
:اثری از
علیرضا یوسفیان پور



فهرست

5خداشناسی                                              _فصل اول 

14معاد                                                      _فصل دوم 

22راهنماشناسی                                           _فصل سوم

38راه وتوشه                                              _فصل چهارم

56اخالق                                                  _فصل پنجم 



خداشناسی  : فصل اول 
مهربانبینای

خدامحبتهاینشانه

خداوندمحبتهاینشانه مسابقههایپاکتماجرای
شکرگزارینتایجشکرگزاری

«کُنتُممااَینَمَعَکُمهُوَو»
.شماستبااوباشیدکجاهر

دارددوستبسیارراماهمة

الرّاحِمینَاَرحَمُهُوَوَحافِظًاخَیرٌفَاللّهُ
:ترجمه

مهرباناوواستنگهدارندهبهترینخداوند
.استمهربانانترین

مهربان

خوبیبههاشآفریدهومااز
.کندمیمحافظت

موجوداتسایربرراانسان
دادهبرتری
انسانبهارزشمندهاینعمت

رارستگاریراهوبخشیده
ساختههمواراوبرای

(یادگیریتوانایی)
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:مهمجملهچند
میهحادثدچار،نادانیسرازحتییاوانگاریسهلیادقتیبیباهاانسانگاهی-

فاظتحازراخودشان،شوندمیمرتکبکهگناهانییااشتباهاتباافراداین،شوند
.کنندمیمحرومخداوند

زیادهاینعمت+دائمیتوجهومراقبت:انسانبهخدمحبتهاینشانه-
یادراخوبکارهایتوانیممیمروربهکهاستآفریدهطوریرامامهربانخداوند-

.کنیمدوریآنهاازوبشناسیمرابدکارهایودهیمانجاموبگیریم

اموظیفة،استدادهمابهراهانعمتترینبزرگوداردتوجّهمابههمهاینخداوند
شکرگزاریوتشکرچیست؟

باشیم؟خداوندپایانبیوارزشمندهاینعمتشکرگزارتوانیممیچگونهما

«الحمدهلل»گوییممیزبانبهگاهیخداوندهاینعمتبرابردر

نعمتازبجاوصحیحاستفاده

زبانیشکر
(ترینساده)

:مثال
میاستفادهدرسیمطالبوقرآنیادگیریبرایآنازوداردباالییهوشنفیسه(1

.کند
.کندمیاستفادهپدرشبهکمکبرایفرصتیهرازمحمد(2

!!!کندقت
استخداوندبرابردرناسپاسینعمتازناصحیحاستفادة-

:مثال
.گویدمیزوررسدمیکهکسهربهدلیلهمینبه،داردتنومندیجسمبهزاد

:نعمتواقعیشکر-
.نکنیماستفادهحرامکارهایانجامواونافرمانیراهدرخداوندهاینعمتاز

:(ع)صادقامام
کنیدوری،استکردهحرامخداوندآنچهازکهاستآننعمتشکر
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شکرگزارینتایج

نیزیبیشترهاینعمتبلکهشودمیراضیماازتنهانهخداوند
.دهدمیمابه

«زیدَنَّکُملَاَشَکَرتُملَئِن»
.مکنیمیزیاد(راهانعمت)قطعاًما،کنیدشکرگزاریاگر

کندافزوننعمتت،نعمتشکر
کندبیرونکفتازنعمت،کفر

.کنیدکاملرازیرجدول

ناسپاسی نعمت شکر نعمت نعمت خداوند

پیروی از فرمایش های آنهاپیامبران و امامان 

احترام به معلم معلم 

دروغ گفتنزبان 

گوش

حادثهدچار،کندمیمراقبتآنهاازخداونداینکهوجودباهاانسانبرخیچرا(1
شوند؟می

نعمتازناصحیحاستفادهو.............................نعمتازصحیحاستفاده(2
.است................................................................

.دهیدتوضیحچیست؟نعمتواقعیشکر(3

کنامتحان
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.کنیدترجمهرا«کُنتُممااَینَمَعَکُموهُوَ»شریفةآیة(1

بههایشهآفریدتمامیومااز،دارد.........................بسیارراماهمهچون(2
.کندمی..........................خوبی

هایینعمتبذلباوداده...................موجوداتسایربرراانسانمهربانخداوند(3
.استساختههمواراوبرایرا...........................بهرسیدنراه،ارزشمند

بلکهشودمی.................ماازتنهانهخداوند،شکرگزاریبا(4
.دهدمیمابهنیز.........................................

سوال

یادراخوبکارهایتوانیممیسریعکهاستآفریدهطوریرامامهربانخداوند(7
.دهیمانجاموبگیریم

استانسانبهنسبتخداوندمحبتهاینشانهاز،دائمیتوجهومراقبت(5

تاستشکرنوعبرترین،زبانیشکر(6

باشیم؟خداوندپایانبیوارزشمندهاینعمتشکرگزارتوانیممیچگونه(8

.بنویسیدراانسانبهخداوندمحبتهاینشانهازموردسه(9

؟استکدامحقیقتدرنعمتشکر،(ع)صادقامامسخنبهتوجهبا(10

«الحمدهلل»بگوییخودزبانبا(1
.کنیاستفادهقرآنیادگیریبرایخودهوشاز(2
.باشدراضیتوازخدوندکهکنیکاری(3
.کنیدوری،استکردهحرامخداوندآنچهاز(4

پیامبه«کندبیرونکفتازنعمت،کفرکندافزوننعمتت،نعمتشکر»بیت(11
؟دارداشارهشریفهآیةکدام

حافِظًاخَیرٌفَاللّهُ(2لَاَزیدَنَّکُمشَکَرتُملَئِن(1
کُنتُممااَینَمَعَکُمهُوَوَ(4الرّاحِمینَاَرحَمُهُوَ(3
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هارونوبهلول

خداازاستعانت
هستیمخداوندیارینیازمند هارونوبُهلولماجرای

خداوندیاریازمندیبهرههایراه
(دعا–خدادادنیاری–تقواوصبر)

فعالیت

داشت؟منظوریچههادرخواستاینازبهلول،شمانظربه

نیازبی

نَستَعینُاِیّاكَوَنَعبُدُاِیّاكَ
:ترجمه

.خواهیممییاریتوازتنهاوپرستیممیراتوتنها(خدایا)

رطرفبتنهاییبهراخودزندگینیازهایتمامتوانیمنمیما
.کنیم

.هستیمدیگرانکمکنیازمند،مشکالتحلّبرایما

ازمندیبهرههایراه
خداوندیاری

تقواوصبر(1

خداونددادنیاری(2

دعا(3
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تقواوصبر(1

خدا(کمک)یاریجلبهایراهازیکیداشتنتقواوصبرکردن
:توضیح

گناهاناز،موقعیتیهردروکنیمصبر،هاسختیومشکالتبرابردربتوانیماگر
کردخواهدمانصیبراخودیاری،پیشازبیشخداوندکنیمدوری
احدجنگ:مثال

...........مشرکانلشکربامسلمانانسپاه-
،احدجنگدرخودغفلتواشتباهجبرانومشکالتبرابردرایستادگیوصبر-

.کردپیروزیاینشایستهراآنان

مِنَآالفٍبِخَمسَةِرَبُّکُمیُمدِدکُمهذافَورِهِممِنیَأتوکُموَتَتَّقواوَتَصبِروااِنبَلی»
«مُسَوِّمینَالمَالئِکَة

:ترجمه
برشخرووجوشبادشمنانکههنگامی،نماییدپیشهتقواوکنیدصبراگر،آری
که،انفرشتگازنفرهزارپنجبا،کردخواهدیاریراشماپروردگارتان.بتازندشما
.دارندخودباهایینهنشا

دستوراتبهعملباواموالمانوجانبادینازدفاع،خداراهدرجهادبا:توضیح
موجبوایمکردهیاریراخداوندواقعدر،محرماتتركوواجباتانجامدرخداوند

.ایمشدهاودینپایداریوثبات

خداونددادنیاری(2

خداقطعیکمکویاریوعده (خدادینیاری)خداوندیاری

«اَقدامَکُمیُثَبِّتویَنصُرکُماللّهَتَنصُرُوااِنآمَنواالَّذینَاَیُّهَایا»
:ترجمه

کندمییاریراشما(نیز)اوکنیدیاریراخداونداگرایدآوردهایمانکهکسانیای
.گرداندمیاستوارراهایتانقدمو
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کردندعا

لَکُماَستَجِبادعونیرَبُّکُمُقالَوَ
:ترجمه

٭.بپذیرمراشما(دعای)بخوانیدتامرا:گفتپروردگارتانو

دعا(3

خدایاریجلببرایهاراهترینسادهوترینمهمازیکی

نیادهمیندریادعایشاینکهمگرخواندنمیراخداوندمسلمانیهیچ:(ص)پیامبر
ابربردریا.کندمیذخیرهقیامتروزدربرایشراآنخداوندیا،شودمیمستجاب

.آمرزدمیراگناهانشازبخشی،دعاآن

:مهمجملةچند
بیراکسهیچدرخواستاووماندنمیپنهانخداوندازبندگانازیکهیچدعای-

کنیممیدرخواستراچیزهاییخداوندازاوقاتگاهیالبته.گذاردنمیپاسخ
اهآگمازیانوسودازدیگریکسهرازبهترکهخداوند.نیستمصلحتمانبهکه

.دهدمیمابهاستترمناسبومفیدترکهراچیزی،ماخواستةجایبه،است
.استنمازهنگامشود،میمستجابآندردعاکههاییحالتبهترینازیکی-

.طلبدمییاریاوازوگویدمیسخنخداوندبانمازمختلفهایبخشدرنمازگزار
رحمتولطفبانیزخداونددارد،بیشتریتوجّهخداوندبهانسانکهحالایندر

.کندمیرفتاراوبابیشتری

فعالیت

ودخدبیرکمکبهشود؟میخداوندیاریجلبموجبدیگریکارهایچهشمانظربه
.ببریدنامرادیگریموارد

کنامتحان

کرد؟نمیدرخواستهارونازچیزیهرگزبهلولچرادهیدتوضیح(1
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.دهیدتوضیحکند؟میمستجابرامادعاهایهمهخداوندآیا(2

کرد؟یاریشرایطیچهبارامسلمانان،احدجنگدرخداوند(3

.دهیمیاریراخداوندتوانیممیچگونهمادهیدتوضیح(4

سوال

.کنیدترجمهرا«لکماستجبادعونیربُّکُمُقالو»شریفةآیة(1

از،موقعیتیهردروکنیم....................،هاسختیومشکالتبرابردراگر(2
.کردخواهدمانصیبراخودیاری،پیشازبیشخداوند،کنیمدوری.....................

.اوست...............یاری،بندگانماتوسط،خداوندیاریازمنظور(3

.است.......................،خداوندیاریجلببرایهاراهترینسادهوترینمهمازیکی(4

بیراکسهیچدرخواستاووماندنمیپنهانخداوندازبندگانازیکهیچدعای(7
.گذاردنمیپاسخ

.نیمکبرطرفتنهاییبهراخودزندگینیازهایتمامتوانیمنمیما(5
.کنندحملهمدینهبهدوبارهگرفتندتصمیم،بدرجنگدرپیروزیازپسمشرکان(6

.ببریدنامراخداوندیاریازمندیبهرههایراهازمورددو(8

قراربهپامدینهبهمجددحملةدر،احدجنگدرپیروزیازپسمشرکانچرا(9
؟گذاشتند
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کدامبه«َاقدامَکُمیَُثبِّتوَیَنصُرکُماللّهَتَنُصرُوااِنآمَنواالَّذینَاَیُّهَایا»شریفةآیة(10
؟دارداشارهخداوندیاریازمندیبهرههایراهازیک

تقوا(4صبرکردن(1 خدادادنیاری(3کردندعا(2

اذانوقت-خداراهدرجهاد(1

اجابتبرایهاحالتبهترینازموردکداموچیستخداونددادنیاریازمنظور(11
؟استدعا

نمازهنگام-خداراهدرجهاد(2

نمازهنگام-خدادینیاری(4اذانوقت-خدادینیاری(3

.استدادهیاریوعدهکنندیاریرااوکهکسانیبهخداوند(1

؟باشدمینادرستموردکدامخدایاریجلبهایراهباارتباطدر(13

.آمرزدمیراگناهانشازبخش،انساندعایبرابردرخداوندگاهی(2

.باشدمیتقواوصبر،خدایاریجلببرایهاراهترینسادهوترینمهماز(3

.نیستمانمصلحتبهکهکنیممیدرخواستراچیزهاییخداازگاهی(4
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معاد  : فصل دوم 
شیرینیاتلخ

زندگیسرانجام زیركانسانداستان

زیركانسان

شهراونمردم...میزدقدمشهریدروازةهاینزدیکداشتوبودمسافرزیرك
هشانروودویدنطرفشبهدیدندروزیرك...بودندشدهجمعشهردروازةمقابلدر

