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سرود ملی

دا وطن افغانس���تـــان دى
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لـکـه لـمــر پـر ش���نـه آس���مـان
واي���و اهلل اکبر وايو اهلل اکبر
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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
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درس اول
راههای خداشناسي
عقل و شعور

هدف :آشنایی با یکی از راههای شناخت خداوند( عقل)
پرسش :در مورد عقل و شعور انسانی چه میدانید؟


هنگامی که خداوند انسان را آفرید ،او را از عقل و شعور بهرهمند ساخت ،تا چراغ
هدایت او باشد .عقل یکی از راههای شناخت ،نعمت بزرگ الهی و حجت باطنی در وجود
انسان است.

فواید عقل و شعور

قوه تعقل جزء ويژگیهاي فطري انسان میباشد .داشتن قوة تعقل موجب تمایز انسان
از حیوانات میشود .این ویژگی حركت اختياري انسان به سوی هدف را آسانتر مینماید.
ما کلیه کارها ،افکار و رفتارهای خود را با عقل میسنجیم اگر عقل نبود راهی برای
پذیرش و اعتماد به دین نیز وجود نداشت.
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ويژگي تعقل سبب شده كه خداوند هدايت ويژه اي براي انسانها در نظر بگیرد.
هدايت ويژهی انسان یعنی این که انسان بايد با عقل خود ،هدف درست را تشخيص دهد،
آن را انتخاب نموده و به سوي آن هدف حركت كند .به عبارت دیگر انسان با عقل است که به
وجود خدا و معاد پی برده و پس از شناخت پیامبران از آنان پیروی مینماید.
اهمیت عقل تا آنجاست که میتوان گفت :کسانی که در تعقل برترند ،به فرمانهاي الهي نیز
داناتر میباشند .زیرا انسان تنها ،با استفاده از قوهی تعقل میتواند از حقيقت دین الهي بهره مند
شود .و در پرتو عقل میتواند معارف و حقايق ديني را بفهمد .و به آن عمل نماید.

عقل در قرآن کریم

قرآن كريم در آیات بسيارى انسان را به انديشيدن و تعقل در منظرههای شگفت آور
عالم خلقت دعوت میفرمايد هيچ كتاب آسمانى به اندازة قرآن به شناخت عقلی اهمیت
قائل نشده است ،دالیل عقلى در قرآن در مورد عقايد بسیار فراوان است.1


قرآن شريف ،انسان را به تفکر در عالم طبيعت دعوت مینماید و میفرمايد( :إِ َّن يِف
َخْلق السماوات و أَْ
ك َّالت جَ ْ
اختاَلف َّ
الرض و ْ
ت ِري يِف اْلبَ ْح ِر مِبَا َينْ َف ُع
الليل والنَّهَار واْلُفْل
ِ َّ َ َ ِ َ ْ ِ َ ِ ِ ْ ِ َ ِ َ ِ يِ
الس َماِء ِم ْن َماٍء َفأَ ْحيَا بِه أَْ
َل هَُّ
َّاس َو َما أَْنز َ
ال ْر َ
َابٍة
ض َب ْع َد َم ْوِتهَا َوَب َّث ِفيهَا ِم ْن ُك ِّل د َّ
الن َ
الل ِم َن َّ
ِ


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

1

أَْ
ال ْرض آََ
اب مْالُ َس َّخ ِر َب نْ َ
ات ِل َق ْوم َي ْع ِقُلو َن1؛ راستى كه
وَتصريف الري
لَي ٍ
ي َّ
اح َو َّ
الس َح ِ
الس َماِء َو ِ
َ ْ ِ ِ ِّ َ ِ
ٍ
در آفرينش آسمانها و زمين و در پى يكديگر آمدن شب و روز و كشتيهايى كه در دريا
روانند با آنچه به مردم سود مىرساند و [همچنين] آبى كه خدا از آسمان فرو فرستاده و با
آن زمين را پس از مردنش زنده گردانيده و در آن هر گونه جنبندهاى پراكنده كرده و نيز
در گردانيدن بادها و ابرى كه ميان آسمان و زمين آرميده است براى گروهى كه مىانديشند
واقعا نشانههايى [گويا] وجود دارد).
از طرف دیگر خداوند در مورد کسانی که عقل خود را به کار نمیبرند چنین
اب ِعن َد هّ
ين َ
میفرماید :إِ َّن َش َّر َّ
ال َي ْع ِقُلو َن  -قطعا بدترين جنبندگان
الص ُّم اْلُب ْك ُم َّال ِذ َ
اللِ ُّ
الد َو َّ
نزد خدا كران و الالنىاند كه نمىانديشند (.)22
ممکن است عقل در مواردی اشتباه نماید یعنی معلومات غلط در اختيار عقل قرار
گيرد حكم عقل غلط و گمراه كننده خواهد بود .برای داوری و قضاوت درست عقل ،باید
معلومات درست در اختیار عقل قرار داده شود.
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یکی دیگر از موانع تفکر و تعقل درست ،حب و بغض نسبت به دیگران میباشد دوستی و

دشمنی در مورد چیزی باعث میشود بهجای این که عقل از معلومات به شیوه درست استفاده
نماید از آن به شکل نادرست استفاده نموده و در گرفتن تصمیم و قضاوت خطا کند.
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فعاليت

به نظر شما چگونه با استفاده از عقل میتوان به وجود خداوند پی برد؟ به صورت
گروهی گفتگو نمایید.
ارزشيابي

 .1عقل چیست و چگونه میتوان از آن برای شناخت خداوند استفاده کرد؟
 .2ویژگی تعقل سبب حركت  ...انسان به سمت هدف میشود.
 .3هدايت ويژهي انسان یعنی این که انسان بايد با عقل خود ... ،درست را تشخيص
دهد ،آن را  ...نموده و به سوي  ...حركت كند.
کارخانهگی
سه آیة که به تفکر و تعقل دعوت مینمایند را پیدا نموده ،و در کتابچه بنویسید.
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درس دوم
آیات خداوند در طبیعت
زنبور عسل

هدف :توجه در زندگی زنبور عسل و گلها به عنوان نشانهای از قدرت خداوند.
پرسشها
 .1شگفتیهای طبیعت نشانه چیست؟
 .2در زندگی زنبور عسل چه شگفتی
وجود دارد؟
در يك روز بهاري ،به يکي از باغهای
سرسبز و زيبا میرويم در باغ دستههای
زيادي از حشرات كوچك ،زنبورهای
عسل و پروانهها را مي بينيم كه با آرامي
به هر طرف پرواز میکنند .از روي اين
گل برخاسته به سراغ گل ديگري ميروند.
زنبورها چنــــان
گرم كارند كه گويا يك كارفرما به آنها فرمان ميدهد تا با جدّ يّت در كارگاه خود مشغول
كار باشند .به راستي که آنان مأموريت و كار مه ّمي دارند.
حتم ًا ميپرسيد چرا؟
همانطور که میدانید حشرات و زنبورهای عسل در واقع در گرده افشاني گلها و
گياهان و پرورش ميوهها و تهيه بذر گلها شریکند.
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دوستان قديمي و صميمي

دانشمندان علوم طبيعي میگويند :گياهان ،گلها و حشرات با هم به وجود آمده اند.
يعني در طول تاريخ آفرينش ،اين دو ،به صورت دو دوست صميمي و باوفا زندهگی
كردهاند؛ گلها براي گردهافشاني نياز به کمک و همکاري حشرات دارند و براي اين که
بتواند محبّت حشرات و زنبورها را به خود جلب نمايند ،شيريني بسيار خوش طعمي
میسازند و در خود ذخيره میکنند .اين شيريني آماده شده ،زنبور عسل را به سوي خود
فرا میخواند.
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حشرات و زنبورهای عسل براي جمعآوري گرده و شيرينـــــي گلها روي آنها
مینشينند مقداري از شيرينيهای تهيه شده گلها را ميخورند و مقدار بيشتري را همراه
خود میبرند و در کندوی خود به صورت عسل ذخيره ميكنند .در وقت جمع آوري
گرده گلها ،مقداري از اين گردهها به پاهاي زنبوران میچسبد .زنبور از یک گل به گل
ديگر پرواز کرده و روي گل ديگري مینشينند در اين وقت گردهی گل قبلي به گل جديد
منتقل میشود و اين گونه زنبورهاي عسل در باروري و زياد شدن گلها و گياهان کمک
و همکاري مینمايند .اين پيمان محبّت و دوستي بين گلها و حشرات براي هر دوي
آنها منفعت دارد.












درسي از توحيد
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هنگامي كه انسان اين نكات شگفت انگيز را در زندهگی حشرات و گلها مطالعه
ميكند بياختيار از خود ميپرسد اين پيمان محبّت و دوستي را چه كسي ميان گلها
و حشرات بسته است؟ آيا كسي ميتواند باور كند که طبيعت بيشعور اين صحنههای
حيرت انگيز را به وجود آورده باشد؟
قرآن مجيد ميفرمايد« :پروردگار تو به زنبور عسل الهام داد كه در كوهها و درختان و
سقفهای رفيع خانه اختيار كن ،سپس از تمام گلها بنوش ،و در راهي كه پروردگارت
تعيين كرده با آرامي گام بردار .آنگاه از درون آنها شربت شيريني به رنگهای مختلف
بيرون آيد که در آن شفاي مردمان است در اين کار نيز نشانهای از قدرت خداوند نهفته
است ،برای کسانی که میاندیشند و از نعمت عقل بهره میگیرند.


نشانه قدرت خداوند

جالب است بدانیم که دانشمندان از طریق تجربه به این حقیقت رسیدهاند که زنبورها
به هنگام ساختن عسل آن چنان ماهرانه ،عمل میکنند که خواص درمانی و دوایی گیاهان
کامال محفوظ مانده و به عسل منتقل میشود.
امام صادق درباره کار زنبور عسل شاگرد خود را به تفکر دعــــــوت میکند
و میفرماید :به اجتماع زنبور عسل و ساختن خانه توسط او بنگر .چنانچه کار آنها
را مورد تامل و دقت قرار دهی ،آنرا شگفت و ظریف میبینی ،ولی چون به خود
زنبوران بنگری آنها را نسبت به کارشان بیخبر مییابی .در این کار حکمت و دانشی
از زنبورعسل نیست ،بلکه از آن کسی است که آنرا با این طبیعت آفریده و برای مصلحت
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انسان این صنعت را در آنان قرار داده است.
در برنامه زندگی زنبوران عسل و ارمغانی که آنها برای جهان انسانیت میآورند ،هم
غذاست ،هم شفا است و هم نشانة روشنی از عظمت و قدرت پروردگار برای جمعیتی
که میاندیشند.
1

فعاليت
شاگردان در گروپهای  3نفری در مورد شگفتيهای زندهگی زنبوران عسل گفتگو
نمایند.
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ارزشيابي

 .1زنبوران عسل چگونه در باروري گلها و گياهان اشتراک دارند؟
 .2شيريني گلها و رنگ و بوي آنها چه فايدهای براي زنبور عسل دارد؟
 .2زندهگی زنبور عسل چگونه ما را به آفريدگار دانا راهنمايي میکند؟
 .3پروردگار تو به زنبور عسل  ...داد كه در كوهها و درختان و سقفهای رفيع خانه
اختيار كن.

AC

کارخانهگی



با توجه به زيباييهای اطراف خود ،براي توصيف آن زيباييها يک متن ادبي در پنج
خط بنويسيد.

 .1توحيد مفضل

5

درس سوم

نياز به پيامبران

هدف :آشنایی با علت نياز انسانها به پيامبران الهي
پرسشها
 .1چرا بشر به بعثت انبیاء ،نیاز دارند؟
 .2دالیل این نیازمندی کدام اند؟

محدوديّت عقل و دانش بشری

1
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اگر دقت نماییم دانش بشر در زمینههای مختلف هر روز نسبت به روز قبل پیشرفت
میکند به گونهای که مقدار دانش او در مدتی کوتاه چندبرابر زمانهای گذشته شده است.
مثال پیشرفت بشر در مورد ستارهها و سیارات آسمانی و سفر انسان به کرهی ماه حاصل
مطالعه و تالش دانشمندان از هزاران سال پیش تا کنون است .و يا اگر در این زمان طبيب
ماهرى موفق میشود قلب انسان مرده را در سينه انسان ديگرى پيوند بزند تا به انسان
نیمهجانی حیات دوباره بخشد این کار طبیب ،نتيجه تجربيات هزاران داکتر و جراح در
طول تاريخ است .با دقت به موارد ذکر شده میبینیم علم و دانش انسان در تغییر میباشد
به گونهای که دانش دیروز انسان نسبت به علم امروز او بسیار ناچیز میباشد و علم امروز
او نسبت به آینده بسیار کم است.
البته نارسايى عقل و دانش بشر منحصر به موضوعات علوم تجربی نيست ،بلكه بشر
در بسيارى از مسائل علوم انسانی نيز نتوانسته راه محکمی بیابد .ديدگاههاى مختلف
و متعارض بشر در مسائل اجتماعی ،اخالقى ،خانوادگى و ...نشانه نارسايى درك انسان از
اين مسائل میباشد .به طوری که هر يك از دانشمندان در مورد زندگی بشر نظريهاى دارد.
و انسان بین اين نظریات دچار تردید میشود که كدام یک را بپذيرد؟
براى اينكه راه صحيح زندگى در همه ابعاد و جوانبش شناخته شود بايد آغاز و
انجام وجود انسان و پيوندهايى كه با موجودات ديگر دارد روابط او با همنوعان و ساير
آفريدگان و تاثيرات این روابط در سعادت يا شقاوت انسان معلوم گردد ولی احاطه بر
همه اين امور ممکن نیست.
البته مصالح مادى و دنيوى را مىتوان تا حدودى بوسيله تجارب عملى تشخيص داد
اما مصالح معنوى و اخروى قابل تجربه حسى نيست و نمىتوان آنها را دقيق ًا ارزشيابى كرد .با

 1برگرفته از منشور عقاید امامیه بخش پنجم ،دالیل لزوم نبوت ،اصل  54پنجاه درس اصول عقائد برای جوانان ،مکارم شیرازی،
مدرسة االمام علی بن ابی طالب ده درس پيامبرشناسى.
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توجه به این مطالب میتوان گفت :گرچه عقل و خرد انسان در پيمودن راه تكامل او الزم است،
ا ّما كافى نيست یعنی اگر در هدايت انسان به عقل و خرد او قناعت شود انسان هرگز راه كمال
را به طور كامل نخواهد شناخت .براى نمونه ،مبدأ و معاد يكى از مهمترين مسائل فكرى بشر
بوده است .بشر میخواهد بداند از كجا آمده ،چرا آمده ،و به كجا خواهد رفت؟ عقل و خرد به
تنهايى از شناخت اين مسائل ناتوان است .با توجه به این نكات ،عقل صحيح حكم میكند كه
براى رسيدن به هدف اصلى آفرينش احتياج به يك سلسله تعليمات صحيح و خالى از اشتباه
است تا انسان در پرتو آن بتواند راه را از بیراهه تشخیص دهد ،لذا خداوند پیامبرانی فرستاد تا
راه صحيح زندگى را به بشر بياموزند.

نیاز به الگوی اخالقی

فعاليت
جدول ذيل را تکميل کنید.
توانايیهای انسان
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مىدانيم در وجود ما عالوه بر «عقل و خرد» انگيزههاى نيرومند ديگرى به نام «غرائز
و اميال» وجود دارد :غريزه خوددوستى ،خشم و غضب و غرايز ديگر.
انسان با وجود این غرايز ،آگاهانه يا ناخودآگاه ،پيوسته به دنبال منفعتجوييهاى
شخصى است و در زندگی نمىتواند از دايره منافع فردى و گروهى به طور كامل بیرون
آید .انسانها براى تربيت اخالقى و کنترول این غرایز نياز به «الگو» و مربى دارد از این
رو خداوند پيامبران و رسوالن را فرستاده تا الگوهای انسانها باشد و به صورت عملی
راه را به آنان نشان دهد.15

ضعفهای انسان

ارزشيابي
 .1مصالح مادى و دنيوى را میتوان تا حدودى بوسيله تجارب عملى  ...اما مصالح
معنوى و اخروى  ...نيست.
 .2اگر در هدايت انسان فقط به  ...و  ...او قناعت شود انسان هرگز راه كمال را به طور
كامل نخواهد شناخت.
 .3علت نياز انسانها به پيامبران را نام برده یکی را توضيح دهيد.
 .1برگرفته از داليل لزوم نب ّوت منشور عقايد اماميه بخش پنجم كليات عقايد 4اصل پنجاه و چهارم
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درس چهارم

وحي الهی

هدف :آشنایی با مفهوم و انواع وحی
پرسشها
 .1وحى چیست؟
 .2انواع وحی را ذکر نمایید.

انسانها شناخت و آگاهي خود درباره حقايق جهان هستى را از طريق ادراك حسى
امـا پـيامبران خدا عالوه بر داشتن اين دو نيروى
و عقلى بـه دسـت مـىآورنـدّ ،
ادراكى ،از نـيرو و ابزار ديگر شناخت ،يعني وحى نيز بهره میجويند كه در وحي هيچ
گونه خطا و اشتباهى راه ندارد .پيامبران ،از طريق وحـى ،از واالتـريـن تعاليم و
قـوانـيـن بـراى رشـد و تكامل انسانها و اداره جامعه آگاه مىشوند.
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وحى چيست؟ :وحى ،مهمترين راه ارتباط با عالم غيب است ،اين راه از غريزه يا عقل
بشرى سرچشمه نميگيرد بلكه وحي آگاهى ويژة است كه خداوند آن را در اختيار
پيامبران قرار داده است ،تا انبياپيامهاى الهى را به بشر برسانند.
خداوند در آية از قرآن کریم وحى را چنين وصف میكند (َنز َ
وح ا َ
الْم ُ
ِني *
الر ُ
َل ِبِه ُّ
َلى َقْلب َ
عَ
ك) .1اين قرآن را روحاألمين (فرشته وحى) بر قلب تو فرود آورده است .اين آيه
ِ
میفرمايد كه آگاهى پيامبر ،نتيجه به كارگيرى امورى همچون حواس ظاهرى و نظاير آن
نيست ،بلكه فرشته وحى آن را بر قلب پيامبر فرود میآورد.

انواع وحي

2

AC





البته راه وحى الهى به پيامبران ،منحصر در نزول فرشته وحى نيست ،بلكه راههاى
ديگرى نيز دارد كه در آيه  51سوره شورى بيان شده است.
قرآن وحی الهی را ،به سه نحو معرفى میكند و مىفرمايدَ ( :و َما َكا َن ِلبَ َشر أَن ُي َكِّل َمُه ُ
اهلل
ال َو ْحياً أَ ْو ِمن َو َراِء ِح َجاب أَ ْو ُي ْر ِس َل َر ُس ً
إِ َّ
يم) با هیچ
وال َفُي ِ
وح َي ِبإِْذِنِه َما َي َشاُء إَِّنُه َعِل ٌّي َح ِك ٌ
بشری خداى متعال سخن نگويد مگر از طريق وحى ،يا از پس پرده ،يا آنكه رسولى نزد وى بفرستد.3
از نظر قرآن کريم وحي به سه طريق ،الهام به قلب ،از پشت پرده و يا به صورت ارسال رسول
میباشد:

 .1شعراء 193/ـ 194
 .2اصل سى و هشتم
 .3سوره شوری 51 /
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 . 1إِ َّ
ال َو ْحياً :الهام به قلب
 . 2أَ ْو ِمن َو َراِء ِح َجاب :از پشت پرده ،به گونهای كه بشر سخن خدا را میشنود ولى او را
نمىبيند ،چنانكه سخن گفتن خدا با موسى چنين بوده است.
 . 3أَ ْو ُي ْر ِس َل َر ُس ً
وال :رسولى يا فرشتهای را میفرستد تا به اذن پروردگار به او وحى نمايد.

تفاوت پيامبران و نوابغ

فعاليت
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عدهاي پيامبران را از نوابغ بشر دانسته و وحى را محصول تفكر آنان میدانند .به گفته
اين گروه ،حقيقت روح االمين ،روح و نفس پاك پيامبران میباشد و كتاب آسمانى نيز همان
افكار بلند و واالى پيامبراناست.
اين گونه تفسير از وحى ،با سخنان پيامبران الهى منافات دارد ،زيرا پيامبران پيوسته
اعالن میكردند كه آنچه براى بشر آوردهاند جز وحى الهى چيزى نيست.
خداوند مىفرمايد « :هرگاه آيات روشن ما بر خلق تالوت شود ،منكران معاد ،كه به ديدار
ما اميدوار نيستند ،به رسول ما اعتراض كرده ،مىگويند( :اگر تو رسولى) قرآنى غير از اين نيز
بياور و يا همين را به قرآن ديگرى مبدل ساز در پاسخ آنها بگو :من چنين اجازه و قدرتى ندارم
كه از پيش خود آن را تبديل كنم؛ من جز آنچه را به من وحى شود تبعيت نمىكنم .من ترس آن
دارم كه مرتكب عصيان در برابر پروردگار خويش شوم و در نتيجه ،گرفتار عذاب سخت روز
بزرگ رستاخيز گردم»1.

 .1شاگردان بصورت دو نفری در بارة انواع وحی گفتگو نمایند.
 .2شاگردان در گروههای پنج نفری در بارة ابزار شناخت تبادل نظر نمایند.
ارزشيابي

 .1اسالم براى شناخت جهان و حقايق دينى از چند نوع ابزار بهره میگيرد؟
 .2وحى ،مهمترين راه ارتباط با عالم  ...است ،اين راه از  ...يا  ...سرچشمه نميگيرد
بلكه وحي آگاهى ويژهاى است كه خدا آن را در اختيار پيامبران قرار داده است،
 .3با هیچ بشری خداى متعال سخن گويد مگر از طريق  ،...يا از  ،...يا آنكه  ...نزد وى
بفرستد.
کارخانهگی
آیاتی که در مورد وحی میباشد را در قرآن کریم بیابید.
 .1سوره يونس آيه15
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درس پنجم

پيامبرخاتم
هدف :آشنایی با مفهوم خاتمیت و پیامبر خاتم
پرسش :خاتمیت به چه معناست؟
پيامبر اسالم

1

حضرت محمد ،خاتم پيامبراناست .پدر ارجمند ایشان عبداهلل و مادرشان آمنه
دختر وهب از شرافتمندترين خانوادههاى قريش میباشد.
ايشان روز  17ربيع االول سال  570ميالدى ،در خاندان شريف از قبيله قريش در مكه
به دنيا آمد آن حضرت در چهل سالگى به پيامبرى مبعوث گرديدند پس از گذشت 13
سال از پيامبري ،ايشان با گروهي از مسلمانان به مدينه هجرت کردند پيامبر اسالم
سرانجام در  28صفر سال  11هجرى ،در سن  63سالگى در مدينه رحلت نمودند .مرقد
مطهرشان در كنار مسجدالنبى در مدينه قرار دارد.
قرنها پيش در جزيرةالعرب ،فرهنگ سياه شرك و بتپرستي حاکم بود .اختالفات
و تبعيضها اساس آداب و رسوم اجتماعي مردم آنجا به شمار میرفت ،در اين شرايط
تیره پیامبری از جانب خداوند برگزیده شد تا مردمان آن سرزمین را از زنجير بتها آزاد
نماید حضرت محمد آخرين پیامبر اولوالعزمبود .پیامبر اسالم با مشعل ايمان
و هدايت خود ،نادانيها و نارساييهاي فكري مردم را به روشنایی مبدل ساخت.2
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خاتمیت



(ما َكا َن حَُ
م َّم ٌد أََبا أَ َح ٍد ِّمن ِّر َجاِل ُك ْم َوَل ِكن
در سوره احزاب آيه  40چنين میخوانيمَّ :
َّر ُس َ
ول اللهَِّ َو َخاتمََ النَّبِيِّ َ
ني؛ محمد پدر هيچيك از مردان شما نيست ،همانا او فرستاده خدا و پايان
دهنده پيامبران است ).اين آيه حضرت محمد را با عنوان “خاتم النبيين” ياد كرده است
كلمه “خاتم” در زبان عربی ،به معنی چيزی است كه به وسيله آن به امری پايان دهند.
مهری كه پس از بسته شدن نامه بر روی آن میزدند به همين جهت “خاتم” ناميده میشد
و انگشتری را “خاتم” میناميدند .چون معموال بر روی نگين انگشتری ،نام يا شعار
مخصوص خود را نقش میكردند و همان را بر روی نامهها میزدند.
 .1داستانهاى خواندنى از پيامبران اولواالعزم ،محمد محمدى اشتهاردى
 .2اعتقاد ما
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پیامبر بزرگ اسالم در تمام رفتارهای خود سرمشق و الگوی زندگی ما میباشد خداوند
در مورد اخالق ایشان میفرماید :و انك لعلى خلق عظيم همانا تو داراى خلق و خوى
عظيمى هستى.

پيامبر خاتم در قرآن

AC
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قرآن معجزه جاويدان پيامبر و آخرين كتاب آسمانى و نشانه عظمت مقام پيامبر
اسالم مىباشد .در آيه  45و  46سوره احـــزاب در مورد اوصاف پيامبـر چنيـن
يِ
َ
َّب إَّنا أَ ْر َسْلن َ
َاك َشا ِه ًدا َو ُمبَ ِّش ًرا َو َن ِذي ًراَ 45و دَا ِعيًا إِىَل اللهَِّ ِبإِْذِنِه َو
مىخوانيمَ( :يا أُّيهَا الن ُّ ِ
ريا46؛ اى پيامبر! ما تو را به عنوان گواه و بشارت دهنده و انذار كننده فرستاديم -و تو را
ِس َر ً
اجا ُمنِ ً
دعوت كننده به سوى خدا ،به فرمان او و چراغ روشنى قرار داديم).
قرآن كريم حضرت محمد را سرمشق و الگوي مطلق در همه ابعاد زندهگی براي
همه خداجويان و كساني كه اعتقاد به رستاخيز دارند ،معرفي میكند؛ در آيه  21سوره
احزاب مىخوانيمَ :
ول اللهَِّ ُأ ْس َوةٌ َح َسنٌَة ...؛ بيترديد براي شما در همه
(ل َق ْد َكا َن َل ُك ْم يِف َر ُس ِ
ابعاد (چه در صبر و مقاومت و چه در ديگر اوصاف و افعال نيكو) اسوه و الگوي در
(اقتداي به) رسول خدا است .براي آن كه به ثواب خدا و روز قيامت اميدوار باشد و ياد
خدا بسيار كند)
صفات پیامبر

پيامبر اسالم قبل از مبعوث شدن در ميان مردم چنان پاک و درستکار بودند که
مردم به ايشان لقب امين داده بودند .امانتداري ايشان به گونهاي بود که در زمان هجرت
خود از مکه به مدينه ،به علي ماموريت دادند تا امانتهای مردم را به صاحبانش
باز گردانند .و از طرفي شجاعت ،استقامت ،حسن خلق و گذشت ايشان در جنگها و
صلحهايشان بینظیر بوده است.1
آن حضرت همچون خورشيد تابان در آسمان انسانيت مي درخشید و ايشان الگویي
به تمام معنا در همه ابعاد وجودي میباشد .اميد است که با الهام از سيرة آن حضرت
بتوانيم در رشد و سازندهگی شخصيت خود قدمي موثر برداريم.


 .1بر گرفته از پنجاه درس اصول عقايد براي جوانان ،ناصر مکارم شيرازي ،ناشر مدرسه االمام علي بن
ابيطالب ،صفحه213
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فعاليت
1 .1در آيات این درس ،خداوند پيامبر اسالم را با چه ويژگیهايي توصيف
نموده است .آنها را یافته و در مورد آن صفات بحث کنيد.
2 .2چگونه میتوانيم از پيامبر اسالم به عنوان الگو بهرهمند شويم؟” نتیجه را برای
همصنفیهای خود بخوانید.
ارزشيابي
 .1حضرت محمد ... پیامبران اولوالعزم است.
 .2مسلمانان همان طوری كه محمد را  ...میدانستند ... ،نيز میشناختند.
 .3پیامبر بزرگ اسالم در تمام رفتارهای خود  ...و  ...زندگی ما میباشد.
 .4مفهوم خاتميت چيست؟
 .5از آيات قرآن چگونه ميتوان به خاتميت پیامبر اسالم پی برد؟
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کارخانهگی

AC

در مورد زندهگی پيامبر اسالم انشايي در ده خط بنويسید.
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درس ششم

امام حسن

هدف :آشنایی با زندگی امام حسن
پرسش :از زندگی امام حسن چه میدانيد؟


امام حسن دومین ستارة درخشان امامت ،فرزند علي و فاطمه ،دختر
پيامبر اسالم میباشد.


