كسي واجب است و كي ساقط ميشود؟

اين درس را در كتابچه خود بنويسيد.
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