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خداشناسی  : فصل اول 
انگیزشگفتآفرینش

مخلوقاتوجهاننظیربیوانگیزشگفتآفرینش
آفرینشهدف

انگیزشگفتآفرینش

نگاهدردلیلهمینبه؛گذراستوسریعنگاهیمعموالًاطرافمانهایپدیدهبهمانگاه
.ماندمیپوشیدهماچشمازجزئیاتازبسیاری،اوّل

داردقرارنهاانساماخودوجوددرآنهاازبسیاریکهآفرینشجهانهایشگفتی
میعبورآنهاکنارازتوجهبیمعموالًما.استزیباجهاناینهایدیدنیازبخشی

.کنیم

بهباراولینبرایتادهیمتغییرجهانبهرانگاهمان،روزیکبرایکمدستاستکافی
.ببریمپیهاشگفتیبرخی
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چشمآفرینش

محافظت از چشم با حصار استخوانی

اطراف چشم
شمجلوگیری از تابش شدید نور به چ

و ورود عرق پیشانی به چشم ها

جلوگیری از ورود گرد و غبار به 
توسط مژه ها چشم 

خارج شدن اشک از چشم به دلیل 
بادامی شکل بودن 

انسانچشمهایویژگی

رین  پیشرفته ترین  ،  عجیب ت

بهترین دوربین دنیا 

کتبسیار سبک و زیبا به راحتی حر

اری بدون فیلم تا ده ها سال فیلمبرد

شست و شوی خود از گرد و غبار 
التمشکدرطبیعیتنظیموتعمیر

ور تنظیم خودکار عدسی با توجه به ن

خاموش و بسته شدن خودکار  
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ازفتنگرالگوبا،بزرگمخترعانودانشمندانکهاستشدهباعثشگفتیهمهاین
.شونددقیقهایتلسکوپوهامیکروسکوپ،هادوربینساختبهموفق،آن

:فرمایدمیانسانآفرینشدربارة(ع)علیامام

ایارهپبا،کندمینگاهچربیایتکهباکهکردتعجببایدانساناین(خلقت)از
.شنودمی(ریز)استخوانچندباوگویدمیسخنگوشت

یکبهفقطبنگردمخلوقاتتمامیوجهانانگیزشگفتنظمبهبادقتانساناگر
استتهداشناظمیقطعاًنظیربیوانگیزشگفتهاینظماینکهرسیدخواهدنتیجه

.تواناوداناخداوندجزنیستکسیناظماینو

؟چیستنشانة،داردوجودهستیجهاندرکههاییشگفتیهمهاین
رااآنهکسیوآمدهوجودبهتصادفیطوربه،اموراینتمامیگفتتوانمیآیا

؟استنساخته

:پاسخ

ُنِصبَتفََکیالجِبالِوَاِلَىُرفَِعتَکیفَالسَّماءِوَاِلَىخُلَِقتَکیفَ االِِبلِاِلىیَنُظرونََافَال»
«مُذَکِّرٌاَنتَاِنَّمافَذَکِّرسُطِحَتکَیفَاالَرضِوَاِلَى

: ترجمه
افراشته به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده است ؟ و به آسمان که چگونه برآیا 

ه و به زمین که چگون؟و به کو هها که چگونه پا برجا و استوار شده اند؟شده است
.ی تذکّر ده که تو فقط تذکّر دهنده ا(  ای پیامبر ) پس تو ؟گسترده گشته است

آفرینشهدف

یهودهبراانگیزشگفتوزیباجهاناین،ماحکیموداناخداونداستممکنآیا
؟باشدآفریدههدفبیو

؟چیستانگیزشگفتآفرینشاینازهدف

اندشدهآفریدههدفیبرایمخلوقاتهمة،خیر :پاسخ
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:فرمایدمیسؤالاینبهدرپاسخ(ع)علیامام
یشیدبیندآنهادربارةتااستآفریدهشمابرایاستزمیندرکهراآنچهتمامخداوند