تولد و کودکی امام

KU

بنابر قول مشهور ،امام حسن در پانزدهم ماه مبارك رمضان ،سال سوم هجرى در
دوران زندگانى رسول اكرم متولد شد.
دوران زندگى آنحضرت به سه بخش تقسیم میشود :دورانی که با جدّ ش پیامبرخدا
بود .در دورة دوم ایشان در کنار پدر بزرگوارشان بهجامعهی اسالمی خدمت نمودند .و
دوره سوم ،دورة امامت ایشان میباشد.
هفت سال از عمر شريفش را در دامان پر مهر و محبت جدش سپرى كرد .رسول
اكرم ،1خود در پرورش امام حسن شركت کرد تا وى را متناسب با مسؤوليتهاى
بزرگى كه در زمينه هدايت و رهبرى امت بر عهده خواهد گرفت ،آماده نماید.
پيامبر بر نقشى كه امام حسن و برادرش امام حسين در رهبرى امت
اسالمى ايفا خواهند كرد تاكيد داشت تا بدان جا كه فرمود( :حسن و حسني امامان قاما
او قعدا؛ حسن و حسين امام و پيشوا هستند ،چه شرايط براى رسيدن به خالفت و امامت
ظاهرى آنان آماده شود و چه چنين شرايطى حاصل نشود).
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فعالیتهای امام

زندگانى امام حسن ارتباطى تنگاتنگ با زندگانى برادرش سيدالشهدا ،امام
حسين دارد اين ارتباط به دورة كه به عنوان امام ،مسؤوليت رهبرى و هدايت امت
اسالمى را بر عهده داشتند ،بلكه سراسر زندگانى آن دو ،را در بر مىگيرد.2
پس از شهادت امام علي ،مردم جانشینی امام حسن را قبول نمودند .با توجه
 .1برگرفته از تحليلى از زندگانى سياسى امام حسن مجتبى سيد جعفر مرتضى عاملى
 .2برگرفته از تحليلى از زندگانى سياسى امام حسن مجتبى سيد جعفر مرتضى عاملى
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به این که موضعگيرىهاى اجتماعى امامان به شرايط اجتماعى هر زمان وابسته میباشد.
آنحضرت برای حفظ جامعهی اسالمی حكومت را به امويها سپرد و با آنان صلح
نمود.
قرارداد مصالحة آنان پنج ماده داشت كه در مادة اول آن آمده بود که ادارة جامعه
اسالمی بر اساس كتاب خدا و سيرة پيامبر اسالم باشد .و در مادة دوم بیان شده بود
که معاویه بعد از خود نباید جانشینی تعیین نماید .این مصالحه باعث جلوگيري از جنگ
بین مسلمانان شد.
برای آشنایی بیشتر با زندگی امام حسن به داستانی از زندگی ایشان میپردازیم.
درایام کودکی روزی با برادر خود امام حسین پیرمردی را دیدند که وضو میگیرد
اما وضویش صحیح نیست خواستند پیرمرد را راهنمایی کنند لکن چون مرد سالخورده
بود نخواستند اشتباه او را با صراحت به او بگویند .صحنه جالب بوجود آوردند و پیش او
رفتند و گفتند:ای مرد محترم ما هر دو وضو میکنیم شما لطفا قضاوت کنید و ببینید کدام
یک از ما بهتر وضو میکنیم؟ پیرمرد تماشا میکرد و هر دوی آنها وضو نمودند پیرمرد
متوجه شد که وضوی خود او درست نبوده و این دو بزرگوار برای راهنمایی او چنین
رفتار نموده اند ،به آنها عرض کرد نور چشمان رسول خدا شما خوب وضو میگیرید
ولی وضوی ما درست نیست و از شما طرز وضو گرفتن صحیح را یاد گرفتم.
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فعاليت



 .1شاگردان دربارة فعالیتهای امام حسن گفتگو کنند.
 .2داستان مباهله را برای خانوادهی خود تعریف نمایید.
ارزشيابي

 .1امام حسن دومین ستارهی درخشان امامت فرزند  ...و  ...میباشد.
 .2امام حسن ... از عمر شريفش را در دامان پر مهر و محبت جدش سپرى كرد.
 .3پس از شهادت امام علي ،مردم  ...امام حسن را قبول نمودند.
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درس هفتم

امام

حسين

هدف :آشنایی با زندهگی امام حسین
پرسش :در مورد زندگی امام حسین و حادثه کربال چه میدانید؟


تولد و کودکی امام

در روز سوم شعبان سال چهارم هجرى دومین ثمرة پيوند على و فاطمه ،حسين
به دنیا آمد .1صرف نظر از نقش على و فاطمه در تربيت فرزندان خويش میتوان
گفت :رسول اهلل توجة زیادی به تربيت فرزندان ایشان داشته است .رسول اكرم
علوم سودمند و حكمتهاى درخشان زيادى را در امام حسن و امام حسین دميد
و شايستگىهاى كافى را در آن دو پرورش داد تا آنان را براى تصدى منصب خالفت و
هدايت امت ،پس از خويش ،آماده كند.
پيغمبر 2اكرم تلقينات دينى را از همان اوایل كودكى و شيرخوارگى در خانه
زهرا به مرحله اجرا درآورد .هنگامى كه امام حسن به دنيا آمد و او را خدمت
رسول اكرم بردند وى را بوسيد و در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفت
و دربارة امام حسين نيز همين عمل را انجام داد.3
پیامبر اسالم در مورد امام حسین میفرماید :حسين منى و انا من حسين.4
حسين از من و من از حسينم .در حدیث دیگری چنین میفرمایند :ان الحسين مصباح
الهدى و سفينه النجاه.همانا حسین چراغ هدايت و كشتى نجات است.
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فعالیتهای امام

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


 .1بر گرفته از امام حسين الگوى زندگى  -جلد 5حبيب اهلل احمدى
 .2بر گرفته از زندگانى حضرت زهرا جلد اول ترجمه و تحقيق از جلد  ۴۳بحاراالنوار عالمه محمد باقر مجلسى مترجم
و محقق :محمد روحانى زمان آبادى
[ .3بحار ج  43ص ].241
 .4امام حسين الگوى زندگى  -جلد 5حبيب اهلل احمدى
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حادثه کربال
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یزید برای خالفت انتخاب شده بود.
بعد از مرگ معاويه ،در اواخر سال شصتم هجري ،با حاكميت یزید گوهر دين به خطر
تحريف و و دگرگونی گرفتار شد!
يزيد اصرار بر بيعت امام حسين داشت و برای فرماندار مدينه نوشت كه در هر
صورت از حسين بيعت بگيرد .امام بيعت نكرد و با ناامن شدن مدينه به ناچار در 28
رجب به سوی مکه حرکت نمود.
حضرت در آغازين قدم خويش كه از مدينه به سوى مكه حركت مىنمود در گفتگوى
خويش با برادرش محمد حنفیه از هدف خويش اين گونه سخن مىگويد :من براى
اصالحات اجتماعى و فرهنگى و آبادى و اصالحات اقتصادى قيام نمودهام ،من براى اين
كه امر به معروف و نهى از منكر انجام دهم ،قيام نموده ام.1
با رد آشكار بيعت توسط امام ،بخش بزرگى از جهان اسالم متوجه این امر شدند خبر
بیعت نکردن امام در كوفه و شهرهاى بزرگ آن زمان پخش شد .مردم كوفه با شنيدن این
خبر به امام حسين نامهها نگاشتند و حضرت را به سوى عراق و كوفه فرا خواندند.
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امام مدتی در مکه ماند ولی هنگامى كه حرم امن الهى ،مكه بر فرزند فاطمه ناامن
شد حضرت از مكه نيز خارج شد و به سوى كوفه حرکت نمود.
در مسیر کوفه در محلی بنام کربال اهل بيت شامل زنان و كودكان از هر جانب محاصره
شدند امام حسين در ميان دو راهى پذيرش ذلت و ستيز ،راه شهادت را برگزید و
بیعت با یزید را نپذیرفت زیرا بر اين باور بود ،كه با تسليم شدن و بيعت با یزید ،حكومت
سراسر ظلم و ستم یزید پايدار مـــىشود و شهادت آنان مانع استقرار حــكومت یزید
مىگردد .لذا در یک نبرد نابرابر امام با ياران اندكش در روز دهم ماه محرم سال شصت و
يك هجري به شهادت رسیدند و خاندان آن حضرت به اسارت لشکریان یزید در آمد.
بعد از عاشورا با زنده ماندن یاد امام و يارانش ،دين در جامعه باقی ماند و این گونه
فرهنگ ايثار و شهادت حسين فرهنگ باورهاى زالل توحيدى را در بستر تاريخ اسالم
شكوفا ساخت.
حسين بعد از حمزه عموی پیامبر ،سيدالشهدا لقب گرفت و خط سرخى كه
حسين ترسيم نمود در ميان ساير خونها ،پررنگتر و برجستهتر است .به همين جهت
در آثار دينى سخن از نام و ياد حسين و فرهنگ حسين زیاد است.
 .1انى لم اخرج اشرا وال بطرا وال مفسدا وال ظالما و انما خرجت لطلب النجاع والصالح فى امه جدى محمد ،اريد ان امر بالمعروف
و النهى عن المنكر
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فعاليت
 .1شاگردان در بارة علت وقوع حادثه کربال در گروههای سه نفری گفتگو نمایند.
 .2شاگردان خاطرات خود را از عزاداریهای سالهای گذشته بیان نمایند.
ارزشيابي

کارخانهگی

KU

 .1امام حسين ،در كجا و در چه تاريخي متولد شد؟
 .2علت قیام امام چه بود؟
 .3امام حسين ،به فرمان چه کسی ،در كجا و چه تاريخي به شهادت رسيد؟
 .4چرا ما هر سال در ایام محرم عزاداري میكنيم؟

دربارة داليل قیام امام حسين تحقیق نموده و  9سطر نوشته نموده به صنف
بیاورید.

AC
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درس هشتم

امام

سجاد

هدف :آشنایی با زندگی امام سجاد
پرسش :در مورد زندگی امام سجاد چه میدانید؟

تولد و کودکی امام

مشهورترين نقل ،در تاريخ والدت امام سجاد ،اين است كه آن حضرت در روز
پنجشنبه ،پنجم شعبان المعظم سال  38هجرى قمرى در مدينه ديده به جهان گشوده است.
مشهورترين القاب آن حضرت ،سجاد و زين العابدين مىباشد .پدر ارجمندش امام حسين
بن على مىباشد .و مادر بزرگوار آن حضرت ،شهربانو ،است.
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امام سجاد ،حضرت على بن الحسين ،چهارمين پيشواى ماست كه پس از شهادت
حسين بن على در بحرانىترين شرايط تاريخ اسالم عهدهدار امر امامت گرديد.

فعالیتهای امام

امام سجاد پس از نهضت امام حسین ،نهضتى فرهنگى و علمى را آغاز كرد كه بعدها
توسط امام باقر تداوم يافت و به وسيله امام صادق به اوج شكوفايى خود رسيد.
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ایشان با دعا ،نرمترين شيوه گفتارى از حريم شهيدان كربال ،دفاع كرد در نواى گرم
دعاهايش پيام توحيدى رسول خدا و صالبت امير المومنين علی و رنجهاى حسن
بن على و مظلوميتهاى حسين ،موج مىزند.1
ایشان در دل شبها با دعاها و نيايشهایش ،عالىترين رموز ديندارى و حقجويى
را به يارانش ابالغ میكرد .و با راز و نيازهاى شبانهاش ،صحيفة از معارف و رهنمودها و
عبرتها را به یادگار گذاشت که بنام صحیفه سجادیه معروف شده است.
امام در همان شرايط بحرانى شاگردانى را پرورش داد كه با توجه به شرايط آن حضرت،
تعدادشان اندک نيست .چهرههايى چون :ابواالسود دئلى ،حبيب بن ابى ثابت ،جابربن
عبداهلل انصارى و ...از مكتب علمى و تربيتى امير المؤمنين نیز بهرهمند شده بودند
و پيشينه آشنايى با معارف ائمه را داشتند .از طرفی ،ما در ميان اصحاب امام سجاد
با چهرههاى جوانى آشنا مىشويم كه نام آنان در ميان اصحاب امامان پيشين نيست ولى
چهرة آنان در ميان اصحاب امام باقر و امام صادق مشاهده میشود ،همانند :ابان بن
تغلب ،اسماعيل بن عبدالرحمن و....
آشنایی با دو گنجینه معرفتی :معارفى كه از امام سجاد در متون اسالمى و منابع
دينى بر جاى مانده و به ثبت رسيده ،خود بهترين گواه بر منزلت علمى و نيز جايگاه
اخالقى و فضايل معنوى آن حضرت است.

 .1مام سجاد جمال نيايشگران احمد ترابى

18

رساله حقوق امام سجاد در مورد حقوق الهى بر انسان ،حق انسان بر خويش و
حقوق انسانها بر یکدیگر میباشد.
اثر دیگر امام ،صحيفه سجاديه میباشد صحيفه سجاديه برگرفته شده از منبع زالل
قرآنى است ،که اصول عقايد و باورهاى بنيادين ما را مطرح ساخته است .این اثر از نظر
جايگاه ارزشى ،پس از قرآن و نهج البالغه قرار دارد و در شمار ارزندهترين منابع اسالمی
جاى گرفته است .در این كتاب ،موضوعات توحيدى ،اخالقى و حتى حكمتهاى سازنده
و نصايح و رهنمودهاى اجتماعى نهفته است .آنچه از صحيفه اكنون در اختيار ماست
نسخه بهاءالشرف ،مشتمل بر پنجاه و چهار باب است كه هر باب در بردارنده نيايشى ويژه
مىباشد.


با توجه به ارتباط جدايىناپذير دعا و نيايش با شناخت معبود ،فرازهاى صحيفه سجاديه از
غنىترين منابع معرفت خداوند و صفات جمال و جالل او به شمار مىآيد.
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شهادت امام

امام سجاد ،اسوه زهد و تقوا و نمونة صبر ،شكيبايى و مظهر آميختگى علم و حلم پس از
ايفاى وظيفه الهى خود و حفظ ارزشهاى دين و پاسدارى از اسالم در سختترين ادوار سياسى
 اجتماعى ،در سال  95هجرى قمرى پس از پنجاه و هفت سال عمر شریف به دست عواملوليد بن عبدالملك بن مروان مسموم شده و به وصال معبود خويش شتافت.

فعاليت

AC

بدن مطهر زين العابدين كنار مدفن امام حسن مجتبى ،امام محمد باقر و
امام جعفر صادق در قبرستان بقيع مدفون گشت.
شاگردان در باره نحوه فعالیت فرهنگی امام سجاد با همدیگر گفتگو کنند.
ارزشيابي

 .1پدر ارجمند امام سجاد امام   ...مىباشد .و مادر بزرگوار آن حضرت... ،است.

 .2امام سجاد پس از نهضت امام حسین ،نهضتى  ...و  ...را آغاز كرد.
 .3امام سجاد با چه  ...شيوه گفتارى از حريم شهيدان كربال ،دفاع كرد؟
 .4چهار تن از شاگردان امام سجاد را نام ببرید.
 .5دو اثر از امام سجاد را ذکر نموده دربارة آنها توضیح دهید.
 .6امام توسط چه کسی به شهادت رسيد و مدفن ایشان كجا میباشد؟
کارخانهگی
در مورد فضايل امام سجاد تحقیق نموده و  5سطر دربارة آن بنویسید.
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درس نهم

سفر آخرت

هدف :آشنایی با حکمت مرگ
بسياري از انسانها نه تنها از نام مرگ میترسند بلكه از اسم گورستان نيز متنفرند ،و
سعى دارند مرگ را به دست فراموشى بسپارند .ولي بر خالف اين عده ،گروهى ديگر
نه تنها از مرگ نمىترسند بلكه بر چهره آن لبخند میزنند و با افتخار به استقبال مرگ
میروند! راستي سرچشمه اين وحشت و اين استقبال از مرگ چه میباشد؟ چرا عده اي
1
اين گونه از مرگ گريزانند و عدهاي ديگر مشتاق به آن؟
با دقّت و بررسى متوجه میشویم كه عامل اصلى اين وحشت دو چيز است :فنا و
نابودي .کيفر و مجازات جاويدان بخاطر اعمال و پروندههای سياه.










مرگ يعني فنا!
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انسان هميشه از نيستىها میگريزد ،از مريضى میگريزد چون مريضي ،نيستى سالمتي
است ،انسان ،از تاريكى وحشت دارد چون ،تاريکي ،نيستى نور است .انسان از فقر
میهراسد چون فقر ،نابودى غنا است .و از مرگ میترسد چون مرگ در نظر آنان يعني
فنا و نابودي است.
اگر مرگ را پايان همه چيز بدانيم و گمان كنيم با مردن همه چيز پايان میگيرد حق
داريم كه از آن بترسيم ،و حتّى از اسم و خيال آن وحشت كنيم ،چرا كه مرگ همه چيز
را از ما میگيرد.
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کار نامة سياه :گروهى را میشناسيم كه مرگ را به معنى فنا و نيستى نمیدانند و هرگز
منكر زندگى بعد از مرگ نيستند ،ا ّما با اين حال از مرگ وحشت دارند .چرا كه پرونده
اعمال آنها ،به قدری سياه و تاريك است كه از مجازات دردناك بعد از مرگ وحشت
دارند .آنان مانند مجرمان خطرناكى هستند كه از آزاد شدن از زندان میترسند زيرا میدانند
كه نتيجه آزادي آنان ،مجازات اعدام است.








اين بدكاران به خاطر اعمال زشت و ننگين ،ظلم و ستم و تبهكارى ،آزاد شدن روحشان
را ،مقدمهاى براى شكنجههاى طاقتفرسا میدانند ،پس البته آنها حق دارند از مرگ
بترسند و از آن وحشت داشته باشند.


مرگ يعني آزادي :ا ّما گروه ديگر كه نه مرگ را «فنا» میبينند و نه «پرونده تاريك و
سياه» دارند ،از مرگ نميترسند .چون آنان مرگ را آزاد شدن از يك قفس تنگ و كوچك،
و پر گشودن در آسمان بيـــكران ،و گام نهادن به عالـــم پهناور و روشن میدانند .پس




 .1بر گرفته از پنجاه درس اصول عقايد براي جوانان ،ناصر مکارم شيرازي ،ناشر مدرسه االمام علي بن ابيطالب ،تاريخ
انتشار،1376صفحه  327الي 333
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بى جهت نيست كه در تاريخ اسالم به افرادى برخورد میكنيم كه هر قدر لحظه شهادت
آنها نزديكتر میشد چهرة آنها شادابتر و برافروختهتر میگشت ،و از شوق ديدار يار
در پوست نمىگنجيدند.1






البته مفهوم اين سخن که گفته میشود «عدهاي از مرگ نميترسند» اين نيست كه انسان
خود را به خطر بياندازد و موهبت بزرگ زندگى را ناديده بگيرد.


حکمت وجود مرگ :زندگی اين جهان ،نشان میدهد که نمیتواند این زندگی هدف
نهایی آفرینش انسان باشد يعني انسان چند روزی به اين دنيا بیاید ،و در میان انبوه
مشکالت زندگی کند و بعد همه چیز پایان گیرد و در عالم نیستی فرو رود .اگر مرگ
و معادی در کار نبود حیات دنیا عبث و بیهوده به نظر میرسيد .قرآن کریم میفرمايد:
شما (انسانها) مرده بوديد و خداوند زنده كرد و سپس شما را میميراند و سپس زنده
میسازد و سرانجام به سوى او باز خواهيد گشت.2
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اگر اين ديد به زندهگی باشد که مرگ مرحلهاي از زندهگی است در اين حال مرگ و
3
معاد به زندگى مفهوم و معنا میدهد


مرگ عامل مهم تربيتي :از طرفي ايمان به مرگ و قيامت ،ايمان به دادگاه بزرگى است
كه در اين دادگاه در مورد نیکوکاران و بدکاران قضاوت و داوري میشود و هر کـدام
به پاداش يا جزای اعمالشان میرسند .پس يادآوري مرگ عامل مهم تربيتي به حساب
میآيد زيرا يادآوري مرگ شهوت را در نفس آدمي میکشد و ريشههای آن را که باعث
غفلت هستند ،خشک میکند و آثار هوي و هوس را از بين میبرد و آتش حرص به دنيا
را خاموش کرده ،دنيا را در چشم آدمي حقير جلوه میدهد.
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فعاليت

شاگردان در باره حکمتهای وجود مرگ باهم گفتگو و شنود نمایند.
ارزشيابي

 .1چرا مردم از مرگ میترسند ،داليل آن چيست؟
 .2چرا گروهى بر چهره مرگ لبخند میزنند؟
 .3اگر بعد از اين زندگى دنيا جهان ديگرى نبود چه میشد؟
 .4ايمان به معاد چه اثرى روى عمل انسان میگذارد؟
 .1همچون حسين بن علي (عليه السالم) و ياران فداكارش
َ
ُ
ُم أَ ْم َواًتا َفأَ ْحيَ ُاك ْم ُث َّم مُيِيت ُ
ف َت ْكُفُرو َن ِب هَّ
َ .2كيْ َ
ُ
ُك ْم ُث َّم حُيْيِيك ْم ث َّم إِليِْه ُت ْر َج ُعون .سوره البقره /آيه ۲۸
اللِ َو ُكنْت ْ
 .3برگرفته از پنجاه درس اصول عقايد براي جوانان ،ناصر مکارم شيرازي ،ناشر مدرسه االمام علي بن ابيطالب ،تاريخ
انتشار،1376صفحه  335الي 340

21

درس دهم

زندهگی پس از مرگ

هدف :آشنایی با چگونگي زندهگی پس از مرگ
پرسش :آيا انسانها در فاصله مرگ و قيامتداراي زندهگی خاصى میباشند.


آنچه که از قرآن كريم و روايات پيامبر اسالم و ائمه اطهار استفاده مىشود،
اين است که هيچ كس پس از مرگ وارد قيامت نمىشود .بلکه انسان پس از مرگ وارد
حيات ديگري مىگردد كه در آن حال همهچيز را احساس مىكند ،چيزهايى براي او لذت
دارد و از چيزهايى رنج میبرد البته لذت و رنج به اعتقادات ،افكار ،اخالق و اعمال فرد
در دنيا بستگى دارد .اين مرحله زندهگی تا آغاز قيامت كبرا ادامه دارد.
از نظر قرآن كريم ،انسان پس از مرگ دو عالم در پيش روي دارد :عالمى كه مانند عالم
دنيا پايان مىپذيرد .آن عالم« ،عالم برزخ» ناميده مىشود ،عالم ديگر ،عالم قيامت كبرا است
كه عالم ابدي است و هرگز پايان نمىپذيرد.
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عالم برزخ در قرآن
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اگر چيزى ميان دو چيز ديگر حائل و فاصله باشد ،آن چيز را «برزخ» مىنامند .قرآن
كريم از زندگى پس از مرگ تا قيامت كبرا با كلمة «برزخ» تعبير كرده است.1
(حتَّى إَذا َجاَء أَ َح َد ُه ُم مْالَْو ُت َق َ
ال َر ِّب ا ْر ِج ُعو ِن
خداوند در قرآن کريم میفرمايدِ َ :
َ 99ل َعِّلي أَ ْع َم ُل َص حِ ً
الا ِفي َما َت َر ْك ُت َكاَّل إَِّنهَا َكِل َمٌة ُه َو َقاِئُلهَا َو ِم ْن َو َراِئ ِه ْم َب ْر َز ٌخ إِىَل َي ْوم
ِ
ُيبْ َعُثو َن2.100؛ تا آنگاه كه يكى از آنها را مرگ فرا مىرسد مىگويد :پروردگارا! مرا
بازگردان ،باشد كار شايستة در زمينههايى كه نكردهام انجام دهم .ابدا ،اين صرفا سخنى
است كه او گوينده آن است و از جلو آنها (از حين مرگ) تا روزى كه مبعوث شوند
برزخ و فاصلهاى است).
در اين آيه گفته شده كه انسانهايى پس از مرگ اظهار پشيمانى مىكنند و درخواست
بازگشت به دنيا مىنمايند و از طرف خداوند به آنها جواب منفى داده مىشود .از اين
آيه فهميده میشود که انسان پس از مرگ داراى نوعى زندهگی میباشد كه از خداوند
میخواهد تا او را به دنيا باز گرداند تا آن فرد بتواند گذشتة خود را جبران نموده و اعمال






 .1برگرفته از مجموعه آثار جلد دوم صفحه  - 513مرتضى مطهرى
 .2سوره مؤمنون آيه  99و 100
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نيک و خوب انجام دهد ولي تقاضايش پذيرفته نميشود.

برزخ در احادیث

يکي از نمونههایی که در تاريخ اسالم رخ داده و میتواند حيات عالم برزخ را تاييد
نمايد اين داستان است.
مسلمانان در جنگ بدر پيروز شدند در اين جنگ تعدادي از سران قريش از بين رفتند
مسلمانان بعد از پايان جنگ اجساد آنان را به درون چاهي انداخته بودند رسول خدا
بر سر چاه حضور يافتند سر به درون چاه نمودند و به مردگان رو كرده ،فرمودند :آنچه
را خداوند به ما وعده داده بود ديديم ،آيا شما نيز وعدههاى خدا را به درستى درک
کرديد؟
یکی از اصحاب پرسیدند يا رسول اهلل! شما با مردگان سخن مىگوييد!؟ مگر اينها
سخن شما را درک مىكنند؟! پیامبر فرمود :آنها اكنون از شما شنواترند.1
از اين مطلب چنين استفاده مىشود با آنكه مرگ ميان جسم و جان جدايى میاندازد،
روح ارتباط و عالقه خود را با بدن به طور کامل قطع نمىكند .و ارتباط بین روح و بدن
پس از مرگ نيز وجود دارد.
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فعاليت



شاگردان درس را بطور فردی دقیق مطالعه نمایند.
ارزشيابي

 .1برزخ چیست؟
 .2زماني که انسان در قبر گذاشته میشود دو فرشتة الهي به نامهای  ...و  ...به سراغ
انسان میآيند و از او دربارة  ... ،... ،...و  ...و  ...میپرسند.






کارخانهگی
در مورد حیات و زندگی برزخی تحقیق نموده و  7سطر بنویسید و آنرا برای دوستان
خود بخوانید.
 1برگرفته از مجموعه آثار جلد دوم صفحه  513مرتضى مطهرى ،صفحه 519 :
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درس یازدهم

عاليم رستاخيز

هدف :آشنایی با عاليم رستاخيز

بهار طبیعت
در فصل زمستان نگاهى به چهرة طبيعت میاندازيم همهجا را برف پوشیده است


درختان از برگ و ميوه خالي شده ،نه گلى طراوت دارد و نه شكوفهاى میشكفد و نه
جنبش و حرکتي در كوه و صحراها به چشم میخورد....
وقتی فصل بهار میرسد هوا ماليم میشود ،قطــرات باران ،شروع به باریدن میکنند
يك باره جنبشى در سراسر طبيعت آشكار میشود گياهان میرويند ،درختان برگ میآورند،
شكوفهها میشکفند ،پرندگان بر شاخههاى درختان آشيانه میسازند و ...
آري چنين است که ما همواره صحنههاى معاد و زنده شدن چندباره را میبينيم :چگونه
موجوداتى میميرند و بار ديگر زنده میشوند .چنين است حيات دوبارة انسان.
معاد در قرآن
در قرآن مجيد نكات جالب و شنيدني در مورد معاد به چشم میخورد در آیات بسیاری
ذكر از معاد به ميان آمده و بسياري از سورههای آخر قرآن به طور كامل ،يا به طور عمده
درباره معاد ،مقدّ مات ،عاليم و نتايج آن سخن میگويد.
قرآن شريف در مورد مقايسه رستاخيز طبيعت و انسان چنين میفرمايدَ ( :و هَُّ
الل َّال ِذي
ري َس َحاًبا َف ُس ْقنَاُه إىَل َبَل ٍد َميِّ ٍت َفأَ ْحيَيْنَا بِه أَْ
ض َب ْع َد َم ْوِتهَا َك َذِل َ
ال ْر َ
ك الن ُ
ُّشوُر1؛
الرَي َ
اح َفُتثِ ُ
أَ ْر َس َل ِّ
ِ
ِ










KU











AC




خداوند كسى است كه امواج باد را مأموريت داد كه ابرها را به حركت درآورند ،و به
سوى سرزمينهاى مرده برانند ،و به وسيله آن ،زمين مرده را زنده كنند ،رستاخيز نيز چنين
است).

قيامت كبرا يا رستاخيز
همانطور که قبال ذکر گرديد مرحله دوم حيات بعد از عالم برزخ ،قيامت كبرا است.
قيامت كبرا واقعهای است كه براى كل جهان رخ مىدهد ،كل جهان وارد مرحلة حيات
 .1سوره فاطر /آيه 9
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جديد و نظام جديد مىگردد.
قرآن كريم كه ما را از حادثه بزرگ قيامت آگاه كرده است ظهور اين حادثه بزرگ را
همزمان با خاموششدن ستارهگان ،خشكشدن درياها ،متالشى شدن كوهها و صداهاى
دهشتآور و دگرگونيهای عظيم و بىمانند میداند.
آنچه از قرآن كريم استفاده مىشود تمامى عالم به سوى خرابى مىرود و همه چيز
نابود مىشود و بار ديگر جهان نوسازى مىشود و تولد ديگر مىيابد و با قوانين و نظامات
1
ديگر ،ادامه مىيابد و براى هميشه باقى مىماند.


نامهای قيامت

AC

عاليم رستاخيز

KU

قيامت در قرآن كريم با نامها و عنوانهاى مختلف خوانده شده است نامها شامل :اليوُم
روج ،يوُم ُ
اآلخر ،يوُم ال ّدين ،يوُم ُ
اخللود ،يوُم احلسرة ،اليوُم الوعيد و ...میباشد.
اخل ُ
اين نامها در واقع از جهات مختلف به روز قيامت نگاه مىكند و تمام حوادث آن روز را
از آغاز زنده شدن مردهگان تا زمانى كه بهشتيان به بهشت و دوزخيان به دوزخ مىروند،
توضيح مىدهد .تأمل در اين نامها مىتواند آثار تربيتى عظيمى در روح انسانها برجاى
2
گذارد.
نظام زندگى اخروى ،از همهی جـهـات ،با نظام زندگى دنيوى فرق مىكند به طور
كلى ،آن عالم غير از اين عالم است و از زمان فرا رسيدن قيامت نيز فقط خداوند آگاه
است.

گويند پس اين وعده (قيامت) کي خواهد بود بگو (اي محمد) شايد که (اين حادثه
بزرگ) از حوادث نزديک باشدَ ( .وَيُق ُ
َسى أَن َي ُكو َن َق ِريبًا؛ مىگويندآن كى
ولو َن َمتَى ُه َو ُق ْل ع َ

خواهد بود بگو شايد كه نزديك باشد)

براي آشنايي با بعضي از عاليم رستاخيز به قرآن شريف رجوع مینماييم و آن عاليم
را از زبان قرآن و کالم الهي به نظاره مینشينيم.
ات َو َمن ف أَْ
ال ْرض إِلاَّ َمن َشاء هَُّ
الل ُث َّم ُن ِف َخ ِفيِه
( َوُن ِف َخ يِف ُّ
الس َما َو ِ
ور َف َص ِع َق َمن يِف َّ
الص ِ
ِ
يِ
ُأ ْخ َرى َفإَذا ُهم ِقيَاٌم َي ُ
نظُرو َن؛ وهنگامیکه در صور دميده شود پس هر كه در آسمانها و هر
ِ




 .1برگرفته از مطهري ،معاد
 .2همان صفحه520 :
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كه در زمين است ـ جز آنها كه خدا بخواهد ـ بـيـهـوش شـونـد (و بـمـيرند) ،سپس بار
ديگر در صور دميده شود ،پس ناگهان از جاى خود بر مىخيزند و مىنگرند).
اى مـردم! از پـروردگارتان بترسيد ،كه زلزلة قيامت حادثة بزرگى است آن روز را
كه ببينند ،هـر شـيـر دهندهاى شيرخوارهاش را از ياد ببرد و هر آبستنى بار خود را بر
زمين گذارد و مردم را چون مستان بينى حال آن كه مست نيستند ،بلكه عذاب خدا شديد
است.1
فعاليت
شاگردان آیات قرآنی متن را درست قرائت نموده و عالیم رستاخیز را در گروپها از
آیات پیدا نموده و درباره آن بحث کنند.

KU

ارزشيابي

 .1چگونه صحنه معاد را در گياهان هر سال میبينيم؟
 .2ظهور حادثه قيامت با چه حوادثی همراه است؟ چهار مورد آنرا ذکر نماييد.
 .3چهار نام از نامهای قيامت را ذکر نماييد.
 .4نامهای قيامت چه اطالعاتي از آن عالم در اختيار ما میگذارد؟


AC


کارخانهگی

با استفاده از قرآن ترجمهدار تعداد ده آيه که در مورد نشانههای رستاخيز میباشد را
يافته و در صنف بخوانيد.