لطانسامشبوبودخستهمسافریهصبحبودرویایکمثل...بردنقصربههاشون
کمکم،دادنمیجوابزیركهایسوالبهکسیولیگذشتمیروزهاسرزمیناین

...شناخترااوپیرمرد...قصربیروناومدعادیمردملباسبا...وشدنگران
خبرچهشهرایندربدونیخوایمیحتماً:گفتپیرمرد...بگهچهدونستنمی

هرشاینمردم:دادنتوضیحبهکردشروعپیرمردچیسترفتارهااینعلتواست
کیآسایش:میزدقدمقصردرصبحنزدیکتاشبآنزیرك...قدیمیرسمطبق
تصمیمش...همیشگیراحتیعوضدروزحمتسالیک...همیشگیرنجوساله

...ناگهانکهرفتمیپیشبرنامهطبقچیزهمه...گرفترا

فعالیت

وگذرانیخوش،سالهیکزحمتوکارجایبهزیركپادشاهاگرشمانظربه(الف
بود؟میاوانتظاردرسرانجامیچه،کردمیانتخابراقصردرراحتزندگی

خودگیزندبازیادیهایشباهتزیركداستانکهیابیممیدرکنیمفکرکمیاگر(ب
نیدکپررازیرخالیجاهای،نمونهمانندوکنیدپیداراهاشباهتاین.دارددنیادرما

.داشتنیازراهنماییبه،بودشهرآمدهآنباربهاوّلینکهزیرك(1
پیامبرانیراهنماینیازمندخوشبختیبرای،آییممیدنیااینبهباریکتنهاکهنیزما

.هستیم

.بپردازدقصردراستراحتبهراوقتشتمامتوانستمیاو(2
....استممکننیزما
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.شدسپریزودخیلیاشپادشاهیزمان(3
...مازندگیزمان

.بیایندسراغشبهشبنیمهناگهاننگهبانانکهکردنمیگمان(4
....نیزما
.ندادندراکاریهیچاجازةاوبهرفتنهنگامنگهبانان(5
....نیزمارفتنهنگامبه
.بودساختهخودشکهکردمیزندگیجاییدرزیباجزیرةآندراو(6

وازیبجزیرةپادشاهروزیتوانستنمیهرگز،شدنمیشهراینواردزیركاگر(7
.شودآنساکنان

.استهاانسانمازندگیشبیهجزیرهپادشاهانداستان

متفاوتهیکدیگرباجزیرهبهشهرازرفتندرمختلفپادشاهانحالت
تهمتفاویکدیگرباآخرتجهانبهدنیاازرفتندرنیزهاانسانماوضعیت

نَطَیِّبیالمَالئِکَةُتَتَوَفّاهُمُالَّذینَ
ةَالَجنَّاُدخُلُواَعَلیکُمُ سَالمٌیَقولونَ

تَعمَلونَکُنتُمبِما
:ترجمه
انجانشفرشتگانکهکسانیهمان

را
بهو،ستانندمیپاکندکهدرحالی

،بادشمابردرود:گویندمیآنان
هبدادیدمیانجامآنچه(پادش)به

.شویدواردبهشت

کَفَرُواالَّذینَیَتََوفَّىاِذتَریلَووَ
ماَدبارَهُوَوُجوَههُمیَضرِبونَالمَالئِکَةُ

الحَریقِعَذابَقواذووَ
:ترجمه

کههنگامیدیدیمیاگرو
دگیرنمیراکافرانجانفرشتگان

دزننمیهایشانپشتوصورتبه،
راسوزانعذاب(گویندمی)و

بچشید
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دارندپیامبرانشوخدابهایمان-1
اندمرگازپسزندگیفکربهو-2

برایشانترسیهیچ،دنیاازرفتن
جدیدزندگیدردانندمیزیراندارد

.بودخواهندراحتیوآرامشدرنیز

رازندگیتمامکهبدکارانوکافران-1
دپردازنمیتفریحوگذرانیخوشبه
آمادهایتوشهسفربرایو-2

کنندنمی

برونددنیااینازندارنددوستاصالً
پایانمعنایبهآنهابرایمرگزیرا

هاستسختیسرآغازوهاخوشی

کنامتحان

نداشت؟دلدرترسیهیچجزیرهبهرفتناززیركپادشاهچرا(1

چرا؟است؟ناخوشایندووحشتناكکسانیچهبرایمرگ(2

.دهیدتوضیحمرگهنگامدررامؤمنانحالت(3

سوال

وَوُجوهَهُمنَیَضرِبوالمَالِئکَةُکَفَرُواالَّذینَیََتَوفَّىاِذتَریلَووَ»شریفةآیةبهتوجهبا(1
؟بودخواهدچگونهمرگهنگامدرکافراناوضاع«الحَریقِعَذابَقواذووَاَدبارَهُم

.است.................دیگرهایانسانبادنیااینازرفتنهنگامدرهاانسانوضعیت(2

رفکبهودارندایمان..............................و...................بهخودزندگیدرکهکسانی(3
اندزیركپادشاهمانند،هستند..............................................

آغازسرو..................پایانمعنایبهآنهابرایمرگدانندمیکافران(4
........................
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؟ترسندنمیمرگازمؤمنانچرا(8

.دبروندنیااینازندارنددوستاصالًمؤمنان(5

.پرداختاستراحتبهقصردرراوقتشتمامزیركانسان(6

.نندکمیسالمآنانبهستانندمیراپاکانجانوقتیفرشتگان(7

.دبنویسیرازیركانسانداستانمهمپیام(9

وکردمیحکومتمردمبر.........................فقطعجیبشهرآندرپادشاهیهر(10
.برندمی................بهراپادشاهانحکومتپایانازپس

ایجزیره-ماه18(2بزرگیقصر-ماه18(1

ایجزیره-ماه12(4بزرگیقصر-ماه12(3

عَلَیکُمُسَالمٌیَقولونَطَیِّبینَالمَالئِکَةُتَتَوَفّاهُمُالَّذینَ»آیةبهتوجهبا(11
؟چیستپاداشبهشت«تَعمَلونَکُنتُمبِماالجَنَّةَاُدخُلُوا

مرگازنترسیدن(4دنیاهایسختی(3پاکیزگی(2انساناعمال(1

؟باشدمینادرستموردکدامبدکارانوکافرانتوصیفدر(12

.پردازندمیدنیادرتفریحوگذرانیخوشبهراخودزندگیتمام(2
.کنندنمیآمادهایتوشهدیگرجهانبهسفربرای(1

.هاستسختیپایانوهاخوشیآغازمعنایبهآنهابرایمرگدانندمی(3

.زنندمیهایشانپشتوصورتبهجانشانگرفتنهنگامبه(4
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دنیا مرگآخرت

مرگباشدنروبروازایعده

.دارندوحشت

رفتنبرایشانمرگایعده

استجایزهاهدایمراسمبه

عبور

:شودمیآخرتودنیادرزندگیآسانیموجبآنهاانجامکهکارهایی

مقدمه

(اخالقیخوش–دادنصدقه–مادروپدربهنیکی)

؟ترسیممیمرگازماچرا:ابوذرازمردسؤال
یرانووخرابراآخرتتانوایدکردهآبادرادنیایتانشمازیرا:مردبهابوذرپاسخ

.برویدویرانیبهآبادانیازنداریددوستکهاستمعلومو،

موجبآنهاانجامکهکارهایی
تآخرودنیادرزندگیآسانی

مادروپدربهنیکی(1

دادنصدقه(2

اخالقیخوش(3

فعالیت

شود؟مییادافتخارباهموارهشهداازچراشمانظربهاید؟کردهفکرمرگبهتاکنونآیا
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مادروپدربهنیکی(1

مادرشوپدرباوکندمحکمبستگانشباراخودپیوندکسهر:(ع)صادقامام
ادنیدروشودمیآساناوبرمرگهاییدشوار،باشدمهربانورفتارخوشبسیار

.شودنمیدستتهیوفقیرهرگزنیز

دادنصدقه(2

نجاتموجبدادنصدقه:(ع)صادقامام
.بالستنوعهفتادازرهاییوبدمرگاز

اخالقیخوش(3

فعالیت

:کنیدمقایسههمبازیرمواردازیکهردررااخالقخوشواخالقبداشخاصرفتار

کمکاوازفقیری

اهیاشتباوبهنسبتکسی
عذرخواهیاوازوکرده

.کندمی

درخواهدمیاوازمادرش

کندکمکشکاریانجام

.خواهدمی

:اخالقخوش

:اخالقبد

:اخالقخوش

:اخالقبد

:اخالقخوش

:اخالقبد
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ردراخداوندبزرگپاداشتواندمیآنهاانجامکهدارندوجودبسیارینیککارهای
:اندعبارتکارهااین.باشدداشتهدنبالبهجهاناینازرفتنهنگام
(واجباتانجام).استدادهدستورآنهابهخداوندآنچهانجام
(محرماتترك).استکردهنهیآنانجامازخداوندکهچیزیهرترك

ندارید؟هراسیآنازکه،ایدهکردآمادهمرگبرایراخودچگونهشما:سؤال
:(ع)علیحضرتپاسخ
یاراید،بنیکواخالقبهراخودوکندعملواجباتشبهوبپرهیزدگناهانازکهکسی
کهنداردفرقیابوطالبپسربرایقسمخدابه.بمیردچگونهنداردفرقیبرایشدیگر

.آیدسراغشبهمرگاینکهیابرودمرگسراغبهاو

کنامتحان

دارد؟آخرتودنیادرمازندگیبرتأثیریچهمادروپدربهنیکی(1

بود؟چهمعاذبنسعدقبرفشاروآزارعلّت(2

.بنویسیدرادادنصدقهآثارازمورددو(3

آنازکهبودکردهآمادهمرگبرایراخودچگونهالسّالمعلیهعلیحضرت(4
نداشت؟هراسی

سوال

.است........................مراسمبهرفتنمانندبرایشانمرگایعده(1
.شودمیمحسوب.....................،خداوندراهدردیگرانبهکمکنوعهر(2

.بردمی...............................نیازمندانبرایشبهر(ع)سجادامام(3
اخالقبهراخودوکندعمل.......................بهوبپرهیزد..................ازکهکسی(4

.بمیردچگونهنداردفرقیبرایشدیگر،بیارایدنیکو
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.نکشیدعذابقبردراخالقیخوشدلیلبهمعاذبنسعد(5

.برودمرگسراغبهخودکهبودمهمبرایش(ع)علیحضرت(6

ارشودمیآخرتودنیادرزندگیآسانیموجبآنهاانجامکهکارهاییازموردسه(8
؟ببریدنام

گمرحالدرجوانسویبهخندانوزیبافرشتهدومادررضایتوپیامبردعایبا(7
.آمدند

؟بودچهابوذرپاسخ(ترسیممیمرگازماچرا):پرسیدابوذرازمردی(9

.شودمیآسانانسانبرایمرگهایدشواری(1

چهمادروپدربامهربانیورفتاریخوش،(ع)صادقامامسخنبهتوجهبا(10
؟دارددنبالبهراآثاری

.بالستنوعهفتادازرهاییموجب(2
.کندمیمحکمبستگانشباراانسانپیوند(3

.شوندمیحاضرانسانجنارهتشییعدرفرشتگان(4

.کنتقسیمنیازمندانبینراگندم-بله(1

کندحملراایشانبارداشتاصرارکهکسیدرخواستبا(ع)سجادامامآیا(11
؟بودچهشخصآنازامامخواستهو؟کردموافقت

.کنیرهامراتادهممیقسمخدابهراتو-خیر(2

.کنیرهامراتادهممیقسمخدابهراتو-بله(4

.کنتقسیمنیازمندانبینراگندم-خیر(3

.بخشیدمراپیامبرتوخاطربه(2

:فتگوکردپسرشقبربهرودیدراخداپیامبررفتاروقتیمعاذبنسعدمادر(12
................................