.برهانیددوزخعذابازراخودتانویابیدراهبهشتبهآنهاازاستفادهباو

:داندمیبهتررامانیازهایکسیهرازکهمهربانخداوند

استآفریدهطوریراجهان

استدادهچشممابه

استدادهعقلمابه

استکردههایشزیباییوهانعمتازپررادنیا

یرامونپدنیایازوکنیمفکربینیممیآنچهدربارةتا
.بیاموزیمخداشناسیدرسخود

دوستراماچقدربدانیمتا
دارد

یمکنزندگیآندرشکلبهترینبهبتوانیمتا

کنیمنگاهاشقدرتوعلمهاینشانهبهدقتباتا

خدازیبایبهشتبهرسیدنکنیماطاعتشوبداریمدوستراخدابایدنیزما

گرفت؟توانمیاینتیجهچه،آندرونمخلوقاتوجهانانگیزشگفتنظماز(1

کنامتحانراخودت

رااستزمیندرآنچهخداوندکهدهیدتوضیح(ع)علیحضرتسخنبهتوجهبا(2
.استکردهخلقانسانبرایهدفیچهبا

سؤال

اگر«......وعترفکیفالسماءإلىوخلقتکیفاالبلإلىینظرونافال»شریفةآیاتبهتوجهبا(1
؟رسیدخواهداینتیجهچهبهبنگردخوداطرافبهدقتباانسان
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برایتادهیم..........................جهانبهرا.........................روزیکبرایاستکافی(2
.ببریمپیهاشگفتیبرخیبهباراولین

ازوکنیمفکربینیممیآنچهدربارهتاداده....................مابهمهربانخداوند(3
.بیاموزیم...............................درس،خودپیراموندنیای

پارهابوکندمی...............چربیایتکهباکهکردتعجببایدانساناینخلقتاز(4
.شنودمی..............................چندباوگویدمیسخن..................ای

گذراستوآهستهنگاهی،اطرافمانهایپدیدهبهمانگاه(5

ساختبهموفق،تکنولوژیازگرفتنالگوبا،بزرگمخترعانودانشمندان(6
.اندشدهدقیقهایتلسکوپوهامیکروسکوپ،هادوربین

.تاسنیامدهوجودبهتصادفیقطعاخلقت،نظیربیوانگیزشگفتهاینظم(7

تدوسراماچقدربدانیمتااستآفریدههازیباییوهانعمتازپررادنیاخداوند(8
چیست؟خداوندمقابلدرماوظیفهشمانظربه.دارد

ماچشمازجزئیاتازبسیاریاولنگاهدرپیرامون،دنیایبامواجههدرچرا(9
ماند؟میپوشیده

میتنادرسموردکدام،دنیادوربینترینعجیبوترینپیشرفتهخصوصدر(10
؟باشد

.کندمیحرکتراحتیبهوزیباستوسبکبسیاردوربیناین(1

.شودمیتنظیمخودکارصورتبهاشعدسینور،میزانبهتوجهبازمانیهردر(2

مبرداریفیلمشکلیکمترینبدونتواندمیسالهاهدتاباشدآنداخلفیلمیک(3
.کند

شستراخودشوافتادهکاربهخودبهخودشود،اشداخلغباروگردکمیاگر(4
.دهدمیوشو
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گذشتوعفو
پوشپردهآمرزندة

الهیانسانهایی

زیباگذشت

پوشپردهآمرزندة

:مهمنکات

استخودشانگناهانخاطربهمردممشکالتهمة

ونیمکدعاخداونددرگاهبه،کنیمبخششطلبخداوندازبایدمشکالتحلبرای
کنیممناجاتخدابا

کردنادعمشغولجماعتیباونکردهتوبهوشدهبزرگیگناهانمرتکبکهکسی
.نشودمستجابنیزدیگراندعایشودمیسببجمعآندراوحضوراست