مَْل حَ
َ .1ي ْوَم َت َر ْوَنهَا َت ْذه ُ
َّاس ُس َكا َرى َو َما ُه ْم
َما أَ ْر َض َع ْ
مَْلهَا َوَت َرى الن َ
ت َوَت َض ُع ُك ُّل َذ ِ
َل ُك ُّل ُم ْر ِض َعٍة ع َّ
ات ح ٍ
ب ُس َكا َرى َوَل ِك َّن ع َ
هَِّ َش ِدي ٌد .احلج2/
اب الل
َذ َ
ِ
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بخش فقه
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درس دوازدهم

هدف :شناخت اهمیت روزه
پرسشها
 .1روزه چیست؟
 .2روزه گرفتن چه فوایدی دارد؟

اهمیت روزه

KU

روزه در لغت به معنی «خود داری»
و «امساک» است و در دین به مفهوم
خودداری کردن از بعضی امور ،در زمانی
خاص و با شرایطی ویژه ،که به منظور
عبادت خداوند متعال انجام شود .خداوند
سبـــــحان روزه را بر اهل ایمان واجب
ساخته.
ين آَ َمنُوا ُكتِ َب عَ
الصيَاُم َك َما
(َيا أَُّيهَا َّال ِذ َ
َليْ ُك ُم ِّ
ين ِم ْن َقبِْل ُ
ُكتِ َب عَ
ــك ْم َل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن؛
َلى َّال ِذ َ

AC

اى كسانى كه ايمان آوردهايد روزه بر شما مقرر شده است همان گونه كه بر كسانى كه پيش از شما
1
[بودند] مقرر شده بود باشد كه پرهيزگارى كنيد)

روزه :یک نوع خودداری و امساک از مبطالتی معین است که با نیت خاص عبادت
انجام شود.
نماز و روزه ازجمله عبادتهایی هستند که در تمامی ادیان الهی وجود داشته و بر
انجام آن سفارش شده است؛ از جمله روزه که پیدایش آن از زمان حضرت آدم بوده
و تا حال در بین ادیان الهی و به طور اخص در دین مقدس اسالم ادا میگردد .حضرت
امام محمد باقر در این مورد میفرماید:
«همواره روزه در ماه مبارک واجب بوده و این وجوب فقط برای انبیاء ،مقرر بوده و
برای امت آنان روزه در غیر رمضان واجب بوده است .ولی امت محمد مورد لطف
ویژه خدا ،واقع گشته و از این حیث در ردیف انبیا قرار گرفتهاند».2
از سخن امام محمد باقر میتوان چنین نتیجه گرفت که فریضة روزه همواره در






 .1آیه ( )183سوره بقره
 .2حر عاملی ،وسايل الشيعه ،اننشارات موسسةال البيت ج  ،7قم1409 ،هـﻖ ،ص .172
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میان امتهای پیشین وجود داشته واما برای امت پیامبر خاتم با نوعی برتری واجب
شده و آن هم وجوب ادای این فریضه در ماه مبارک رمضان میباشد.
عالوه بر این ،دالیل دیگری وجود دارد که نشان دهندة اهمیت این فریضه میباشد از
آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:


1 .1خداوند برای روزه ،قضا وکفارهای قرار داده که نشان دهندة اهمیت توجه به انجام این

فریضه میباشد به ویژه کفارة جمع که در درسهای آینده به آن اشاره خواهد شد.

2 .2خواب انسان روزهدار هم عبادت به شما میرود چنانکه پیامبر اکرم میفرماید:
«...اَْنفاسم فيه تسبيح و نومم فيه عباده؛...نفس کشیدن شما در این ماه تسبیح خداوند
است و خواب شما عبادت»1.
3 .3فرا رسیدن ماه رمضان و ادای فریضة روزه باعث میشود تا مردم در مساجد و
مراکز دینی جمع شوند و به انجام جمعی عبادات بپردازند که این تجمع ،باعث تحکیم
روحیه وحدت و همبستگی در بین آنان میشود.
4 .4روزة ماه مبارک رمضان ،سپری در مقابل آتش جهنـــم است؛ چنانکه حضرت امام صادق
میفرماید:
«الصوم جنه من النار و الصدقه تذهب بالخطيئه؛ روزه سپری در مقابل آتش جهنم است
2
وصدقه از بین برندة گناهان».
5 .5فرشتگان ،حافظ و دعاگوی روزهداران هستند حضرت امام رضا در این مورد
میفرماید« :خدا مالئکههای بیشماری را برگماشت تا روزهداران را حراست نمایند و در
3
حق مردان و زنان روزهدار دعا کنند».
6 .6سعی و تالش اولیاء و پیامبران الهی به روزهداری ،نشان دیگری از اهمیت این
عبادت میباشد.




KU
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همانطور که بیان شد برای اهمیت روزه دالیل بسیاری وجود دارد که به گوشهای از آن اشاره

گردید .بنابراین وظیفة ما به عنوان یک فرد مسلمان این است که به اعتقادات دینی خود پایبند
بوده و این فریضة شریف را گرامی بداریم و بر آن مواظبت و مداومت نماییم تا هم از فواید

جسمی و روحی آن بهرهمند گردیم و هم از توجه و عنایت خداوند متعال مستفید شویم.
 .1منبع قبل ،ج ، 10ص 313
 .2ثقه االسالم کلينی،اصول کافی،انتشارات دار الکتب االسالميه،ج ،2تهران ،1365
( .3وسایل الشیعه؛ ج ،7ص)296
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فعاليت
شاگردان گروهبندی شده در مورد اهمیت روزه با یکدیگر گفتگو کنند سپس یک نفر
از هر گروه خالصة نظریات را بیان کند.
ارزشيابي

 .1روزه را تعریف کنید؟
 .2دو مورد از دالیل اهمیت روزه را بیان کنید.
 .3روزه  ...در مقابل آتش جهنم است.
کارخانهگی

AC
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با کمک قران و کتب حدیثی ،یک آیت یا حدیث در مورد روزه بنویسید.

30

درس سیزدهم

فواید روزه

هدف :آشنایی با تأثیرات و فواید روزه
پرسشها:
 .1روزه چه تأثیری بر زندگی افراد دارد؟
 .2آیا روزهگرفتن تغییری در میزان ارادة شما ایجاد میکند؟


رمضان فرا میرسد و شمیم خوش عبادت هوای دلمان را معطر میسازد ،روح طراوت
میگیرد و دل وسعت مییابد .فضای معنویت و سلوک و تقرب به سوی او بوجود میآید.
او که آفریدگار جهان است و خالق کون و مکان.
روزه ،زکات جسم است و صفای روح؛ پس باید این زکات را به بهترین نحو و
شایستهترین شکل پرداخت کرد .روزه فریضهای است که عالوه بر پاداش معنوی ،تأثیراتی
را نیز بر جسم ،روح و روان ،زندگی فردی و اجتماعی افراد روزهدار دارد که در این درس
به گوشههایی از آن اشاره خواهیم کرد.
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الف :جسمی

ب :روحی
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تأثیرات روزه

ج :زندگی فردی

الف :تأثیر جسمی

د :زندگی
اجتماعی

حضرت رسول اکرم میفرماید « :هرچیزی زکاتی دارد و زکات بدن ،روزه گرفتن
است »1بنابر کالم حضرت رسول ،روزه ،زکات جسم است و از آنجا که پرداخت زکات
مال باعث خیر و برکت مال میشود پرداخت زکات جسم (روزه) نیز باعث خیر و سالمتی 
«صوموا
برای بدن شخص روزهدار میگردد .از حضرت رسول نقل شده است که ُ
َت ِصحوا»؛ «روزه بگیرید تا سالمت بمانید »2.بنابراین عالوه بر اینکه روزه ،به عنوان یک


 .1ثقه االسالم ،اصول الکافی ،ج ،4ص62
 .2محدث نوری ،مستدرک الوسايل ،انتشارات موسسهآلالبيت ،ج ،7قم ،1408ص ،523
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عبادت ،از اجر و پاداش معنوی برخوردار است باعث تضمین سالمتـــی جسم انسان نیز
میباشد و امروزه بسیاری از پزشکان مسلمان و غیر مسلمان ،به روزه به عنوان یک عامل
بسیار مهم در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماریها مینگرند.


روزه تأثیرات جسمی زیر را در پی دارد

KU

روزه
باعث تنظیم
فشار و
چربی خون
میشود.

روزه
از بین برنده
چاقی و
وزن اضافی
است.

روزه
خواب
انسان را
تنظیم کرده
کاهش
میدهد.

روزه
باعث کم
شدن
تحریکات
          شهوانی
میشود.

روزه
گرفتن
کار معده
را بهبود
میبخشد.

روزه
باعث دفع
سموم بدن
میشود.

ب :تأثیر روحی و روانی

AC

چنانکه در بخش تأثیر جسمی اشاره شده روزه گـرفتن باعث صحت و سالمتی بدن
میشود و بدن سالم ،روحیه و شخصیت استوار و سالمی را شکل میدهد بنابراین افرادی
که به عبادات خود توجه خاص داشته همواره به یاد خداوند متعال هستند از روحیات
بهتری نسبت به افراد غیر معتقد برخوردارند .از آنجاییکه روزه ویژگیهای خاص خود را
دارد تأثیرات روحی و روانی خاصی را هم برای شخص روزهدار در پی دارد.
تاثیرات روحی و روانی
روزه

اقزایش
تقوا و
پرهیزکاری

تقویت
اراده

افزایش
نور
معرفت
وشناخت
نسبت به
خداوند

دوری
از تجمل
گرایی

افزایش
صبر در
برابر
سختیها

افزایش
تقویت
رافت
روحیه و
قلب
آرامش
روحی وکمک به
دیگران

تقویت
عفو و
گذشت
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ج :تأثیر بر زندگی فردی

آنچه که در فوق ،به عنوان تأثیرات جسمی و روحی یاد شد عواملی هستند که با وجود
آنها ،شخص روزهدار ،زندگی مؤفق و سالمی خواهد داشت ،چرا که جسم و روح سالم
به انسان توانایی خوب اندیشیدن ،خوب برنامهریزی کردن و خــــــوب عمل کردن را
میدهد و به همین خاطر روزهدار حقیقی ،همیشه ،از زندگی خود احساس رضایت نموده
و لذت میبرد.

تأثیر بر زندگی فردی



د -تأثیر بر زندگی اجتماعی

AC
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داشتن برنامهریزی موفق برای زندگی.غنیمت شمردن فرصتها به دلیل از بین رفتن کسالت و کاهلی.پایین آمدن سطح توقعات ،بدلیل نادیده گرفتن مادیات.مالطفت و نرمی بهجای خشونت و قساوت در زندگی شخص قرار میگیرد.افراد روزهدار به دلیل تمرین صبر ،از قدرت عفو و گذشت باالیی برخوردارمیشوند که در زندگی آنها کارآمد خواهد بود.

هنگامی که ماه رمضان فرا میرسد آمار جرمها و تخلفات اجتماعی در کشورهای
اسالمی ،به میزان قابل توجهی کاهش مییابد و این خود نشاندهندة این مسأله است که
روزه یک عامل بازدارنده و ممانعت کننده از ارتکاب جرایم میباشد به گونهای که در این
ماه افراد روزهدار ،هم در مورد خود و هم درمورد اطرافیان توجه الزم را دارند که از بروز
تخلفات و جرایم و گناهان خرد و کالن جلوگیری نمایند .چراکه این ماه ،ماه خودسازی
است و خودسازی باعث اصالح فرد و خانواده او خواهد شد و این خانوادهها جامعة
اسالمی ما را تشکیل میدهند پس باید به این مساله توجه ویژه شود.

تأثیر بر زندگی اجتماعی

 .1روزه گرفتن و تحمل و صبر در برابر گرسنگی و تشنگی باعث آگاهی از احوال
نیازمندان و فقیران جامعه میشود و عاملی برای کمک و دستگیری از ایشان.
 .2چنانچه گفته شد روزه گرفتن روح را لطیف کرده قساوت قلب را از بین میبرد
بنابراین افراد روزهدار در یک جامعه ،همواره به فکر کمک و مساعدت یکدیگر بوده
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بهجای خشم و غضب ،مهر و عطوفت را به یکدیگر هدیه مینمایند.
 .3از آنجا که در ماه روزه (رمضان) همة اقشار جامعه در یک سطح قرار گرفته و همه
یک عبادت و یک امتحان را تجربه میکنند بنابراین روحیة عدالتخواهی و عدالتگرایی
در بین اقشار مختلف جامعه برقرار میشود.
 .4تجمع روزهداران ،در این ماه و برای انجام مراسم عبادی چون دعا و نیایش در
مساجد باعث تقویت روحیه اتحاد و همبستگی میان مسلمانان میگردد.
فعاليت

ارزشيابي

KU

شاگردان گروهبندی شده در مورد تأثیرات روزه در زندگی فردی و اجتماعی با یکدیگر
بحث و گفتگو نمایند سپس یک نفر از هر گروه نتیجه را برای صنف بیان نماید.
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 .1روزه ،زکات  ...است.
 .2دو نمونه از تأثیرات روزه بر جسم را بیان کنید.
 .3روزه گرفتن کدام یک از موارد زیر را زیاد و کدام را کم میکند؟
د) قدرت عفو وگذشت
ج) قساوت قلب
ب)صبر
 .4الف) تقوی


کارخانهگی

 .1احساس خود را به هنگام افطار ماه رمضان در  5سطر بنویسید.
 .2ترجمة احادیث درس را حفظ نمایید.
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درس چهاردهم

شرایط وجوب روزه

هدف :آشنایی با شرایط واجب شدن روزه
پرسش ها

 .1آیا میدانید شرایط تکلیف چیست؟
 .2روزهگرفتن بر چه کسانی واجب نیست؟
 .3به نظر شما روزه بر چه کسانی واجب است؟
 .4چه شرایطی برای واجب شدن روزه وجود دارد؟

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


KU


الف -بلوغ

AC

شرایط تکلیف
الف -بلوغ
ب – عقل
ج  -قدرت و توانایی

اولین شرط از شرایط تکلیف بلوغ است .بلوغ در لغت به معنی رسیدن است و در
اصطالح به افرادی گفته میشود که به شرایطی خاص رسیده باشند به طور مثال کامل
شدن نه سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران از جمله شرایط تکلیف
است و برخی شرایط دیگر.
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♦ شرایط و نشانههای بلوغ

پسران

روییدن موی در
صورت

خشن شدن صدا

احتالم

خشن شدن صدا

دختران
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 9سال تمام قمری

ب -عقل

عادت ماهیانه

تغییرات جسمی





ج -قدرت و توانایی
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عاقل بودن یکی دیگر از شرایط مکلفشدن برای انجام تکالیف عبادی است و چنانچه
شخصی دیوانه باشد چون از دیدگاه عقالنی ،دچار نقصان است و شرط مذکور را دارا
نیست از انجام تکالیف دینی هم معاف میشود مگر آنکه دیوانه ،عاقل شود که در این
صورت دیگر شامل آن حکم نمیشود.
قدرت وتوانایی نیز یکی دیگر از شرایط مک َّلف شدن است .خداوند هیچ کس را خارج
ازقدرت و تواناییاش وظیفه و تکلیف نمیدهد .بنابراین کسانیکه از نظر جسمی ،ضعیف و
ناتوان بوده ویا بیماری ،دامنگیر آنها باشد از انجام بعضی از تکالیف عبادی ،همچون روزه که
توانایی خاصی را میطلبد معذور هستند اگر چه که اعمال نیک افراد همیشه مورد لطف و پاداش
الهی قرار میگیرد لیکن عدم انجام برخی از تکالیف به دلیل کمی سن یا ضعف و ناتوانی جسمی
و روحی (دیوانگی) موجب عذاب نخواهد شد چرا که پروردگار مهربان ،خود چنین افرادی را
از انجام تمام یا برخی از تکالیف معاف نموده است.

روزه بر چه کسانی واجب نیست؟
 .1کسانی که به سن تکلیف نرسیده باشند؛ مثل اطفال.
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 .2کسانیکه شرط عقل را دارا نباشند؛ مثل افراد دیوانه (مجنون).
 .3کسانیکه قدرت و توانایی روزهگرفتن را نداشته باشند مانند افراد ذیل:
الف :کسانیکه بیماری خاصی داشته باشند و با روزهگرفتن به سختی و ضرری دچار
شوند .مثل بیماریی که شخص را دچار تشنگی شدید و بیش از حد نماید.
ب :زنی که وضع حملش نزدیک است و روزه برای او و حملش ضرر دارد.
ج :زنی که طفل شیرخوار دارد و شیر او کم است و روزه برای او و طفلش ضرر دارد.
د :افراد پیر و سالخوردهای که توانایی و قدرت روزه گرفتن را ندارند.
 .4کسی که عذر شرعی دارد

زن در حالت حیض یا نفاس.
شخص مسافر در حال سفر.

از میان شرایط ذکر شده که به سبب آنها تکلیف وجوب روزه برداشته میشود.
برخی قضا و کفاره ندارد مثل روزه نگرفتن دیوانه و طفل.
همچنین برای برخی دیگر ،تنها قضای روزه واجب میشود مثل مسافری که از روی
ضرورت سفر کرده است.
برای بعضی از موارد نیز تنها فدیه روزه واجب میشود مثل افراد سالخورده.
با توجه به آنچه گفته شده فقط افراد دیوانه و اطفال از گرفتن روزه معذور هستند و
بقیه افراد در صورت دالیل ذکر شده باید بعدا ً قضا یا کفاره و یا هر دو را بجا آورند.
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AC

فعاليت

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

 .1شرایط تکلیف عبارت اند از  ...و  ...و ...
 .2سن تکلیف برای دختران  ...و برای پسران  ...تمام قمری میباشد.
 .3آیا روزه بر شخص دیوانه واجب است با ذکر دلیل پاسخ دهید؟


کارخانهگی
شرایط تکلیف را به شکل چارت ترسیم نموده برای صنف آماده نمایید.
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درس پانزدهم

اقسام روزه ()1

هدف :آشنایی شاگردان با اقسام روزه
پرسشها
 .1آیا میدانید روزههای واجب کدامند؟
 .2چه روزههایی حرام میباشد؟

روزه نیز همانند نماز ،اقسام مختلفی دارد که میتوانیم آن را طبق آنچه که گفته شد به
اقسام واجب ،حرام ،مکروه ،و مستحب تقسیمبندی نماییم.

روزههای
واجب

روزههای واجب

روزههای
حرام

AC
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اقسام
روزه

روزههای
مستحب

روزههای
مکروه

تعریف :روزههایی که ادای آن بر هر فرد مسلمان مک ّلف طبق شرایط گفته شده الزامی
است .این روزهها عبارت هستند از:
 -1روزة ماه مبارک رمضان
 -2روزة قضا
 -3روزة کفاره
 -4روزة استیجاری
روزههای واجب:
 -5روزة روز سوم اعتکاف
 -6روزة بدل قربانی
 -7روزة نذر
 -8روزة قضای پدر
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توضیح:
1.1روزة ماه مبارک رمضان :این بر هر فــــــرد مسلمان مکلف واجب است و
میبایست در ماه مبارک رمضان ادا نماید.

2.2روزة قضا :چنانچه روزهدار ،روزة واجب خود را به دالیلی بهجا نیاورده باشد

قضای آن واجب است مگر اینکه در شرع مقدس عدم توانایی او پذیرفته شده باشد ،مانند
افراد بسیارپیر که به هیچ وجه توانایی گرفتن روزه را ندارند و بعدا ً هم از انجام قضای آن
ناتوان خواهند بود باید کفاره روزه را پرداخت نمایند.
3.3روزة کفاره :گاهی شخص ،روزه را عمدا ً ترک میکند و یا کاری را انجام

میدهد که باعث باطل شدن روزه میگــــردد در چنین شرایطــی عالوه بر قضای روزه




میبایست کفارة روزه هم پرداخت شود که یکی از موارد کفاره ،دو ماه روزه گرفتن است
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که باید یک ماه آن پیدرپی باشد و یک روز از ماه بعد هم به آن متصل شود اما روزة بقیة

روزها در صورت پیدرپی نبودن ،صحیح میباشد.


4.4روزة استیجاری :هر مسلمانی باید قضای روزههایی را که بر عهده دارد خود،

در زمان حیات خویش بهجا آورد اما چنانچه شخصی فوت نماید در حالیکه قضای
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روزههای خود را بهجا نیاورده باشد .بازماندگان او میتوانند برای انجام قضای روزههای
میت ،مبلغی را به شخص دیگری پرداخت کنند تا او در بدل مزد دریافت شده روزههای
شخص میت را بجایش قضا کند.

5.5روزة روز سوم اعتکاف برای شخص اعتکاف کننده :اعتکاف به معنی ماندن

در مسجد جامع یا یکی از مساجد (مسجدالحرام ،مسجد النبی ،مسجد کوفه ،مسجدبصره)

به قصد قربت و رضای پروردگار میباشد .اعتکاف باید حد اقل سه روز باشد و کمتر از


آن صحیح نیست همچنین روزهگرفتن در ایام اعتکاف جزو شرایط اصلی اعتکاف است
به ویژه روزة روز سوم اعتکاف که باید ادا شود.

6.6روزة بدل قربانی حج :هر حاجی باید در روز دهم ذیحجه (عید قربان) یک

قربانی نماید .حال اگر حاجی در هیچ صورتی ،توانایی انجام قربانی را نداشته باشد باید

بهجای قربانی« ،ده روز» روزه بگیرد که انجام روزهها به ترتیب زیر میباشد.
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روزههای بدل قربانی حج

 1-1سه روز اول از ده روز ،باید در زمان حضور حاجی در
مکه ،و بعد از سیزدهم ماه ذیحجه انجام شود.
ً
 2-2هفت روز باقیمانده را حاجی میتواند بعدا بهجا
آورد.


7 .7روزهای که به سبب نذر واجب میشود :اگر شخصی ،از طریق نذر ،گرفتن
روزهای را بر عهده بگیرد آن روزه بر شخص واجب میشود و باید ادا نماید و چنانچه
روز مشخص و معینی را قصد کرده باید در همان زمان مشخص شده ادا گـــــردد در
غیر این صورت قضا میشود.
8 .8روزة قضای پدر بر پسر بزرگتر :در صورت فوت پدر ،بهجا آوردن روزة
قضای او بر عهدة پسر بزرگتر است و این روزه نیز جزو روزههای واجب برای پسر
بزرگتر محسوب میشود.
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روزههای حرام:

تعریف :روزههایی که ترک ان شود.

واجب و انجامش عذاب دارد:

AC

1-1روزة عید فطر و عید قربان.
 2-2روزة نذری که به خاطر انجام معصیتی گرفته
شود.
 3-3روزة آخر شعبان که به نیت اول رمضان گرفته

 4-4روزة وصال.
 5-5روزة مستحبی فرزند که سبب اذیت و آزار
والدین شود.
 6-6روزة ایام تشریق.
 7-7روزة سکوت.

♦توضیح:
1 .1چنانچه روزهدار ،دو روز پیدرپی را روزه بگیرد بدون آنکه در بین این دو
روز یکی از مبطالت روزه را انجام داده باشد آن روزه را روزه وصال میگویند چراکه دو
روزه به هم متصل شده و این نوع روزه حرام میباشد.
2 .2چنانچه پدر و مادر ،فرزند را از گرفتن روزة مستحبی منع کنند و این کار آنها
به خاطر شفقت ایشان نسبت به فرزند باشد و یا اینکه فرزند روزة مستحبی بگیرد و به
خاطر روزة او ،پدر و مادر به سختی و ناراحتی گرفتار شوند ،این روزة مستحبی فرزند
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حرام میباشد .چرا که باعث نا رضایتی والدین و مشقت ایشان است.
3 .3در روزههای مستحبی که زن بهجا میآورد رضایت شوهر الزم است چرا که
امکان دارد با حقوق شوهر تعارض داشته باشد بنابراین اجازه شوهر برای روزه مستحبی
زن الزم و ضروری است.
4 .4روزة ایام تشریق :به روزههای یازدهم ،دوازدهم و سیزدهم ماه ذیحجه گفته
میشود که حاجی در منا حضور دارد و روزه در آن ایام برای حاجی حرام است.
5 .5روزة سکوت؛ به روزهای میگویند که به نیت صحبت نکردن با دیگران انجام
شود که گرفتن این روزه نیز حرام است.




فعاليت
ارزشيابي
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شاگردان در گروههای پنجنفره در مورد اقسام روزه گفتگو و بحث نمایند.

کارخانهگی
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 .1اقسام روزه را نام ببرید؟
 .2روزة وصال چیست؟
 .3روزة نذر جزو کدام یک از اقسام روزه است؟
د) مکروه
ج) مستحب
ب) حرام
الف) واجب
 .4وظیفة حاجیی که نمیتواند در حج قربانی کند چیست؟

درس را به شکل خالصه در کتابچههایتان بنویسید.
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درس شانزدهم

اقسام روزه ()2

هدف :شناخت انواع روزههای مستحب و مکروه
پرسشها
 .1آیا تا کنون روزه مستحبی گرفتهاید؟
 .2روزة مکروه به چه روزهای گفته میشود؟


روزههای مستحبی

تعریف :روزة مستحبی به روزهای گفته میشود که انجام آن ثواب دارد.
ما میتوانیم در تمام طول سال ،روزة مستحبی بگیریم مگر روزهایی که روزه گرفتن در
آن روزها واجب ،حرام و یا مکروه است .همچنین در مورد روزة مستحبی برخی از روزها
تأکید زیادتری شده و فضلیت بیشتری برای آن ذکر گردیده است که عبارت هستند از:
1 -1پنجشنبه و جمعه هر هفته؛
2 -2اولین چهارشنبه ،بعد از دهه اول هر ماه؛
3 -3روز مبعث ( 27رجب)؛
4 -4عید غدیر (16ذی حجه)؛
5 -5روز والدت پیامبر اکرم 17( ربیع االول)؛
6 -6روز اول تا نهم ذیحجه؛
روزههای مستحبی
7 -7تمام روزهای ماه رجب و شعبان؛
8 -8روز اول و سوم محرم؛
9 -9روز اول حمل (نوروز)؛
1010سیزدهم ،چهاردهم و پانزدهم هر ماه؛
1111روز بیست و پنجم و بیست و نهم ماه ذیقعده.
1212روز مباهله (بیست و چهارم ذیقعده)
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♦ روزههای مکروه

تعریف :روزة مکروه ،به روزهای گفته میشود که ترک آن مطلوب است.
انواع روزههای مکروه :
 -1روزة مستحبی مهمان بدون اجازة میزبان.
 -2روزة مستحبی مهمان با وجود نهی کردن میزبان.
 -3روزه مستحبی فرزند بدون اجازة پدر.
 -4روزة عاشورا (دهم ماه محرم).
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 -5روزة عرفه اگر باعث شود شخص روزهدار ،از بهجا آوردن دعاهای روز عرفه محروم بماند.

فعاليت
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 -6روزة روزی که شخص نمیداند آن روز عرفه است یا عید قربان.
♦چند حکم پیرامون اقسام روزه
1 .1اگر فرزند بدون اجازه والدین و پدر یا مادر روزة مستحبی بگیرد و در بین روز،
پدر یا مادر او را از ادامة روزه نهیکند ،چنانچه فرزند مخالفت کند و مخالفت او با
خواسته پدر یا مادر که از روی شفقت و دلسوزی آنان بوده باعث آزردگی خاطر ایشان
شود چنین روزهای حرام است و باید افطار نماید.
2 .2اگر انسان یقین پیدا کند که روزه گرفتن برای او ضرر داشته باعث ضرر و زیان
قابل توجهی به او خواهد شد و این مساله باعث ترس او شود .و این یقین او از نظر عقلی
صحیح باشد روزه ،بر او واجب نیست و چنانچه روزهگرفتن باعث هالکت یا نقص عضو
برای شخص روزهدار شود گرفتن آن روزه حرام است.
3 .3اگر کسی روزة مستحبی بگیرد و برادر مؤمنش ،او را به غذا دعوت کند مستحب
است دعوت او را قبول نموده و افطار نماید و واجب نیست آن را به اتمام برساند.
4 .4مستحب است روزهدار نماز مغرب و عشا را پیش از افطار کردن بخواند.

AC

شاگردان دو نفری در مورد روزههای مکروه و مستحب با یکدیگر گفتگو نمایند سپس
دربارة آن موضوع از یکدیگر پرسش نمایند.
ارزشيابي
 .1هر یک از روزههای زیر کدام نوع از اقسام روزه میباشد؟
الف .روزة مهمان بدون اجازة میزبان
ب .روزة مستحبی زن بدون رضایت شوهر
ج .روزة عید غدیر
 .2روزة روز والدت حضرت رسول اکرم جزو روزههای  ...میباشد
 .3به چه روزههای روزة مکروه گفته میشود؟
 .4اگر به هنگام روزة مستحبی مسلمانی ،شخص روزهدار را به غذا دعوت نماید چه
حکمی خواهد داشت؟
کارخانهگی






با مراجعه به اشخاص مطلع و امام جماعت مسجد محل خود یا کتابهای توضیح
المسایل چند حکم دیگر در مورد روزههای مستحب و مکروه پیدا نموده در کتابچههایتان
بنویسید.
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درس هفدهم

مبطالت روزه ()1

هدف :شناخت مبطالت روزه
پرسش
 .1آیا میدانید چه کارهایی روزه را باطل میکند؟
مبطالت (باطل کننده های) روزه مواردی هستند که آگاهی از آنها برای هر مسلمان
روزهداری الزامی است.
مبطالت روزه

 -2جماع.

 -3استمناء

 -7باقی ماندن
برجنابت و حیض و
نفاس تا اذان صبح

 -4دروغ بستن به خدا
و پیامبر و ائمه
اطهار

 -5رسانیدن
غبار به حلق.
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 -6داخل کردن
تمام سر در آب.
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 -1خوردن
وآشامیدن

 -8اماله کردن با
چیزهای روان

 -9قی کردن

توضیح

خوردن و آشامیدن

1.1اگر روزهدار عمدا ً چیزی بخورد و بیاشامد هر چند که غیرمعمول باشد مثل خاک
و نفت و یا معمول باشد مثل نان و آب ،روزهاش باطل میشود.


2 .2اگر روزهدار به خاطر فراموشی چیزی بخورد یا بیاشامد روزهاش باطل نمیشود.

3 .3فرو بردن آبدهان روزه را باطل نمیکند.
4 .4فرو بردن چیزی که الی دندان روزهدار مانده ،روزه را باطل میکند.
5 .5فرو بردن خلط سرو سینه (اگرکه به فضای دهان رسیده باشد) باعث ابطال روزه
میشود.
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6 .6اگر روزهدار به قدری دچار ضعف شود کـــه بــرای او خطر جانی پیش آید
میتواند روزه خود را بشکند.
 7.7چنانچه روزه باعث تشنگی شدید و غیر قابل تحملی برای شخص گردد و
خطری را برای او ایجاد نماید میتواند به میزان رفع خطر آب بیاشامد.

رساندن غبار غلیظ به حلق

 1 .1اگر روزهدار غبار غلیظی را به حلق برساند روزهاش باطل میشود؛ غبار مواد
خوراکی باشد مثل آرد یا غیرخوراکی باشد مثل خاک و دود.
 غبار غلیظ نباشد؛ غبار به حلق روزهدار نرسد؛ غبار بیاختیار به حلق روزهدار برسد؛ .2در این موارد روزه باطل نمیشود:
 -روزهدار نداند و یا فراموش کند که روزهدارد.
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دروغ بستن به خدا ،پیغمبر و ائمه اطهار

♦دروغ بستن از روی عمد ،به خداوند ،پیغمبر اکرم و ائمه اطهار در تمام
حاالت زیر موجب باطل شدن روزه میشود.
 .1با لفظ صریح باشد یا با کنایه.
 .2با گفتن ،نوشتن یا اشارهکردن و یا هر کار دیگری که نشان دهندة نسبت دادن
دروغی باشد.
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داخل کردن تمام سر در آب

♦چنانچه روزهدار تمام سر را عمدا ً در آب داخل کند روزهاش باطل میشود 1اگرچه
که بقیه بدن او از آب خارج باشد.
♦در این موارد روزه باطل نمیشود:
 .1اگر بیاختیار در آب بیافتد.
 .2اگر نصف سر را یکبار و نصف دیگر را بار دیگر در آب داخل کند؛
 .3شخص دیگری سر او را به زور در آب داخل کند؛
 .4اگر روزهدار شک داشته باشد که تمام سر در آب داخل شده یا نه؟

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

 .1به جز آیتاهلل سيستاني که براي فرو بردن تمام سر در آب کراهت شديد را ذکر میکند بقيه مراجع اين کار را باعث ابطال
روزه میدانند .ر .ک .رساله عمليه ايشان ص 213
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 .2استعمال شیاف برای معالجه اشکال ندارد.
قی کردن

 .1چنانچه روزهدار عمدا ً «قی» کند روزهاش باطل میشود.
 .2در صورتی که روزهدار بیاختیار و سهوا ً «قی» کند روزهاش باطل نمیگردد.