.بودندحاضرتوجنازهتشییعدرفرشتگان،پسرم(4

.ببخشرااوخدایا(1

.بادگواراتوبربهشت،سعدای(3
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حضرت
علی

حضرت

فاطمه

حضرت

آدم
حضرت

محمد

خداوند

راهنما شناسی :فصل سوم 
رحمتپیامبر

(ص)پیامبراخالقیهایویژگی
.هستندمابرایکاملالگویپیامبران

(داریامانت–نفسعزّت–محبتوبزرگواری)

صحیحمسیر،آسمانیدینآوردنباتوانندمیکههستندکسانیتنهاپیامبران
.دهندنشانمابهرازندگی

کردندمیانتخابرازندگیسبکبهترین،بودندیافتههدایتخودچون

باشدمازندگیالگویتواندمیکاملصورتبهآنهازندگی

رستگاریبهمادستیابیراهرانپیامبگفتار-

مازندگیعملیالگویانپیامبررفتار-
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داریامانتنفسعـزّتمحبتوبزرگواری

َذَکرَ وَاآلخِرَالیَومَوَاللّهَیَرجُوکانَلِمَنحََسنَةٌُاسَوةٌاللّهِرَسولِفیلَکُمکانَلقَد»
«کَثیرًااللّهَ

:ترجمه
کهکسهربراینیکوستالگوییشمابرای(پیامبراکرم)خداوندفرستادهدرقطعاً

.کندمییادبسیارراخداوندوداردامیدآخرتروزوخدابه

محبتوبزرگواری

وبانمهرپدریخودبرایرااومردمکهبودآمیزمحبتقدریبهمردمباپیامبررفتار-
بردندمیپناهاوبهمشکالتوهادشواریدرودانستندمیدلسوز

.کردمعروفرحمتپیامبربهمردمبیندررااو،پیامبررفتارهای-
مکهفتحازپسمکهمشرکانوکافرانباپیامبررفتار:مثال

شبرادرانبهیوسفبرادرمکهگویممیراچیزیهمانشمابهامروزمن:(ص)پیامبر
.ذرددرگشماگناهانازخداوند.نیستشمابرنکوهشیدیگرامروز:اینکهآنوگفت

آزادشدگانیدشماکهبروید.استمهربانانترینمهرباناو

رَئوفٌ بِالمُؤمِنینََعَلیُکمحَریصٌعَِنتُّمماعََلیهِ عَزیزٌاَنفُسِکُمِمنَرسولٌجاءَکُملَقَد»
«رَحیمٌ

:ترجمه
یسختدرشمااستدشواراوبر،استآمدهخودتانازپیامبریشمابرایشکبی

وسوزدلبسیارمؤمنانبهنسبت،داردفراواناشتیاقشما(هدایت)به.بیفتید
.استمهربان
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نفسعـزّت
.نکنیمکوچکدیگرانپیشراخودمانیعنی،بودنارزشبااحساس:تعریف

دیگرانازکارهایمانانجامدرخواست:مثالیکبررسی

داردنفسعزتکهکسی

نداردنفسعزتکهکسی

کندنمیدرخواست

کندمیدرخواست

انجامدرنبودحاضرگاههیچ(ص)اکرمپیامبر
،کنددرخواستیدیگرانازخودشخصیکارهای

یمهمافتخارکارهاآنانجامبهدیگراناگرحتی
.کردند

حتی،نخواهیددیگرانازراخود(شخصی)کارهایانجاموقتهیچ»:(ص)پیامبر
«دندانخاللچوببرایدرخواست(مثلچیزیدرکوچکترین)

:فرمایدمیاکرمپیامبرزیستیسادهدربارة(ع)صادقامام
میدروقتی.دوختمیراآنهاخودش،شدمیپارهخدارسولکفشولباسهرگاه
آبوکردمیآسیابراجووگندمخودشدستانبا.کردمیبازرادرخودشزدند

....وکردمیکمکخودخانوادةبه،خانهکارهایانجامدراو.آوردمی

داریامانت

.بودداریامانت،اعظمپیامبربارزهایویژگیازیکی
بودمشهور«امینمحمّد»بهمردمبیندر،پیامبریبهشدنمبعوثازقبلپیامبر

بودآنغیرمسلمانصاحبانبهحتیامانتبازگرداندنپیامبر،همیشگیهایسفارشاز
مثال

ایشانزدنراخوداشیایتریننفیس،بودنداسالموپیامبرمخالفشدّتبهمکهکفّار-1
.گذاشتندمیامانتبه
تخواس(ع)علیامامازشدهجرتبهپیامبرناچارکافرانآزارشدتدلیلبهوقتی-2

.بماندمکهدرکفارهایامانتدادنپسبرایروزیچند

داریامانتبرایچوپانبهپیامبرفرمایشوخیبرجنگداستان-3
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اهانگنترینبزرگازامانتبهخیانتمادیندر»:چوپانبه(ص)پیامبرفرمایش
بهارگوسفندانهمةاستالزمتوبرپساستامانتتونزدگوسفنداناین.است

«برسانیصاحبانشدست
سپصاحبشبهراآنو،کندخیانتامانتبهدنیادرکهشخصی»:(ص)پیامبر

واازکهکردخواهدمالقاتحالیدرراخداواستنمردهمندینبربمیرداگر،ندهد
«استخشمگین

تمامبرایرحمتیراایشانخداوندشدموجب(ص)پیامبراخالقیهایویژگی
.بداندجهانیان

«لِلعالَمینَرَحمَةًاِلّااَرسَلناكَماوَ»
.نفرستادیمجهانیانتمامبرایرحمتعنوانبهجزراتوما:ترجمه

«عَظیمٍخُلُقٍلَعَلىاِنَّکَوَ»
.هستینیکوبسیاراخالقیدارایتوکهراستیبه:ترجمه

:مهمجملةچند
.استکردهمابهبزرگیلطفپیامبرانشفرستادنبامهربانخداوند-
.نیستممکنبهشتبهرسیدن،نعمتاینبدون-
کرانبیرحمتویابندراهالهیزیبایبهشتبهبخواهندجهانمردماگر-

ددهنقرارزندگیعملیالگویرا(ص)پیامبرکافیهدربرگیردراآنانالهی
؟چیستنعمتاینبرابردرماوظیفة
.باشیمالهیبزرگنعمتاینسپاسگزارآنهاهایراهنماییازپیرویباکنیممیتالش

فعالیت

داد؟قرارزندگیکاملسرمشقرااکرمپیامبرتوانمیچگونه،شمانظربه

چرا؟باشد؟مازندگیالگویبهترینتواندمیکسانیچهزندگی(1

کنامتحان
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.کنیدتعریفرانفسعزّتنمونهیکذکربا(2

چیست؟امانتدرخیانتعاقبتپیامبر،سخنبهتوجهبا(3

سوال

دیگرانپیشراخودماناینکهیعنی؛است............................احساسنفسعّزت(3
.نکنیم....................

.یدبنویس«حَسَنَةٌاُسوَةٌاللّهِرَسولِفیلَکُمکانَلَقَد»شریفةآیةبرایپیامیک(1

...........................نیزآنهارفتار،است.....................بهدستیابیراهپیامبرانگفتار(2
.ماستزندگی

صاحبانبهحتی....................بازگرداندنپیامبر،همیشگیهایسفارشاز(4
.بودآن..................................

وکوچکدیگرانازدرخواستباراخودهیچگاهداندمیراخودارزشکهکسی(5
.سازدنمیخوار

.شدندمجازاتشدتبهپیامبردستوربهکافران،مکهفتحازپس(6

؟گفتچهمشرکانبهمکهفتحازپس(ص)پیامبر(8

راخوداشیایتریننفیسخاطر،اطمینانبااسالمبامخالفتوجودبامکهکفّار(7
.گذاشتندمیامانتپیامبربهنزد

جهانیانبرایرحمتیراایشانخداوند،(ص)پیامبراخالقیهایویژگیدلیلبه(9
.کنیدترجمهوبنویسیدراآنبهمربوطآیة،استدانسته
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چهترتیببه«علیکمحریصٌعَِنتّمماعلیهعزیزٌ»شریفةعبارتبهتوجهبا(11
؟داردفراواناشتیاقموردکدامبهواستدشوارپیامبربرچیزی

هاانسانبخشش-مردمرنجوسختی(1

هاانسانبخشش-امتدروغگویی(2
هاانسانهدایت-امتدروغگویی(3

هاانسانهدایت-مردمرنجوسختی(4

چگونه،استکردهمابهبزرگیلطفپیامبرانفرستادنبامهربانخداوند(10
؟باشیمبزرگنعمتاینسپاسگزارتوانیممی

نخواهید.......................ازراخودکارهایانجاموقتهیچ:فرمودمی(ص)پیامبر(12
.................................برایدرخواستمثلچیزیترینکوچکدرحتی

دندانخاللچوب-دیگران(2شترزانویبستن-ثروتمندان(1

شترزانویبستن-دیگران(4دندانخاللچوب-ثروتمندان(3
راموردکدامچوپانباسخنانشدر(ص)پیامبر،دژخیبرمحاصرةوقایعماجرایدر(13
؟برشمردندگناهانبزرگترینازیکیعنوانبه

دشمنانبهمالیکمک(2پیمانشکستن(1

جنگبهمشرکانتحریک(4امانتدرخیانت(3
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(ص)پیامبر

(ع)علی

اجرایدرمراتوانیمیآیا،جانعلی
؟کنییاریالهیامر

؟کنمیاریراشماچگونه؛اللّهرسولیا

عدالتوفداکاریاسوه
طلبیعدالت فداکاری

(ص)پیامبر

زامراخداوند.بکشندبسترمدرشبانهمراخواهندمیمشرکان
اگر.استدادههجرتفرمانمنبهوساختهآگاهآنهاتصمیم
مراوشدخواهندمتوجّهآنان،بماندخالیشبایندربسترم
رصتفتابخوابدبسترمدرکسیبایدپس.کردخواهندتعقیب

،استخطرناکیکار.باشمداشتهمکّهازشدندوربرایکافی
.شویکشتهاستممکن

(ع)علی

؟بودخواهیدسالمتبهشماآیاصورتایندر
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للّهُاوَاللّهِمَرضاتِاِبتِغاءَنَفسَهُیَشریمَنالنّاسِمِنَو»
«بِالعِبادِرَئوفٌ

:ترجمه
فدا)فروشندمیراخودجانکسانیمردماز

خداو،آورنددستبهراخداخشنودیتا(کنندمی
.استمهربانبندگانشبهنسبت

(ع)علینظیربیفداکاریستایش

فعالیت

دردنخوابینگرانیوترسهیچبدونامیرمؤمنانچرا،فوقآیةبراساسشمانظربه
پذیرفت؟رااکرمپیامبربستر

فداکاری
(ع)علی

جانازحتیوخانواده،سالمتی،مالازگذشتن:فداکاریتعریف
هدفراهدرآنهاکردنفداوخودجامعةودینبهخدمتبرای،خود
خودبزرگوپاك

الهیپاداشوعدة+فداکارافرادستایش:اسالمدرفداکاری

:(ع)علیهایخودگذشتگیازوفداکاریهاینمونه
(المبیتلیله)(ص)پیامبرهجرتشب

خیبرجنگ-احدجنگ-خندقجنگ
مکهرحمبیمشرکانمیاندرتوبهسورةآیاتخواندن

(ع)علیحضرتطلبیعدالت

مساواتوطلبیعدالت:(ع)علیامامبارزویژگی

:حکومتدر(ع)علیعدالت
مردمبینعدالتایجادبرایحکومتپذیرش
(دیگریبرکسیندادنبرتری)مسلمانانبینمساواتوعدالترعایت

تماعیاجمسائلوعمومیحقوقدردیگرمسلمانانمانندنزدیکانوخانوادهبارفتار
مسلمانانمیانالمالبیتمساویودقتباتقسیم

صاحبانشبهاموالهمةرسیدنازپسالمالبیتمحلدرخواندننماز:مهمنکته
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:(ع)علیحضرتکالمدرحکومتپذیرفتندلیل
و،انستمگرخواهیزیادهبرابردرکهبودنگرفتهپیمانوعهدآگاهانازخداونداگر

(زگردانندبااوبهوبستانندظالمازرامظلومحقو)نکنندسکوت،مظلومانگرسنگى
دنزشمادنیایی(هایمقام)کهدیدیدمىآنگاهوکردممیرهاراشمابرحکومت،

.استترارزشبىبُزعطسةازمن

فعالیت

همانردامیرالمؤمنینخواندننمازوالمالبیتتقسیممیانارتباطیچهشمانظربه
دارد؟وجودمکان

کنامتحان

.کنیدبیانخالصهصورتبهراالسّالمعلیهعلیحضرتهایفداکاریازنمونهسه(1

ارگیبشکمبرابردرآگاهانازخداوندالسّالمعلیهامیرالمؤمنینفرمایشبنابر(2
است؟گرفتهپیمانیوعهدچهستمگران

شد؟مسلمانوبردپیاسالمدینحقانیتبهچگونهمسیحیمرد(3
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.استداده...............وعدةآنانبهوکردهستایشرافداکارافراداسالمدین(2

ازعلت«اهللمرضاتابتغاءَنفسهیشریمنالنّاسمنو»آیةبهتوجهبا(1
؟بودچهپیامبرهجرتشبدر(ع)علیحضرتخودگذشتگی

.......بهاکرمپیامبرهجرتشبدر(ع)علیحضرتخودگذشتگیازماجرای(3
.استمشهور.........
.گریختندجنگمیدانازمسلمانانبقیهنفرچندجزبه.......جنگدر(4