.نیستگناهکاردیگر،بازگرددخداسویبهوکندتوبهکهکسی

.پوشپردهآمرزندةخداوند

؟معنا

هآمرزندبسیار

گناهکارانهمة

وعدةکیبه

؟دادهآمرزش

کدوم

؟گناهان

گناهانهمة
،کوچک ، بزرگ ) 

(اشتباهات متعدد 
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:مهمبسیارجملةدوبررسی

راهبخواهدوباشدشدهپشیمانکهراکسیهرگناهانتمامیخداوند
.آمرزدمیبگیردپیشدرراتقواودرستکاری

ویردبگآنترکبهتصمیموشودپشیمانزشتشازکارایبندهاستکافی
کهاستدادهقطعیوعدةخداوندصورتایندردهدانجامشایستهاعمال
.بخشدمیرااوحتماً

!!!کندقت
ونیستکافیپشیمانی،کردنتوبهبرای،باشدکسیعهدهبرالنّاسحقاگر

.کندجبرانرامردمحقوقبایدانسان

رُ یَغفِ اهللَإنَّاهللِرَحمَةِمِنتَقنَطواالاَنفُسِهِمعَلیاَسَرفواالَّذینَعِبادِیَیاقُل»
«الرَّحیمُالغَفورُهُوَهوانَّهجَمیعًاالذُّنوبَ
:ترجمه

شویدننومیدخداوندرحمتازایدداشتهروارویزیادهخودبرکهبندگانمای:بگو
.استمهربانآمرزندةخوداوکهآمرزدمیراگناهانهمةخدازیرا؛

«اهتَدیثُمَّصالِحًاعَمِلَوَآمَنَوَتابَلِمَنلَغَفّارٌاِنّیوَ»
:ترجمه

انجامتهشایسکاروبیاوردایمانوکندتوبهکههستمکسیآمرزندةمنیقینبهو
.شودهدایتسپسودهد

غفّارد؟افتامیاتفاقیچه،نبودغفّارخداونداگردهیدتوضیحباالآیاتبهتوجهبا
دارد؟مردمزندگیدرتأثیریچهخدابودن

فعالیت
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دارد؟دوستبیشتررابندگانشازگروهکدامخداوندشمانظربه

گراندیخطاهایبخششبهدعوتنیزرابندگانش،استآمرزندهبسیارخودخداوند
.کندمی

«رَحیمٌغَفورٌاهللُوَلَکُماهللُیَغفِرَأَنتُحِبّونَاَاللیَصفَحواوَلیَعفواوَ»
:ترجمه

نمیدوستآیاگذرنددر(یکدیگر)ازوکنندپیشهگذشتوعفوباید(مؤمنان)
مهربانوآمرزندهبسیارخداوندو؟بیامرزدراشماهمخداکهدارید

ندیگراخطاهایازگذشتوعفو،بخششثمرات

.شودمیخشنودخداوند

.کندمیمندبهرهالهیبیشتررحمتازراما

.بخشدمیراماوگذردمیماگناهاناز

.سازدمیسربلندوعزیزمردممیاندرراما

.گیریممیخودبهرا(غفّار)الهیصفتبویورنگ

الهیانسانهای

زافقطهمایعده.ببخشندرادیگرانخطاهاینیستندحاضرهرگزمردمازبرخی
اشتباهاتازتوانندنمیاما،کنندمیپوشیچشم،دیگرانکوچکاشتباهات

.بگذرندآنانبزرگ

:فرمایدمی(ص)پیامبر

،پس.گرداندمیسرافرازوعزیزرابنده،گذشتوعفوتردیدبی،باشیدگذشتاهل
.گرداندسرافرازوعزیزراشماخداوندتابگذریدیکدیگراز
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!!!کندقت