استمناء
 .1اگر روزهدار استمناء کند (یعنی باخود کاری کند که از او منی خارج شود) روزهاش باطل
میشود.

 .2اگر بیاختیار از شخص روزهدار منی خارج شود؛ مث ً
ال در خواب جنب شود .روزهاش باطل
نمیشود.
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باقی ماندن بر جنابت ،حیض و نفاس تا اذان صبح

 .1در روزة ماه رمضان ،اگر زن که غسل حیض ،نفاس و یا جنابت بر عهده دارد غسل را انجام
ندهد و چنانچه وظیفهاش تیمم باشد تیمم را هم انجام ندهد ،روزهاش باطل میشود.

فعاليت

ارزشيابي
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شاگردان گروهبندی شده دربارة مبطالت روزه با یکدیگر صحبت نمایید و از هر گروه یک
نفر درس را به صورت خالصه ارایه کند.
 .1ترجمه آیه  48سوره مائده را بنویسید؟
 .2مبطالت روزه را نام ببرید؟
 .3در کدام یک از موارد زیر روزه باطل میشود و در کدام مورد روزه صحیح است؟
الف) عمدا به خداوند دروغی را نسبت دهد
ب) غباری که بیاختیار به حلق روزهدار برسد
ج) به خاطر فراموشی تمام سر را در آب داخل نماید.

کارخانهگی
با کمک امام جماعت مسجد محل خود و یا رسالههای عملیه مراجع ،احکام دیگری را در
باره مبطالت روزه استخراج نموده در کتابچههایتان بنویسید.
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درس هجدهم

مبطالت روزه()2

هدف :شناخت احکام مبطالت روزه و آنچه برای روزه کراهت دارد.
پرسش :چه چیزهای برای روزه کراهت دارد؟

♦ برخی از احکام مبطالت روزه

1 -1اگر روزهدار عمدا ً و با اختیار ،کاری را که موجب باطل شدن روزه میشود
انجام دهد روزهاش باطل میشود.
2 -2اگر یکی از مبطالت روزه سهوا ً و یا بدون اختیـــار انجام شود روزه باطل
نمیشود.
3 -3چنانچه شخصی سهوا ً یکی از مبطالت روزه را انجام دهد و با تصور اینکه
روزهاش باطل شده یکی دیگر از مبطالت روزه را عمدا ً انجام دهــد ،روزهاش باطل
1
میشود.
4 -4روزهدار نباید بهجایی برود که میداند چیزی در گلویش میریزند یا مجبورش
میکنند که خودش ،روزهاش را باطل کند .در این صورت اگر در موقعیت اجبار قرار گیرد
2
روزهاش باطل خواهد شد.
5 -5چنانچه روزهدار بهجایی که میداند او را به انجام مبطالت روزه وادار میکنند
برود و چنین نشود ،روزهاش صحیح است.
آنچه گفته شد احکامی کلی در مورد مبطالت روزه بود اما به جز مبطالت (باطل کننده
ها) که باعث ابطال روزه میشوند امور دیگری هم وجود دارد که انجام آنها گرچه باعث
باطل شدن روزه نمیشود اما انجام ندادن آن بهتر است.
ازآنجاییکه همة ما مسلمانان دوست میداریم که عبادت ما مورد قبول درگاه حق قرار
گیرد و رضایت خداوند متعال را جلب نماید پس میکوشیم تا عبادات خود را به بهترین
شکل انجام دهیم و اموری چون اعمال مستحب که باعث نیکو شدن عبادات میشود را
نیز انجام دهیم تا اعمال عبادی ما هرچه زیباتر و پسندیدهتر باشد بنابراین ازکارهایی که
باعث شود زیبایی اعمال عبادی ما از بین برود یا از فضلیـت آن کاسته شود خودداری
مینماییم که از آن جمله میتوانیم به مکروهات اشاره نماییم.
آنچه برای روزه کراهت دارد:
 .1دوا ریختن در چشم در صورتی که مزه یا بوی آن دارو به حلق برسد.
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 .1ر .ک .توضيح المسايل مراجع ،ج ،1ص924
 .2همان منبع

47

 .2سرمه کشیدن در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد.
 .3انجام هرکاری که باعث ضعف بدن شود مانند خون گرفتن و حمام کردن.
 .4بوکردن گیاهان معطر و استعمال نسوار در بینی صورتی که نداند به حلق میرسد
یا نه.
 .5ترکردن لباس بر تن و مسواک کردن با چوب تر.
 .6استعمال شیاف و نشستن در آب برای خانمها.
 .7کشیدن دندان و هرکاری که بواسطة آن از دندان خون بیاید.
 .8هرکاری که امکان داشته باشد باعث تحریک شهوت شود.


فعاليت

ارزشيابي
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شاگردان گروهبندی شده ،چارت مکروههات روزه را ترسیم نمایند تا بهترین چارتها
در صنف معرفی گردد.

 .1حکم موارد ذیل چیست؟
الف -شخصی در ماه رمضان زیر آفتاب سوزان پیادهروی میکند به هیچ سایه و جای سرد
و خنکی دسترسی ندارد از تشنگی زیاد حالت غش به او دست میدهد؟
ب -میدانید که برخی از دوستان شما به روزه پایبند نیستند و دیــگران را هــم مانــع
میشوند؛ درصورتی که با وجود داشتن روزة واجب در جمع آنان حاضر شوید و آنها
شما را ازگرفتن روزه مانع شوند.
 .2حکم هر یک از مسایل زیر را بگویید؟ (مکروه ،باطل ،اشکال ندارد).
الف -کشیدن دندان در حال روزه.
ب -نگاه کردن فیلمها و یا صحنههایی که ممکن است محرک شهوت باشد.
ج -چنانچه نسوار در بینی استفاده شود و به حلق برسد.
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tp 1.0



کارخانهگی
 .1درس را در  5سطر خالصه کنید.
 .2چند مورد دیگر از مکروههات روزه را با کمک امام جماعت مسجد و یا توضیح
المسایل بنویسید.
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درس نوزدهم

روزة مسافر

هدف :آشنایی با احکام روزة مسافر
پرسشها
 .1آیا تاکنون در ماه مبارک رمضان به سفر رفتهاید؟
 .2آیا احکام روزة مسافر را میدانید؟
دین اسالم به عنوان کاملترین دین ،همواره به تمام زوایای زندگی انسان توجه داشته
و برای شرایط مختلف ،احکام و دستور العملهای دینی و شرعی مناسب آن را ارائه نموده
است؛ که از آن جمله میتوان به احکامی که برای عبادات شخص مسافر بیان شده ،اشاره
نمود.
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روزة مسافر :مسافری که نمازهای چهاررکعتی را شکسته (دو رکعتی) میخواند،
نمیتواند روزه بگیرد؛ و باید آن را قضا نماید؛ اما چنانچه نمازها را تمام میخواند باید
روزههایش را هم بهجا آورد.
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مسافر با وجود هشت شرط ،باید روزه را افطار نماید؟

شرایط هشتگانه
 .1سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعی نباشد.
 .2از اول قصد هشت فرسخ را داشته باشد.
 .3در بین راه از قصد خود بر نگردد.
 .4در بین راه از وطن خود عبور نکند.
 .5برای کار حرام سفر نکند.
 .6بیابانگرد(کوچی) نباشد.
 .7شغل او سفر نباشد.
 .8از حد ترخص بگذرد.
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احکام روزة مسافر هنگام ورود و خروج از وطن

هنگام ورود به وطن یا
جایی که ده روز میماند.

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

قبلازظهر

هنگام خروج از
وطن

چنانچه مسافر بعدازظهر به وطنش یا جایی که قصد
دارد ده روز بماند وارد شود روزهاش باطل است و باید
قضای آن روز را بهجا آورد.

هنگامی که
مسافر به حد ترخص
میرسد:

اگراز شب نیت سفرداشته ،باید روزه را

باطل کند و بعدا قضای ان را بهجا آورد.

AC

قبلازظهر
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بعدازظهر

تا زمان ورود به وطن کاری را
که باعث ابطال روزه میشود انجام داده
بنابراین روزة آن روز ،واجب نیست و
باید بعدا ً قضای آن را بهجا آورد.

اگر از قبل نیت سفر نداشته ،روزه
را تمام کرده بعدا ً قضا کند.

اگر قبل از حد ترخص کاری را کـــه باعث ابطال روزه
میشود انجام داده باشد باید روزه آن روز را قضا نماید و کفاره
بدهد.
بعدازظهر

روزهاش صحیح است و نباید آن را باطل کند و قضا ندارد.

احکام روزة مسافر:
 .1مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد در صورتیکه برای گریختن از روزه نباشد.
 .2چنانچه مسافرت در ماه رمضان به خاطر حج ،عمره و یا ضرورتی باشد ،اشکال
ندارد.
 .3اگرغیر از روزة رمضان ،روزة دیگری مثل روزة اجارهای و یا روزة روز سوم از ایام
اعتکاف برشخص واجب باشد ،نمیتواند در آن روز مسافرت نماید .اما چنانچه در سفر
باشد (در صورت امکان) باید قصد اقامت ده روزه نموده روزه را بهجا آورد.
50
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 .4بنابر احتیاط واجب ،برای روزهای که به خاطر قسم یا عهد واجب شده باید از
مسافرت صرف نظر شود و اگر شخص در سفر است باید قصد اقامت ده روزه نماید.
 .5کسی که یک روز معین را به عنوان روزة مستحبی نذر کرده چنانچه سفری پیش
آید و یا اینکه در سفر باشد باید روزه را بهجا آورد.
 .6چنانچه شخصی نذر کند که روزة مستحبی بگیرد اما روز آن را معین نکند نمیتواند
روزه را در سفر بهجا آورد.
 .7مسافر میتواند برای طلب حاجت خود ،سه روز را در مدینه منوره روزة مستحبی
بگیرد و بهتر آن است که روزهای چهارشنبه ،پنجشنبه و جمعه باشد.
 .8کسی که نمیداند روزة مسافر طبق شرایط گفته شده باطل است چنانچه در بین
روزه ،مسأله را بفهمد ،روزهاش باطل میشود و اگر تا پایان روز متوجه نشود روزهاش
صحیح است.
 .91 -1اگر مسافر پیشازظهر به وطن یا جایی که قصد دارد ده روز بماند برسد و
کاری را که باعث باطل شدن روزه میشود انجام داده باشد مستحب است که آن اعمال
1
باطل کننده روزه را تکرار ننماید.
فعاليت

ارزشيابي

AC

شاگردان در گروههای  4نفری برای پنج مورد از احکام روزة مسافر یک جدول تهیه
نمایید.

 -1روزة مسافری که نمازهایش را شکسته میخواند  ...است .صحیح غلط
 -2دو مورد از روزههایی را که مسافر میتواند در هنگام سفر بهجا آورد بیان کنید.
 -3اگر مسافر بعدازظهر به سفر برود (از وطن خارج شود) حکم روزهاش چگونه
است؟
 -4مسافری که بعدازظهر به وطن خود وارد میشود روزة او ...است .باطل
صحیح
کارخانهگی
با کمک دیگران به ویژه امام جماعت مسجد خود یک آیه یا حدیث در مورد احکام
عبادات مسافر پیدا نموده در کتابچههای خود بنویسید.
 1جمعی از مراجع ،توضيح المسايل؛ دفتر انتشارات اسالمی ،ج ،1قم  ،1384ص 968
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درس بیستم

قضای روزه

هدف :شناخت احکام قضای روزه
پرسشها
 .1چه روزههایی فقط قضا دارند؟
 .2چه روزههایی قضا و کفاره ندارد؟
با همه جرمم امید ،با خونــم رجــاست
قضای روزه

گر درم ما مس است لطف شما کیمیاست

احکام روزة قضا
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روزة قضا :اگر کسی روزه را در وقت آن نگیرد باید یک روز دیگر را بهجای آن ،روزه بگیرد
به روزهای که بعدا ً بهجای روزة فوت شده گرفته میشود «روزة قضا» میگویند.
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روزههایی که فقط قضا دارند.
روزههایی که نه قضا دارند و نه کفاره.
در مبحث قضای روزه ،دو بحث «روزههایی که قضا دارند» و «روزههایی که نه قضا
دارند و نه کفاره » مطرح میگردد .و مسایلی چون «روزههایی که هم قضا و هم کفاره
دارند» یا «تنها کفاره دارند»
درچه شرایطی فقط قضای روزه واجب است؟
 .1روزهای که در اثر سفر از دست رفته.
 .2روزههای زنان در حالت حیض و نفاس.
 .3روزهداری که عمدا ً قی کند.
 .4روزههای شخصی که در ماه رمضان ،یک یا چندروز ،در حال جنابت و بدون غسل
گرفته شده.
 .5در ماه رمضان بدون اینکه تحقیق کند که صبح شده یا نه یکی از مبطالت روزه را
انجام دهد .و بعد معلوم شود صبح بوده.
 .6وقتی که شخصی بگوید :هنوز صبح نشده است و روزهدار به اعتبار سخن او یکی
از مبطالت روزه را انجام دهد و بعد مشخص شود صبح شده است.
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 .7بهخاطر ندانستن مسأله ،مبطلی را انجام داده در حالیکه خود او هم در یادگیری
مسأله کوتاهی نکرده و یا متوجه نبوده است.
 .81 -1روزهای که از شخص روزهدار به خاطر مستی فوت شده هر چند که به
1
خاطر درمان خورده باشد باید قضا نماید.

چه روزههایی نه قضا دارند و نه کفاره؟
 .1برای کسی که تازه مسلمان شده است قضای روزههای قبل از اسالم واجب
نیست.

 .2کسی که بدلیل پیری نمیتواند در ماه رمضان روزه بگیرد و بعد از رمضان
هم نمیتواند قضای آن را انجام دهد.
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 .3برای دیوانهای که عاقل شده گرفتن روزههایی که در زمان دیوانگی فوت
2
شده واجب نیست.

♦احکام روزه قضا

AC

 .4کسی که به واسطة مرضی زیاد تشنه میشود و تشنگی زیاد را هم نمیتواند تحمل
کند.3

 .1برای بهجا آوردن قضای روزه نیازی نیست که فورا ً اقدام شود اما بایدتا
رمضان سال بعد انجام گردد.
 .2اگر روزهدار چند قضای روزه مربوط به سالهای گذشته داشته باشد هر
کدام را که اول بگیرد اشکال ندارد و اما چنانچه وقت تنگ باشد باید ابتدا
روزة آخرین رمضان را بهجا آورد و آنگاه رمضانهای دیگر.
 .3اگر بهخاطر عذری (مسافرت یا بیماری) چندروز ،روزه نگیرد و بعد در
مورد زمان بر طرف شدن عذرش شک کند ،میتواند کمترين مقدار را قضا کند .به طور
مثال به سفر رفته و در تعداد روزها شک دارد که روز چهارم از سفر برگشته يا پنجم در

 1ر .ک .توضيح المسايل آية اهلل سيستاني؛ص221
 2توضیح المسائل ایة اله سیستانی ،ص )223
 3منبع قبل
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اين مورد میتواند چهار روز را قضا نمايد.


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

کارخانهگی
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 .1دو مورد از شرایطی که تنها قضای روزه واجب است بیان نمایید؟
 .2حکم روزههای گذشتة دیوانه پس از عاقل شدن چیست؟
 .3روزهای که در اثر سفر از دست رفته چه حکمی دارد؟

درس را مطالعه کرده سپس یک سوال همراه جواب از متن درس بنویسید.

AC
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درس بیست و یکم

کفاره روزه

هدف :آشنایی با کفارة روزه
پرسشها
 .1کفاره یعنی چه؟
 .2در چه مواردی کفاره روزه واجب میشود؟

کفارة روزه :جریمهای معین است که به خاطر باطل کردن روزه پرداخت میشود.
کفاره به سه نوع تقسیم میگردد:
 .1آزاد کردن یک برده؛
 .2شصت روز روزه گرفتن که سیویک روز آن پی در پی باشد؛
 .3سیر کردن شصت فقیر یا دادن یک مد 1طعام به هر یک از آنها.
مواردی که هم قضای روزه و هم دادن یک مد طعام به فقیر واجب است.
 شخص به خاطر عذری (مثل سفر) ،روزه نگرفته و قضای آن را هم بعد از برطرفشدن عذر تا رمضان سال بعد عمدا ً بهجا نیاورده است .باید هم قضای روزه و هم یک
مد طعام به فقیر بدهد.و چنانچه قضای روزه را چند سال به تاخیر اندازد میبایست از
خاطر روزة سال اول عالوه بر روزة قضا ،یک مد طعام به فقیر داده و برای سالهای بعد
فقط قضای روزه را بهجا اورد.
 زنی که طفل شیر میدهد و شیر او کم است چنانچه روزه گرفتن برای او و یا طفلیکه شیر میدهد ضرر داشته باشد باید روزه را قضا نموده و برای هر روز ،یک مد طعام
به فقیر بدهد.
 زنی که وضع حملش نزدیک است چنانچه روزه برای او و حملش ضرر داشته باشدباید روزه نگیرد و برای هر روز ،عالوه بر قضای روزه یک مد طعام هم بپردازد.
نکته :
 کسی که باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد ،میتواند کفارة چند روز رابه یک فقیر بدهد.
 اگر بواسطة مرض یا حیض یا نفاس ،روزة رمضان را نگیرد و پیش از گذشت زمانی که بتواندقضای روزههای نگرفته را بهجا آورد فوت کند ،آن روزهها قضا ندارد.2
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 1يک مد طعام برابر است با ده خورد يا  750گرم که از گندم يا جو يا آرد يا نان و مانند آنها پرداخت
میشود.
( 2آیة اله سیستانی ،توضیح المسائل ،ص)222
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♦درچه مواردی قضا و کفاره واجب است؟
 .1کسی که با اختیار و عمدا ً روزة ماه رمضان را با کار حاللی چون خوردن غذا،
آشامیدن آب و ...باطل میکند باید عالوه بر قضای روزه ،کفاره (یکی از سه مورد کفاره)
را هم پرداخت نماید.


 .2اگر شخصی عمدا ً به خدا و پیامبر اکرم و ائمه نسبت دروغی را بدهد و
بداند که این کار حرام است عالوه بر قضای روزه ،کفاره نیز باید بپردازد.
 .3اگر شخصی عمدا ً روزة ماه رمضان را نگیرد باید قضای آن را بهجا آورد و کفارة آن
را هم بپردازد (دو ماه روزه یا اطعام شصت فقیر و یا آزاد کردن یک بنده).
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 .4اگر روزهدار با کار حاللی مثل آب نوشیدن روزة خود را باطل کند ،سپس کار
حرامی (خوردن یک غذای حرام) را مرتکب شود قضای روزه واجب شده و انجام دادن
یکی از موارد کفاره کافی است.
 .5کسی که نمیدانسته روزه بر او واجب است و روزه نگرفته مثل کودکان در اوایل
بلوغ (به تکلیف رسیدن) تنها قضای روزه بر آنها واجب میشود و کفارهای به آنها تعلق
نمیگیرد.
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 .6اگر روزهدار به گفتة کسی که میگوید مغرب شده افطار نماید و بعد بفهمد مغرب
نبوده است قضا و کفارة روزه بر او واجب میگردد.




 .7اگر روزهدار با کار حرامی که یا در اصل حرام باشد مثل شراب و یا به جهتی حرام
شده باشد مثل خوردن غذایی که برای بدن ضرر دارد؛ روزة خود را باطل کند عالوه بر
قضای روزه ،کفارة جمع(هر سه موردکفاره) هم بر او واجب میگردد.


درموارد ذیل کفاره واجب نیست

 .1اگر یقین کند که روز اول ماه رمضان است و عمدا ً روزة خود را باطل نماید و بعد
مشخص شود که آخر شعبان بوده کفاره روزه بر او واجب نیست).1
 .2اگر روزهدار به خاطر ندانستن مسأله ،کاری انجام دهد که روزه را باطل کند و این به
خاطر عدم توانایی او در یادگیری مساله یا ملتفت نبودن نسبت به مسأله باشد و نه کوتاهی
کردن و سستی نمودن ،قضای روزه براو واجب میشود اما کفارة به آن تعلق نمیگیرد.




 1توضيخ المسائل آية اله سيستاني ،ص219
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♦ در چه مواردی تنها پرداخت یک ُمد طعام کافی است؟

 .1کسی که بواسطة پیری ،روزه گرفتــــن برایش مشقت دارد و بعد از رمضان هم
نمیتواند روزه بگیرد.
 .2بیماریی دارد که بسیار تشنه میشود و روزه گرفتن برایش سختی دارد و بعد از
رمضان هم نمیتواند قضای آن را بهجا آورد.
 .3روزهدار به خاطر بیماری نتواند روزه بگیرد و بیماری او تا چند سال طول بکشد به
غیر از سال آخر که باید قضای آن بهجا آورده شود برای روزة بقیه سالها تنها دادن یک
مد طعام (برای هر روز) کافی است.
♦احکامی کلی در باره کفارة روزه:
 .1شخص روزهدار نباید در انجام کفاره کوتاهی نماید و لیکن انجام فوری آن هم الزم
نمیباشد.
 .2کفارهای که بر شخص واجب شده و چند سال از آن گذشته و هنوز آن را انجام
نداده است چیزی برکفاره اولیه اضافه نمیشود.
 .3کسی که باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد میتواند چند کفاره را به یک
فقیر بدهد.
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فعاليت
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شاگردان به دوگروه تقسیم شده هر گروه حد اقل سه سوال همراه با جواب از متن
درس طرح نموده سوالهایشان را بر روی تخته بنویسند .سپس هر گروه سوالهای خود
را خوانده یک گروه دیگر پاسخ آن را بگوید.
ارزشيابي

 .1کفاره یعنی چه؟
 .2انواع کفاره را نام ببرید؟
 .3یک مد برابراست با ...گرام .
 .4هر یک از موارد زیر چه حکمی دارد؟

الف)کسی که بخاطر سفر روزه نگرفته و قضای آن را هم تا رمضان سال بعد انجام نداده...

ب) بیماری کـــه بسیار تشنه میشود و روزه گرفتــن برای او مشقت دارد و بعدا ً هم
نمیتواند روزه بگیرد...




کارخانهگی

متن درس را برای خانواده بخوانید و در باره مواردی از آن  ،که
تا به حال برای آنها اتفاق افتاده صحبت کنید.
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درس بیست و دوم

راههای اثبات اول ماه

هدف :آشنایی با احکام رؤیت هالل ماه نو
پرسش
 .1آیا راههای اثبات اول ماه را میدانید؟

AC
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خداوند متعال ،جهان پیرامون ما را چنان
شگفت و زیبا آفریده که عقل آدمی از درک
رازها و رمزها و عظمت آن عاجز و ناتوان
است.
یکی از این شگفتیها ،آفرینش ماه (قمر)
است.
خوبست بدانیم که ماه از خود نوری ندارد
و منعکس کننده نور خورشید است .بنابراین
هر قسمت از ماه که در مقابل نور خورشید
قرارگیرد
روشن و طرف دیگر ماه که پشت به نور است تاریک به نظر میرسد.
رؤیت هالل (ماه نو) و اثبات آغاز ماه ،یکی از مواردی است که به کسب دانش و
آگاهی نیاز دارد .از آنجاییکه مسأله تشخیص حلول ماه نو و رؤیت آن نقش مهمی در
عبادات ما از جمله «روزه» دارد الزم است که ما نیز دانش و آگاهی خود را در آن زمینه،
افزایش داده با احکام و شرایط آن آشنایی بیشتری پیدا نماییم.
راههای اثبات اول ماه
 .1خود شخص ماه را ببیند.
 .2حاکم شرع حکم کند که «اول ماه» است.
 .3دو مرد عادل به دیدن ماه نو ،شهادت بدهند .و شهادت آنها مخالف گفتة یکدیگر
نباشد.
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 .4عدهای به دیدن ماه نو شهادت بدهند و گفته آن افراد مورد اطمینان و یقین باشد.
 .5سیروز از اول ماه شعبان بگذرد تا اول ماه رمضان ثابت شود و سی روز نیز از اول
رمضان گذشته باشد تا اول ماه شوال اثبات گردد.
احکام رؤیت هالل ماه نو
 .1اول ماهنو با پیشگویی منجمین ثابت نمیگردد مگر اینکه بتوان به گفتة آنان یقین
و اطمینان پیدا کرد.
 .2بلند بودن جای ماه در آسمان و یا دیر غروب کردن آن دلیل بر این نیست که «شب
قبل ،شب اول ماه» بوده است.
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 .3اگر اول ماه برای شخصی ثابت نشود و او روزه نگیرد و بعد ثابت شود که روز قبل،
«اول ماه» بوده در آن صورت باید روزة آن روز را قضا نماید.
 .4روزی را که مشخص نیست آخر رمضان است یا اول شوال ،باید روزه گرفت و
چنانچه در وسط روز مشخص شود که اول شوال بوده ،باید افطار نمود.
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 .5اگر «رؤیت ماه» در یک شهر ثابت شود در تمام شهرهای «هم افق» با آن شهر هم،
اول ماه میباشد.
 .6اول ماه به تلفن و تلگراف و ...ثابت نمیشود مگر اینکه ،شهرهایی که بین آنها
تماس برقرار شده ،هم افق بوده و نزدیک هم باشند و خبر آنها هم با توجه به حکم حاکم
شرع یا شهادت دو مرد عادل باشد.
 .7در صورتی گفتة دو عادل برای رؤیت هالل ماه موثق است که:
الف -توصیفی که در مورد رؤیت ماه ارائه میکنند مخالف یکدیگر نباشد.
ب -در صورتیکه این دو عادل معارض نداشته باشد.
 .8اگر زندانی نتواند به آغاز ماه رمضان یقین کند باید به «گمان» عمل نماید و اگر
بتواند «گمان قویتر» داشته باشد نمیتواند به «گمان ضعیف تر» عمل نماید؛ در صورتی
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که عمل به «گمان» میسر نباشد میتواند «یک ماه» را به صورت احتمالی روزه بگیرد و
چنانچه بعد مشخص شود که روزهاش قبل از رمضان بوده باید روزهها را قضا نماید و
اگر روزهاش بعد از رمضان بوده روزهاش صحیح است.
فعاليت
در دوایر زیر سه حالت از حالتهای ماه را که تا اکنون دیدهاید ترسیم نمایید.
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ارزشيابي

 .1آیا دو شهری که نزدیک به هم هستند میتوانند در یک شب ،هالل ماه را رؤیت
نمایند چرا؟
 .2کدام یک از موارد زیر در اثبات هالل ماه صحیح نیست؟
الف) دو نفر شخص عالم به دیدن هالل ماه نو شهادت بدهند.
ب) سی روز از اول شعبان گذشته باشد تا اول ماه رمضان ثابت شود.
ج) حاکم شرع به «حلول ماه نو» حکم دهد.
 .3آیا اول ماه از طریق تلفن ثابت میشود چرا؟


کارخانهگی

AC



پیرامون فواید و زیباییها و تاثیرات ماه چند سطر بنویسید.
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درس بیست و سوم

فطره روزه

هدف :آشنایی با احکام فطره روزه
پرسش :آیا احکام فطره روزه را میدانید؟

پس از پایان یافتن ماه مبارک رمضان ،در شب عید فطر یعنی شب اول ماه شوال کسانی
که شرایط زیر را داشته باشند باید زکاتی را پرداخت نمایند که به آن «فطر روزه» یا «زکات
فطره» میگویند.
 .1بالغ باشد.
 .2عاقل باشد.
 .3بندة کسی نباشد.
 .4فقیر نباشد.
 .5بیهوش نباشد.
شخص روزهداری که به هنگام غروب شب عید فطر ،شرایط فوق را داشته باشد ،باید
برای خود و کسانیکه در آن زمان نانخور او هستند به مقدار یک صاع (سه کیلو گرام) از
خوراک معمول شهر ،مثل گندم ،جو ،جواری ،کشمش و یا خرما و امثال آن ،که مصرف آن
در بین مردم شهر معمول است به شخص مستحق بدهد وکسانی که نماز عید میخوانند
باید فطره روزه را قبل از نماز بپردازند.
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 .1فقیر باشد.
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شرایط گیرنده فطره روزه



 .2طفل و دیوانه نباشد .در این صورت سرپرست و ولی او میتواند فطره روزه را
دریافت نماید.


 .3به صورت آشکارا معصیت نکند؛ به طور مثال :شرابخوار و تارک نماز نباشد.

♦ مصرف زکات فطره

همان مصارف زکات مال است اما احتیاط مستحب آن است که فقط به فقرای مؤمن و
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اطفال آنها و مساکین داده شود.

مصارف زکات

1

 .1به فقیر و کسی که مخارج سال خود و عیالش را ندارد ،داده شود.
 .2به شخص مسکین (کسی که وضعیت زندگی و معیشتی او از فقیر بدتراست)
پرداخت شود.
 .3به کسی که از طرف امام ،مأمور یا نایب است که زکات را جمعآوری ،نگهداری
و حسابرسی نماید داده شود.
 .4کافرهایی که اگر به آنان زکات داده شود نسبت به دین اسالم نرم و متمایل میشوند
و یا مسلمانان را مساعدت مینمایند.
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 .5خریداری بندهها و آزاد کردن آنها.

 .6پرداخت قرض بدهکارانی که قادر به ادای قرض خود نیستند.
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 .7سبیلاهلل (در راه خدا) کارهایی که برای مردم منفعت عمومی دارد مانند ساختن
مسجد و مدرسه.
 .8ابن السبیل (در راه مانده) کسی که به دلیل مشکالتی در راه سفر مانده و توانایی
رسیدن به مقصد را ندارد.
فطره روزه

مقدار

جنس

زمان وجوب

زمان پرداخت

♦ احکامی پیرامون جنس فطره روزه

1 .1گندم یا چیز دیگری که به عنوان فطره روزه داده میشود باید خالص باشد و با
جنس دیگر یا خاک مخلوط نشده باشد و اگر مخلوط بود باید شرایط زیر را دارا باشد.