سوال

.خواندمکهمشرکانمیاندربلندصدایباراتوبهسورةمهمآیات(ع)علیحضرت(5

.دادشکستراعبدودبنعمرو،(ع)علیحضرتاحدجنگدر(6

؟پذیرفتهدفیچهباراحکومت(ع)علیحضرت(8
.خوابیدپیامبربستردرابوطالبحضرت،پیامبرهجرتشبدر(7

؟گویندمیکسیچهبهفداکارانسان(9

؟کندمیتوصیفچگونهرادنیاییهایمقام(ع)علیحضرت(10
بزعطسةازترارزشبی(2بیهودهوپوچ(1
شیطانخطرناكحیلة(4زهرآلودشمشیری(3
علتودادرأیکسیچهنفعبهقاضی،مسیحیمردو(ع)علیحضرتدادگاهدر(11

بود؟چهآن

.دادندشهادتایشاننفعبهمسلمانانزیرا،(ع)علیحضرت(1
.کرداعترافدزدیبهخودمسیحیمردزیرا،(ع)علیحضرت(2

.نداشتخودادعایبرایشاهدی(ع)علیحضرتزیرا،مسیحیمرد(3
.شدقائلاوبرایویژهامتیازیقاضیوشدمسلمانزیرا،مسیحیمرد(4

؟دادندشکسترایهودیانجنگکدامدرمسلمانان(12

احد(4خیبر(3صفّین(2خندق(1
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(س)فاطمه

ابوطالبشعبدرمحاصرهسال3
محاصرهپایانازپسمادردادندستاز

مشرکانتوسطپیامبراذیتوآزارشاهد
مدینهبههجرتومکهشهرترك

خدابندهبهترینبههدیهبهترین

جهانبانویبرترینوبهترین

زندگیشادمانیوبرکتموجب،پیامبرفرمودةبه

کودکی

:(ص)پیامبر
.استجهانبانویبرترینوآخرینواوّلینزنانسرورفاطمه

نیستازفاطمهترواالمقاموبهترکسی،عالمزنانبیندر

بانوبرترین
(س)فاطمهحضرتاخالقیهایویژگی

وخانوادهبهدادناهمیت–پیامبربهشدیدعالقة-عفتوحیا)
(اجتماعدرحضور–بخشندگیوایثار–زیستیساده–داریخانه

شخصیتبهتوانحدِّتاراخودتوانیممیفاطمهحضرتزندگیازگرفتنالگوبا
.کنیمنزدیکجهانبانویبرترینوبهترین

داریخانهوخانوادهبهدادناهمیترپیامببهشدیدعالقةعفتوحیا

اجتماعدرحضوریبخشندگوایثارزیستیساده
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عفتوحیا

...تاآمدنپیامبرنزدزهراحضرتوعلیحضرتآسمانیپیوندازبعدروزچند-
.....

.خشیدببیشتریآرامشدوآنزیبایزندگیبهکهکردهاییسفارشخداپیامبر-
:(ص)پیامبر

هفاطمدخترموبگیریعهدهبرراخانهبیرونکارهایشمااستبهتر،جانعلی
.راخانهداخلکارهای
:(س)فاطمهحضرت

مردانباشدنروروبهازمرا،خدارسولاینکهازخوشحالمچقدرداندمیخدا
.ساختنیازبینامحرم

پیامبربهشدیدعالقة

پیامبربهفاطمهحضرتعالقهوانس-
،پیامبربرایمهربانمادرهمچون،خوبغذایتهیههنگامپیامبرازدعوت)

بتابی،سختهایجنگنبردمیداندرامیرالمؤمنینوپیامبرهایزخممداوای
(پیامبرعمرپایانیلحظاتدرپیامبر

فاطمهحضرتبهپیامبرعالقةوانس-
ایشانمسافرتبهرفتنهنگام،دلوجانازداشتندوستوفراواناحترام)

یناولمسافرتازبازگشتهنگام،کردمیخداحافظیاوباکهبودکسیآخرین
میامدخوشایشانبهپیامبرخانهبهورودهنگام،کردمیدیداراوباکهبودکسی
(.نشاندمیخودنزدوبوسیدمیرارادستانشوگفت

.استمنقلبشادمانیمایةفاطمه:(ص)پیامبر

فعالیت

:فرمایدمیعلیهااللّهسالمفاطمهحضرتدربارةاکرمپیامبر
باخداوند.دارددوستنیزرافاطمهدوستدارانودارددوسترافاطمهخداوند

.شودمیخشمگیناوخشمباوخشنودفاطمهخوشحالی
خشمابوخشنودعلیهااللّهسالمفاطمهحضرتخوشحالیباخداوندچراشمانظربه

.یدکنصحبتهایتانکالسیهمباموضوعایندربارةشود؟میخشمگین،ایشان
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داریخانهوخانوادهبهدادناهمیت

.دانستنمیعیبرامنزلدرکار-
(کارهاسختیازهادستزدنتاول،نانپختن،دستانشباگندمکردنآرد)
.شدنمیغافلخداعبادتاز-
تآخرنگرانزیادعبادتوجودبا،بودونیازرازمشغولصبحتاهاشببرخی)

(بود
شماندیمیکهگاهآنیابدمیشدتاندوهمکهخدابهسوگند:(س)فاطمهحضرت

.امکردهآمادهچهآخرتطوالنیسفربرایمن
.بودخانوادهآرامشمایةهاسختیتماموجودبامشتركزندگیدر-

میخدا.شدمیبرطرفمناندوهوغمنگریستممیاوبهگاههر:(ع)علیامام
زیچیخودبرایونساختخشمگینمراهرگززندگیمدتتمامدرفاطمهکهداند

فاطمه.(شومشرمندهو)کنمفراهمراآننتوانممنکهمبادا،نخواستمناز
.بودخداازپیرویراهدرنیکویاوری

.داشتفرزندانشآموزشوتربیتبهخاصتوجه-
(قدرهایشبدرفرزندانبهسبکغذایدادن)

.زیستمیسادهپدرشهمچونامابودپیامبردختر-
میطالازهاییتختبرروموایرانپادشاهاندختران،شگفتا:فارسیسلمان

گراچادرنهخدارسولدختراماکنندمیتنبرزربافتهایپارچهونشینند
.برتنفاخرسهاییلبانهوداردسربرنقیمتی

.برگزیدراعلی،ثروتمندانوبزرگاناززیادخواستگارانوجودبا-
.دادبرتریثروتبرراایمان

کنارایخانهبعدهاتاکردندزندگیایاجارهخانةدرهامدتتاازدواجازپس-
.ساختندپیامبرخانة

(نرمشناتاقازدیگرنیمی+حصیریفرشاتاقازنیمی)

زیستیساده
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بخشندگیوایثار
.دانستندمیخدااطاعتوعبادت،رامحرومانبهرسیدگی-
ستاندا).بخشیدندمیفقرابهراداشتندآنچهولینبودندثروتمندخودشان-

(پربرکتگردنبند
وخداکهفرستممیکسیخانةبهراتواما،ندارمچیزیاکنون:(ص)پیامبر

راخداکهکسی؛دارنددوسترااونیزرسولشوخداودارددوسترارسولش
.داردمیمقدمبرخود

:گویدمیوخنددمیبلندصدایباغالم
رایریفق،پوشاندراایبرهنه،کردسیرراایگرسنه،پربرکتیبندگردنعجب

.بازگشتاشاصلیصاحببهپایاندروساختآزادراایبنده،کردنیازبی

فعالیت

بهآیههربگویید،استکردهذکررامؤمنانهایویژگیکهذیلآیاتبهتوجهبا
.دارداشارهداستانقسمتکدام

خَصاصَةٌبِهِمکانَلَووَاَنفُسِهِمعَلىیُؤثِرونَ

نیازمندخودچندهردهندمیترجیحخویشبررادیگران
.باشند

تُحِبّونَمِمّاتُنفِقواحَتّىالبِرَّتَنالُوالَن

مِنهاخَیرٌفَلَهبِالحَسَنَةِجاءَمَن

آنچهزاآنکهمگریابیدنمیدست(راستین)نیکىبههرگز
.کنیدانفاقداریددوست

یردگمیپاداشراآنازبهترکندنیکىکارکسهر
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اجتماعدرحضور

نامحرممردانازدوریزنانسعادت-

وارشادرامردماحترامووقارحفظباحقافتادنخطربهموقع-

نصیحت
اجتماعدر(س)فاطمهحضرتحضورازهایینمونه-
برایفرستادنوخانهدرنانپختن،مدینهمسجددرهاخطبهوسخنان)

،نیازصورتدرآنانبهآبرسانیومجروحانمداوای،جبههدررزمندگان
(یرویگشادهباآنانهایپرسشبهپاسخ،زنانبهدیناحکامومعارفآموختن

کنامتحان

کرد؟نمیدرخواستچیزیامیرالمؤمنینازهرگزعلیهااللّهسالمزهراحضرتچرا(1

اینکهوجودبا،امیرالمؤمنینباعلیهااللّهسالمزهراحضرتازدواجدلیل(2
بود؟چه،داشتثروتمندیخواستگاران

.بنویسیدراعلیهااللّهسالمفاطمهحضرتاخالقیهایویژگیازموردپنج(3

سوال

خاصیتوجّهفرزندانش.........و..........به(س)زهرافاطمهحضرت(2
.داشت

شادمانیو.........موجب(س)فاطمهحضرت،(ص)اکرمپیامبرفرمودةبه(1
.بودزندگی

خدااطاعتوعبادتنیزرا.......................(س)فاطمهحضرت(3
.دانستمی

ازهایینمونه،..............در(س)فاطمهحضرتهایخطبهوسخنان(4
.است...........درضروریحضور
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اجارهخانةدرزیادیمدّتتاازدواجازپس(س)فاطمهحضرتوامیرالمؤمنین(6
.کردندزندگیای

.دادهدیهفقیرپیرمردبهرادخترشگردنبند(ص)پیامبر(5

.دانستمیاجتماعدرحضوردررازنانسعادت(س)فاطمهحضرت(7

.استجهانبانویبرترینوآخرینواوّلینزنانسرورفاطمه(ص)پیامبرفرمودةبه(8

؟داشتجایگاهیچهدختروزنجاهلیتعصردر(9

علیحضرتودخترشانمیانکارتقسیمباارتباطدر(ص)پیامبرراهنماییازپس(10
؟فرمودچه(س)فاطمهحضرت،(ع)

.بنویسیدرا(س)فاطمهحضرتزیستیسادهدربارةفارسیسلمانسخن(11

مردانباشدنروروبهازمرا،خدارسولاینکهازخوشحالمچقدرداندمیخدا»(12
هایویژگیازیککدامبه(س)فاطمهحضرتسخناین«ساختنیازبینامحرم
؟دارداشارهایشاناخالقی

بخشندگیوایثار(2زیستیساده(1

عفتوحیا(4پیامبربهشدیدعالقة(3

رینبرتوآخرینواوّلینزنانسرورفاطمه»:اندفرموده(ص)پیامبر(13
؟معناستچهبهسخناین«.استجهانبانوی

.بودمهربانپدرهمچونپیامبربرایفاطمهحضرت(1
.شدملحقایشانبهپیامبرازبعدکهبودکسیاولینفاطمهحضرت(2
.داشتمیدوستدلوجانازرااووگذاشتمیدخترشبهفراوانیاحترامپیامبر(3

ترمواالمقاوبهترکسیآیندهوحالزماندرچهوگذشتهدرچهعالمزنانبیندر(4
.نیستایشاناز

؟بودچیزیچهنگرانزیادعبادتوجودبا(س)فاطمهحضرت(14
فرزندانآموزشوتربیت(2(ع)علیحضرتتنهایی(1
نامحرممردانباشدنروبرو(4آخرتطوالنیسفر(3
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شرعیبلوغهاینشانه
بدنهایقسمتبرخیدرموروییدن(1
بدندرهاهورمونبرخیشدنفعال(2

(متفاوتدخترانوپسراندرآنهاینشانه)
بلوغسنبهرسیدن(3

تکالیفانجامبرسدبلوغسنبهانسانوقتی)
سال15(شودمیواجباوبرشرعی

قمری

سال9
قمری

(...وحجاب،روزه،نماز)دینیتکالیفشدنواجبسرآغاز:شرعیبلوغ

راه و توشه :فصل چهارم 

بندگیافتخار
شرعیبلوغهاینشانه شرعیبلوغ

بلوغازقبلشرعیتکالیفانجامبلوغدورانتغییرات
دینیتکالیفشناختراه

:بلوغدورانتغییرات
جسمیتغییرات-
نوجواناندرشخصیتیوروحیتحوالت-
ذهندرجدیدهایپرسشآمدنوجودبه

دهینظمبرایتالشوقبلیهایدانستهدرتردید
جدیدمنطقیسبراساخودهایدانسته
طلبیاستقاللحسافزایش