ندکمیآرامراخودتنبیهوانتقامبا،دیگرانخطاهایازخشمهنگامدرکهکسی
.استکردهعملخودشزیانبه

؟شودمیرفتارشاصالحموجبخطاکارانسانخطایازگذشتزمانیچه

؟داردعواقبیچهآنازپوشیچشموگرفتنادیدهنبایدراکسانیچهخطاهای

قیاتفاچه،نباشددیگرانخطاهایبخششوعفوبهحاضرکسهیچکهایجامعهدر
افتاد؟خواهد

فعالیت

:کنیدکاملنمونهمانندرازیرجدول

کردپوشیچشمخطاازنبایداستپسندیدهخطاازگذشت
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زیباگذشت

:مهمنکات

سوختهآفتابچهره-بلندقد-ورزیدهاندام:اشترمالکتوصیف

-دکنمیآبراشیردلنامش-اسالملشکرفرمانده-صورتبرشمشیرزخم
.لرزندمیخودبهنامششنیدنازدشمنپهلوانان

:خطاکارفردبهاشترمالکجواب
وقتی.آمدممسجدبهتوبرایدعاخاطربهفقطمنسوگند،خدابه.کنیمیاشتباه
متوجهکهفهمیدم.سوختبرایتدلم،دهیمیآزاررامردمدلیلبیتودیدم

کهمبخواهخداازوکنمدعاتاآمدممسجدبههمینبرای.نیستیخودتکارزشتی
کندهدایتراستراهبهراتو

شود؟میشناختهصفتاینباخداوندچراچه؟یعنیغفّار(1

کنامتحانراخودت

دارد؟انسانبرایایفایدهچهدیگرانخطاهایازگذشت(2

.استشایستهدیگرانخطاهایازگذشتشرایطیچهبادهیدتوضیح(3
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را«اهتدیثمَّصالحاعملوآمنوتابلمنلغفّارانّیو»شریفةآیةپیام(1
؟بنویسید

راانسانوشودمیخدا............................موجبدیگرانخطاهایازگذشتوعفو(2
.سازدمی..................................مردممیاندر

ستنیکافی........................،کردنتوبهبرای،باشدکسیعهدةبرالنّاسحقاگر(3
.کندجبرانرا...........................بایدانسانو

سوال

آرامراخود..............................با،دیگرانخطاهایازخشمهنگامدرکهکسی(4
.استکردهعملخودش..................................به،کندمی

استدادهآمرزشوعدةگناهکارانهمةبهخداوند(5

.شودمیتوصیهشرایطیهردردیگرانخطایازگذشت(6

؟آمرزدمیراانسانگناهانازیککدام،بخشایشگرخداوند(7

آنهاترکبرایتصمیمیوپذیرندنمیراخوداشتباهاتکهکسانیخطاهایازاگر(8
؟داشتخواهددنبالبهراعواقبیچهکنیمپوشیچشم،ندارند

؟کردرفتارچگونه،بودکردهاحترامیبیاوبهکهفردیبااشترمالک(9

خدابندگانچرا«...انفسهمعلیاسرفواالّذینعبادییاقل»آیةبهتوجهبا(10
؟شوندناامیدخداوندرحمتازنباید

.کندمیهدایتراانسانخداوندزیرا(1
.آمرزدمیشرایطیهرتحتراانسانگناهانبرخیخداوندچون(2

خداوندبگیردپیشدرراتقواودرستکاریراهوباشدشدهپشیمانانساناگرزیرا(3
.آمرزدمیرااوگناهانهمة

.استدادهقرارانساناختیاردرفراوانیمعنویومادیهاینعمتخداوندچون(4

اربندهگذشتوعفوتردیدبی،باشیدگذشتاهل:فرمایدمی(ص)پیامبر(11
......................................