( 1آموزش فقه ،محمد حسین فالح زاده ،ص)262
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 خالص آن به یک صاع برسد. بدون جداکردن قابل استفاده باشد. جداکردن آن زحمت زیاد نداشته باشد. .1روزهدار نمیتواند برای فطره روزة یک نفر ،نصف صاع را از یک جنس (گندم) و
نصف دیگر را از جنس دیگر(جو) بپردازد.
 .2روزهدار نمیتواند برای فطره روزه ،نصف صاع را از جنسی که بهای آن دو برابر
جنس معمول آن است بهجای یک صاع ،در نظر گرفته و بپردازد؛ مث ً
ال نصف صاع از گندم
گرانقیمت را بجای یک صاع از گندم معمولی پرداخت کند.
 .3کسی که فطره روزة چند نفر را برعهده دارد میتواند فطره روزة بعضی را از یک
جنس و فطر روزة دیگری را از جنس دیگر بپردازد.
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احکامی در مورد فطره روزه
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1.1در پرداخت فطره روزه باید خویشان و همسایگان و اهل علم و فضل بر دیگران
مقدم باشند.
2.2پرداخت فطره روزه باید بعد از اتمام ماه رمضان (غروب خورشید شب عید فطر)
باشد و نه قبل از رمضان یا در خود رمضان.
3.3کسانیکه نماز عید میخوانند باید فطره روزه را قبل از نماز بپردازند و در غیر آن
برای پرداخت فطره تا ظهر عید فرصت دارند.
4.4روزهدار نمیتواند فطره روزه را به کسی کــــه آن را در راه معصیـت مصرف
مینماید بپردازد.
5.5اگر کسی که فطره روزة دیگری را بر عهده دارد فطره روزه را نپردازد تکلیفی
برخود شخص واجب نیست.
6.6اگر شرایط وجوب فطره روزه برای شخصی ،تا قبل از غروب شب عید فطر وجود
نداشته باشد فطره روزه بر او واجب نیست اما چنانچه تا قبل از ظهر روز عید ،شرایط
فراهم شود فطر روزه بر اوهم واجب میشود و باید بپردازد.
7.7کسی که پیش از غروب عید ،صاحب اوالد میشود و یا ازدواج میکند باید فطره
روزة اوالد و همسر خود راهم بپردازد.
8.8اگر پیش از غروب شب عید ،بچه بالغ شود ،یا دیوانه عاقل گردد و یا فقیر غنی
شود در صورتیکه شرایط وجوب فطره روزه را دارا باشد ،باید فطره روزه را بپردازد.
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9.9مهمانی که پیش از غروب خورشید برصاحبخانه وارد میشود و نانخور او به
حساب میآید فطره روزهاش نیز بر عهدة صاحبخانه است.
٭٭٭




فعاليت
شاگردان در دو گروه برای موضوعهای« :شرایط افراد پرداخت کنندة فطره روزه» و
«مصارف فطره روزه »هرکدام یک چارت تهیه نموده و آن را برای صنف ارائه نمایند.
ارزشيابي
 .1مقدار فطره روزه  ...میباشد.
 .2جنس فطره روزه ،معموالً از  ...میباشد.
 .3آیا میتوان جنس ناخالصی مثل گندم مخلوط با خاک زیاد را به عنوان فطره روزه
پرداخت کرد؟ چرا؟
 .4آیا برای طفلی که پیش از غروب شب عید متولد میشود فطر روزهای بر ولی او
واجب میشود؟
 .5فطره روزه در کدام یک از اوقات زیر واجب میگردد؟
الف) قبل از غروب شب عید فطر
ب) همزمان با غروب شب عید
ج) بعد از غروب شب عید
د) طلوع آفتاب روز عید
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کارخانهگی
با مراجعه به توضیحالمسایل مراجع تقلید و یا با کمک افراد آگاه ،احکام دیگری را در
مورد فطره روزه پیدا نموده در کتابچههایتان بنویسید.

64

درس بیست و چهارم

اهمیت حج

هدف :آشنایی با اهمیت حج
پرسشها
 .1درتصویر زیر چه میبينيد ؟
 .2شما حج را چگونه عبادتی میدانید؟
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َ
َّاس ِح ُّج اْلبَيْ ِت َم ِن
( ...وَللِهَِّ َعلى الن ِ
است َ
ن
َطا َع إَِليِْه َسبِ اًيل َو َم ْن َك َف َر َفإِ َّن اللهََّ َغ ٌّ
ْ
يِ
َع ِن اْل َعال َ
مَِني؛ و برای خدا ،حج خانه (کعبه)
بر مردم واجب است و بر کسی که میتواند


راهی به سوی آن بیابد و کسی که کفر بورزد
یقین ًا که خداوند از جهانیان بینیاز است).
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(سوره آل عمران ،آیه)97

حج در لغت یعنی قصد کردن و غلبه نمودن و در اصطالح یعنی زیارت خانه خدا در

زمانهايی خاص و با اعمال و شرایطي خاص که برای آن معین گشته است.

حج یکی از مهمترین شعائر مذهبی ما مسلمانان است که جزئی از فروع دین ما به

شمار میرود و بر هر فرد مسلمانی که شرایط آن را داشته باشد ،برای یکبار در طول


عمرش ،واجب میگردد.


در مراسم حج ،لباسها همه یک شکل ،ساده و یک رنگ میباشد؛ سادگی آن نشان


دهندة پشت کردن به تجمالت دنیا و بیاعتنایی به ظواهر و کنار نهادن دلبستگیها است و

سفیدی آن نشان دهنده پاکی و صافی از هرگونه آلودگی ،گناه و انحراف و ناراستی است.

در حج همه به یک شکل و یک رنگ لباس میپوشند و این مساله ،اتحاد و برابری و
برادری آنان را به نمایش میگزارد و اینکه «اِ َّن اَ َر َم ُم ِعن َداهللِ ُ
اتقام»؛ چرا که در پیشگاه


خداوند یکتا ،تنها تقوا و پرهیزگاری ارزشمند است و بهترین مردم در نزد خداوند متعال
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باتقواترین آنان است.
 پرسشحج در کجا انجام میشود؟
آیا حج خانه خدا زمان خاصی دارد؟
حج و زیارت خانة خدا در شهر مکه انجام میشود؛ شهر مکه از شهرهای قدیمی
و کهن به شمار میرود که تاریخ شکلگیری آن به زمان حضرت ابراهیم و فرزند
گرامیشان حضرت اسماعیل باز میگردد .حضرت ابراهیم خانه کعبه را به امر
خداوند سبحان و به کمک فرزندش حضرت اسماعیل بنا کرد و از آن پس ،اندک
اندک مردم از اطراف و اکناف به دور این خانة مقدس جمع گشته و مسکن گزیدند
و بدین ترتیب شهر مکه به خاطر وجود خانه مقدس کعبه شکل گرفته و رونق یافت.
مردم از سراسر شبه جزیره عربستان برای زیارت آن خانه مقدس گردهم آمدند و پیروان
حضرت ابراهیم خلیل که (حنیف) نامیده میشدند در این مکان مقدس به پرستش
خدای یکتا میپرداختند.
با ظهور دین مقدس اسالم ،پیامبر اکرم خانه کعبه را از وجود بتهایی که بتپرستان
مکه در آن نهاده بودند و بهجای پرستش خداوند یگانه به پرستش آنها میپرداختند پاک
نمود تا خانه کعبه ،که خانة خدا است؛ چنانکه خداوند متعال فرموده است مکان عبادت
و اطاعت او باشد و نه غیر او؛ بدین ترتیب ،مسلمانان ،هر ساله به زیارت خانه خــــدا
میشتابند و هر فرد مسلمان که شرایط آن را داشته باشد موظف است که در طول عمر
خود ،یک بار حج واجب را بهجا آورد.
حج هر ساله در ماه ذیحجه (آخرین ماه قمری) انجام میگردد و میلیونها مسلمان
از سراسر جهان ،از اقوام ،ملیتها ،زبانها و نژادهای مختلف ،در شهر مکه برای زیارت
خانه خدا (کعبه) گردهم میآیند و خدای بزرگ را با ذکر «ل َ َّبیک ال ّل ُهم ل َ َّبیک» به یگانگی و
وحدانیت میخوانند و عبادت حج را بهجا میآورند.
حج عبادتی است که عالوه بر بعد معنوی از نظر مادی هم قابل توجه میباشد زیرا
برای انجام این عبادت با شکوه و انسان ساز ،داشتن توانایی ،به ویژه توانایی مالی از
اهمیت ویژهای برخوردار است و چنانچه در قرآن کریم آمده است وهلل علی الناس شرط
اجرای این عبادت ،داشتن استطاعت(توانایی) است و شرایطی دیگر که در درسهای
بعدی ذکر خواهد شد.
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حج از جمله عباداتی است که عالوه بر بعد فردی ،جنبة اجتماعی آن نیز قابل مالحظه
است .در مراسم عبادی حج ،حاجی خود را از تعلقات و وابستگیهای مادی و دنیایی
میرهاند و دوشادوش دیگر حاجیان حاضر در مراسم ،به عبادت میپردازد و این باعث
میشود تا حاجی با فیضبردن از معنویت این عبادت در بازگشت از سفر حج ،با وجود
تزکیه شده و پاک از گناهان ،زندگی نماید چراکه حاجی مهمان خدا است و مکان این
ضیافت خانة خداست بنابراین کسی که حج را با مفهوم و معنای حقیقیش بهجا میآورد
تحول و دگرگونی عمیق و مثبتی را در زندگی خود مشاهده خواهد نمود.
از سوی دیگر با توجه به اینکه در این مراسم بزرگ عبادی ،مسلمانان از سراسر جهان،
حضور مییابند و همه یکدل و یکزبان و متحد ،خدای یکتا را میستایند ،میتوان حضور
باشکوه آنان را نشانة یکپارچگی ،اتحاد و برادری آنان دانست که بدین ترتیب حضور هر
سالة آنان در میعادگاه حج ،پیمان دوباره آنان با خداوند متعال در بندگی و فرمانبرداری
از او است و اعالن مجدد وحدت ،برابری و برادری جامعه اسالمی و این مسأله باعث
خواهد شد که مسلمانان در هر حادثه و پیشامدی به یاری و مساعدت یکدیگر بشتابند و
یار و یاور هم باشند.
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فعاليت
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شاگردان متن درس را دقیق مطالعه نموده و در مورد حج و زیارت خانة خدا در چند
سطر بنویسند.
ارزشيابي

 .1حج را تعریف کنید؟
 .2حج واجب را حج ...مینامند.
 .3زمان حج ...است.
 .4هر یک از موارد زیر چه مفهومی دارد؟
الف :یک شکلی لباس احرام:
ب :سادگی لباس احرام:
 .5حج کردن چه تأثیراتی را در پی دارد؟


کارخانهگی
آیه یا حدیثی در مورد حج پیدا نموده در کتابچههایتان بنویسید.
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درس بیست و پنجم

شرایط وجوب حج
هدف :شناخت شرایط وجوب حج و احکام آن
پرسشها

 .1حج بر چه اشخاصی واجب میشود؟


 .2شرایط واجب شدن حج چیست؟

حج ،زیارت خانه خدا است که با وجود شرایطی خاص و انجام اعمالی ویژه در زمان

و مکانی مشخص ،واجب میگردد.

شرایط وجوب حج

KU
 )2عاقل باشد

 )1بالغ باشد

 )3آزاد باشد

 )4مستطیع باشد

AC

 )5به انجام حــــرامی که ترک آن بهتر از حج است و ترک
واجبی که انجام آن مهمتر از حج میباشد مجبور نگردد

شرح

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

نیست.

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

واجبالحج نمیگردد.


 .3آزاد باشد :برده و بندة کسی نباشد.

 .4مستطیع باشد :یکی دیگر از شروط واجب شدن حج ،داشتن توانایی (استطاعت)

است که آن هم به انواع زیرتقسیم میشود:
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-1
-2
-3
-4

اقسام استطاعت

1استطاعت زمانی
2استطاعت جسمی
3استطاعت از نظر مسیر (راه)
4استطاعت مالی

 -1استطاعت زمانی :شخصی که قصد حج دارد باید زمان کافی برای انجام وظایف
و اعمال حج داشته باشد.
 -2استطاعت جسمی :برای انجام وظایف حج ،داشتن صحت و سالمت بدن از
شروط اصلی آن میباشد چرا که شخصی بیمار و ناتوان نمیتواند وظایف و احکام حج
را صحیح و درست بجا آورد بنابراین کسانیکه دیگر شروط را دارند و تنها از توانایی
جسمی برخوردار نیستند باید نایب بگیرند.
 -3استطاعت از نظر راه و مسیر حج :کسانیکه قصد سفر حج را دارند باید این مسأله
را در نظر بگیرند که تنها دارا بودن دیگر شرایط استطاعت ،کافی نیست بلکه در صورت
ناامن بودن راه و به خطر افتادن جان ،مال و آبروی شخص ،وجوب حج در آن شرایط از
بین میرود.
 -4استطاعت مالی :در استطاعت مالی داشتن این موارد ضروری است:
الف  -داشتن مخارج رفت و برگشت به حج.
ب  -داشتن مخارج ضروریات زندگی.
ج  -داشتن شغل یا مسلک یا راه کسب دیگری که پس از برگشت ،در زندگی با سختی
معیشتی مواجه نگردد.
د  -داشتن مخارج کسانیکه تحت تکفل اوست.
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♦ چند حکم!

KU





 .1اگر مخارج رفت و برگشت و مصارف زندگی شخص و افراد تحت تکفلش را به
او ببخشند تا حج نماید و او از گفتة آنان اطمینان داشته باشد ،حج بر او واجب میگردد.
اگر چه قرض داشته باشد و در برگشت هم مالی نداشته باشد که بتواند با ان زندگی خود
و افراد تحت تکفل خود را بپردازد.
 .2اگر کسی مستطیع شده باشد ولی حج نکند و بعد به خاطر شرایطی چون پیری،
مرض یا ناتوانی نتواند حج نماید و به انجام حج در آینده هم امیدی نداشته باشد باید
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شخص دیگری را از سوی خود به حج بفرستد.
 .3کسی که نیازش به مسکن جز با خانة ملکی بر طرف نمیشود وقتی حج بر او
واجب میشود که توانایی تهیه خانه را هم داشته باشد.




فعاليت
شاگردان در باره مهمترین نکات درس به صورت گروهی گفتگو نمایند.
ارزشيابي

KU

 .1شرایط وجوب حج را نام ببرید.
 .2حج در کدام یک از موارد زیر واجب میگردد؟
الف) کسی که از زمان تولد تکلیف روحی داشته و دیوانه به شمار میرود.
ب) کسی که مخارج رفت و برگشت و مصارف زندگی خود و افراد تحت تکلف
خویش را قبل و بعد از سفر داشته باشد و به سختی نیافتد
ج) کسی که مجبور است از منطقة جنگی بگذرد.
د) کسی که بعد از حج به فقر و سختی دچار میشود
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کارخانهگی

با مراجعه به توضیحالمسائل و یا افراد آگاه برخی دیگر از احکام حج را پیدا نموده در
کتابچههایتان بنویسید.
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درس بیست و ششم

اقسام حج

هدف :آشنایی با اقسام و اعمال حج
پرسشها
 .1آیا انواع حج را میدانید؟
 .2آیا با اعمال حج تمتع آشنایی دارید؟
 .3آیا میدانید «وقوف در عــرفات» در چه مرحلهای از مـــراسم حج تمتـع انجام
میشود؟






آنچه که شما در تصویر میبینید مقام

KU

حضرت ابراهیم است که در کنار خانة
کعبه واقع شده و به هنگام حج مورد زیارت
حجاج ،قرار میگیرد.
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حج از نظر موقعیت و محل سکونت
فرد مسلمان به سه نــوع ،تقسیمبنــدی
میشود؛ چارت زیر ،این تقسیمبندی را
برای شما نمایش میدهد.

انواع حج

 -1تمتع

عمرة تمتع

 -3قِران

 -2افراد

حج تمتع

 -1حج تمتع :این حج که حج واجب نامیده میشود طبق شرایطی که در درس قبل
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بدان اشاره شد بر هر فرد دارای شرایط ،برای یک بار در طول عمرش ،واجب میگردد.


این حج خود به دو نوع تقسیم میشود که عبارت است از «عمرة تمتع» و «حج تمتع».


همچنین واجب است که «عمره تمتع» را قبل از «حج تمتع» بهجا آورند:

حج و عمرة تمتع هر کدام ،اعمال و مناسک خاص خود را دارند که در درس آینده

بیان خواهد شد.
 - 2اِفراد :این حج فریضهای است مستقل از حج تمتع ،و بر کسانی واجب میشود که


فاصلة محل سکونت آنها تا شهر «مکه» کمتر از شانزده فرسخ باشد.

♦ حج افراد چه تفاوتی با حج تمتع دارد؟

به طور کلی ،حج اِفراد از نظر اعمال؛ شبیه حج تمتع است تنها در مواردی محدود

KU

تفاوت دارد که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود.


 حج تمتع باید متصل به عمره و بعد از آن باشد در صورتیکه حج افراد میتواند متصل

به عمره و در یک سال نباشد.

 در حج تمتع انجام قربانی واجب است اما در حج افراد ،قربانی الزم نیست.

نماییم در حالیکه در حج تمتع ممکن نیست.
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 در حج افراد میتوانیم «طواف» و «سعی» را بر «دو وقوف در عرفات و مشعر» مقدم احرام حج تمتع باید از مکه انجام شود اما احرام حج افراد چنین ،نمیباشد.3 -3قِران :حج «قِران» در تمام جهات با حج «افراد» یکسان است مگر انکه در حج


«قران»به هنگام احرام ،شخص مکلف باید قربانی را همراه داشته باشد و بدین جهت
«قربانی» بر او واجب میشود .و حاجی ،مک َّلف است که بر «قربانی» عالمت بگذارد.


٭٭٭
مناسک حج
برای این فریضه الزم است که ابتدا حج «عمرة تمتع» انجام شود و سپس «حج تمتع» و

این دو ،از یکدیگر جدا نیستند .بنابراین در ابتدا اعمال «عمرة تمتع» و سپس اعمال «حج

تمتع» را به طور خالصه ،بیان مینماییم.
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اعمال عمرة تمتع عبارت است از
 -1رفتن به «میقات »1برای احـــرام بستن به
طور مثال از مسجد شجره یا جحفه.
 -2رفتن به «مسجد الحـــــــرام» برای انجام
طواف و نماز طواف.2
 -3انجام «سعی» بین صفا و مروه.
 -4انجام «تقصیــر» و تمام کردن اعمال عمرة
تمتع.
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اعمال حج تمتع عبارت است از

 -1حاجی در «مکه» به احرام «حج تمتع» محرم میگردد.


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


 -3در شب عید قربان برای «وقوف در مشعر» به «مشعر الحرام» میرود.
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 -4روز عید قربان ،برای «رمی جمره عقبه» و «قربانی» و «حلق یا تقصیر» به «منا»
میرود.

حاجی بعد از سه عملی که در روز عید قربان انجام میشود یکی از این دو
مرحله را پیگیری مینماید.
الف -برای «بیتوته» در «منا» میماند.
ب  -برای ادامة اعمال به «مکه» میرود.
 -5به مکه میآید و برای انجام «سه عمل » روز عید ،ابتدا برای «طواف حج» و «نماز
طواف» به مسجدالحرام میرود.
 -6سپس برای انجام «سعی بین صفا و مروه» به مسعی میرود.
 -7آنگاه برای «طواف نساء» و «نماز آن» به مسجدالحرام باز میگردد.
 -8بعد از تمام کـــــــردن اعمـال فوق ،برای بیتوتة شبهای  11و  12در «منا» و












 1ميقات :به مکانی گفته میشود که برای انجام عملی خاص ،معين شده باشد به مکان احرام بستن در حج
ميقات میگويند.
 2طواف :هفت دور به دور خانة خدا گشتن
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«رمی جمرات سه گانه» در روزهای  11و  12به «منا» برمیگردد.
 -9بعد از ظهر روز دوازدهم حجاج از منا خارج میشوند و اعمال حج به پایان
میرسد.
نکته :کسانیکه تا اکنون ،اعمال مکه (طواف حج ،نماز طواف ،سعی و طواف نساء)
را انجام ندادهاند پس از برگشتن به مکه ،آن اعمال را بهجا میاورند.




فعاليت

٭٭٭

شاگردان به صورت گروههای سهنفری دربارة اقسام حج و اعمال حج با هم گفتگو
نمایند.
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ارزشيابي

 .1انواع حج را از نظر موقعیت و مکان سکونت حاجی نام ببرید؟
 .2در حج تمتع ،کدام یک از اعمال زیر در روز عید قربان انجام میشود؟
الف -وقوف در عرفات و مشعر و سعی صفا و مروه
ب -رمی جمره ،قربانی ،تقصیر
ج -وقوف در مشعر ،سعی صفا و مروه ،طواف
 .3بستن احرام در عمرة تمتع درچه مکانی انجام میشود؟
 .4نماز و طواف حاجی در «عمرة تمتع» در چه مکانی بهجا آورده میشود؟


AC




کارخانهگی

با کمک افراد آگاه و یا توضیح المسایل مراجع ،چند مورد از احکام حج تمتع را در کتابچه
هایتان بنویسید.
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بخش آداب و اخالق
(سیره و حدیث)

75

درس بیست وهفتم

تقوا ()1

هدف :شناخت اه ّميت تقوا از نظر اسالم
ش ها
پرس 
 .1تقوا چيست ؟
 .2تقوا چه زماني در وجود انسان تأثير میگذارد ؟


معني تقوا
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اه ّميت تقوا
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در لغت تقوا از ماده ،وقايه به معنى كوشش در حفظ و نگهدارى چيزى است .راغب
در كتاب مفردات مىگويد :وقايه به معنى نگهدارى اشياء است در برابر امورى كه به
آنها زيان و آزار مىرساند ،و تقوا قرار دادن روح است در يك پوشش حفاظتى در برابر
خطرها.1
در اصطالح تقوا به معناي خويشتنداري در برابر گناه است ،که با ترک محرمات و
مکروهات حاصل میگردد .به عبارت ديگر حفظ نفس از مخالفت اوامر و نواهي حق
است .امام صادق در جواب کسي که از معناي تقوا سؤال کرد فرمود :انجام واجبات
2
و ترک محرمات.
تقوا از اهميت زيادي برخوردار است زيرا محور همهچيز در اسالم تقوا است ،بهترين
دليل براين گفته اين است که دوصد و پنجاه مرتبه کلمه تقوا به صورتهای مختلف در
قرآن ذکر شده است .براي فهميدن اه ّميت تقوا به چند مطلب اشاره میشود.
 .1خداوند أهل تقوا است :خداوند درقرآن خود را اهل تقوا معرفي فرموده
ْل التَّ ْق َوى َوأَه ُ
(ه َو أَه ُ
ْل مْالَْغ ِف َرةِ)  3او اهل تقوا و آمرزش است.
استُ .
َ
 .2پرهيزگاران محبوب خدا :خداوند در قرآن میفرمايدَ« :بَلى َم ْن أ ْوَفى ِب َع ْه ِدهِ
هَّ
ي ُّب مْالُتَّق َ
ِني » 4آرى ،كسى كه به پيمان خود وفا كند و پرهيزگارى پيشه نمايد( ،خدا
َو َّات َقى َفإِ َّن الل حُِ




او را دوست مىدارد ،زيرا) خداوند پرهيزكاران را دوست دارد.

 .3رئيس اخالق :اگر انسان بخواهد خود را به زيور اخالق آراسته سازد اول بايد لباس

 1مفردات را غب ماده وقايه
 2سفينة البحار ج2ص678
 3سوره مدثر56/
 4سوره آل عمران 76/
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تقوا را بپوشد زيرا که در احاديث از تقوا به عنوان رئيس اخالق نام برده شده حضرت
1
الْ ْخ َ
يس ا َ
ال ِق ).پرهيزکاري رئيس اخالق است
علي میفرمايد(التُّ َقى َرِئ ُ

ريالزّاد التّقوي) 2حضرت
 .4بهترين توشه :خداوند در قرآن ميفرمايد (فاِ َّن َخ َ
3
علي هم در نهجالبالغه از تقوا به عنوان بهترين توشه نام میبرد.
(لباس التّقوي ذال َ
ري) 4لباس تقوا بهتر
 .5بهترين لباس :خداوند میفرمايد
ُ
ِ خ ٌ
است.
 .6بهترين دژ :انسان براي در امان ماندن از دشمن دژ ميسازد تا در زماني که با حمله
مواجه گردد از آن استفاده نمايد .تقوا نيز خاصيتش اين است که انسان را از حمله گناه
حفظ میکند لذا حضرت علي در نهج البالغه از پرهيزکاري به عنوان پناهگاه يا دژ
مستحکمی نام میبرد 5.حضرت علي در يک جمله زيبا میفرمايد(بدانيد اى بندگان
خدا كه تقوا قلعهاى محكم و شكستناپذير است ،اما فجور و گناه حصارى است ُسست
و بىدفاع كه اهلش را از آفات نجات نمىدهد و كسى كه به آن پناهنده شود در امان
نيست ،بدانيد انسان تنها به وسيله تقوا از گزند گناه مصون مىماند).
 -7داروي هردردي :حضرت علي میفرمايد تقوا و ترس از خدا داروي درد،
قلبها و بينا کنندة کوري دلها وبهبود دهندة بيماري تنها و اصالح فساد سينهها و پاکيزگي
6
چرک نفسها و روشني پوشش ديدهها و ايمني ترس دلها است
.8گرامي بودن نزد خداِ« :ا ّن اَ ْك َر َم ُك ْم ِعنْ َد اهللِ اَت ُ
ْقيكم» 7همانا گراميترين شما نزد
خدا با تقواترين شماست .اين آيه به ما میفهماند که نزد خداوند فرق ندارد که انسان
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سياه باشد يا سفيد؛ عرب باشد يا غير عرب؛ پولدار باشد يا بدون پول فقط تقوا داشته

باشد که برتري انسان درتقوا است.8

نشانههای افراد با تقوا

اگربخواهيم افراد با تقوا را بشناسيم در احاديث نشانههايی براي آنان ذکر شده در

 1نهج البالغه حکمت410/
 2بقره197/
 3نهج البالغه خطبه 113
 4اعراف26/
 5نهج البالغه خطبه 156
 6همان خطبه 189
 7سوره حجرات 13/
توجه :مضامين با ال در آيات :اعراف .96/بقره2و .5نساء .131اعراف .26انفال29وقصص83آمده
ّ 8
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نمودار ذيل به آن نشانهها دقّت کنيد.

1

نشانههای
افراد با تقوا

راست گویی:
افراد با تقوا
دروغ نمیگویند.


امانتداری:
افراد با تقوا در
امانت خیانت
نمیکنند.




KU

فعاليت

وفای به عهد:
افراد با تقوا به
عهد وپیمان خود
وفادارند.

تقرب
ّ
به خدا:
افراد با تقوا کار
هایی را انجام
میدهد
که انسان را به
خدانزدیک
میکند.

خوشخویی:
افراد با تقوا با
دیگران خوشخو و
خوشرفتارند.

احسان:
افراد با تقوا
سعی میکنند به
دیگران نیکی
کنند.

ارزشيابي

AC

شاگردان درگروههای  4نفری جواب سؤاالت ذیل را پیدا نمایند.
 .1معناي تقوا از نظر لغت و اصطالح چیست؟
 .2چگونه انسان با تقوا محبوب خداوند است؟
 .3بهترين زاد و توشه از نظر قرآن کدام است؟
 .4چه کسي از تقوا به عنوان دژ ارجمندي نام برده است؟

 .1جمالت ذيل را تکميل کنيد
الف -راستگويي ...
ب -خوشخوي ...
 .2درآيه 76سوره آل عمران کدام يک از موارد ذيل اشاره شده است؟
الف -وفاي به پيمان و پرهيزکاري
ب -وفاي به وعده و انجام واجبات
کارخانهگی

ترجمه آيات ذيل را بنويسيد
( )1إِ َّن هّ
ْسنُو َن(حنل)128/
ين َّات َقواْ َّو َّال ِذ َ
اللَ َم َع َّال ِذ َ
ين ُهم حُّم ِ
َ
َحنَا عَ
ض(اعراف)96/
َليْ ِهم َب َر َك ٍ
(َ )2وَل ْو أَ َّن أَ ْه َل اْلُق َرى آ َمنُواْ َو َّات َقواْ َل َفت ْ
ات ِّم َن َّ
الس َماء َواأل ْر ِ
 1الخصال ص483حديث56

78

درس بیست وهشتم

تقوا()2

هدف :آشنايي با مراحل ،نقش و ويژگيهاي افراد با تقوا.
پرسشها
 .1باالترين مرحله تقوا کدام است؟
 .2چرا در اسالم به تقوا تأکيد و سفارش شده است؟

مراحل تقوا



نقشتقوا
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در روايات براي تقوا سه مرحله ذکــر شده تا انسان مرحلة اول و دوم را نپيمايد
نميتواند به مرحلة سوم که باالترين و مهمترين مرحله است برسد در حديثي از امام
صادق سه مرحله تقوا به شرح ذيل ذکر شده.
الف -تقواي عوام الناس :اکثر مردم همين قسم اول را تشکيل میدهند و آن عبارت
است از اينکه کارهای حرام را به خاطر اينکه گرفتار عذاب جهنم نشود ترک میکنند.
ب -تقواي خواص :يک عدّ ه از انسانها ،کارهايي را کـــه داراي شبهه است يعني
نميداند که حرام است يا نه؟ به خاطر اينکه در حرام نيفتد ترک کند.
ج -تقواي خاص الخاص :يک عدّ ه بسيار کمي از انسانها اين مرحله از تقوا را دارند
و آنها کساني هستند که هرکاري انجام میدهند در راه خدا و از براي خدا است به اين
معنا که حتّي پرهيزکردنشان از گناه هم براي خدا است.
 .1مانعيت از گناه :تقوا نقش و رول ،بريک موتر را دارد ،همانگونه کـــه بريک نمي
گذارد موتر در د ّره سقوط کند .تقوا هم انسان را از سقوط در آتش جهنم و عذاب الهي
باز میدارد.
 .2وسيله سعادت :نقش ديگر تقوا اين است که مانند ماشين موتر که باعث حرکت
موتر میشود .تقوا هم انسان را به سعادت؛ کمال و خوشبختي ميرساند .به همين دليل از
تقوا به عنوان مرکب راهوار نامبرده شده است .در حديثي حضرت علي میفرمايد (اما






تقوا همانند مركبهاى راهوار و آرامى است كه صاحبانشان بر آنها سوارند و زمامشان را بدست دارند
1
و تا دل بهشت آنان را پيش مىبرند).

حضرت علي در نهجالبالغه يک مقايسه بسيار زيبايی انجام داده میفرمايد (بدانيد

 1نهج البالغه خطبه16/

79

گناهان همچون مركبهاى سركش است كه گنهكاران بر آنها سوار مىشوند ،و لجامشان
گسيخته مىگردد ،و آنان را در قعر دوزخ سرنگون مىسازد .اما تقوا مركبى است راهوار و
آرام كه صاحبانش بر آن سوار مىشوند ،زمام آنها را به دست مىگيرند ،و تا قلب بهشت
پيش مىتازند)  1مطابق اين تشبيه لطيف ،تقوا همان حالت خويشتندارى و كنترل نفس و
تسلط بر شهوات است ،در حالى كه بىتقوايى تسليم شدن در برابر شهوات سركش و از
بين رفتن هرگونه كنترل بر آنها است.
ويژگيهايي افراد با تقوا :حضرت علي چند ويژگي مهم براي افراد با تقوا ذکر
2
کرده است
متّقين گفتارشان با عملشان يکي هستند
رفتارشان با تواضع همراه هستند

8
9

در دين داري نيرومند هستند
در عبا دت فروتن هستند

KU

1
2
 10خشم خود را فرو مینشانند
 3لباسشان معمولي هستند
 11خوبيهاي او به همه میرسند
 4دامنشان پاک هستند
 5چشم خود را از کارهای حرام میپوشانند  12به کسي آزار نميرسانند






 13مردم را به نامهاي بد صدا نميزند

دنبال رزق و روزي حالل هستند

AC

6
 14در برابر انسانهاي ديگر تکبّر نميورزند
 7نرمخو و از سخن زشت پرهيز دارند
آفت تقوا :قب ً
ال اشاره شد که تقوا خاصيت آب زالل را دارد که میتواند هرگونه کثافت
و نجاست را پاک سازد .اگر آب آلوده شد خاصيت خود را از دست میدهد انسان هم اگر
به گناه و کار خالف آلوده شد ويژگيهاي که براي افراد با تقوا ذکر شده از دست میدهد.