.شودمیشخصیتشکوفاییموجبکهاستخدادایوفطریروحیاتهااین

نیمکرویزیادهیاونکنیمرفتاردرستیبهخدادادیوفطریروحیاتبااگر:سؤال
.بودخواهدماکمیندرزیادیاخالقیوفکریانحرافاتافتد؟میاتفاقیچه

کهنیکسایاوناآگاهافرادبه،دینیمهمّسؤاالتهایپاسخیافتنبرایاگر:مثال
اینتیجهگمراهیوسرگردانیجز،کنیممراجعه،ندارندصحیحیاعتقادات
.گرفتنخواهیم
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ربراکارهاییچراپسدارددوستمطمئنیمکهدارددوستراماخداونداگر:سؤال
دارد؟دشواریمابرایآنهاازبرخیانجامکهاستکردهواجبما

شتهداراالهیپاداشبهرسیدنوشیطانبامقابلهتوانهمهاانسانمااینکهبرای
.استکردهواجبمابرراتکالیفیخداوند،باشیم

او.استآگاهخودمانازبهترماهایضعفوهاتواناییبهواستآفریدهراماخدا
.ماستزیانبهچیزیچهوماسودبهچیزیچهداندمی

للّهُ اوَ َلکُمَشرٌّهُوَوَ َشیئًاتُحِّبوااَنعَسىوََلکُمَخیرٌ ُهوَوََشیئًاتَکرَهواَانعَسىو َ»
«تَعلَمونَالاَنتُموَیَعلَمُ

:ترجمه
ارچیزىشایدوباشدبهترشمابراىآنوباشیدنداشتهخوشراچیزىشاید

شماوداندمى(راشماصالح)خداو،باشدبدترشمابراىآنوبداریددوست
.دانیدنمى

بلوغازقبلشرعیتکالیفانجام
.کنیمتمرینوفرابگیریممادروپدرکمکبهاستبهتراما-نیستواجب

غبلوازقبلتکالیفتمرینوتکرار
الهیپاداشازمندیبهره

تکالیفانجامبرایآمادگیایجاد

دینیواجباتراحتانجامشرعیبلوغازقبلدینیاعمالانجامبهعادت
شدنمکلفازبعد

ازوکردندمیآشنادینیوظایفباخردسالیازرافرزندانشانهمواره(ع)بیتاهل
.کنندعملتکالیفاینبه،توانشاناندازهبهخواستندمیآنان

:جوانیدرعبادتارزشدربارة(ع)صادقامام
وجوانیکهاستطراوتیباونورسیدهجوان،خداوندنزدهاآفریدهترینمحبوب
نزدکسیچنینبهخداوند.کندمیسپریخداونداطاعتدررااششادابی

.منواقعیبندهاستاین:فرمایدمیوکندمیافتخارفرشتگانش
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:(فقیه=مجتهد=دیندرمتخصّص)دینیعلومدرتحصیل-1
هاالسازپسوروندمیعلمیهحوزهبهدیندرتخصّصودانشکسببرایکهافرادی

انندتومیمجتهدان.یابندمیدستدیندرتخصّصبهمطالعهوتحقیق،تحصیل
هردرراخداونددستوراتانجامصحیحشیوةوبیاورنددستبهرادینیاحکامتمام

.کنندروشنموضوعی
(تقلیدمرجعازتقلید)دیناحکامدرمتخصّصبهمراجعه-2

.کنندمیمراجعهاوبهاحکامیادگیریبرایمردمکهمجتهدی:تقلیدمرجع
اعلم+عادل+امامیدوازدهشیعه+زنده:تقلیدمرجعشرایط

ورتمشباتوانندمیمردمواستپذیرامکاندینعالمانبرای:تقلیدمرجعشناخت
.کنندانتخابراخودتقلیدمرجعآنان

:دهیمانجامدرستیبهراآنهاوبشناسیمراخوددینیتکالیفتوانیممیچگونه

فعالیت

است؟نادرستکدامودرستکدامتقلیدانواعمیاناز(الف

...............:جاهلازجاهل

................:عالمازجاهل
................:جاهلازعالم

:دهیدپاسخزیرهایپرسشبه،تقلیدمرجعشرایطبهتوجهبا(ب

مردمآیا،استترمسندیگریوداناترآنهاازیکی،مجتهدنفردواز(1
چرا؟کنند؟تقلیدبخواهندکههرکدامازتوانندمی

،استهرفتدنیاازکهمرجعیازتوانندمیآیا،رسندمیبلوغبهامسالکهکسانی(2
؟چرا؟کنندتقلید
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چرا؟کرد؟آغازراشرعیتکالیففراگیریبایدزمانیچهازدهیدتوضیح(2

.دهیدتوضیحاست؟معنیچهبهشرعیاحکامدرتقلید(3

.کنیدبیانراتقلیدمرجعشرایطازموردسه(4

سوال

.بنویسیدراآنپیاموکنیدتکمیلرازیرشریفةآیةترجمه(1
وَ لَکُمشَرٌّ وهُوَ وَ َشیئًاتُحِّبوااَنعَسىوَ َلکُمَخیرٌهُوَوََشیئًاتَکرَهوااَنعَسىو»

«تَعلَمونَالاَنتُموَیَعلَمُاللّهُ
راىچیزشایدوباشد.......شمابراىآنوباشیدنداشتهخوشراچیزىشاید

وداندمى(راشماصالح)خداو،باشدبدترشمابراىآنوبدارید.........
............شما

استآگاهخودمانازبهترماهایضعفو............بهواستآفریدهراماخدا(3

.استدینیتکالیف................سرآغازشرعیبلوغ(2

.گویندمیفقیهیامجتهد،........................افرادبه(4
........،الهیپاداشازمندیبهرهبرعالوه،بلوغازقبلدینیتکالیفتمرینبا(5

.کنیمایجادخوددرراکافی
.استنپذیرامکاراحتیبههمگانبرایاجتهاددرجةبهرسیدن(6

.کنندمیحسابقمریسالبهراتکلیفسن(7
.باشدمیواجببلوغازقبلشرعیتکالیفانجام(8
.دیابمیافزایشطلبیاستقاللحسبلوغدوراندر(9

کنامتحان

.کنیدبیانخالصهصورتبهراشرعیبلوغهاینشانه(1
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؟شودمیپدیدارتحوالتیچهجسمیتغییراتبرعالوهبلوغدوراندر(12
قبلیهایدانستهدرتردیدوشک(2بدندرموروییدنوصدادرتغییر(1
بدندرهاهورمونبرخیشدنفعال(4مادروپدربهوابستگییافتنشدت(3

؟استکدامترتیببهدخترانوپسرانبرایبلوغسن(13

قمریسال9-شمسیسال15(2شمسیسال10-قمریسال13(1

قمریسال15-قمریسال9(4قمریسال9-قمریسال15(3

؟باشدمینادرستزیرمواردازیککدام(14

.استپذیرامکاندینیعالمانبرای،تقلیدمرجعشناخت(1

هباو،شودظاهرکسیدرهانشانهاینازیکیاگر،داردنشانهسهشرعیبلوغ(2
.استرسیدهبلوغ

.استمسلماناندینیتکالیفازهایینمونهگناهانازپرهیزوروزهنماز،(3

.کنندتقلیدفقیهانوعالمانازدیناصولدربایدمسلمانان(4

؟استکردهواجبمابرراتکالیفیخداوندچرا(10

فرماید؟میچهجوانیدرعبادتارزشدربارة(ع)صادقامام(11

۴۲



نیزماسعادتمندانةزندگیبرای،آفریدهراهاانسانماکهکسیآیا،شمانظربه
است؟فرستادهراهنمادفترچه

پاکیسویبه
(مورد2)مطهّرات (مورد6)نجاسات

آبباتطهیرشیوة

فعالیت

ماستآفرینندةخداوند

داندمیکسیهرازبهتر
مابرایآورزیانچیزیچه
مابرایمفیدچیزیچه

استآموختهمابه
کنیمزندگیچگونه

کنیمدوریچیزیچهاز
بپردازیمکارهاییچهبه

:(ع)رضاامام
مردمسالمتیبرایکهراچیزیهرحکیمخداوند

دشوآناننابودیوهالکتموجبوباشدآورنزیا
اشدبمفیدآنهاسالمتیبرایراآنچهوکردهحرام،
.استکردهحالل،

نجاساتازدوریوطهارترعایت
روحوجسمسالمتی

عباداتبرخیقبولیشرطومقدمه

نجاسات

خون

بدنازخارجخون
(تماس،نجس)

کهحیواناتیخون

داردجهندهخون

مدفوعوادرار

(نجس)انسانمدفوعوادرار
دفعمحلشویوشست)

سالمتیبرایمدفوعوادرار
(واجبنمازبرایوضروری

حیواناتمدفوعوادرار
خونکهگوشتیحرام

داردجهنده

خوكوسگ

رطوبتوبدناجزایتمام
(نجس)آنهای

:(ع)صادقامام
خانهدرراشکاریسگ

رمگ،نکننگهداریات
دریاووتوبیناینکه
باشد
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نجاسات
شراب

مستیمایعهروشراب
(نجس)آور

شرابخوردن
زیادیاکم

حرام
انگناهبزرگتریناز

مطهّرات

زمینآب

«طَهورًاماءًالسَّماءِمِنَاَنزَلناو»
:ترجمه

.آوردیمفرودکنندهكپاوپاكآبى،آسماناز

آب

جاری

راکد

قلیل

کُر

داردجریانوجوشدمیزمیناز
(نمیشهنجسنجاساتبابرخورددر)

لیتر384حداقل

لیتر384ازکمتر
(همیشنجسنجاساتبابرخورددر)

سنجکفشکفیاپاکف
کنهمیپاكروشده

باشهپاكزمین(1
باشهخشکزمین(2
هرابانجاستعین(3

برطرفکامالًرفتن
بشه

،زارسبزهزمین(4
نباشهفرشموکت

(هنمیشنجسنجاساتبابرخورددر)
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جاریبآدریابگیریمآبشیرزیرراآنسپس،کنیمبرطرفرانجاستبایدابتدا
.برسدشدهنجسجاهایتمامبهآبکهطوریبه،ببریمفرو

ظرفغیرظرف

جارییاکُر
آبمرتبه1

قلیل
آبمرتبه3

نجسادراربا
شده

ادرارغیربه
شدهنجس

جارییاکُر
آبمرتبه1

قلیل
آبمرتبه2

جارییاکُر
آبمرتبه1

قلیل
آبمرتبه1

آببانجساشیاءتطهیرشیوة

:مهمنکته
،استخوردهآبآنازیالیسیدهسگکهراظرفی

،کردمالخاكابتداباید
.شودپاكتاشستباردوراآنسپس

.شودنمیپاكکردنمالخاكبدونظرفاین

فعالیت

مشخصعالمتبارانادرستهایگزینهوعالمتبارادرستهایگزینه
:کنید

پاكتمیزدستمالباراآنمحلاستکافی،شدآلودهادراربامابدناگر
.کنیم

.شودنمیپاكریختنقلیلآبباردوبانجسظرف

كپافرشیاموکترویرفتنهرابا،باشدشدهنجسماپایکفاگر
.شودنمی

.شودمیپاكشستنباردوبااستلیسیدهسگکهراظرفی
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کرد؟تطهیرراآنتوانمیچگونهشودنجسخونباانسانبدناگر(1

کند؟پاكتواندمیراچیزهاییچه،زمین(2

کرد؟بایدچهابتدا،اندشدهنجسکهچیزهاییکردنپاكبرای(3

سوال

کنامتحان

.شودمیگفته.......آبآنبه،باشدلیتر384حداقلآبمقداراگر(1

.استنجسنیزدارند........خونکهحیواناتیخون،انسانخونبرعالوه(2
.است.............همواستپاكهمکهاستآفریدهطوریراآبخداوند(3

............نجس،کندبرخوردنجسچیزبااگرقلیلآب(4
.کرد..............ابتداباید،استخوردهآبآنازیالیسیدهسگکهراظرفی(5

.ندارداشکالینشودانسانمستیموجباگرشرابنوشیدن(6

کشیدهآبمرتبهیککهاستصورتبدینجاریآببانجسظرفتطهیر(7
.شودمی

.بودخواهدمطهّراتازیکیباشدپاكوباشدزارسبزهاگرزمین(8

؟استکردهحرامراچیزهاییچهخداوند(ع)رضاامامسخنبهتوجهبا(9

.ببریدنامرانجاساتازموردپنج(10

؟شودمینجسنجاساتبابرخورددرکُروجاریآبآیا(11
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مرتبهچندبایدقلیلوکُرآبباترتیببه،ادرارباشدهنجسلباستطهیربرای(12
؟شودکشیدهآب