.کندمیداناواصالح(2.کندمیآراموخشنود(1
.رساندمیرضوانبهشتبه(4.گرداندمیسرافرازوعزیز(3
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دنیا برزخ




آخرت





مرگ قیامت

برگرداند؟توبهرابرابرشده،بسپاریاوبهچههرکهداریسراغراکسی

؟چطورپایانبیواندازهبیبرابر؟هفتصدبرابر؟هفتاد

معاد  : دوم فصل 
....تودستدرچیزهمه

بهشتتوصیف
آفرینانبهشت

بهشتتوصیف

جهنمتوصیف
آفرینانجهنم

:(نیکوکارانبهخداوندپاداش)بهشتتوصیف
نانمؤماستقبالبهآمدگویانشخوفرشتگانوشودمیگشودهبهشتدرهای

.آیندمی
ایقصرهوبزرگهایغباازپوشیده،زمینونهاآسماتماموسعتبهسرزمینی

.زیباوباشکوه
.استغلتانمرواریدهایدانهآنهادرکهزاللآبوعسلوشیرازرودهایی

هاینوشیدنیولذیذغذاهایباشماازاحترامکمالدرزیباومؤدبخدمتکاران
.کنندمیپذیراییبهشتی
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:(نیکوکارانبهخداوندپاداش)بهشتتوصیف

راایمیوهکنیدمیقصددلتاندرکههمین.داردوجودبخواهیدکهایمیوههر
میقراردسترسراهایشهمیووآوردمیپایینراهایششاخهدرختآن،بخورید

.دهد
کاراننیکووامامان،پیامبرانباورفتهیکدیگردیداربهبهشتدرنیکوکاران
.اندهمنشین

ابمهربانیباونشستههمکناردرزیباییهایتخترویبرحریرهایلباسبا
.کنندمیوگوگفتیکدیگر

.نیستخبریخستگیواندوه،ترس،بیماریازاینجا

:کندمیبیشتربرایشانراهانعمتاینشیرینیآنچه

آنانوشدنخواهدگرفتهآنهاازخداوندپایانبیهاینعمتگاههیچکهاستاین
.ماندخواهندبهشتدرابدتا،دارندآرزوخودشانکههمانگونه

«مَزیدٌلَدَیناوَفیهایَشائونَمالهُم»
:ترجمه

)تربیشماستنزد(آنچه)البتهواست(فراهم)برایشانبخواهندچههرآنجادر
.است(آنهاهایخواستهاز

آفرینانبهشت

(؟چیستنتیجة)؟چیستبرابردربهشتپاداشهمهاین

گیزندبرایراهانعمتایندهندمیانجامدنیادرکهصالحیاعمالبابهشتیان-1
.کنندمیذخیرهبهشتدرخود

ارشانپاداشآنهاازقدردانیبرای،بیندمیراآنهاتالشهممهربانخداوند-2
آنانبهبهشتدرراارزشمندیهدایایچنینوکندمیبرابرصدهاگاهیوهاده

.بخشدمی

ولطفودنیادرهانانسانیکاعمالنتیجة،بهشتهاینعمتحقیقتدر-2+1
.استآخرتدرآنهابهخداوندفراوانبخشش
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:فرمایدمی(ص)پیامبر

.ندساختمیقصرینقرهوطالازهاییخشتباکهدیدمرافرشتگانیبهشتدر
میساختنبهشروعدوبارهمدتیازبعدوکشیدندمیکارازدستگاهیآنها

مصالحوقتی:گفتندکشید؟میکارازدستناگهانچرا:پرسیدمآناناز.کردند
تاویمشمیمنتظرپس.کنیمکارتوانیمنمیدیگر،شودمیتمامماساختمانی

.بفرستندمصالحیمابرایدوباره

مؤمنیکههنگامی:گفتندچیست؟شماکارمصالح:پرسیدم
اوکلماتاین«اکبراهللواهللالّاالهالوهللالحمدواهللسبحان»:گویدمیدنیادر
هاخشتاینبااوبرایماوشودمینقرهوطالهایخشتبهتبدیلجهانایندر

شودمیتمامنیزمامصالح،کندقطعراکلماتاینگفتنهرگاهوسازیممیقصر

جهنمتوصیف

:(ستمکارانزندان)جهنمتوصیف

انندممغرورستمکارانوکشدمیزبانهسوهرازآتش،عمیقبسیارایدّرهقعردر
.سوزندمیوگیرندمیآتش،هیزم