توجه کنيد.
به نمودار ذيل ّ

3



آفتهای تقوی

حرام خوری اثر
تقوی را ازبین میبرد

غیبت آفت تقوا
است

دشمنی با افراد
زمینه تقوا را از بین
میبرد

پیروی از هوای
نفس ریشه درخت تقوا
را خشک میسازد

 1نهج البالغه خطبه16
 2همان خطبه 193
 3منتخب ميزان الحکمه ج2ص1083
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فعاليت
شاگردان دو نفری پاسخ سؤاالت ذیل را پیدا نمایند.
 .1مهمترين مرحله تقوا کدام مرحله است؟
 .2چه رابطه بين تقوا و قبولي اعمال وجود دارد؟
 .3خداوند قرآن را مايه هدايت براي چه کساني میدانند؟


ارزشيابي
 .1تقوا در وجود انسان نقش بريک را دارد يا نقش موتر يا هردو را؟
 .2تقوا خاص الخاص بهتر است يا عوام الناس؟

KU
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درس بیست ونهم

راستگویی

هدف :شناخت ارزش راستگويي
پر سش
 .1راستگویی چه تأثیر درشخصیت انسان دارد؟

مکتب راستي

راستگويي :عبارت است از گفتن حرف راست .به تعبير ديگر راستگويي صفت
گفتار است معادل اين واژه درعربي صدق است .راستگويي يکي از فضائل اخالقي است
که نزد دين وخرد از جايگاه ويژهاي برخوردار است .فطرت پاک انسان ايجاب میکند
که آدم سالم و متعادل ،دل وزبانش يکسو و هماهنگ باشد و آنچه را باور دارد بر زبان
جاري کند .دليل اين امر اين است که اسالم دين فطري است و صداقت نيز خواست
فطرت است .بين دينداري وصدق درگفتار پيوند مستحکمي وجود دارد .به همين دليل
در اسالم مورد سفارش واقع شده .و اساس نظم و انسجام وآرامش هر جامعهاي با تقوات
آن امکانپذير است .به تعبير ديگر اين يک نوع درس است نياز به آموختن دارد .و ما به
عنوان مسلمان که پايبند به دستورات ديني خود هستيم .میتوانيم اين درس را به خوبي
از معلمين اين مکتب بياموزيم و معلميني را که دين براي ما در اين زمينه معرفي کرده
است عبارتند از:
1 .1خداوند :از نظر قرآن اولّين مع ّلم راستگويــــــي خداوند متعال است .که
ك ِص ْدًقا َو َعد ً
ت َكِل َم ُت َرِّب َ
ْال) 1و کالم پروردگار تو با راستگويي و
قرآن میفرمايد ( َومَتَّ ْ
عدالت به حدّ تمام رسيد.
2 .2پيامبران الهي :يکي از ويژگيهايي تمام پيامبران الهي راستگويي آنها
است .به دليل داشتن همين ويژگي توانستند با موفّقيت رسالت الهي را به پايان برسانند.
فرمايد«إن اللَهّ لَم يب َعث نَبِي ًا إلاّ ب ِ ِ
ص ِ
َّ
الحديث»  2خداوند هيچ
امام صادق در حديثي می
دق َ
پيامبري را بر نيانگيخت مگر با راستگويي ،که يکي از نمونههايي آن حضرت ابراهيم
ُْ
ْ
يم إَِّنُه َكا َن ِص ِّدي ًقا َّنبِيا)  3در اين کتاب ،ابراهيم را ياد کن که
َاب إِْب َرا ِه َ
است ( َواذك ْر يِف ال ِكت ِ
او بسيار راستگو و پيامبر{خدا}بود.
 .3اولياء الهي :اولياء الهي کساني هستند که در اثر ايمان و اعمال صالح نزد خداوند
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 1انعام 115/
 2بحار االنوار ج 71ص2
 3مريم 41/
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داراي مقام وااليي هستند و خداوند در قرآن يکي از ويژگيهايي آنان را راستگويي
الصاِدق َ
ِني) 1اي کساني که
آنها معرفی میکند(يا أَيهَا َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ َّاتُقواْ اللهَّ َو ُكوُنواْ َم َع َّ
ايمان آوردهايد از{مخالفت فرمان} خدا بپرهيزيد و با صادقان {راستگويان }باشيد.


آثار راستگويي

اگر راستگويي در زندهگی ما حاکم شود آثار و نتایج بسيار خوبي براي ما دارد که به
برخي از آنها بطور اختصار اشاره میشود.
الف .اعتماد و اطمينان :انسان موجود اجتماعي است به اين معنا که هر انساني به
ديگري نيازمند است و او به تنهايي نميتواند تمام نيازمنديهايش را بر طرف سازد .رفع
نياز انسان بوسيله ديگران زماني امکان پذير است که در بين مردم راستگويي حاکم باشد
فرمايد(الص ُ
دق
تا افراد به يکديگر اعتماد و اطمينان کند .حضرت علي در حديثي می
َِّ
ذب َفساُد ُ ِّل َشيٍء)2راستگويي سبب اصالح هرچيز و دروغ سبب
الح ُ ِّل َشيٍء ٍاَلِ ُ
َص ُ
فساد هرچيز میشود.
إن َف ِضَل ِت َ
در حديث ديگري میفرمايد(اَ َ
يت َسواٌء َف َّ
اب َو املَ ُ
يت الثَّ َقُه
ل ّذ ُ
احلي َعَلي املَ ِ
بِه َفإذا مَل يوَث ُق ب َ
ِال ِمِه َف َقد َب َطَلت َحياُتهُ) 3دروغگو و مرده يکسان است ،زيرا برتري انسان
ِ
زنده بر مرده همان اعتماد به او است هنگامي که به گفتار او اعتماد نباشد زنده بودن او
بي اثر است.
ب .مايه آبرو وشخصيت :يکي ديگر از آثار راستگويي اين است که این صفت در
انسان باعث میشود درجامعه آبرو و شخصيت کسب کرده هميشه سربلند زندهگی کند.
َل َ
حضرت علي میفرمايد«عَ
الصدق َف َمن َص َد َق يف اَقواِلِه َج َّل َقدُرُه» 4بر تو باد به
ي ِبا ِّ
راستگويي ،زيرا کسي که در گفتارش صادق باشد مقام و منزلتش بزرگ میشود .درخت
صدا قت هم زماني شکوفا میگردد که افراد جامعه صداقت را در خانه آموخته باشند.
ج .شجاعت و شهامت :از ويژگيهايي ديگري راستگويي اين است که باعث شهامت
انسان میگردد .افراد دروغگو همواره در زندهگی با حالت ترس و نگراني از افشاشدن
دروغشان به سر میبرد .ا ّما افراد راستگو در هرجا قدم میگذارد با شجاعت است در هر
جا حرف میزند شهامت دارند.
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 1توبه 911/
 2شرح غرر آمدي ج 1ص281
 3همان ج 2ص139
 4شرح غرر الحکم ج 4ص296
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د .نجات ازگناه :يکي از فضایل اخالقـي که باعث نجات انسان از معصيت و گناه
میشود راستگويي است به اين معنا که افراد راستگو از اينکه ممکن است به خاطر
دروغگويي مجبور شود که به اين گناه خود اعتراف کند از اول تصميم میگيرد که هرگز
سراغ اين گناه نرود .شخصي خدمت پيامبر آمد و عرض کرد من گرفتار چهار گناه
پنهاني (زنا ،شرب خمر ،دزدي و دروغ) هستم و هرکدام را شما بفرماييد به خاطر شما
ترک میکنم حضرت فرمود دروغ را ترک کن .يک روزي آن شخص در معرض افتادن به
دام زنا قرار گرفت فکر کرد که بعد از اين عمل اگر دروغ بگويم پيمان خود را شکستهام
و اگر راست بگويم حد شرعي دارد .يک روز ديگري تصميم به سرقت گرفت باز همين
فکر براي او پيدا شد به خدمت پيامبر آمد عرض کرد يا رسولاهلل تمام راههاي گناه را
1
بر من بستي و من همه آنها را ترک نمودم.
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فعاليت

.1ا ّولين مع ّلم صدق و راستگویي چه کسي است؟
.2چه ويژهگي باعث شد که پيامبران در انجام رسالت الهي موفّق گردند؟
.3در آيه شريفه قرآن کدام پيامبر به صداقت و راستگويي توصيف شده است؟

AC

ارزشيابي

به سؤاالت ذيل پاسخ دهيد
الف) راستگويي چگونه میتواند باعث اعتماد و اطمينان گردد؟
ب) چه رابطهاي بين راستگويي و شخصيت پيداکردن انسان وجود دارد؟
ج) رابطة راستگويي و نجات از گناه را چگونه تحليل میکنيد؟
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درس سی ام

راستی

هدف :آشنايي شاگردان با ارزش راستي
پرسش :راستي به چه معنا است؟

در درس گذشته با راستگويـــي آشنا شديد .در اين درس با ارزش راستي آشنا
میشويد.
راستي از نظر لغت به معناي استقامت ،قوام و درستکاري است معادل اين واژه در
عربي صداقت است .تفاوتي که بين راستگويي و راستي وجود دارد اين است که راست
گويي صفت قول وگفتار است ا ّما راستي دايره وسيــع دارد شامل گفتار و رفتار هر دو
میشود .که هرکدام در اين درس توضيح داده میشود.






KU

انواع راستي

AC

 .1راستي درگفتار :خداوند متعال زبان را ( که يکي از اعضاي بسيار مهم در وجود
انسان است) در اختيار انسان قرار داده تا بوسيله آن ،آنچه که در نهاد انسان قرار دارد
آشکار ساخته ،شخصيت باطني خود را براي ديگران نشان دهد به تعبير ديگر زبان بيان
کننده چيزي است که در افکار و باطن انسان وجود دارد به همين جهت زبان را ترجمان
دل گفته است و الزم است که انسان از اين وسيله براي کارهايي خوب استفاده کند .يکي
از آن کارهايي خوب راستگويي است .انسان بايد تالش وکوشش نمايد که همواره
گفتارش صادق باشد به اين معنا که اگر با خدا حرف میزند و از او چيزي را میخواهد يا
به خدا قول میدهد که اگر پيش از اين گناه میکرد ديگر گناه نکند اگربا پدر و مادر حرف
میزند به آنها وعده میدهد ،اگر با دوست و رفيق خود گپ میزند اگر با ساير افراد در
مکتب؛ اجتماع حرف میزند .راست بگويد و به وعدههای که میدهد عمل کند .آنگاه در
جامعه ،مکتب ،خانه و از همه مهمتر نزد خدا اعتبار پيدا کرده مصداق اين حديث شريف
درُمُر ّوِتِه) 1ارزش مرد
قرار میگيرد که میفرمايد (َقدُر َّ
در ِه َّمتِِهَ ،و ِصدُقُه علي َق ِ
الر ُج ِل عَلي َق ِ
به اندازه همت او است و راستي او به اندازه انسانيتش.
 .2راستي در کردار :به اين معنا که انسان هر کاري را انجام ميدهد صادقانه
انجام دهد دليل اه ّميت اين امر آن است که:
الف -کار صادقانه به اعتبار انسان میافزايد و باعث میشود در خانواده ،در جامعه به
حيثيت و اعتبار او افزووده شود.
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ب -ما به عنوان يک مسلمان اعتقاد و باور داريم که هرکاري انجام ميدهيم مورد
محاسبه قرار میگيرد و انسان بايد جوابگوي اعمال خود باشد .طبق آموزه هايي دين،
يکي از وجايب انسان اين است که بکوشد رزق و روزي که بدست ميآورد از راه
حالل باشد زيرا انسان وظيفه دارد که هم خود را و هم خانواده خود را از گرفتار شدن
در دام عذاب الهي حفظ بکند از باب مثال کسي که در ادارات دولتي يا در فابريکههاي
خصوصي مصروف کار است .کار خود را به خوبي انجام دهد تا آن پولي که در مقابل کار
خود دريافت ميدارد پول حالل باشد در غير اين صورت هم خود معصیت کرده و هم
گناه فاميل را به گردن گرفته است و در روز قيامت هم جوابگويي کار خود خواهد بود.
هم جوابگويي فاميل که آنها را به حرامخوري مبتال کرده است.

عرصههايي صداقت راستي

AC

KU

الزم است با بعضي مواردي که صداقت و راستي در آنها مورد تأکيد و سفارش دين
مقدس اسالم است آشنا شويم و صداقت در آن عرصهها از اين جهت اه ّميت دارد که
بسياري از اختالفات خانوادگي بين زن و شوهر؛ والدين و فرزندان ،نزاعهايي بين دوستان،
همسايه؛ اجتماع و مشکالتي که در عرصه سياسي در يک کشور به وجود ميآيـــد بر
ميگردد به همين مسأله .اگر صداقت به عنوان استوارترين بنيان دوستي در جا معه انساني
حاکم گردد زمينة هرگونه مشکلي از بين خواهد رفت .براي پي بردن به اهميت صداقت
و راستي بعضي از عرصههايي که صداقت ميتواند نقش مهمي داشته باشد مورد اشاره
قرار میگيرد.
الف -خانواده :خانه کانون پرورش وتربيت است در سعادت و خوشبختي يا شقاوت
و بدبختي اعضاي يک خانواده ،صداقت ،نقش بسيار مهم دارد روي اين اساس يکي از
سفارشات دين مبين اسالم اين است که اعضاي خانواده بايد با همديگر صادق باشند.
مخصوص ًا صداقت والدين ،که فرزندان آنها را الگويي خودشان میدانند و از آنها پيروي
میکنند بسيار مهم است .اگر زن و شوهر با همديگر بر اساس صداقت زندهگی را پيش
نبرند بين آنها هيچگاه اعتماد و صمميت به وجود نميآيد و نبود اعتماد زمينه بسياري
از اختالفات را به وجود میآورد نه تنها خود آنها مشکالت فراوان پيدا میکنند که اين
مشکالت به اوالد آنها نيز سرايت کرده ،سالمت روحي و رواني آنها را با مشکل مواجه
میسازند به گونهاي که خانه را ديگر جاي أمن براي زندهگی خودشان نميبينند.
ب -اجتماع :در يک جامعه افراد مختلف با نيازهايي مختلف و توانايهاي گوناگون
زندهگی میکنند .استواري و پايداري آن جامعه به اعتماد افراد با يکديگر بستگي دارد و
اعتماد هم وقتي به وجود میآيد که صداقت وجود داشته باشد .وقتي انسان در جامعه با
صفت صداقت ،شناخته شد .همه به او اعتماد میکند و سخن اورا درست میشمارد .در
درس قبل با اين حديث آشنا شديد که حضرت علي میفرمايد « َعَل َ
الصدق َف َمن
ي ِبا ِّ
َص َد َق يف اَقواِلِه َج َّل َقدُرُه» 1بر تو باد به راستگويي ،زيرا کسي که در گفتارش صادق باشد
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مقام و منزلتش بزرگ میشود .درخت صداقت هم زماني شکوفا میگردد که افراد جامعه
صداقت را در خانه آموخته باشند.
ج -درعرصه سياست و حکومتداري :میدانیم شکوفاسازی تنها به اعضاي يک
خانواده و افراد جامعه که به يکديگر نياز دارد محدود نميشود بلکه شامل حاکمان نيز
میشود به اين معنا که اعضاي حکومت بايد با خودشان و مردمي که بر آنها حکومت
میکنند صداقت داشته باشند وقتي مردم صادقانه در انتخابات شرکت میکنند با نيت پاک
رئيسجمهور يا نماينـدگان پارلمان را انتخاب میکنند در مقابل آنها نيز با مردم صادق
و راست باشند به شعارهايي که ميدهند عمل کنند و از اعتماد مردم سوء استفاده نکنند.
به داستان ذيل که يک نمونه بسيار کوچک از صداقت پيامبر با مردم است توجه کنيد
يکي از فرزندان پيامبر بنام ابراهيم از دنيا رفت ،پس از مرگ او خورشيد گرفت مردم
فکر کردند که اين خورشيدگرفتگي به خاطر مرگ ابراهيم اتفاق افتاده ولي پيامبر مردم
1
را جمع کرد به آنها اعالم نمود خورشيد گرفتگي ربطي به مرگ فرزند من ندارد.












KU

فعاليت

ارزشيابي

AC

شاگردان درباره موضوعات ذیل باهم گفتگو نمایند
.1راستی درگفتار
 .2اهمیت صداقت درخانواده
.3رابطه صداقت وحساب روز قیامت

الف.حاکمان چگونه میتوانند بامردم صداقت داشته باشند؟
ب.صداقت چگونه اعتبار انسان را دراجتماع افزایش میدهد؟
ج.اگر درخانواده صداقت وجود نداشته باشد چه مشکلی پیش میآید؟




کارخانهگی
در آيه شريفه ذيل سه نکته مهم مورد توجه قرار گرفته آن نکات و رابطه آنهارا
بنويسيد.
َ 2
الصاِدقِني)
(َيا أَُّيهَا َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ َّاتُقواْ اللهَّ َو ُكوُنواْ َم َع َّ
 1سيره پيامبر ،محسن قرا ئتي ص42
 .2سوره توبه 119/
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درس سی ویکم

جهاد با نفس

هدف :آشنايي با معناي جهاد با نفس
پرسشها
 .1به نظر شما منظور از جهاد با نفس چيست؟
 .2جهاد با نفس چه فايده دارد؟

AC
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شايد شما لفظ جهاد را زياد شنيده باشيد آيا فکر کردهايد که جهاد به چه معنا است؟
جهاد در لغت به معناي تالش و کوشش است.
از نظر اصطالح جهاد عبارت است از مبارزه با دشمن ،با دانستن معناي جهاد از نظر
لغت و اصطالح حتم ًا اين سؤال در ذهن شما به وجود آمد که منظور از جهاد با نفس
توجه نماييد :ما دو نوع دشمن
چيست؟ براي روشن شدن پاسخ اين سؤال به توضيح ذيل ّ
داريم يکي دشمن بیرونی بطور مثال ما که در کشوري بنام افغانستان زندهگی ميکنيم بايد
کشورهای ديگر استقالل ما را احترام بگذارند به کشور ما حمله نکنند اگر يک کشوري
حمله کرد براي ما جهاد و مبارزه بر عليه آن کشور متجاوز واجب است.
دشمن ديگر دشمن درونی است که در وجود ما جاي دارد و با لشکر خود از درون
بر ما حمله میکند و آن دشمن عبارت است از هواي نفس اين دشمن بسيار خطرناکتر از
دشمن خارجي است .در يکي از جنگها بعد از پيروزي مسلمانان بر دشمن ،پيامبر
بعد از خواندن فاتحه ،جهت شادي روح شهداء ،به اصحاب و ياران فرمود خداوند
رحمت کند قومي را که در جهاد اصغر پيروز شدند و جهاد اکبر ،برآنها باقي مانده است
يکي از ياران عرض کرد يا رسولاهلل جهاداکبر چيست؟ فرمود جهاد با نفس 1از اين بیان
متوجه میشويم که پيروي کردن از هواي نفس بسيار خطرناک است .لذا خداند در
ّ
يضَّل َ
ك عَن
قرآن پيروي کردن از هواي نفس را باعث گمراهي ميداند ( َولاَ َتتَّبِ ِع هْالَ َوى َف ِ
يل اهللِ) 2از هواي نفس پيروى مكن كه تو را از راه خدا بيرون میکند.
َسبِ ِ
ثمرات جهاد با نفس
همانگونه که مبارزه و جهاد با دشمن بيروني باعث میشود يک کشور از خطرات نا
امني و ...رهايی يابد .جهاد و مبارزه با دشمن دروني نيز فايدههای زيادي براي ما دارد که
در احاديث و روايات به خوبي بيان گرديده.
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 .1محوعادت بد :رسول گرامی اسالم فرمود است «جهاد با نفس عادت بد را از
ي برد»
بين م 
 .2حکمت دل :باز آن حضرت فرمــــود «با جهاد با نفس دل را حکمت فرا
ميگيرد»
 .3پاک شدن نفس :حضرت علي فرمود «با خواهش نفست پيکار کن تا نفست
پا کيزه شود»
 .4در بردارنده همة خوبيهايي دنيا وآخرت :از حضرت رضا سؤال شد چه
کاري همه خوبيهاي دنيا و آخرت را در بر دارد؟ فرمود مخالفت با نفس.
 .5راه موافقت با حق :رسول خدا فرمود «راه موافقت با حق مخالفت با نفس
است»

KU

الگوي جهاد با نفس

AC

مردى درشتاستخوان و بلندقامت كه اندامى ورزيده و چهرة آفتاب خورده داشت
و زد و خوردهاى ميدان جنگ يادگارى بر چهرهاش گذاشته و گوشة چشمش را دريده
بود ،با قدمهاى مطمئن و محكم از بازار كوفه مىگذشت .از طرف ديگر ،مردى بازارى
در دكانش نشسته بود .او براى آنكه موجب خنده رفقا را فراهم كند ،مشتى زباله به طرف
آن مرد پرت كرد .مرد عابر بدون اينكه خم به ابرو بياورد و التفاتى بكند ،همان طور با
قدمهاى محكم و مطمئن به راه خود ادامه داد .همينكه دور شد يكى از رفقاى مرد بازارى
به او گفت :هيچ شناختى اين مرد عابر كه تو به او اهانت كردى كی بود؟
نه ،نشناختم! عابرى بود مثل هزارها رهگذر ديگر كه هر روز از جلو چشم ما عبور
مىكنند ،مگر اين شخص كی بود؟
عجب! نشناختى؟ اين عابر همان فرمانده و سپهساالر معروف( ،مالك اشتر نخعى) بود.
عجب! اين مرد مالك اشتر بود؟! همين مالكى كه دل شير از بيمش آب مىشود و نامش
لرزه بر اندام دشمنان مىاندازد؟ بلى مالك خودش بود.
اى واى به حال من! اين چه كارى بود كه كردم االن دستور خواهد داد كه مرا سخت
تنبيه و مجازات كنند .همين حاال مىروم و دامنش را مىگيرم و التماس مىكنم تا مگر
از تقصير من صرف نظر كند .به دنبال مالك اشتر روان شد .ديد او راه خود را به طرف
مسجد كج كرد .به دنبالش به مسجد رفت ،ديد به نماز ايستاد .منتظر شد تا نمازش را
سالم داد .رفت و با تضرع و زاری خود را معرفى كرد و گفت :من همان كسى هستم كه
89

نادانى كردم و به تو جسارت نمودم.
مالك :ولى من به خدا قسم! به مسجد نيامدم مگر به خاطر تو؛ زيرا فهميدم تو خيلى
نادان و جاهل و گمراهى ،بىجهت به مردم آزار مىرسانى .دلم به حالت سوخت ،آمدم
درباره تو دعا كنم و از خداوند هدايت تو را به راه راست بخواهم .نه ،من آن طور
قصدى كه تو گمان كردهاى دربارة تو نداشتم.
فعاليت
شاگردان در گروپهای  4نفری در مورد حدیث پیامبر درباره جهاد اکبر بحث و
گفتگو نمایند.

جهاد با نفس به چه معنا است؟
جمالت ذيل را تکميل کنيد
الف -با جهاد با نفس...
ب -راه موافقت...
ج... -تا نفست پاکيزه شود
د -او را يک شخص بزرگوار ...
کارخانهگی

AC
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ارزشيابي

َاك َخِلي َفًة ف أَْ
ي النَّاس ب حْ َ
َاووُد إَّنا َج َعْلن َ
ال ْرض َف ْ ُ
ال ِّق َولاَ َتتَّبع هْالَ َوى َفُي ِضَّل َ
ك
درآيه(َيا د ُ ِ
احكم َب نْ َ ِ ِ
ِ
يِ
ِِ
ين َي ِضُّلو َن عَن َسبيل اللهَِّ هَُل ْم ع َ
اب) 1هفت
يل اللهَِّ إِ َّن َّال ِذ َ
َذ ٌ
اب َش ِدي ٌد مِبَا َن ُسوا َي ْوَم حِْ
ال َس ِ
ِِ
عَن َسبِ ِ
مطلب مهم ذکر شده بنويسيد.

 .1سوره ص آيه26

90

درس سی ودوم

حسن خلق
هدف :آشنايي شاگردان با ارزش و فضيلت حسن خلق
پرسشها
 .1حسن خلق چيست؟
 .2چگونه انسان میتواند داراي اخالق نيکو گردد؟


حسن خُ لق يعني رفتار و گفتار نیکو ،رفتار و گفتار خوب مانند يک کمند است و کسي
که اين کمند را دارد عالوه بر اينکه خودش از زندهگی لذت میبرد .میتواند ديگران را در
دام محبت خود اسير سازد.
ُ
ْ
ْ
اشُة ِحبَ َالةُ
ْدوق ِس ِّرهَِ ،و البَ َش َ
حضرت امیرالمؤمنین علی میفرمایدَ :ص ْدُر ال َعاِق ِل ُصن ُ
َُ ْ
وب .سينه عاقل صندوقچة راز اوست و خوشرويى دام دوستى است و برد
مْالََوَّدةَِ ،و ا ِ
ال ْحتِ َمال قرُْب ال ُعُي ِ
بارى ،گورگاه زشتيها.
 .1معناي حسن خلق :شخصي از امام صادق پرسيد معناي حسن خلق چيست؟
حضرت فرمود :معناي حسن خلق اين است که:
الف  -نرمخو و مهربان باشي
ب -گفتارت پاکيزه و مؤ ّدبانه باشد
1
ج -و با چهره باز و گشاده با برادرانت (مردم) برخورد کني
يکي از صفات بارزي که قرآن براي پيامبر اسالم ذکر میکند( که با آن صفت بارز
توانست رسالت خود را به خوبي انجام داده مردم را به سوي دين اسالم جذب کند) گشاده
حٍة ِّم َن هّ
رویي آن حضرت بود که خداوند در قرآن میفرمايد (َفبِ َما َرمْ َ
اللِ ِل َ
نت هَُل ْم َوَل ْو
نت َف ًّظا َغِل َ
يظ اْل َقْلب َ
الن َف ُّضواْ ِم ْن َح ْوِل َ
ُك َ
ك) 2پس به [بركت] رحمت الهى با آنان نرمخو [و پرمهر]
ِ
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شدى و اگر تندخو و سخت دل بودى قطعا از پيرامون تو پراكنده ميشدند.

اه ّميت حسن خلق در خانواده

سعدبنمعاذ در زمان رسول خدا زندهگی میکرد وقتي از دنيا رفت .پيامبر گرامي اسالم
با پاي برهنه در تشييع جنازه او شرکت فرمود با دستان مبارک از زير تابوت او گرفت خود
آن حضرت شخص ًا جنازه او را در بين قبر گذاشت .خاک را بر روي قبر او ريخت مادر
سعد همه اين صحنهها را تماشا ميکرد نزديک قبر فرزندش آمد گفت فرزندم بهشت بر


 1معا ني االخبار صدوق ص253
 2آل عمران 159/
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تو گوارا باشد پيامبر از او سؤال کرد تو به چه دليل میگويي بهشت بر او گوارا باشد؟
مادر سعد گفت معلوم است کسي که رسول خدا در تشييع جنازه او اشتراک ورزد خود
شخص ًا او را در بين قبر بگذارد او بهشتي است پيامبر فرمود او هم اکنون تحت فشار
شديد قبر قرار دارد وقتي پيامبر با اصحاب به خانه برگشتند اصحاب سؤال کردند يا
رسول اهلل شما شخص ًا در تشييع جنازه سعد اشتراک ورزيديد بر بدن او نماز خوانديد او را
در قبر گذاشتيد با همه اين کارها که در مورد هيچکس سابقه نداشت فرموديد او تحت فشار
قبر قرار دارد حضرت فرمود به خاطر بد اخالقي که در خانه با خانواده اش داشت آن
1
بد خلقي سبب آن فشار گرديد.
راههای بدست آوردن حسن خلق :حضرت علي در حديثي ميفرمايد حسن خلق
2
از سه راه بدست میآيد
الف -انسان از کارهاي حرام دوري کند.
ب -رزق و روزي حالل بدست آورد.
ج -براي خانواده خود آسايش را فراهم آورد.
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جمعي نزد رسول خدا نشسته بودند تا هر کدام از اخالق پيامبر بهرهاي ببرند از
بهشت ،رحمت الهي و حسابرسي قيامت سخن به ميان آمد پيامبر فرمود هر کس داراي
سه صفت باشد خداوند در روز قيامت حساب او را آسان میگيرد و او را وارد بهشت
ساخته از رحمت واسعه خود بهره مند میسازد شاگردان سؤال کردند آن سه صفت چيست؟
فرمود عطا کني به کسي که تو را محروم کرده (پيوند با کسي که از تو بريده) ببخشي کسي
3
را که به تو ستم کرده.




فعاليت

شاگردان دربارة اهمیت حسنخلق در خانواده و جامعه در گروپهای  3نفری گفتگو
نمایند.
ارزشيابي
 .1راههای تحصیل حسن خلق از نظر روایات کدامها اند؟
امام صادق در معناي حسن خلق فرمود :گفتارت...