؟شودنمیمحسوبنجسزیرمواردازیککداممدفوعوادرار(13

گربه(4موش(3انسان(2گاو(1

.داردرا.........آبحکمبارانآب(14

جاری(4 کُر(3راکد(1 قلیل(2

مرتبه1-مرتبه2(1

مرتبه2-مرتبه1(3

مرتبه2-مرتبه3(2

مرتبه3-مرتبه1(4

؟باشدمینادرستزیرمواردازیککدام(15
.استنجسآوریمستیمایعهروشراب(1

.استنجسآنهایرطوبتوخوكوسگبدناجزایتمام(2

.داردراقلیلآبحکماستخروحوضآب(3

.داردجریانوجوشدمیزمینازکهاستآبیجاریآب(4

دینستون
نمازاهمیت دیداروقت

خواندننمازصحیحشیوةنمازواجبات

امامونمازراهشهیدان

فعالیت

آموزیم؟میچهیارانشوالسّالمعلیهحسینامامعاشورایظهرنمازاز
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نمازاهمیت

کنندسفارشآنبهرامردمکهخواستآنانازوآموختپیامبرانبهرانمازخدا

العَمَلخَیِرعَلَیحَیَّالفَالحِعَلَیحَیَّالصَّالِةعَلَیحَیَّ
لعمبهترینسویبهبشتابرستگاریسویبهبشتابنمازسویبهبشتاب

بااتمناجاجازهوخواندمیخودباگفتگویبهراماخداوندکههنگامینیستشایسته
.بیندازیمتأخیربهراآندلیلبدون،دهدمیمابهراخود

احترامیبیوخدادعوتشمردنسبکنمازدلیلبدونانداختنتأخیربه

شیطانازدوریوخدابهبیشترچههرنزدیکیوقتاولنماز

بهشتبهنزدیکیوهازشتیوگناهانازدوریموقعبهودرستنماز

اوبهندخداونمازشپایانتاایستدمینمازبه،ایمانباانسانکهآنگاه:(ص)پیامبر
ورندگیمیرااواطراففرشتگان.گستراندمیاوسربررارحمتشوکندمیتوجّه

باویاگرفتهقرارکسیچهتوجّهمورددانستیمیاگرنمازگزار،ای:گویندمیاوبه
.کردینمیرهارانمازهرگز،کنیمیمناجاتکسیچه

:فرمایدمیوقتاولنمازارزشدربارة(ع)باقرامام
رددگبرمیصاحبشسویبهدرخشانصورتیبه،شودخواندهوقتاوّلدرکهنمازی

کندحفظراتوهمخداوند،کردیحفظخوبمراتو:گویدمیو

تاهمیاشگانهپنچنمازهایبهکسهر:فرمایدمیپروردگارتان:(ص)پیامبر
میمنمالقاتبهکهروزیدردهممیقولمن،بخواندخودوقتدرراآنهاودهد
.ببرمبهشتبهرااوآید

«المُنکَرِوَالفَحشاءِعَنِتَنهیالصَّالةَاِنَّالصَّالةَاَقِمِوَ»
:ترجمه

داردمیبازهازشتیوگناهانازنمازشکبدونکهدارپابهرانمازو
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غیررکن

نمازواجبات

رکن سهواًیاعمداً
بشهزیادیاکم

میشهباطل

عمداً
بشهزیادیاکم

میشهباطل
نیت(1
قیام(2
االحرامتکبیره(3
رکوع(4
(سجدهدو)سجود(5

قرائت(6
ذکر(7
تشهّد(8
سالم(9

ترتیب(10
مواالت(11

(خواندمینمازخداخشنودیبرایکندمیقصد)نیت-1

سورهوحمدخواندن-3(یدگومیاکبراهلل)االحرامتکبیره-2

میرکوعذکروشودمیخمبرسدزانوهایشبهدستشکهایاندازهبه)رکوع-4
(گوید

(گویدمیراسجدهذکروکندمیسجدهباردو)سجود-5

(گویدمیراتشهّدذکرونشیندمیدومسجدهازپس)تشّهد-6

سالم-7

کنامتحان

.ببریدنامراآنهاترتیببهچندتاست؟نمازارکان(1

چه،بخواندوقتاّولراآنهاودهداهمیتاشگانهپنجنمازهایبهکهکسی(2
داشت؟خواهدپاداشی
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گویند؟میچهایمانبانمازگزاربهفرشتگان(3

سوال

رپاب«المُنَکرِوَالفَحشاءِعَنِتَنهیالصَّالةَاِنَّالصَّالةَاَقِمِو»شریفةآیةبهتوجهبا(1
؟دارددنبالبهرااینتیجهچهنمازموقعبهودرستداشتن

.............تمامبهراآنکهاستارزشمندخداوندنزدقدرآننمازداشتنبرپا(3
.آموخت

انپایتاایستدمینمازبه،.........انسانکهآنگاه:(ص)پیامبرفرمودةبه(2
.گستراندمیاوسربررا..............وکندمیتوجّهاوبهخداوندنمازش

ددارامکانبرایشکهجاییتابایدنمازگزارواستنمازواجباتازیکیایستادن(8
.بخواندایستادهرانمازش

.دهیمانجام.........بدونوترتیببهرانمازکارهایتمامباید(5

زادوریوخداوندبهانسانبیشترهرچهنزدیکیموجب................نماز(4
.شودمیشیطان

خوانیممیآهستهرادیگرسورهیکوحمدچهارموسومهایرکعتدر(6

.باشدمینمازرکنغیرواجباتازقنوت(7

.ببریدنامرانمازارکانغیرواجبات(9

؟داردتفاوتیچهنمازواجباتدیگربانمازارکان(10

قرائت(3تشهّد(1 قیام(2

؟باشدمینمازارکانازموردکدام(11

ذکر(4

. . . . . .  . . . . . . . . .   می توان   «  سبحانَ رَبِّیَ العَظیمِ وَ بِحَمدِه »  در رکوع به جای  ( 12
گفت

اهللسبحانبار3(4الحمدهللبار2(3الحمدهللبار3(2اهللسبحانبار2(1
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جماعتنمازاحکام جماعتنماز
جمعهغسلجمعهنمازاقامةشیوة

جماعتنماز 11

فعالیت

ماعتجنمازدرشرکتبهرانابیناافرادحتیمردمهمهاکرمپیامبرچراشمانظربه
کرد؟میتشویق

مسلمانان(ص)پیامبر آسمانیدینترینکامل
خواهدمیمؤمناناز

کارهادرهمیاریواتحاد

راهاعبادتازبسیاری
دهندانجامگروهی

رانمازهمواره
اقامهجماعتبه

.کردمی

:جماعتنمازارزشدربارة(ع)رضاامام
،شودمیخواندهتنهاییبهکهنمازرکعتهزاردواندازةبهجماعتنمازرکعتهر

.داردارزش

بندپایجماعتنمازبهپیامبردعوتبه
جماعتصورتبهنمازگویی،بودند

واستشدهواجبجمعیدستهو
استثناییوخاصحالتفرادینماز
.دارد

جماعتنماز

یکدیگربامسلمانانهمدلیهاینمونهارزشمندترینوزیباتریناز

ممشغولینیازورازبهوایستادهشانهبهشانهومنظمهایصفدرهمگی

ماهمةبهخدابیشتررحمتولطفوخدابههایمانقلببیشترتوجه

مستحبجماعتبهواجبنمازهایخواندن

مستحبجماعتنمازشروعبرایکردنصبر

نیستشایستهجماعتنمازعذربدونترك

بهتر است دوباره شودشروعجماعتنمازبعدبخواندفرادیرانمازاگرفردی
. به جماعت بخواند
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تهداشتواندمیدیگریهایفایدهچه،جماعتصورتبهنمازبرگزاریشمانظربه
باشد؟

فعالیت

.نگویدجماعتامامازپیشرااالحرامتکبیرهمأموم-1

.بخواندخودشسورهوحمدازغیربهرانمازهایقسمتهمةمأموم-2

کهحالیدربرداردرکوعازسرجماعتامامازپیشاشتباهبهاگرمأموم-3
.برداردسرامامباوبرگرددرکوعبهبایدباشدرکوعدرامام

االحرامتکبیرهبایدبرسداسترکوعدرجماعتامامکهزمانیمأموم-4
.برودرکوعبهوگفته

سورهوحمدبایدبرسدجماعتنمازچهارمیاسومرکعتبهاگرمأموم-5
.بخواندخودشرا

امامباراتشهدوقنوتوکندمیاقتدا،برسددومرکعتبهاگرمأموم-6
نیمحالتبهتشهدخواندنموقعکهاستآناحتیاط،خواندمی

یمراسورهوحمدوخیزدبرمیامامباتشهدازبعدبنشیندخیز
رکعتدرجماعتنمازوخواندمیرادومرکعتاوکهحالیدرخواند
یمتشهدونشیندمیسجدهدوبعددومرکعتدر.باشدمیسوم

.خواند

جماعتنمازاحکامازبرخی

رمضانمباركماهجمعةآخرین:قدسروز

ظهرنمازجایگزینوشودمیبرگزارهفتههرجمعة:جمعهنماز

جمعهنمازاقامهازقبلجمعهامامسخنانبه:خطبه
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جمعهنماز

خطبه2

رکعت2

اولخطبة

دومخطبة

:اولرکعت
+رکوع+قنوت+سورهوحمد+االحرامتکبیره+نیت

سجده
:دومرکعت

سالموتشهد+سجده+قنوت+رکوع+سورهوحمد

بهدعوتوپیامبربرصواتوخداستایش
پرهیزکاری

جهانوایرانمختلفمسائلدربارةصحبت
قرآنازکوچکیسورةخواندن

وتدعوبیتاهلوپیامبربرصواتوخداستایش
تقوابه

جامعهاجتماعیواخالقیمسائلدربارةصحبت
قرآنازکوچکیسورةخواندن

(خداخشنودیبرایکنیممیقصد)نیت(1
گردنوسرتمامشستن(2

بدنراستطرفشستن(3
(راستپایکفتاراستشانةباالیاز)

جمعهنمازدرشرکتازقبلوجمعهظهرازقبلمستحب:جمعهغسل

بدنچپطرفشستن(4
(چپپایکفتاچپشانةباالیاز)

کنامتحان

شود؟میخواندهچگونهجمعهنماز(1
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رانمازهایقسمتهمه………و………ازغیربایدمأمومجماعتنمازدر(2
.بخواندخودش

.دهیدتوضیحراغسلانجامشیوه(3

سوال

باانمسلمان..........هاینمونهارزشمندترینوزیباترینازیکیجماعتنماز(1
.استیکدیگر

.استرکعتدو.......نمازمانندوشودمی........نمازجایگزینجمعهنماز(4

نمازشروعبرایاست...............کهاستارزشمندقدرآنجماعتنماز(2
.کردصبرجماعت

.بگویدجماعتامامازپیشرا................نبایدمأموم(3

اجبه...............جمعهنمازدرشرکتازقبلمسلمانفرداستمستحب(5
.آورد

.دهیممیشووشسترابدنراستطرفگردنوسرشستنازپسغسلدر(8

رویممیرکوعبهسپسوخوانیممیقنوتابتداجمعهنمازدومرکعتدر(6

.باشدمینمازبعدوقبلکهداردخطبهچهارجمعهنماز(7

؟استفرمودهچهجماعتنمازارزشدرباره(ع)رضاامام(9

چگونه،برسدجماعتنمازبه،استرکوعدرجماعتامامکهموقعیشخصاگر(10
؟کندعملباید

ةدربارپرهیزکاریبهمردمدعوتوخداوندستایشازپساولخطبةدرجمعهامام(11
؟کندمیصحبتمسائلیچه

۵۴



رکوعدرهنوزامامچنانچه،برداردرکوعازسر،جماعتامامازپیشمأموماگر(12
..............باید،باشد

.برگرددرکوعبه(2.برخیزدامامتابایستد(1

.بدهدادامهرانمازش(4.بخوانددوبارهرانمازش(3

.............جمعهغسلودارندهمباتفاوتیچهمستحبوواجبهایغسل(13
.باشدمی

مستحب-متفاوتهاآنانجامشیوة(1

مستحب-متفاوتهانیت(4

واجب-متفاوتهانیت(2

واجب-متفاوتهاآنانجامشیوة(3

راسورهوحمدباید،برسدجماعتنماز............رکعتبهاگرمأموم(14
.بخواندخودش

سومیادوم(4دومیااول(1 چهارمیااول(3چهارمیاسوم(2
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مشتركمسئولیت نامحرمومحرمامنیتوآرامش

اخالق: فصل پنجم 
عزّتنشان 12

،داردپىدرراهاانسانماروحسالمتىکهخداوندحکیمانةدستورهایازیکى-
.استحجابحکم

البِیبِهِنَّ جَمِنَعَلیهِنَّیُدنینَالمُؤمِنینَ نِساءِوَ َبناتِکَوَلِاَزواجِکَُقل،النَّبِیُّاَیُّهَایا
رَحیمًاغَفورًااللّهُکانَوَیُؤذَینَفَالیُعرَفنَاَناَدنىذلِکَ