رادلیهر،دورهایفاصلهاز،آتشمهیبصدایوجهنمیانخراشگوشهایفریاد
.لرزاندمیترساز

درزشتوسیاههایصورتبااینجا،دادندمیآزاررامؤمناندنیادرکهستمگرانی
.غذایینهوهستآبینهاما،گردندمیغذاوآبدنبالبهآتشمیان

انکارارقیامتروزونداشتندایمانفرستادگانشوخدابهکهاستکسانیسرانجام
برنمیرویگناهیهیچازوکردندمیاذیترامردمکهستمکارانی،کردندمی

گرداندند
روندمیاواستقبالبهنفرینوناسزاباجهنّمیان،جهنّمبهکسیورودمحضبه

:گویندمیبودنددوستیگدیگربادنیادرکهدیگرگروهیبهگروهی

Aبکشیددوشبههمراماعذاببایدپس،کردیدگمراهرامادنیادرشما

Bهمراخودمانعذابما،آمدیدمیمادنبالبهخودتان،بودیمنکردهمجبور...
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:(ستمکارانزندان)جهنمتوصیف

:گویندمیورفتهشیطانسراغبههمگیسپس

A+Bکشاندیجهنمبهوکردیگمراهراماهمةکهبودیتو.

Cهایوعدهخودتانشما،دروغهایوعدهمنودادراستهایوعدهشمابهخداوند

سرزنشراخودتانمنسرزنشجایبهپس......گذاشتیدکنارراخداوندراست

وحسرتباوکنندمیفکررفتهدستازهایفرصتبهجهنمیانکهاینجاست
:گویندمیپشیمانی

خاکمشتیاصالً،کاشای.شدیمنمیدوستشخصفالنبادنیادر،کاشای»
میامانجصالحیعملوداشتیمایمان،کاشای.نداشتیمحالیچنینامروزوبودیم
«...دادیم

جهنمتوصیف

؟چیستنتیجةجهنّمعذاب

ندفرستادپیشخودشانبرایدنیاازدوزخیانکهاستزشتیکارهایهمانهابعذا
یبازمصاحبشنزدبهوآیدمیدردناکعذابیصورتبههازشتیازیکهریعنی،

.گردد

.اندآوردهوجودبهخوداعمالباجهنمیانخودراجهنم: نتیجه  

دنیادرزبانبادیگرانآزردن

جهنمدرگزندههایعقربومارهامحاصرةدرگرفتنقرار
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شوند؟میعذابجهنّمدرجهنّمیانچراشمانظربه

فعالیت

:خوانیممیکریمقرآندر
بهایکردیممیعملپیامبرانپندهایبهمااگر»:گویندمیقیامتروزدرایعده

«نبودیمجهنمدراکنون،اندیشیدیممیخودمانکارهاینتیجة
ادهاستفدرستیبهاندداشتهکههایینعمتازمیککداازافراداینشمانظربه

اند؟نکرده

.دهیدتوضیحاست؟آوردهوجودبهکسیچهراجهنمهایبعذا(1

کنامتحانراخودت

بهپاسخیچهاو،اندازندمیشیطانگردنبهراخوداشتباهاتگناهکارانوقتی(2
دهد؟میآنها

چرا؟است؟یکدیگرمانندبهشتیانهمةهایپاداشوهانعمتآیا(3

سؤال

دربارةمهربانخداوند«مزیدٌلَدَیناوفیهایشائونَمالهم»شریفةآیةبهتوجهبا(1
؟استفرمودهچهبهشتهاینعمتوسعت
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ودنیادر................................................نتیجةبهشتهاینعمت(2
.استدرآخرتآنهابهخداوندفراوان......................................