 1داستانهاي بحار االنوارج2ص89-90
 2بحار االنوار ج 71حديث 63ص394
 3تفسيرمجمع البيان ج10ذيل آيه 8سوره انشقاق
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درس سی وسوم

سخاوت

هدف :آشنايي با معنا و مفهوم سخاوت
پرسشها
 .1سخاوت به چه معنا است؟
 .2انسانهاي سخاوتمند چه ويژگيهاي دارند؟
نشايد که نامت نهد آدمــي
توکز محنت ديگران بيغمي
معناي سخاوت :سخاوت عبارت است از بخشندگي ،مردمنوازي و رسيدگي به
بينوايان 1،به انساني سخاوتمند و جوانمرد گفته میشود که به شکرانه قدرت و توان مالي،
بدني و عاطفي که خداوند سبحان داده است به ديگران خيري برساند.
روزي تف ّقدي کن ،درويش بينوا را
اي صاحب کرامت شکرانه سالمت
سخاوت يکي از صفات اخالقي است که در احاديث و روايات بسيار مورد تأکيد
قرار گرفته است حضرت علی میفرماید{السخاء خلق االنبياء ،سخاوت خصلت وشیوه
پیامبران گرامی است}2باارزش ترین وبهترین سخاوت آن است که درهنگام ضرورت ونیاز
انجام گیرد باز حضرت میفرماید{خري السخاء ما صدف موضع احلاجت}3
نمونهای از سخاوت رسول گرامی اسالم
علىبنابيطالب ،از طرف پيغمبراكرم ،مامور شد به بازار برود و پيراهنى براى
پيغمبر بخرد .رفت و پيراهنى به دوازده درهم خريد و آورد .رسول اكرم پرسيد :اين
را به چه مبلغ خريدى؟ .به دوازده درهم .اين را چندان دوست ندارم ،پيراهنى ارزانتر از
اين مىخواهم ،آيا فروشنده حاضر است پس بگيرد؟ نمىدانم يا رسولاللهّ  .برو ببين حاضر
مىشود پس بگيرد .على پيراهن را با خود برداشت و به بازار برگشت .بفروشنده فرمود:
پيغمبر خدا ،پيراهنى ارزانتر از اين مىخواهد ،آيا حاضرى پول ما را بدهى و اين پيراهن
را پس بگيرى؟ فروشنده قبول كرد و على پول را گرفت و نزد پيغمبر آورد .آنگاه رسول
اكرم و على با هم به طرف بازار راه افتادند؛ در بين راه چشم پيغمبر به كنيزكى افتاد كه
گريه مىكرد .پيغمبر نزديك رفت و از كنيزك پرسيد :چرا گريه مىكنى( .اهل خانه به من
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 1دهخدا ماده سخي
 2غررالحکم شماره 8436
 3غررالحکم شماره 8650

93

دست سخاوتمند
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چهار درهم دادند و مرا براى خريد به بازار فرستادند؛ نمىدانم چطور شد پولها گم شد.
اكنون جرأت نمىكنم به خانه برگردم  .رسول اكرم چهار درهم از آن دوازده درهم را
به كنيزك داد و فرمود :هرچه مىخواستى بخرى بخر و به خانه برگرد .و خودش به طرف
بازار رفت و جامهاى به چهار درهم خريد و پوشيد .در مراجعت برهنهاى را ديد ،جامه
را از تن كند و به او داد .دو مرتبه به بازار رفت و جامه اى ديگر به چهار درهم خريد و
پوشيد و به طرف خانه راه افتاد .در بين راه باز همان كنيزك را ديد كه حيران و نگران و
اندوهناك نشسته است ،فرمود :چرا به خانه نرفتى؟ يا رسول اللهّ! خيلى دير شده مىترسم
مرا بزنند كه چرا اين قدر دير كردى .بيا با هم برويم ،خانهتان را به من نشان بده ،من
وساطت مىكنم كه مزاحم تو نشوند .رسول اكرم به اتفاق كنيزك راه افتاد همين كه
به پشت در خانه رسيدند كنيزك گفت :همين خانه است (رسول اكرم از پشت در با
آواز بلند گفت (:اى اهل خانه سالم عليكم( .جوابى شنيده نشد .بار دوم سالم كرد ،جوابى
حُة هّ
ول هّ
ك يا َر ُس َ
لسالُم َعَليْ َ
اللِ َو َرمْ َ
اللِ َوَبركاُتهُ.
نيامد .سومين بار سالم كرد ،جواب دادند) :اَ َّ
چرا اول جواب نداديد؟ آيا آواز ما را نمىشنيديد؟ چرا همان اول شنيديم و تشخيص
داديم كه شماييد .پس علت تأخير چه بود؟ يا رسول اللهّ! خوشمان مىآمد سالم شما را
مكرر بشنويم ،سالم شما براى خانه ما فيض و بركت و سالمت است .اين كنيزك شما دير
كرده ،من اينجا آمدم از شما خواهش كنم او را مواخذه نكنيد يا رسول اللهّ ! به خاطر مقدم
گرامى شما ،اين كنيز از همين ساعت آزاد است .پيامبر گفت :خدا را شكر! چه دوازده
درهم پر بركتى بود ،دو برهنه را پوشانيد و يك برده را آزاد كرد.
حاتم طايی به سخاوتمندي مشهور بود مدّ تها بعد از مرگ او باراني شديدي باريد
قبر او در معرض خطر سيل قرار گرفت به گونهاي که نزديک بود سيل قبر او را ويران
سازد پسرش خواست بدن او را بيرون آورده درجاي ديگري دفن نمايد تا از خطر سيل
نجات پيدا کند وقتي قبر او را باز کرد ديد تمام بدن او متالشي شده به جز دست راستش
تعجب کردند که چگونه دست راست او سالم مانده است؟ يک انسان متديني که از
مردم ّ
تعجب نکنيد حاتم با اين دست عطاي بسيار به بيچارگان داده و
آنجا گذر ميکرد گفتّ :
1
سالمت ماندن دست او نتيجه همان سخاوت و بخشش است.
 1پندهای جا ويدان ،محمد محمدي اشتهار دي ص157
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فعاليت
شاگردان درگروههای  3درباره سخاوت باهم گفگو نمایند.
ارزشيابي
در جمالت ذيل جا هايي خالي را تکميل کنيد.
الف -سخاوت مو جب ..........
ب...... -تخم دوستي میافشاند
ج -بهترين انسان.....سخاوتمندان است
د....-درخت خرد مندي است
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کارخانهگی

در بارة سخاوت مقالهای در  5سطر بنویسید.
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درس سی وچهارم

هدف :آشنايي با ارزش ع ّزت نفس

ع ّزت نفس

پرسشها

 .1معناي ع ّزت چيست؟
 .2انسان چگونه ميتواند ع ّزتنفس خود را حفظ کند؟

KU

معناي ع ّزت :ع ّزت به معناي صالبت؛ استواري ،و نفوذ ناپذيري است .ع ّزتنفس به
اين معنا است که اگر انسان گرفتار فقر شد با دراز کردن دست نياز به کسي آبرو و شرف
فحاش و کم شخصيت
خود را زير پا نگذارد .اگر انسان مواجه شد با يک انسان بد زبانّ ،
خود را با او روبرو نسازد تا آبروي او را ببرد.
قيمت انسان :حضرت علي درباره جايگاه و ارزش وجــــــود انسان چنین بیان
ِم ثمََ ٌن الاّ َ
يس ألنُفس ُ
يعوها الاّ ِبها) 1بدانيد که براي جان و وجود
اجلنَّة َفال َتبِ ُ
میفرمايد(أّنُه َل َ

شما قيمت و بهاي جز «بهشت» نيست آگاه باشيد و خود را جز به بهشت نفروشيد.

AC

ع ّزت و آزادي :خداوند به انسان هم ع ّزت داده است و هم نيروي اراده و اختيار
تا آزاد زندهگی کند زير بار ذلّت و خواري نرود اگر کسي ع ّزت خود را زير پا گذاشت
َ
فس َ
 َعن ُ ِّل َدِنيٍة
رم َن َ
آزادي خود را نيز از دست ميدهد حضرت علي ميفرمايد ( َوأ ِ
َ َ َ
ُُ
ُ
َ َ َ ّ
ً
َ َ
َ
َ
ري
َوإن َسا قت إلي ال َرغا ِئبِفاَِّن لن َتعتاض مِبا َتبذل ِمن نفسِ ِع َوضا َوال َتن عَب َد غ ِ
 ُ
َ َوَقد َج َعَل َ
اهلل ُح ّراً)2و گرامي دار نفست را از هر پستي و خواري ،هرچند تو را به نعمتهاي بي
شماري برساند ،زيرا هرگز در برابر آنچه از عزّت خود از دست ميدهي قيمتي نخواهي يافت و بندهاي

ديگران نباش که خدا تو را آزاد آفريده است.

قطرات آبرو :گوهر وجود انسان خيلي ارزش دارد ولي گاهي انسان آن گوهر را با
قيمت بسيار ارزان از دست ميدهد با يک بار دراز کردن دست نياز به سوي کسي آبروي
چندين ساله خود را از دست ميدهد حضرت علي يک جمله بسيار زيباي دارد که
السؤال َف ُ
ميفرمايد( :ماُء َوجه َ
قط ُرُه) 3آبروي تو جامد است و با
انظر ِعن َد َمن ُت ِ
ِ جا ِم ٌد ُت ِ
قطُرُه ّ

سؤال و درخواست ،قطره قطره ميريزد .بنگر که قطرات آبرو را پيش چه کسي ميريزي؟
 1نهج البالغه حکمت 456
 2هج البالغه نامه 31
 3خمان حکمت346
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اين دو حديث شريف نشان ميدهد که دست نياز به سوي ديگران دراز کردن و
خواستن مانند يک چاه است که اگر انسان در اين چاه خود را انداخت بايد با ريسمان
ديگران بيرون بيايد زيرا که انسان با اين کار ع ّزت خود را در همان چاه دفن کرده کرامت
خود را به قيمت خواستن از ديگران فروخته است.
بسي بِه زان که نان زدو نان خواهم
به آبروي ،اگر بي نان بمانم
پيامبر مع ّلم ع ّزت :يکي از اصحاب پيامبر اسالم در تنگدستي شديد قرار
گرفت .روزي زنش به او گفت برو پيش پيامبر و از او تقاضاي کمک کن همينکه آن
مرد پيش پيامبر آمد قبل از آن که چيزي از رسول خدا بخواهد آن حضرت فرمود :هر
کس چيزي از ما بخواهد به او میدهيم ا ّما اگر ع ّزت خود را حفظ کند خداوند او را
بي نياز خواهد کرد .آن مرد خيال کرد حتم ًا منظور پيامبر من هستم به خانه برگشت
زنش گفت تو بايد مشکل خود را به پيامبر ميگفتي بار دوم که آمد باز همان کلمه
را از رسول خدا شنيد تا سه بار اين کار تکرار شد سپس آن مرد پيش يکي از دوستان
خود رفت تبري را از او امانت گرفت به صحرا رفت تا شب هيزم جمع کرد شب که آمد
آن را به پنج سير آرد فروخت .چند روز اين کار را تکرار کرد تا سر انجام توانست يک
تبر خريداري کند بعد از مدتي يک شتر خريد بعد از مدتي يکي از ثروتمندان بزرگ شد
روزي دوباره نزد رسول خدا آمد کل ما جرا را با آن حضرت صحبت کرد حضرت
فرمود من گفتم هر که از ما چيزي بخواهد ميدهيم ولي هر کس بينيازي نشان دهد
1
خداوند خودش او را بينياز میگرداند.
شخصي بنام عبداهللبنحذافه يکي از ياران بسيار شجاع و دالور رسول گرامي اسالم
بود .او در يکي از جنگها که بين مسلمانها با روميان صورت گرفت همراه هشتاد نفر
ديگر اسير شدند يک روز اسيران را نزد پادشاه روم بردند قيصر به عبداهلل گفت اگر دين
مسيحيت را قبول کني تو را آزاد میکنم .او نپذيرفت قيصر دستور داد روغن را در يک
ديگ داغ کردند سپس يکي از اسيران را در بين ديگ گذاشتند تمام گوشتهاي بدن او از
استخوانش جدا گرديد دوباره به عبداهلل پيشنهاد کرد که از دين خود دست بردار وگرنه تو
را هم در بين ديگ روغن ميگذاريم او قبول نکرد او را نزديک ديگ روغن آورد اشک
او جاري شد قيصر گفت چرا گريه ميکني؟ عبد اهلل گفت گريه از ترس مرگ نيست بلکه
 1کتاب اخالق در نهج البالغه ص160
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گريهام براي اين است که کاش به اندازه موهاي بدنم جان ميداشتم که در راه دين اسالم
فدا ميکردم قيصر از شجاعت عبداهلل شگفت زده شد گفت اگر پيشنهادم را بپذيري دخترم
به همسري تو در ميآورم عبداهلل نپذيرفت گفت اگر سرم را ببوسي تو و تمام اسيران را
آزاد ميکنم گفت حاال که آزادي ديگران با آن فراهم ميشود حاضرم اين کار را بکنم .اين
1
کار را کرد زمينة آزادي خود و ديگران را فراهم کرد
فعاليت

ارزشيابي

جاي خالي را در جمالت ذيل کامل کنيد
الف -بريدن طمع از آنچه ...
ب -کنترل خشم...
ج... -ترين ع ّزت است
د... -الهي موجب ع ّزت است
کارخانهگی

AC

KU

 .1ع ّزت به چه معنا است؟ چه رابطه بين ع ّزت و آزادي وجود دارد؟ شاگردان در
گروهای سه نفری گفتگو نمایند و جوابهای مناسب را یاداشت کنند.
 .2بهترين معلم عزت کيست؟ شاگردان دو نفری گفتگو نموده و جواب را پیدا
نمایند.

ترجمه آيات ذيل را بنويسيد
2
(«)1أََيبْت ُ
جي ًعا»
َغو َن ِعن َد ُه ُم اْل ِع َّزةَ َفإِ َّن ال ِع َّزةَ للِهِّ مَِ
3
(َ «)2من َكا َن ُي ِر ُ
جي ًعا»
يد اْل ِع َّزةَ َفِلَّلِه اْل ِع َّزُة مَِ

 1اسد الغا به ج3ص143
 .2سوره نساء139/
 .3سوره فاطر10/
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درس سی وپنجم

اخالق خانواده()1

هدف :آشنایی با اخالق در خانواده
پرسش :معنای اخالق در خانواده چیست؟

AC

KU

خانواده یکی از نهادهای اساسی پنجگانه 1در اجتماع است .خانواده تشکیل یافته از
شبکهای از نقشها و موقعیتهاست .این شبکه تشکیل یافته از نقش پدری ،مادری،
فرزندی ،خواهری و برادری است .خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است که
کارکردهای زیادی دارد که یکی از این کارکردها شخصیت سازی است .اعضای خانواده
در هنگام تعامل و ارتباطشان با یکدیگر بناچار از قواعدی پیروی میکنند .این قواعد همان
بایدها و نبایدهایی هستند که زندگی خانوادگی افراد را تنظیم میکنند.
در دین اسالم نیز این قواعد(بایدها و نبایدها) مورد تاکید قرار گرفته است .بخشی از
این قواعد مانند وجوب نفقه زن بر شوهر ،در فقه مورد بحث قرار میگیرد اما بخشی از
این بایدها و نبایدها در علم اخالق ارائه میشود.
از منظر علم اخالق بایدها و نبایدها در محیط خانواده گاهی ناظر بر روابط زن و شوهر
است و گاهی ناظر به روابط والدین با فرزندان است .در این درس به بایدها و نبایدهای
اخالقیای اشاره میشود که روابط زن و شوهر را نشانه میگیرد.
از نظر اسالم نهاد خانواده ،کانون تربیت ،مرکز شکلگیری شخصیت است که استوانه
اصلی آن زن و شوهر است .زن و شوهر با رعایت اخالق میتوانند زمینه تربیت فرزندان
صالح را برای اجتماع فراهم سازند .اگر زن و شوهر در خانه نسبت به یکدیگر با اخالق
اسالمی و انسانی رفتار ننمایند ،پیامد آن آفتهایی است که نه تنها دامنگیر خودشان شده،
که آثار زیانبار آن متوجه جامعه هم خواهد شد .زیرا فرزندانی که در چنین خانواده که
نه تنها اخالق در آن وجود نداشته که بارها شاهد بیاحترامی پدر و مادر به یکدیگر بوده
وآنها نیز با همان خلق و خوی بزرگ شده همان رفتار را عملی میسازند.
اصول حاکم بر روابط زن و شوهر

اصل تساوی

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

 1نهادهای اساسی پنجگانه عبارتند از :نهاد سیاست ،نهاد آموزش ،نهاد اقتصادی ،نهاد دین و نهاد خانواده.
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شوهر از موضع برابر نسبت به همدیگر تعامل داشته باشند .این مساله در قرآن کریم نیز
َ ُ
مورد تاکید قرار گرفته استَّ ُ :
ْ
اح َدةٍ؛ اوست آن كس كه شما را
س َو ِ
«ه َو ال ِذي َخل َقكم ِّمن َّنف ٍ
از نفس واحدى آفريد ».طبق منطق قرآن هیچکدام از زن و مرد نمیتوانند خود را بهتر از
دیگری بدانند زیرا هر دو از یک چیز آفریده شدهاند و ارتباطشان با یکدیگر باید به گونه
مساوی باشد.

اصل مودت و دوستی

زندگی زن و شوهری بر مبنای دوستی و مودت باید بنیان نهاده شود .در قرآن کریم
ازدواج مایه آرامش معرفی شده است ،خداوند در قرآن کریم میفرمایدَ « :و ِم ْن آَياِتِه أَ ْن
َس ُكنُوا إَليْهَا َو َج َع َل َبيْن ُ
َكم َّم َوَّدةً َو َرمْ َ
حًة؛ و از نشانههاى او اينكه
َخَل َق َل ُكم ِّم ْن أَنُف ِس ُك ْم أَ ْز َو ً
اجا ِّلت ْ
ِ

اصل تقسیم کار

KU

از [جنس] خودتان همسرانى براى شما آفريد تا با آنها آرام گيريد و ميانتان دوستى و رحمت قرارداد»
زن و شوهر باید مودت و دوستی را مبنای روابط خویش قرار دهند.

1

AC

از نمونههاى بارز مراعات حقوق طرفين ،تقسيم كارهاى خانه و زندگى ميان زن و
شوهر است .در حاالت و سيره رسول خدا نقل شده است كه آن حضرت در
2
كارهاى خانه ،به همسرانش كمك مىكرد»
حضرت رسول در زندگى مشترك ميان حضرت على و فاطمه زهرا،
كارهاى بيرون خانه و درون خانه را بین آنها تقسيم کرد ،دختر بزرگوار پيامبر از اين
تقسيم كار بسيار خرسند گرديد .بخصوص كه مىديد با تخصيص كارهاى داخل خانه
به وى ،از برخورد با مردان و نامحرمان در بيرون از خانه و هم صحبت شدن با آنان دور
3
مىماند و اين براى حيا و عفاف زن مناسبتر است».

اصل درک متقابل

یکی از مشکالت اساسی بین بسیاری از زن و شوهرها این است که نمیتوانند
همدیگر را درست درک کنند .بسیاری اوقات زن یا شوهـــر در حاالتی قرار دارند که
نمیتوانند به خواسته طرف مقابل خود درست پاسخ دهد .در چنین حاالتی باید زن یا
شوهر باید به حالت روحی طرف مقابل خود توجه داشته باشد.
 1سوره روم21/
 2بحار االنوار ،ج  ،16ص 227
 3وسائل الشيعه  ،ج  ،14ص 123
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روزی اميرالمؤ منين به فاطمه گفت :آيا چيزى در خانه برای خوردن داریم؟
فاطمه گفت :سوگند به كسى كه پدرم را به نبوت و تو را به وصايت برگزيد چيزى
در منزل نيست تا براى شما آماده كنم و دو روز است كه چيزى در منزل نبوده است.....
امام على گفت :اى فاطمه! چرا نگفتى تا چيزى براى شما تهيه كنم؟ فاطمه گفت:
يا اباالحسن! من از خداوند شرم دارم كه شما را به آنچه توان ندارى وادار كنم.
1
چون مىدانستم توانایى خريد چيزى را ندارى در خواستى نكردم.
فعاليت
شاگردان به صورت گروههای  4نفره در باره اصول حاکم بر روابط زن و شوهر با همدیگر
گفتگو نمایند!

KU

ارزشيابي

 .1اصل مودت به چه معناست؟

 .2اصل تقسیم کار را توضیح دهید!

کارخانهگی

AC

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

درباره اهمیت جایگاه خانواده  6سطر بنویسید!

 1بحاراالنوار ،ج 94 ،43
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درس سی وششم

اخالق خانواده()2

هدف :آشنایی با اه ّمیت رعایت اخالق در خانواده
پرسش :درباره رابطه والدین و فرزندان چه میدانید؟

وظایف والدین

KU

اخالق خانواده گاهی ناظر به رابطه زن و شوهر است و گاهی ناظر به تنظیم روابط
بین والدین و فرزندان است .در این درس بایدها و نبایدهای حاکم بر روابط والدین و
فرزندان مورد بررسی قرار میگیرد.
پدر و مادر حقوقی دارند که فرزندان باید آنها را رعایت کنند اما از طرف دیگر والدین
نسبت به فرزندان شان مسئولیتهایی نیز دارند .در نتیجه حقوق و وظایف والدین و
فرزندان دوطرفی است .یعنی هم فرزندان بر گردن پدر و مادر حق دارند و هم والدین بر
فرزندان حقوقی دارند.

AC

تربیت صحیح :کودکان مهمترین سرمایههای زندگی و امید آینده در هر جامعه است.
عوامل زیادی در شکلگیری شخصیت کودک نقش دارند .تلویزیون ،مکتب ،دوستان و
خانواده از این عوامل اند .از میان این عوامل خانواده نقش بسیار اساسی و حیاتی دارد.
خانواده در انتقال ارزشها و میراث فرهنگی جامعه برای کودکان نقش بسیار اساسی دارد.
نحوه برخورد والدین در شکلگیری یک شخصیت شایسته برای کودک بسیار حیاتی
است .نکتههای تربیتی زیادی وجود دارد که در اسالم بر آنها تاکید شده است.

نکات تربیتی برخورد با فرزند

 .1گذاشتن نام نیکو :برخی والدین در نامگذاری دقت الزم را به خرج نمیدهند .نام
نیک و خوب تأثیر فراوان بر شخصیت فرزند دارد .در حدیثی آمده است« :نخستین حق
1
فرزند بر پدر گذاشتن نام نیکواست»
 .2احترام به فرزند :شخصیت دادن به کودک نقش محوری را در تربیت آنان دارد
َ
حسنُوا آداَب ُهم ُیغ َفُرَل ُم» 2فرزندان خود را احترام
رُموا أَولاَ دَSم َوأَ ِ
پیامبر میفرماید «أ ِ

 1المحجة البیضاء ج3ص123
 2مکارم االخالق ص223
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کنید و به آنها آداب را خوب یاد بدهید ،تاخداوند شمارا ببخشد .یکی از نیازهای اساسی
هر انسان نیاز به احترام از سوی دیگران است .اگر شخصی مورد بی احترامی قرار گیرد
از نظر روانی آسیب میبیند .کودکان نیز از این قاعده مستثناء نیستند.
 .1فرق نگذاشتن :والدین باید عدالت را بین همه اوالد اعم از دختر و پسر رعایت
نمایند .پیامبر میفرماید« :إ ُ
تبِّو َن َبين ُ
الب َو ُّ
ني أَوالد ُ
عدلوا َب َ
طف» 1میان
َم ِفيی رِِّ
ِم َما حُِ
الل ِ
ِ
فرزندان خود در محبّت و نیکی عدالت و انصاف را رعایت کنید چنانچه دوست میدارید
آنان نیز با شما با عدالت رفتار نمایند .آتش بسیاری از اختالفات فرق گذاشتن در محبت

بین فرزندان است .به صورتی که یکی از فرزندان را والدین بیشتر دوست داشته باشند.
این فرق گذاشتن از نظر تربیتی نادرست است.

وظایف فرزندان در برابر والدین

AC
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 .2عدم مقایسه :یکی از مباحث اساسی در روانشناسی بحث تفاوتهای فردی است.
تفاوتهای فردی به این معناست که هر انسان منحصر به فرد است و استعداد و تواناییهای
هر انسانی متفاوت است .بنابراین مقایسه کردن بین فرزندان و حتی مقایسه فرزند خود با
فرزندان دیگران ازنظر تربیتی کار درستی نیست.
نیکی به والدین :والدین از نظر روانی تعلق عاطفی نسبت به فرزندان دارند و از
فرزندان چشمداشتهایی دارند .بنابراین نیکی به والدین وظیفه اخالقی هر فرزند است.

خداوند در قرآن کریم نیکی به والدین را در ردیف عبادت خداوند قرار داده است:
« َوَق َضى َرُّب َ
ال َت ْعُب ُدواْ إِ َّ
ك أَ َّ
ال إَِّياُه َوِبا ْل َواِل َدْي ِن إِ ْح َساًنا؛ پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید
وبه پدر ومادر «خود»نیکی کنید» 2سوال این است که نیکی چیست و کدام اعمال مصداق نیکی
هستند؟ با استفاده از روایات و آیات قران کریم اعمال زیر مصادیق نیکی هستند:
 .1تواضع در برابر پدر و مادر :خداوند در قرآن میفرمایدَ ( :و ْ
اخ ِف ْ
َاح
ض هَُل َما َجن َ
ُّ
الرمْ َ
حِة)3دوبال فروتنی خویش را از سر مهربانی در برابر آنان فرود آور.
الذ ِّل ِم َن َّ
 .2همنشینی :پیامبر میفرماید «همنشینی یک روز با پدر و مادر از جهاد یک سال


 1حار االنوار ج104ص92
 2اسراء23/
 3همان24/
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برتراست»
 .3نگاه با عطوفت به پدر ومادر :رسول خدا میفرماید «هر نگاه به پدرومادر ثواب
2
یک حج کامل مقبول رادارد»
.4اطاعت :پیامبر میفرماید«روز قیامت باالترین جایگاه را کسی دارد که مطیع پدرومادر
3
باشد»
1





فعاليت
شاگردان دربارة احسان به والدین گفتگو کنند!
ارزشيابي

کارخانهگی

AC
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 .1وظایف والدین در برابر فرزندان چیست؟
 .2وظایف فرزندان در مقابل والدین کدام اند؟
جمالت ذیل را تکمیل کنید
الف -پیامبر:اگر به آنها وعده دادید.........
ب-دوست نداشت کسی.......
ج-دوبال فروتنی خویش را......

دربارة وظایف والدین یا فرزندان  6سطر بنویسید!

 1بحار االنوارج74ص25
 2همان ص73
 3کنز العمالج16ص467
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درس سی و هفتم

حرمت انسان

AC
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هدف :آشنایی با دیدگاه اسالم در بارة احترام انسان
پرسش :چرا به انسانها احترام بگذاريم؟
از بين همه موجودات و مخلوقات ،انسان از همه برتر است به همين دليل خداوند
او را جانشين خود در زمين قرار داده تا همانگونه که خداوند به همه مهربان است
انسان هم به همه مهربان باشد .خداوند آمرزنده است .انسانها هم يکديگر را ببخشند،
خداوند عيبهاي بندگان خود را ميپوشاند انسانها هم عيبهاي يکديگر بپوشانند،
خداوند توبهپذير است انسانها هم خطا و اشتباه يکديگر را ناديده گرفته اگر طلب
بخشش نمود او را ببخشد ،خداوند به همه انسانها احترام گذاشته انسانها هم به يکديگر
را احترام بگذارند.
حرمت انسان به این معنی است که خداوند به او کرامت بخشیده است و برای
حیات انسان ،آبرو و مال او حریمی ایجاد کرده که باید این حریم حفظ گردد و هدف تمام
آموزشهای دینی این است که حرمت انسان حفظ شود و حریم انسانیت شکسته نشود
و صرف انسان بودن انسان کافی است که به او احترام گذاشته شود .حضرت علی
فرمود :احترام انسانها واجب است چون آنها یا برادر دینی شما است و یا هم نوع شما.
امام زین العابدین پیک محبت به انسان بود .هرجا بیکسی را میدید هرجا غریب ،فقیر
و مستمندی را میدید که دیگران به آنها توجه ندارند ،به آنها محبت میکرد و آنها را
نوازش میکرد و به خانه خودش میآورد ،روزی عدهای جزامی را دید که همه از آنها
فرار میکردند زیرا از سرایت بیماریشان میترسیدند .امام از آنها دعوت کرد و آنها
را به خانه خود آورد و در خانه خود از آنها ،پرستاری کرد.

داليل احترام انسان

توجه و ارزشمندي اشاره شده که اگر آنها
در قرآن و احاديث به نکات بسيار قابل ّ
توجه و عمل قرار گيرد احترام همه انسانها حفظ شده و هيچ کس خود را برتر از
مورد ّ
ديگري نميداند تا به او بياحترامي کند.
 .1يک آفريدگار :همه انسانها اعم از فقير و غني ،باسواد و بيسواد ،سياه و سفيد و...
(ذِل ُك ُم هُّ
آفريده خداي يکتا است خداوند در قرآن ميفرمايد َ
الل َرُّب ُك ْم ال إَِلَه إِ َّ
ال ُه َو َخاِل ُق
ُك ِّل َشيٍء) 1اين است خداوند پروردگار شما ،هيچ معبودي جز او نيست ،آفريدگار همه چيز است .امام
صادق در حديثي میفرمايد «من ميبينم که آفرينش همه از خاک است ،پدر همه آدم
2
مادر همه ح ّوا ،همه را يک خدا آفريده و همه بندگان اويند.
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.2آفرينش از يک چيز :خداوند در قرآن آفرينش همه انسانها را از يک حقيقت
َ ُ
ميداند ُ َّ
ْ
اح َدةٍ) 1اوست آن کس که شما را از نفس واحدي آفريد
س َو ِ
(ه َو ال ِذي َخل َقكم ِّمن َّنف ٍ
رسول گرامي اسالم هم در حديثي ميفرمايد «اي مردم همه شما از آدميد وآدم از خاک است»

2

 .3کرامت :همان خدايی که همه انسانها را از يک حقيقت آفريده به همه کرامت و
شرافت داده است .کرامت تاجي است که خداي سبحان بر سر همه نهاده است در قرآن
ميفرمايد ( َوَل َق ْد َك َّر ْمنَا َبن آَدَم) 3و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم خداوند به درختان
يِ
سرسبزي و گل داده آنها هم سايه خود را بر سر هر کسي زير آنها قرار گيرد سايهبان قرار
ميدهد ماهم که خداوند تاج کرامت را بر سرمان نهاده است از سر کسي بر نداريم اين تاج
سن
کرامتي که خداي سبحان بر سر ما نهاده است مانند يک دايره است که همه انسانها در هر ّ
و سالي ،در هر موقعيت و شغلي ،در هر شرايط زندهگی که باشند شامل ميگردند.

دستورات
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دين اسالم و احترام به انسان
از نظر اسالم احترام به انسان به قدري ارزش دارد که همه چيز چه آنهايی که به انجام
آن دستور داده و چه آنهايی که دستور ترک آنرا داده براي حفظ احترام انسان است.

AC

ُ ُ
َّاس
چرا خداوند در قران دستور داده که به مردم حرف نيکو بگوييد؟ ( َوقولواْ ِللن ِ
حُسْناً) 4براي اينکه با بدگويی حرمتش را از بين ميبريم چرا گفته اگر کسي وارد مجلس
مْجََ
َ َ َُ َ
س َفاْف َس ُحوا) 5زيرا که اگر وارد مجلس
شد او را جا دهيد؟ (إِذا ِقيل لك ْم َتف َّس ُحوا ف الاِل ِ
شد جا نبود خجالت زده ميشود .چرا گفته اگر به کسي صدقه داديد منّت ندهيد؟ َ
(ال
تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِـالْمَن ِّ وَاألذَى) 6زيرا با منت احترام او را از بين ميبريم چرا گفته پاک
دامني خود را حفظ کنيد که رسول خدا فرمود «بهترين زينتي که خدا بندگان را با آن
زينت بخشيده پاکدامني است» 7زيرا که انسان بيبندو بار خود را مورد سر زنش ديگران
قرار داده حرمت خود را از بين ميبرد چرا گفته کم حرف بزنيد که رسول خدا
میفرمايد «سکوت باالترين عبادت است» 8زيرا که انسان با حرف زدن زياد گرفتار غيبت،
تهمت و ...ميشود که باعث شکسته شدن حرمت يک انسان میشود.
ين خََّ
ات ُذواْ اْل ِع ْج َل َسين هُُ
َال ْم
منهيات :چرا خداوند از پرستش غير خدا نهي کرده؟ (إِ َّن َّال ِذ َ
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ب ِّمن َّرِّبه ْم َوِذَّلٌة ف حْ َ
الياةِ ُّ
الدْنيا) 1آرى كسانى كه گوساله را [به پرستش] گرفتند به زودى
َغ َض ٌ
ِ
يِ
خشمى از پروردگارشان و ذلتى در زندگى دنيا به ايشان خواهد رسيد .اين براي اين است که
کرنش در برابر غير خدا باعث ميشود انسان با پرستش غير خدا احترام خود را از بين ببرد.