:ترجمه
ودخبرراخودپوششکهبگومؤمنانزنانوخوددخترانوزنانبهپیامبر،اى

شوندشناخته(عفت)بهتااستترمناسباینپوشندفرو
.استمهربانوآمرزندهخداو.نگیرندقراراذیتوآزارموردو

:آیهپیام

وهوسرانسودجوافراداذیتوآزارازماندندرامانحجابفایدةترینمهم

امیددر/مریضوارادهسستهایانسانتحریکبا/بدانندآنکهبدون/افراداین
.ندارندپشیمانیوحسرتجزسرانجامیکهافتندمی

:آمارها
ندارندمناسبیپوششکهاستزنانیدربارةهااذیتوآزاربیشترین

دهندمیقرارنامحرماندیدمعرضدرراخودو
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مسئولیت
مشترك

حفظ
پوشش

حفظ
عفتوحیا

جامعهپاکدامنیسالمتحفظبراىمردانواستزنانمسئولیتتنهاحجابآیا
ندارند؟مسئولیتى

.دارندپوششحدودزنانمانندنیزمردان
حرام،اندازدگناهبهرازنیامردکهکاریهر

سخن،نماانگشتونمابدنوتنگهایلباس)
وجهترفتاریکههروآمیزتحریکلحنباگفتن

(کندجلبرانامحرم

ِبمایرٌَخباللّهَاِنَّلَهُماَزکىذلِکَُفروجَهُمیَحفَظواوَاَبصارِهِمِمنیَغُضّوالِلمُؤِمنینقُل
یَصنَعونَ

مااِلّازینَتَهُنَّیُبدینَالوَفُروجَهُنَّیَحفَظنَوَاَبصارِهِنَّمِنیَغُضضنَلِلُمؤِمناتِقُلوَ
مِنهاظَهَرَ

:ترجمه
(نامحرمبهنگاهزا)راخودهایچشمبگومؤمنمردانبه(پیامبریا)

ترهپاکیزآنانبرایاینکه،نمایندحفظ(گناهاز)راخوددامانو،فروگیرند
.استآگاهکنندمیآنچهبهخداوندزیرا؛است

و،دفروگیرن(نامحرمانبهنگاهاز)راخودهایچشمبگو(نیز)مؤمنزنانبهو
دارمقآنجز،نکنندآشکارراخودزینتو،نمایندحفظ(گناهاز)ارخوددامان

.استنمایانکه(صورتگردیمانند)

:آیهپیام
افرادتمامونیستکافىجامعهسالمتبراىتنهایىبهپوششحفظ
کنندرعایتراعفّتوحیا،خودگفتارورفتاربابایدزنچهومردچه

فعالیت

جداگانهصورتبهرازنانومردانازهریکآیاتایندرخداوندچراشمانظربه
است؟کردهتکرارگروهدوهربراىراراهنمایىاینودادهقرارخودمخاطب
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مردانبرایمحرمافرادزنانبرایمحرمافراد

شوهر
پدرشوهر

زن
زنمادر

پدر
بزرگپدر

برادر
پسر
دایی
عمو

زادهبرادر
زادهخواهر

هانوه

مادر
بزرگمادر

خواهر
دختر
عمه
خاله
زادهبرادر

زادهخواهر
هانوه

کنامتحان

چیست؟بانوانبراىحجابفایدهترینمهم،کریمقرآنآیاتبهتوجّهبا(1

چیست؟جامعهپاکىحفظبراىزنانومردانمشتركمسئولیت(2

سوال

نَ یُدنیالمُؤمِنینَنِساءِ وَبَناتِکَوَلِاَزواجِکَقُل،النَّبِیُّاَیُّهَایا»شریفةآیةدر(1
انزنازخداونددرخواست«یُؤذَینََفالیُعرَفنَاَناَدنىذلِکَجَالبِیبِهِنَّمِنعََلیهِنَّ
.بنویسیدنیزراآنعلّت،چیست

،داردپىدرراهاانسانروحسالمتىکهخداوندحکیمانةدستورهایازیکى(2
است...........حکم

.نیست..............و.......براىمانعىهیچحجابحفظ(3
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.اندشدهتوصیهامریکبهعفّتوحیاحفظدرزنانومردان(6

دامدرراخود،مریضو.................هایانسانتحریکبابدحجابزنان(4
.اندازندمى

.نیستکافىجامعهسالمتبراىتنهایىبهپوششحفظ(7

.داندمى.........،اندازدگناهبهرازنانیامردانکهکارىهر،اسالمدین(5

.دباشمیزنانمسئولیتفقطپوششحفظ(8

؟استواجبزنانبربدنازهاییقسمتچهپوشاندن(9

؟باشدمیکافىجامعهسالمتبراىتنهایىبهپوششحفظآیا(10

؟استشدهبیانزنانمورددرفقطوظیفهکدام(11

نامحرمازپوشیچشم(2گناهازدامانحفظ(1

هازینتنکردنآشکار(4تنگلباسنپوشیدن(3

؟شودمیمحسوبمحرممردبرایمواردتمامیگزینهکدامدر(12
مادربزرگ-زنخواهر-خواهر(1
برادردختر-خاله-عمّه(2

برادرزن-زن-مادر(3

عموزن-زنمادر-خاله(4
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فرشتگانبالبر

علمشکوفاگراسالم عالموآموزیعلمارزش

13

شدمسجدوارد(ص)پیامبر
.خواندندمیمستحبینمازوبودندنیایشودعامشغولایعده-
.بودندخوددینیمسائلیادگیریوعلمیگویوگفتمشغولایعده-

رایبمراخداونداما،هستندنیککارهایانجاممشغولهمگیافراداین:(ص)پیامبر
.استفرستادهمردمآموزشوتعلیم
پیوستجویانعلمبه(ص)پیامبر

فعالیت

بهکهکردانتخابراگروهیبانشینیهم،مسجددراکرمپیامبرچراشمانظربه
بودند؟مشغولدانشوعلمکسب

رپیامبقبل پیامبربعد

نداشتاهمیتیدانشوعلم
تواناییمردمازاندکیتعداد

داشتندنوشتنوخواندن

دانشفراگیریبهمؤمنانتشویق
آموختنشرطبهاسیرکردنآزاد

نفر10بهنوشتنوخواندن
دانشبدونعابدانازبرترعالمان

:دانشفراگیریبهمؤمنانتشویقبا(ص)پیامبر
،داردبرمیکهقدمیهربا،استدانشفراگیریدنبالبهکهکسیبدانید،مردمای
.شودمینوشتهعبادتسالیکثواباعمالشکارنامةدر

.گسترانندمیاوپایزیرراهایشانبالفرشتگان
.طلبدمیآمرزشمهربانخداوندازبرایشاوستپایزیرکهزمینیو

:(ص)پیامبر
اهرازکارانهفریبتفکراتوعقایدبارامردمکندمیتالششیطانکههنگامی
ارآنجلویوشوندمیانحرافمتوجهکههستندعالماناین،کندمنحرفدرست

.گیرندمی
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.ابیفزمرادانش،پروردگارا،بگو:ترجمه«عِلمًازِدنیرَبِّقُلو»

چیست؟دانشکسببراسالمدینتأکیدوسفارشهمهایندلیل:سؤال
آگاهیوعلم،خودراهبهنسبتکهبرسندخوداهدافبهتوانندمیکسانیچون

پذیرامکان،بینشودانشبدون،زندگیدرستراهکردنپیداکهچرا؛باشندداشته
.نیست

:فرمایدمیدانشارزشدربارة(ع)صادقامام
بهکهاستکسیمانند،دهدمیانجامبینشودانشبدونراکارهایشکهکسی

.شودمیدورترمقصدشاز،کندحرکتترسریعهرچه.رودمیبیراهه

فعالیت

یدکنتوجهاسترسیدهمادستبه(ع)امیرمؤمنانواکرمرسولازکهروایاتاینبه
.کنیدوصلآنبامرتبطموضوعبهراآنهاو

استواجبمسلمانیهربردانشفراگیری
باشیدفروتن،آموزیدمیعلماوازکهکسیبرابردر

ناپذیرپایاناستگنجیدانشوعلم

.اندزندهمرگشانازپسحتیانددانشوعلماهلکهآنان

همیشگیزندگی
واقعیثروت

معلمبهنسبتتواضع
همهبرایآموزیعلم

بهعملبابودندآموختهپاکشخاندانوپیامبرازراخودسعادتراهکهمسلمانان-
.کردندآغازدانشکسببرایراناپذیریخستگیتالش،آنهاهایسفارش

توجّهکناردرکهدادمیرویهاییزماندرهموارهمسلمانانعلمیهایموفّقیت-
.کردندنمیغفلتاسالمیتعالیمواحکاماز،دانشوعلمکسببهجدّی

علمشکوفاگراسالم

نفر4000ازبیش
گوناگونمجالسدر

(ع)صادقامامدرس
هایرشتهیادگیری

مختلفعلمی

حیانبنجابر
(شیمیعلمپدر)

آموزاندانشموفقیت
دورهاولیندرایرانی

ریاضیجهانیالمپیاد

400ازبیشتاکنون
برنزونقره،طالمدال

لیالملبینالمپیادهایاز

فناوریصاحبکشورمان
ماهوارهپرتابوساخت
بهزندهموجودباهمراه

فضا

بهکشورماندانشمندان
هستهپیچیدةفناوری

.اندیافتهدست
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چیست؟علم،خدارسولای:کردعرضوآمد(ص)اکرمپیامبرنزدمردی
کردنسکوت:فرمودپیامبر
.دادنفراگوشچه؟سپس

.سپردنخاطربهچه؟بعد
.کردنعملآنبهچه؟آنازبعد

.دیگرانبهآنآموزشچه؟سپس
دریجایجابهدهیدتوضیحوکنیدوگوگفتکالسدرارزشمندحدیثایندربارة
.داردهمراهبهنتایجیچهدانشکسبمراحل

فعالیت

کنامتحان

سوال

دهند؟مینجاتانحرافازرامردمچگونهعالمان(1

است؟دادهرویزمانیچهدرمسلمانانعلمیهایپیشرفتبیشترین(2
.دهیدتوضیحراآنمثالیکبا

دارد؟دنبالبهاینتیجهچهبینشودانشبدونکارهاانجام(3

.است.........مسلمانیهربردانشفراگیری(2

..شدانوعلمبدونکهدانستمیکسانیازبرترراعالمانهمواره:(ص)پیامبر(1
.کنندمی..........

......و.....،خودراهبهنسبتکهبرسندخوداهدافبهتوانندمیکسانیتنها(3
..باشندداشته
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.........و...........تواناییمردمازاندکیتعداد(ص)پیامبربعثتزماندر(4
.داشتند

برایرابودندعلمیگویوگفتمشغولکهراگروهیمسجددر(ص)پیامبر(5
.کردانتخابهمنشینی

آزاد،آموختمینمازمسلمانانازنفردهبهکهاسیریهرپیامبردستوربه(6
.شدمی

.نیستپذیرامکان،بینشودانشبدون،زندگیدرستراهکردنپیدا(7

؟فرمودمیچهدانشفراگیریبهمؤمنانتشویقضمن(ص)پیامبر(8

چهخداوندازکهاستشایسته«عِلمًازِدنیَربِّ قُلوَ»شریفةآیةبهتوجهبا(10
؟باشیمداشتهدرخواستی

تقواافزایش(1

یفراوانشهرتبهعلمیرشتةکدامدروبودکسیچهشاگردانازحیانجابربن(9
؟استیافتهدست

مغفرتطلب(4نعمتفراوانی(3دانشافزایش(2

با،بودندآموخته....................ازراخودسعادتراهکهمسلمانان(11
آغاز........کسببرایراناپذیریخستگیتالش،آنهاهایسفارشبهعمل

.کردند

ثروت-گذشتهآسمانیهایکتاب(1

دانش-گذشتهآسمانیهایکتاب(2

ثروت-پاکشخاندانوپیامبر(3

دانش-پاکشخاندانوپیامبر(4
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خوبدوستهایویژگی
(گوییراست–عهدبهوفای–نیکیونمازاهل)

همنشینکمال 14

دستمبهمحبوبیدستازرسیدروزیحمامدرخوشبویگِلی
مستمتودالویزبویازکهعَبیرییامشکیکهگفتمبدو

نشستمگُلبامدتیولیکنبودمناچیزگِلیمنبگفتا
هستمکهکمخاهمانمنگرنهوکرداثرمندرنشینهمکمال