................................................وسعتبهسرزمینی،یهشت(3

.باشدمی............................بهخداوندپاداش،یهشت(4

اواستقبالبه....................و....................باجهنمیان،جهنمبهکسیورودمحضبه(5
.روندمی

.هستندهمنشینامامانوپیامبرانبابهشتدرنیکوکاران(6

.شدنخواهدگرفتهبهشتیانازخداوندپایانبیهاینعمتگاههیچ(7

.دهدمیپاداشهاآنتالشاندازهبهمهربانخداوندبهشتیانازدانیقدربرای(8

؟استکسانیچهسرانجامجهنم(9

راخودعملنتیجة،دهدمیآزاررادیگرانزبانشباهمیشهدنیادرکهکسی(10
؟دیدخواهدچگونه

پشیمانیوحسرتباوکنندمیفکررفتهدستازهایفرصتبهجهنمیان(11
:گویندمی

.بکشیددوشبههمراماعذاببایدپس،کردیدگمراهرامادنیادرشما(1
.کنیمتحملتوانیمنمیراعذاباینما(2

.شدیمنمیدوستشخصفالنبادنیادرکاشای(3

.کشاندیجهنمبهوکردیگمراهراماهمةکهبودیتوشیطان(4

:گویدمیدنیادرمؤمنیکههنگامی،(ص)پیامبرحدیثتوجهبا(12
««.شودمی............................بهتبدیلدیگرجهاندراوکلماتاین........................»»

نقرهوطالهایخشت-«اکبراهللواهللالّاالهالوالحمدهللواهللسبحان»(1

هایدنینوشیولذیذغذاهای-«اکبراهللواهللالّاالهالوالحمدهللواهللسبحان»(2
بهشتی

نقرهوطالهایخشت-«اهللرسولمحمّداًانّاشهد»(3

بهشتیهاینوشیدنیولذیذغذاهای-«اهللرسولمحمّداًانّاشهد»(4
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راهنما شناسی  : سوم فصل 
جاویدانپیوند

بیتاهلنعمت
قرآنمعلماولین(ص)پیامبروجاویدانمعجزةقرآن

آیندهمعلمانتربیت

«النَّعیمِعَنِیَومَئِذٍلَتُسئَلُنَّثُمَّ»
:ترجمه

.شدخواهدسؤالشماازنعمتدربارةروزآندرپس

:فرمود(ع)صادقامام

بدهداشبندهبهطعامیکهاستآنازباالترشأنشوترکریمخداوند
ازمنظوربلکه؛نمایدبازخواستآنازنگاهآ،سازدگواراوحاللبرایشراآنو

وزردر.استداشتهارزانیشمابهکهاستمحمدآلومحمدنعمت،آیهایندرنعیم
«.شدخواهدسؤالشماازبیتاهلماوالیتنعمتدربارةقیامت

چیست؟بیتاهلنعمتبرقرآنتأکیدعلتشمانظربه

فعالیت

اندهگنج،استنیازموردآخرتودنیادرانسانرستگاریبرایکهچیزهاییتمامی
ازخوددانشوفهمسطحدرتواندمی،کندمراجعهقرآنبهکسهر،استشده

.ببردبهرهآن
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هرازبهترایشانزیرا؛دادقرارقرآنمعلماوّلینرااکرمپیامبر،حکیمخداوند
تاسشدهنازلعلتیچهبهوزمانیچهدرقرآنازآیههرکهداندمیدیگریانسان

ربکهمهمیرسالتانجامبرایاعظمپیامبر.چیستآنواقعیتفسیرومفهومو
خودزمانمردمآموزشوقرآنالهیمعارفبیانبهوجودتمامبا،داشتعهده

دچارگاههیچوپرسیدندمیرحمتپیامبرازداشتندسؤالیهرمردم.پرداخت
.شدندنمیسرگردانیوحیرت

آیندهمعلمانتربیت

ریرستگاراهبایدچگونه،آیندمیدنیابهخدارسولوفاتازپسکهمردمی
کنند؟پیداراآخرتودنیادرخود

اعظمپیامبرزمانمردمازجمعیتشاناتفاقاًکهآنانراهنماییبرایخداوند
است؟اندیشیدهتدبیریچهاستبیشترمراتببه