ريا ِّم َن َّ
الظ ِّن) 2اي کساني که
چرا از بدگماني منع کرده؟ (يا أَيهَا َّال ِذ َ
اجتَنُِبوا َكثِ ً
ين آ َمنُوا ْ
ايمان آورده ايد از بسياري از گمانها بپرهيزيد .براي اينکه بدگماني باعث ميشود انسان خود يا

ديگران را بي احترامي کند.
ُّور) و از سخن باطل (شهادت دروغ) بپرهيزيد.
چرا گفته دروغ نگوييد( َو ْ
اجتَنُِبوا َق ْو َل الز ِ
زيرا انسان با شهادت دروغ خود را در معرض تحقير ديگران قرار ميدهد.
از َّم َّشاء ِبنَ ِميم) 4آدم پست عیب جو است و برای خبر چینی گام
چرا گفته سخن چيني بد است؟ (ه َّ
َم ٍ
ٍ
برمیدارد .اين کار باعث ميگردد دو نفر به يکديگر بدگمان شده همديگر را بي احترامي کند.
چرا گفته عيب جوي نکنيد( َو ٌ
يل ِّل ُك ِّل ُه َم َزةٍ لمََُّزةٍ) 5زيرا کسي که عيب ديگران را ذکر
ميکند براي اين است که آبروي کسي را ببرد و به او بي احترامي کند.
چرا از افشاي اسرار مردم نهي کرده؟ که پيامبر میفرمايد (هرگاه کسي سخن گفت
آن يک راز و امانت است و افشاي آن خيانت در امانت است) دليل اين امر اين است که
با افشاي آن راز ممکن است مورد بي احترامي قرار بگيرد.
3
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ارزشيابي
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شاگردان در باره سؤاالت ذیل درگروههای  3نفری گفتگو نمایند.
.1رابطه آفريدگار واحد با احترام انسان چيست؟
.2براي چه قرآن دستورداده است که نيکو سخن بگوييم؟
جمالت ذيل را تکميل کنيد
الف -زيرا انسان با شهادت دروغ.......
ب -زيرا کسي که عيب ديگران را ذکر میکند........
ج..... -همه شما از آدميد وآدم از خاک است
کارخانهگی
درباره آيه 70سوره اسراء پنج خط بنويسيد
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درس سی وهشتم

احترام بزرگترها

هدف :شناخت اه ّميت احترام به افراد بزرگتر
پرسش :چرا افراد بزرگتر احترام بيشتر دارند؟

KU

دين اسالم به ما میگويد به همه انسانها احترام بگذاريم ولي به کساني که سنّشان بيشتر
از ما است احترام بيشتر بگذاريم افراد بزرگتر شامل بسياري مانند :استاد ،پدر و مادر،
پدرکالن و مادرکالن ،افرادي که در جامعه ما زندهگی ميکنند ميشود .ولوما آنها را نشناسيم
سن آنها از ما بيشتر است بايد به آنها احترام بگذاريم اين مسأله از اين
به خاطر اينکه ّ
جهت اه ّميت دارد که دين اسالم دين محبّت ،عاطفه ،مهرباني ،فرو تني و تواضع است ما
به عنوان مسلمان که به داشتن اين دين افتخار ميکنيم با رفتار احترام آميز خود چهره دين
خود را معرّفي ميکنيم و هرکس از بر خورد محترمانه ما به اهميت دين اسالم و دستورات
سن بااليی دارند مورد تأکيد ويژه
انساني اش پي ميبرد و اين احترام نسبت به کساني که ّ
قرار گرفته پيامبر در حديثي خانوادهها را به احترام پيران فراخوانده ميفرمايد (کهنسال
در ميان خاندانش ،همانند پيامبر در ميان ا ّمتش است) 1هر اندازه انسان ،مخصوص ًا جوانان
بتوانند به کالنترها احترام بگذارند مايه ع ّزت و سر بلندي براي خودشان است.

AC

دالئل اهمیت احترام به بزرگترها در اسالم

در آيات و روايات عالوه بر اينکه احترام گذاشتن به کالنترها مورد تأکيد قرار گرفته
به فوائدش نيز اشاره شده است.
 .1احترام به خداوند :انسانها همه آفريده شده خداوند سبحان است .و آنهايی که
زودتر لباس انسانيت را از خداوند دريافت کرده احترام به آنها احترام به خدايی است که
ِ 2
ُ
إجالل ِذي َّ
الشيبَِة املُسِلم)
جالل اهللِ
به او وجود بخشيده .پيامبر اسالم میفرمايد ( ِمن إ ِ

احترام به مسلمان سالخورده ،احترام به خداوند است.

إجالل هّ
َ
امام صادق نيز در حديثي ميفرمايد َّ
إجالل َّ
الشيخ
َز َو َجل
(إن ِمن
اللِ ع َّ
ِ
ِ
َ
ري)  3فرمود از احترام خداي عزوجل احترام پير سالمند است و به همين دليل است
البِ ِ
که وقتي خداوند از حقوق پدر و مادر در قرآن سخن ميگويد براي دوران کهنسالي آنها
ال َتُقل هَُّل َمآ ُأ ٍّف َو َ
ِال ُه َما َف َ
ب أَ َح ُد ُه َما أَ ْو ك َ
ال
دستور خاصي ميدهد (إِ َّما يبُْل َغ َّن ِعن َد َك اْل ِكرََ
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َتنْ َه ْر ُه َما َوُقل هَُّل َما َق ْو ً
ال َك ِرميًا) 1زماني که يکي از پدر و مادر يا هر دو به سن پيري رسيدند اف به
آنها نگویید و آنها را از خود نرنجانید و با قول کريمانه با آنها سخن بگویید.
 .2احترام به پيامبر :پيامبر اسالم احترام به يک انسان سالمند را احترام به خود
ري َّ
ميداند َّ
الشيخ ِمن ُأ َّميت) 2احترام به سالخورده ا ّمت من ،احترام نهادن
(إن ِمن إجالِليي َتو ِق َ
ِ

به من است.

ضررهاي بياحترامي

AC
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 .3فراهم کردن زمينه احترام خود :اين دنيا ،دنياي عمل و عکسالعمل است يک
دهقان را در نظر بگيريد او هر چيزي در زمين خود بکارد همان را درو خواهد کرد اگر
گندم کاشت .گندم درو خواهد کرد اگر جو کاشت جو درو خواهد کرد ،امکان ندارد کسي
جو بکارد گندم درو کند در رفتار انسان با يکديگر نيز همين قانون جريان دارد اگر به
کسي خوبي کردي خوبي ميبيني اگر بدي کردي بدي ميبيني ممکن است يک انسان ظالم
در حق يک مظلوم ستم کند آن ستمديده خودش توان انتقام را نداشته باشد ولي باالتر از
همه خداوند انتقام او را خواهد گرفت به همين جهت پيامبر گرامي اسالم جوانان را به
احترام نهادن به کهنساالن تشويق ميکرد و ميفرمود (هيچ جواني کهنسالي را به خاطر
پيرياش گرامي نميدارد ،جز آنکه هنگام پيري خودش ،خداوند کسي را برايش فراهم
3
ميکند که به اواحترام گذارد)
 .4ایمن ماندن از سختي روز قيامت :پيامبر مکرم اسالم که خودش الگوي احترام
گذاشتن به انسانها مخصوصاً بزرگساالن است در حديثي ميفرمايد( َمن َوَّق َر ذاَ َشيبٍَة
ِل َشيبَتِِه آ َمنَُه هُّ
الل َتعا َلي ِمن َفزَع يوَم ال ِقيا َمِة) 4هرکس پيرمردي را به خاطر پيري او گرامي
ِ
بدارد ،خداوند او را از سختي و هراس روز قيامت در امان قرار خواهد داد.
.1امت پيامبر نيست :پيامبري که دينش دين محبّت ،مهرباني و احترام است بايد
ّ
پيروان و ا ّمت او نيز به انسان مخصوص ًا کهنساالن احترام بگذارند .در غير اين صورت
نميتواند بگويد من ا ّمت پيامبر رحمت هستم زيرا خود آن حضرت درحديثي میفرمايد(از
َ
يس ِمنّا
ما نيست کسي که کهنساالن ما را احترام نکند)  5امام صادق هم مي
فرمايد(ل َ
رينا) 6از ما نيست کسيکه به بزرگساالن ما احترام نکنند و
رينا َوير َحم َص ِغ َ
َمن مَل ي َوَّقر َبِ َ
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به خرد ساالن ما مهربان نباشند.
 .2عامل فقر :در احاديث و روايات يکي از عواقب شوم بياحترامي به بزرگترها و
افراد کهنسال گرفتار شدن انسان به بالي فقر و تنگدستي ذکر شده .شخصي نزد حضرت
علي آمد .عرض کرد با اينکه در زندهگی زحمت ميکشم در عين حال همچنان گرفتار
فقر هستم حضرت علي در مورد چند چيز از آن شخص سؤال کرد که هرکدام از
آنها عامل فقر است.
فرمود :شايد با قلم گرهدار مينويسي؟ گفت نه ،فرمود :شايد با شانه شکسته سر خود
را شانه ميکني؟ گفت نه ،فرمود :شايد پيشاپيش کسي که سنّش از تو بيشتر است راه
ميروي؟ گفت نه ،فرمود :شايد بعد از نماز صبح میخوابي؟ گفت نه فرمود :شايد دعا
1
در حقّ پدر و مادرت را ترک کردهاي؟ گفت آري ،فرمود همين مسأله سبب فقر توست
در اين حديث شريف يکي از چيزهای که از او به عنوان عامل فقر و ناداري ياد شده اين
است که يک کسي با شخصي که سن او بيشتر از خود انسان است در راه رفتن باشد و
احترام او را حفظ نکرده پيشتر از او حرکت کند.

ارزشيابي

AC

شاگردان دربارة سئواالت ذیل بحث و گفتگو نمایند.
 .1از نظر دين اسالم احترام به بزرگترها از چه جهت اه ّميت دارد؟
 .2چگونه احترام به کهنساالن فراهم کردن زمينه احترام خود است؟

جمالت ذيل را تکميل کنيد
الف -پيامبر فرمود احترام به سالخورده امت من .......
ب...... -از تو بيشتر است راه میروي
ج -خداوند او را از سختي و هراس ......
کارخانهگی

ترجمه آيه هَُّ
ف ُق َّوةً ُث َّم َج َع َل ِمن َب ْع ِد ُق َّوةٍ
ف ُث َّم َج َع َل ِمن َب ْع ِد َض ْع ٍ
(الل َّال ِذي َخَل َق ُكم ِّمن َض ْع ٍ
َض ْع ًفا َو َشيْبًَة خَ ْ
يم اْل َق ِدي ُر) رابنويسيد...............................................2.
يُل ُق َما َي َشاء َو ُه َو اْل َعِل ُ
................

 1المخازن کاشاني ص288
 .2سوره روم 54/
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درس سی و نهم

احترام به زيردستان

هدف :شناخت نظر دين دربارة رفتار با زيردستان
پرسش :به نظر شما با زيردستان چگونه رفتار نماييم؟

AC

KU

 .1برخورد با زيردستان :پيامبر در حديثي خطاب به ابوذر ميفرمايد «خداوند
بعضي از برادران شما را زيردست شما قرار داده هرکس برادر و همنوعش را زير دست
دارد بايد از آنچه خود ميخورد به او بخوراند ،و از آنچه ميپوشد به او هم بپوشاند ،و
هيچ وقت کاري را که خارج از قدرت اوست به او نسپارد و اگر کار دشواري را به او
سپرد او را کمک کند»1بسياري از ماها حاضر نيستيم با کارگر و خدمتکار خود يک جا نان
بخوريم .امّا رسول گرامي اسالم ميفرمايد «غذا خوردن با خدمتکار ،نشانه فروتني است
کسي که با خدمتکاران هم دسترخوان شود بهشت آرزومند اوست» 2انس بن مالک که
خدمتکار پيامبر بود ميگويد در يکي از شبهاي ماه مبارک رمضان ،حضرت دير به
خانه تشريف آورد فکر کردم غذا ميل کرده من هم غذايی که آماده کرده بودم خوردم بعد
3
فهميدم ايشان غذا نخورده بوده و تا آخر عمر هم دربارة آن شب چيزي نفرمود.
 .2آه نکشيدن :در حديث است که رسول خدا هرگز در اعتراض به خدمتکارش
4
آه نکشيد.
 .3برخورد با بيمار :در روايتي نقل شده که پيامبر از بيمار در دورترين نقطة شهر
5
عيادت ميکرد ولو بيماريش چشمدرد بود.
 .4برخورد با بينوا :پيامبر میفرمايد «بدترين غذا سوري (مهمانی) است که
ثروتمندان در آن دعوت شود نه بينوا ،کسي که ثروتمندي را گرامي دارد وبينوا را تحقير
6
کند ،در آسمانها دشمن خداوند ناميده میشود»
 .5برخورد با کارگران :پيامبر میفرمايد «پيش از آن که عرق کارگر خشک شود
مزد او را بپردازيد» 7در جاي ديگر میفرمايد «کسي که در حقوق به کارگري ستم کند
 1بحار االنوار ج74ص141
 2بحار االنوار ج 59ص291
 3منازل اآلخره (شيخ عباس قمي )ج2ص979
 4سنن ابي داودج2ص276
 5کنز العمالج7ص94
 6کنز العمال 467/6
 7اصول کافي ج5ص289
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پروردگار ،کارهاي{نيک} او را نابود کرده بوي خوش بهشت را که از پنجصد سال به
1
مشام ميرسد بر او حرام میسازد »
 .6برخورد با کهنه لباس :خداوند در قرآن ميفرمايد لقمان به فرزندش فرمود(هيچ
2
کس را به خاطر کهنه بودن جامهاش حقير مشمار زيرا که پروردگار تو و او يکي است)

نمونه از نصیحت پیامبر گرامی اسالم برای اصحاب

AC
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رسول اكرم طبق معمول ،در مجلس خود نشسته بود ،ياران گرداگرد حضرتش
حلقه زده او را مانند نگين انگشتر در ميان گرفته بودند .در اين بين يكى از مسلمانان كه
مرد فقير ژندهپوشى بود از در رسيد .و طبق سنت اسالمى كه هركس در هر مقامى هست،
همين كه وارد مجلسى مىشود بايد ببيند هر كجا جاى خالى هست همانجا بنشيند و
يك نقطه مخصوص را به عنوان اينكه شأن من چنين اقتضا مىكند در نظر نگيرد آن مرد
به اطراف متوجه شد ،در نقطهاى جايى خالى يافت ،رفت و آنجا نشست .از قضا پهلوى
مرد متعين و ثروتمندى قرار گرفت .مرد ثروتمند جامههاى خود را جمع كرد و خودش
را به كنارى كشيد ،رسول اكرم كه مراقب رفتار او بود به او رو كرد و گفت :ترسيدى
كه چيزى از فقر او به تو بچسبد؟
نه يا رسول الل!
ترسيدى كه چيزى از ثروت تو به او سرايت كند؟
نه يا رسول الل!
ترسيدى كه جامههايت كثيف و آلوده شود؟.
نه يا رسول الل!
پس چرا پهلو تهى كردى و خودت را به كنارى كشيدى؟
اعتراف مىكنم كه اشتباهى مرتكب شدم و خطا كردم .اكنون به جبران اين خطا و به
كفاره اين گناه حاضرم نيمى از دارايى خودم را به اين برادر مسلمان خود كه در بارهاش
مرتكب اشتباهى شدم ببخشم؟
مرد ژنده پوش :ولى من حاضر نيستم بپذيرم.
جمعيت :چرا؟!
 1وسائل الشيعه ج13ص247
 2سورة انبياء18/
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چون مىترسم روزى مرا هم غرور بگيرد و با يك برادر مسلمان خود آنچنان رفتارى
بكنم كه امروز اين شخص با من كرد.
الگوي احترام به زيردستان
روزي حضرت علي مقداري خرما به کسي بدون اینکه از حضرت تقاضا کند
فرستاد .مردي به حضرت اعتراض کرد که چرا بدون تقاضا به کسي کمک کرده حضرت
فرمود :اگر من صبر کنم که کسي اول تقاضا کند .بعد ببخشم .بخشش نکردهام بلکه ابتدا
متوجه من
اورا وادار کردهام که روي خود را که هنگام سجده براي خدا به خاک میگذارد
ّ
کند .و من هم ،عوض آن عزت و احترامي که او دارد وبا تقاضا آن را از دست داده است
.به اوچيزي دادهام.

KU

فعاليت

ارزشيابي

AC

شاگردان متن درس را دقیق مطالعه کنند و جواب سئواالت را پیدا نموده و به نوبت در
صنف ارائه کنند.
 .1کسب و کار از نظر اسالم داراي چه ارزش است؟
 .2بيشتر پيامبر و بزرگان به چه کارهایی مشغول بودند؟
 .3چه کسي هرگز به خدمتکارش آه نکشيد؟

جمالت ذيل را تکميل کنيد
الف -در ميان کارها هيچ کاري نزد خدا.......
ب -پيامبر پيش از آن که عرق کارگر..........
ج -هيچ کس را به خاطر کهنه بودن جامهاش.........
د -کسي که براي تهيه مخارج فاميل خود زحمت ميکشد.......
کارخانهگی
درباره احترام به زيردستان سه خط بنويسيد.
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درس چهلم

هدف :شناخت حقوق همسايه

حقوق همسايه

پرسش

 -حقوق همسايه شامل چه چيزهايی ميشود؟

 رعايت حقوق همسايه چه فوایدي به همراه دارد؟يکي از موضوعاتي که دين مبين اسالم به آن توجه ويژه نموده رعايت حقوق همسايه

است شايد اين سؤال در ذهن شما باشد که همسايه به چه کساني گفته میشود؟ در پاسخ

KU

بايد گفت :انسان در جايی کـــــه خانه دارد از چهار طــرف تا چهل خانه همسايه گفته
میشود که در مجموع  160خانه را شامل میشود .حضــــــرت علي در حديثي
اجلواُرأرَب ُعو َن داراَ ِمن أرَب َعِة َجواِنبِها) 1تا چهل خانه از هر چهار طرف منزل
میفرمايد ( َو ِ

توجه قرار
همسايه به شمار میآيد همسايه يا به تعبير ديگر همسايگي از دو جهت مورد ّ
الف -انتخاب همسايه

ب -حقوق همسايه

انتخاب همسايه

AC

دارد.

انسان اختيار دارد که همساية خود را انتخاب کند دليل اين مسأله اين است که اگر

همسايهها انسانهای با فرهنگ ،با شخصيت؛ متدين و ...باشد هم انسان از آزار و اذيت

آنها در امان است و هم از رفت و آمد اعضاي فاميل خود با آنها تشويش و نگراني
ندارد .به دليل اهمّيت همسايه است که نبي مکرم اسالم در يک حديثي ميفرمايد (ا ّ
جلارُث َّم

الدّار)

اول همسايه بعد خانه هدف پيامبر اکرم در اين حديث شريف اين است که

هرگاه تصميم به خريدن خانه گرفتي در انتخاب محل و مردمي که در آن محل سکونت

 1الخصال ص 544حديث 20
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و زندهگی دارند دقّت کن سپس به خريدن خانه اقدام کـــــن حضــرت علي هم
َّ
اجلارَق َ
ار) 1قبل از مسافرت
در حديثي مي
َ
َن َّ
بل ال ّد ِ
ريق َو َع ِن ِ
فيق َقبل َالط ِ
الر ِ
فرمايد(سل ع ِ
رفيق سفر را بشناس و قبل از انتخاب خانه از همسايه پرسش نما.

حقوق همسايه

پس از آن که انسان در انتخاب همسايهها موفّق شد و توانست مح ّلي مناسبي را براي

سکونت بيابد الزم است که حقوق همسايه را بشناسد تا بتواند رعايت کند.

پيامبر اسالم در يک حديثي حقوق همسايه را بر شمرده که در نمودار ذيل ترسيم
شده.

2

KU

ا گر
کمک خواست
کمک کن

با
بوی غذاهایی
رنگاه رنگ اورا
آزار نده

AC

خانه
خود را بلند تر
ازخانه او نساز

پیامبر(ص)
درباره حقوق
همسایه فرمود:

اگر
فوت شد در
تشییع او اشتراک
کن
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اگر
نیاز مند شد
نیازش را بر طرف
کن

اگر
مصیبت به
اورسید دلداری بده
اگر
بیمار شد
عیادت کن

 1نهج البالغه نامه 31
 2مستدرک الوسائل ج2ص79

اگر
قرض خواست
قرض بده

اگر
خیر وخو بی
به او رسید شاد
باش بگو

توجه قرار گيرد و به آن عمل شود بسياري از
اگر اين حديث شريف مورد ّ

مشکالتي که در کشور ،واليتها ،ولسواليها و روستاها است رفع ميگردد زيرا
که در هر  160خانه که باهم همسايه هستند هم افراد ثروتمند وجود دارند و هم
افراد فقير ،هم افراد مصيبت ديده هستند هم کساني که مجالس شادي و خوشي
دارند ،هم افراد صحيح و سالم وجود دارند و هم انسانهايي بيمار و مريض ،از اين
 160خانه اگر آنهايي که داراي ثروت هستند به افراد بيچاره کمک شوند ديگر
فقير وجود نخواهند داشت .و آنهاي که سالم هستند از افراد مريض عيادت نمايند
اگر به موتر نياز داشت او را به شفا خانه برسانند اگر کسي نداشت دواي او را از

KU

دواخانه بگيرند اين کارها هم در بهبودي او کمک ميکند و هم باعث صميميت بين
همسايهها ميگردد يا اگر کسي مصيبتزده و غم ديده است بقيه همسايهها با او
ابراز همدردي نموده او را کمک نمايد اين کار هم باعث ميشود ،درد مصيبت را
کمتر احساس کند و هم اينکه بين آنها مهرباني و محبّت بيشتر ميگردد.

AC

الگوي نمونة همسايهداري

مکرمهاي که نام او فاطمه زهرا است ،پدرش
شب جمعه بود يک بانوي ّ
موحدان امير مؤمنان علي بن
محمد بن عبداهلل پيامبر خدا ،شوهرش الگوي ّ

ابيطالب است ،مشغول رازو نياز با خدا بود فرزند دلبندش که حسن نام
دارد تماشا ميکرد مادرش چگونه با خداي خود راز و نياز ميکند ،چيزي که خيلي

توجه امام حسن را به خود جلب کرد اين بود که ديد مادرش در هنگام دعا به
درگاه الهي خير همسايهها را ميخواهد براي شفاي بيماران همسايه اشک ميريزد.

براي بر طرف شدن گرفتاري آنها از درگاه الهی دعا ميکند حضرت زهراء تا

صبح دعا ميکند امام حسن منتظر است که مادر کي در حقّ آنها دعا ميکند
ولي نشنيد که مادر يک کلمه در حقّ خودشان دعا کرده باشد صبح نزد مادر آمد
116

عرض کرد مادرجان من از اول شب تا صبح بيدار ماندم شما هر چه دعا کرديد در
حق همسايهها بود چرا در حق خودت دعا نکردي؟ فرمود فرزندم اول همسايه بعد
خانه.

1

فعاليت

شاگردان درباره سئواالت ذیل دو نفری بحث و گفتگو نمایند.
 .1انتخاب همسايه از چه جهت اه ّميت دارد؟

 .2چرا حضرت علي همسفر و همسايه را در کنار هم مورد تأکيد
قرارداده؟

ارزشيابي

KU

 .3معناي حديث پيامبر که فرمود اول همسايه بعد خانه چيست؟

در جمالت ذيل جاهاي خالي را با استفاده از حديث تکميل کنید.
ب -اگر نيازمند شد.........

ج -با بوي غذاهاي ..........

د -اگر قرض خواست ..........
کارخانهگی

درباره همساية خوب چهار خط بنويسيد.

 1داستان راستان (شهيد مطهري )ج 1ص88
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AC

الف......... -به او رسيد شاد باش بگو

درس چهل و یکم

هدف :شناخت معنا و اه ّميت توبه

توبه

پرسش

 .1توبه چیست؟

 .2توبه چه اه ّميتي دارد؟

معناي توبه

AC
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توبه در اصل به معناي بازگشت است .چون لفظ توبه در آيات قرآن و احاديث
شريف بطور مشترک هم در مورد انسان هم در مورد خداوند به کار رفته 1هر
وقت در مورد انسان به کار رفت به معناي بازگشت از گناه است و هر زمان در
مورد خداوند به کار رفت به معناي پذيرش توبه است ،به تعبير ديگر هر توبه
انسان بين دو توبه خداوند قرار دارد به اين معنا که هر زمان انسان گناه انجام داد
خداوند از او روي میگرداند .هرزمان انسان توبه نمود وبه سوي خدا باز گشت،
خدا نيز به سوي او باز ميگردد به اين معنا که توبه او را میپذيرد .براي تأثير توبه
در از بين بردن گناهان چشمهاي را در نظر بگيريد که از او آب صاف و زالل جاري
است انسان هر نوع نجسي و کثافت را ميتواند با او پاک و تميز نمايد توبه انسان هم
با مرتکب شدن گناهاني مانند غيبت ،تهمت خوردن مال مردم ،رشوهخواري و ...به
کثافت گناه آلوده ميگردد آب زاللي که ميتواند انسان را پاک نمايد آب توبه است
توبه براي شستشوي انسان و پاک نمودن او مانند همان چشمهاي صاف و زالل گناه
و آثار آن را از بين ميبرد و انسان را از آلودگي گناه پاک ميسازد حضرت علي
جملهاي بسيار زيبايی دارد دربارة انسانهاي که از گناهان خود توبه ميکند میفرمايد
(درختهاي گناهان خود را در برابر ديدگان و دلهاي خويش نشاندهاند و آنها را
با آب پشيماني آبياري کردهاند اين درختها براي آنان بار سالمت داده و خشنودي
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و کرامت بدنبال آورده)

1

شرايط توبه
شايد براي ما اين سؤال به وجود بيايد که آيا توبهاي که اين خاصيت را دارد

چه شرايطی را دارد؟ اين سؤال در روايات به خوبي پاسخ داده شده جابربنعبداهلل

انصاري که يکي از ياران پيامبر اسالم بود ميگويد شخصي در مدينه به مسجد

پيامبر آمد گفت خدايا من از تو طلب آمرزش و توبه ميکنم حضرت علي
هم که در مسجد حضور داشت به آن مرد فرمود توبه تو ،توبه حقيقي نيست زيرا

توبه فقط طلب بخشش با زبان نيست او سؤال کرد توبه حقيقي چيست حضرت

1

KU

علي فرمود :توبه شش شرط دارد
از گناهاني که در گذشته انجام داده
اي پشيمان شوي.

 4گوشت و پوستي که در راه گناه رويده شده با
اطاعت خدا ذوب نمایي.

3

حقوقي را که از مردم ضايع کرده
اي به آنها بر گرداني.

6

در عوض همه خندههای که نمودهاي گريه
7
نمايی.

اقسام گناه

AC

2

اعمال واجب مانند نماز ،روزه ،حج
و...که ترک کرده اي قضا کني.

5

همانگونه که شيريني گناه را چشيدهاي رنج
وسختي اطاعت را بچشي.

گناهاني که انسان مرتکب ميگردد يکسان نيست .توبه از گناهان متفاوت نيز

متفاوت است .قسم اول :اگر يک کسي گناهاني مانند گوش دادن به موسيقي؛

خوردن شراب؛ نگفتن دروغ و ...که حقوق انساني پايمال نشده فقط حق خدا را
ناديده گرفته در اين صورت توبهاش اين است که از آنها اظهار پشيماني نموده با
زبان استغفار نمايد.

قسم دوم :حقوق خداوند را زيرپا گذاشته و ترک کرده که ترک آن قضا دارد
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مانند اينکه کسي روزه خود را خورده ،نماز نخوانده؛ حج بر او واجب شده ترک

کرده در اين صورت عالوه بر پشيماني و توبه تصميم بگيرد که واجباتي که ترک
کرده قضا کند.

خون کسي را به ناحق ريخته ،دروغي گفته که باعث تلف شدن مال کسي

گرديده در اين صورت اول بايد از گناهي که انجام داده طلب بخشش نمايد مال

کسي را که خورده به صاحبش برگرداند اگر خون کسي را ريخته ديه او را بدهد از

گناهي هم که مرتکب شده توبه نمايد.
حکا يت ویژه
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شخصي بنام فضيل بن عياض از دزدان بسيار مشهور دوران خود بود در يکي
از شبها از ديوار خانه پيرمردي باال رفت ديد آن پيرمرد مشغول خواندن قرآن است
ين آ َمنُوا أَن خَ ْ
ت َش َع ُقُلوُب ُه ْم ِل ِذ ْك ِر اهللِ) 1آيا براى
و اين آيه را ميخواند که (أَمَلْ يأْ ِن ِلَّل ِذ َ
كسانى كه ايمان آورده اند هنگام آن نرسيده كه دلهايشان به ياد خدا و آن حقيقتى
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كه نازل شده نرم گردد؟ وقتي فضيل اين آيه را شنيد با خود گفت اي فضيل چرا

وقت آن رسيده است فورا ً از ديوار خانه آن پيرمرد پايين آمد رفت اول با آب توبه
خود را شستشو داد هر مقدار از اموال مردم را که با دزدي گرفته بود وپيش او
موجود بود پس داد (روش فضيل اين بود که هر مالي را دزدي ميکرد نام صاحب
او را ياداشت ميکرد) و هر مقدار را که خورده بود از صاحبانشان طلب بخشش نمود
فقط يک نفر يهودي که فضيل از او مال زياد هم دزدي کرده بود و خانه او هم در
شام بود باقي ماند فضيل او را پيدا کرد از او طلب بخشش کرد او گفت چون من
قسم خوردهام تا همه اموالم را نپردازي حالل نکنم و توهم که آن را خوردهاي براي
اينکه من قسم خود را نشکسته باشم بيا به خانه من از زير توشک به همان مقدار
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پول بده و من تو را حالل ميکنم و سرانجام آن يهودي هم مسلمان شد.

1

فعاليت

شاگردان در گروههای  4نفری درباره سؤاالت ذیل بحث و گفتگو نمایند.
 .1توبه به چه معنا است؟

 .2توبه خدا به چه معنا است؟

 .3توبه حقيقي چند شرط دارد؟

 .4بر اطفال چه زماني توبه واجب میگردد؟
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ارزشيابي

الف -توبه داراي چند شرط است؟

ب -کدام گناه است که توبه از او فقط اظهار پشيماني است؟

کارخانهگی

ترجمه آيه 31سوره نور را بنويسيد.
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ج -ترجمه دقيق آيه 16سوره حديد را بنويسيد