فعالیت

د؟گذارنمیتأثیریکدیگربرچگونهنشینانهمودوستان،بگوییدشعربهتوجّهبا

یاواتوبوسصف،مدرسه،خیاباندرمرتبهچندراشخصیکههمینماازبعضی-
چهیبدونوشویممیدوستاوبا،بیایدخوشماناوازوببینیمدیگرهایمکان

.سازیممیخودنشینهمرااوتحقیقی
مدانینمیخوبیبهماکهچرا؛باشدخطرناكبسیارتواندمیانتخابروشاین

.داردرفتاریهایویژگیچهماتازةدوست
:(ع)علیامام

خودتهآنکبدونوگرنهکنامتحانرااو،برگزینیدوستیبهراکسیآنکهازپیش
.شدخواهیگرفتاربدانبانشینیهمبه،بدانی

خوبدوستانهایویژگی

راستگوییعهدبهوفاینیکیونمازاهل

رنـــــــــو
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نیکیونمازاهل

:(ع)صادقامام
همآنانبا)بودآنهادراگر،بیازماییدویژگیدو(داشتن)درراخوددوستان

آنانزا،کنیددوریآناناز،کنیددوریآناناز(حتماً)نداشتنداگرو(شویدنشین
درنوعانهمبهنیکی(دیگری)ونمازاوقاترعایت(اوّل)....کنیددوری

راحتیوسختی
درماندگیوحالیپریشاندردوستدستگیردکهدانمآندوست
فکربهایواندتوجّهبینمازبهکهکسانیبادوستیازراماتأکیدباامامچرا:سؤال

استتوجّهبینمازاقامهبرایخدافرمانبهکهکسیدارد؟بازمی،نیستنددیگران
نارکدرخوشیایّامدرفقطکهکسیکردنخواهدتوجّهینیزماهایخواستهومابه

.نیستخوبیدوست،کندمیرهاخودحالبهرااو،نیازوسختیدرواستانسان

فعالیت

ت؟اسشدهدانستهمهمدوستانتخابدرحداینتابودننمازاهلچراشمانظربه
.کنیدوگوگفتکالسدرموضوعایندرباره

ایماننشانةعهدبهوفای

راعونَعَهدِهِموَماناتِهِملِاَهُمالَّذینَوَ...المُؤمِنونَاَفلَحَقَد
:ترجمه

راخویشپیمانوهاامانتآنانکهکسانی،شدندرستگارمؤمنانکهراستیبه
.کنندمیرعایت

آنبهنکردنعملودادنقول-

دوستینماندنپایداروعدهوقولبهنبودنپایبند-

.کنناعتماد،کندنمیوفاخودعهدبهکهکسیدوستیبر:(ع)علیامام
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میدستازراخوددوستانچگونه،شکنپیمانوبدقولافراد،فوقروایتبراساس
دهند؟

فعالیت

دوستیدراعتمادموجب راستگویی

:(ع)صادقامام
نمازشجودسورکوعبودنطوالنیبهتنها،بشناسیددرستیبهراکسیاینکهبرای
.بنگریداوداریامانتوگوییراستبهبلکه،نکنیدنگاه

.شدخواهدپاكنیزاعمالش،باشدگوراستزبانشکهکسی
:(ع)علیامام

جةنتیپشیمانیوحسرت،گوییدروغعاقبتواستنجاتگوییراستعاقبت
استجهنمعذابآخرتدروخواریدنیادر،گوییدروغ

دوستیدراعتمادموجب راستگویی

میادبیروندروغابرپشتازواقعیتخورشید-
.ودشمیگفتهشوخیبهکهاستهاییدروغنتیجة،بزرگهایدروغازبسیاری-

گفتندروغشوخیبه-

شودمیگوییدروغزشتاخالقگرفتارمدتیبعد

مشهورگوییدروغبهدوستانمیاندرکمکم

دهدمیدستازرااعتبارشوآبرو

شودمیگرفتارنیزدیگربزرگگناهانبه

کرد؟پرهیزاوازبایدنبودکسیدراگرکهاستویژگیدوکدام(1

دارد؟انساناعمالبرتأثیریچهگوییراست(2

کنامتحان
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چیست؟سازدمیرستگارراآنانکهمؤمنانهایویژگیازیکی(3

سوال

اكپنیزاعمالش،باشد..............زبانشکهکسی(ع)صادقامامفرمودةبه(4
.شدخواهد

.نماندپایدار.........شودمیموجب،وعدهوقولبهنبودنپایبند(2
.داندمی........نشانهراعهدبهوفایخداوند(1

گفته............بهکهاستهاییدروغنتیجة،بزرگهایدروغازبسیاری(3
.شودمی

ومابه،استتوجّهبینمازاقامهبرایاوخواستهوجهانخالقفرمانبهکهکسی(5
.کردنخواهدتوجّهینیزماهایخواسته

.نیمکامتحانرااوسپسوکنیمانتخابدوستعنوانبهراکسیبایدابتدا(6

برایدکنمخفیرااشتباهشتابگویددروغسپسودهدانجاماشتباهیکارکهکسی(7
.کندعذرخواهیباریکفقطبایدجبران

؟استخطرناكبسیارتحقیقبدوندوستانتخابچرا(8

(ع)مؤمنانامیرسخن؟بکنیمبایدچه،برگزینیمدوستیبهراکسیآنکهازپیش(9
بنویسیدزمینهایندررا

بایدهاویژگیکدامباراخوددوستان(ع)صادقامامفرمایشبهتوجهبا(10
؟بیازماییم

صداقتوعلم(2داریامانتوشجاعت(1
نوعانهمبهنیکیونماز(4ایثاروثروت(3

؟دارداشارهخوبدوستهایویژگیازیککدامبهزیربیت(11
درماندگیوپریشاندردوستدستگیردکهدانمآندوست

عهدبهوفای(2نیکیونمازاهل(1
گوییراست(4اندیشهوفکراهل(3

۶۷



جودسورکوعبودنطوالنیبهتنها،بشناسیددرستیبهراکسیاینکهبرای(12
.بنگریداو.............و................بهبلکه،نکنیدنگاهنمازش

اعتبارش-آبرو(2ثروت-اخالقیخوش(1
داریامانت-گوییراست(4فرزندان-دوستان(3

اخالقیهایمیکروب

درمانهایراهوناپسندهایعادتورفتارها

شیطانمزدوران 15

اخالقیهایمیکروب
(ناسزا،غیبت،تنبلی،دروغ)

شکست،نکنیممقابلهاگر
زیبایبهشتبهوخوریممی

رسیمنمیخداوند

عجله

ناپسندرفتارهایازبرخی

یتنبل

اندیشه:درمان

:درمان
نگریآینده

اکوشهایانسانبادوستی
قاطعتصمیم
ریزیبرنامه
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در؛گردیممیچیزیدنبال،داریمعجلهخیلیکهحالیدرگاهیچرا
یداپراآنتوانیمنمیمعموالًباشد،همماکناردرچیزآناگرحتیشرایطیچنین
؟؟؟کنیم
کنیمفکرخوبتوانیمنمی/هستیمزدهشتابوکنیممیعجلهوقتیچون

اشتباهکیتواندمیتصمیمیهرو/بگیریمصحیحتصمیمتوانیمنمیدلیلهمینبه
.باشدبزرگ
.دهیدتوضیحراآناستکاریدوباره،عجولانسانمشکالتازیکی
بودخواهدنتیجهبی/شودانجامدقتّبیوعجلهباکهکاریزیرا

.کارکندهماندرستانجامصرفراخودنیرویووقتاستمجبوردوبارهو

عجله

ردعجلهکههستمواردیآیااست؟ناپسندحالهمهدروهمیشهشتابوعجلهآیا
باشد؟خوبآنها

فرصتناوّلیدربایدبلکه؛کنیمکوتاهیوتأخیرنبایدهرگزنیککارهایانجامدر
.برسانیمانجامبهراآنها

:مستمندبهدادنصدقه
درقهصددادننشانبزرگباوآیدمیسراغشبهشیطاننکندراکاراینفوراًاگر

ارکاینوقتاالنودارداحتیاجپولیشتربهخودشکهکندمیقانعرااوذهنش
نیست

:اذانوقتبهخواندننماز
ماوتدافمیطمعبهشیطان،بیندازیمتأخیربهدیگرکارهایخاطربهرانمازماناگر

....بعدیکارهایودیگرکارهایطورهمینوکندمیمشغولدیگرکارهایبهرا

:(ع)علیامام
میکمکشبهوقتیاوعقلزیرا؛استبیشترمردمهمةازعجولانسانپشیمانی

.باشدگذشتهکارازکاردیگرکهآید
:(ص)پیامبراندرز

اگر.بیندیشخوبآنعاقبتونتیجهبهاوّل،کنیکاریگرفتیتصمیمهرگاه
بدیوتباهیاشنتیجهدیدیاگروکنعملتصمیمتبه،داردخوبینتیجةدیدی
.کننظرصرفآناز،است
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الدنببهرابدییاخوبنتایجچهشتابوعجلهزیرمواردازهریکدردهیدتوضیح
دارد؟

امتحانیسؤاالتبهپاسخ

کارهادرگیریتصمیم

خیابانازعبور

فعالیت

یتنبل

وتنبلی،کندمینفوذانسانروحقلعةدرکهاخالقهایآفتازدیگریکی-
.استسستی
مترکولیاستبرخوردارسالمتیوعمرمثلارزشمندیهاینعمتاز:تنبلانسان

یهودهبراهایشنعمتکندتالشدرستیهدفبرایاینکهبدونوکندمیاستفاده
.دهدمیهدر

بهخانهکارهایدر،کندمیکوتاهیخواندندرسدر،خواندنمینمازموقعبه)
وظمینبیباودهدمیاهمیتکمترپاکیزگیونظافتبه،کندنمیکمکخانواده

(.اندازدمیزحمتبهرااطرافیانشهموارهحالیبی

:(ع)صادقامام
گرفتخواهندتوازرادنیاهم،دواینکهزیرا؛بپرهیزشدتبهحالیبیوتنبلیاز
راآخرتهمو
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تنبلیدرمانهایراه

نانسابادوستینگریآینده
کوشاهای

دوستانهمراهی
سعیدیدنوکوشا

آنهاتالشو
مطالعة زندگی 

انسانهای موفق 
پرتالش  موجب 

انگیزة بیشتر

ریزیبرنامه

از گام های 
اساسی

ی مبارزه با تنبل

یبرای برنامه ریز
پیش از هر چیز 

باید اولویت 
. بندی  کنیم 

قاطعتصمیم

منکنیفرداوامروز
جدّیتصمیم
لتوکباوبگیریم

بر
امروزهمینازخدا

مشویکاربهدست

:(ع)علیامام
درامروزهرکس
وکوتاهیکارش

درکندسستی
وغمبهآینده
میمبتالاندوه
.شود

:(ع)علیامام
راه درمان تنبلی

عزم و ارادة 
محکم و جدّی 

است 

آندلیلبهگاهی
وسختکاریکه

راآنداردزحمت
.دهیمنمیانجام

اینبهبایداما
فکر

تاررفاینکهکنیم
چه تأثیری در 
آینده ما دارد 

بگیرد؟درستیهایتصمیمتواندنمیعجولانسانچرا(1

.بنویسیدرابزدگیشتاوعجلهبامقابلهراهدو(2

کنامتحان

دهد؟میدستازراخودآخرتودنیاچگونهتنبلشخصدهیدتوضیح(3
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سوال

درکندسستیوکوتاهیکارهایشدرامروزکسهر(ع)علیامامفرمودةبه(4
.شودمیمبتال.........و.......بهآینده

........و.......،کندمینفوذانسانروحقلعةدرکهاخالقهایآفتاز(2
.است

.است...........اخالقیهایمیکروبانتشاراصلیعامل(1

.........بهشیطان،بیندازیمتأخیربهدیگرکارهایانجامبرایرانمازماناگر(3
.افتدمی

.است...............تنبلیبامبارزهاساسیهایگامازیکی(5

.کنیمعجلهنبایدهرگزنیککارهایانجامدر(6
.باشدمیزدگیشتابوعجلهدرمانهایراهازکارعاقبتدربارةاندیشیدن(7

.ستاروروبهکاریدوبارهنامبهمشکلیباتنبلانسان(8

؟کندمیتهدیدراانساناخالقیسالمتیچیزهاییچه(9

علتاستبیشترمردمهمةازعجولانسانپشیمانی(ع)علیامامفرمودةبهبنا(10
؟چیستآن

.دهیدتوضیحراریزیبرنامهدربندیاولویت(11

نگریآینده(1

؟باشدنمیتنبلیدرمانهایراهازیککدام(12

قاطعتصمیم(4ریزیبرنامه(3کارهادرشتاب(2

.است.........................تنبلیدرمانراه(ع)علیامامفرمودةبه(13

کوشاهایانسانبادوستی(1

بیکاریدربارةاندیشیدن(2

خدابرتوکل(3

جدیومحکموارادةعزم(4
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