مردمتهدایبرایدقیقیوکاملبرنامةخداونددستوربه،بعثتابتدایازخدارسول
این.کردمیتضمیننیزراخودازپسهایانسانسعادتحتیکهبودکردهطراحی

.قرآنعمیقمعارفآموزشوفهمبرایویژهمعلمانتربیتازبودعبارتبرنامه

؟باشدخدارسولازپسمردمهدایتبرایفردترینشایستهتوانستمیکسیچه

:زیردالیلبه،بود(ع)علیامام،جایگاهاینبرایفردبهترین

.بودیافتهپرورشخداپیامبرمحبتپرآغوشدرکودکیاز-1

.بودترنزدیکپیامبربهدیگریکسهراز-2

.بودشدهبرخوردارالهیعلومازپیامبرکاملتربیتاثردرکودکیاز-3

(ص)پیامبر
قرآنعمیقنکاتواسرار

خودازپسامامان(ع)علی
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:(ع)علیامام

اخالقوگشودمیرویمبهعلمازدری،روزهراووبودمخدارسولباکودکیازمن
.کنمپیرویاوازپیوستهدادمیدستوروساختمیآشکاربرایمرانیکآدابو

میوا.کردمیقرائتمنبرایراآناینکهمگر،شدنمینازلپیامبربرایآیههیچ
میمنبهراآیهآنتأویلوتفسیرسپسونوشتممیراآنخودمخطبامنوخواند

.کندعطامنبهراآنحفظوفهمقدرتکهکردمیدرخواستخداوندازوآموخت
اوبهخداوندکهآیندهوگذشتهاتفاقاتونهی،امر،حرام،حاللازهرچهپس

کیحتیپیامبردعایباوکردمحفظراآنهامنوآموختمنبهراهمه،بودآموخته
.نکردمفراموشهمراآنازحرف

پیرویبهدستور-نیکآدابواخالق-علمازدریروزهر-رسولباکودکیاز
رد-آیاتتأویلوتفسیرنوشتممیمن-آیاتخواندنوقرائت-پیوسته
ونهی،امر،حرام،حاللآموختنحفظوفهمقدرتعطابرایخداازخواست
برپیامدعایباوکردمحفظمن-بودآموختهخداازکهآیندهوگذشتهاتفاقات

نکردمفراموشحرفیکحتی

:کلیدیکلمات

:(ع)علیامام

.بنویس،گویممیبرایتآنچه،علیای:فرمودمنبهخدارسولروزی
کنم؟فراموشراشماسخنانکهداریدراآنبیمآیا،خدارسولای:گفتم

حکاماحافظراتوکهاستخواستهخدازیرا؛ندارمتوبرفراموشیبیم،نه:فرمود
توزابعدامامانبرایبلکه؛نیستتوبرایتنهااینهااما،دهدقراردینمعارفو

.بنویسآنهابرای،هستنیز
.استحسن،اینهااولین:فرمودوکرداشارهحسنپسرمبهخدارسولگاهآن

ندانفرزازبقیهواستحسینآنهادومین:فرمودوکردحسینبهنگاهیسپس
.هستندحسین

:فرمودمیکهبودندشنیدهایشانازبارهاوبارها،(ص)پیامبراصحاب
.گذارممیباقیشمامیاندرراگرانبهاچیزدووروممیشمامیانازمن،مردمای
وترتعدیگریوخداکتابیکی؛شدنخواهیدگمراهببریدپناهدوآنبهوقتیتا

چشمةکناردرکههنگامآنتاشدنخواهندجداهمازهرگزدواین.بیتماهل
ونهچگدواینبامنازبعدکهباشیدمراقبخوبپس،شوندملحقمنبهکوثر
.کنیدمیرفتار
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(ص)پیامبربیتاهلوقرآنبهبردنپناه

ارزشمندالهیهایامانتاینازیکهرکردنرها

ثقلینحدیث
بهشتوسعادتبهرسیدنراه

گمراهیوسرگردانی

:بخوانیددقتبارازیرآیات

فتگکالسدریابیدمیدرآنهاازکهپیامیدربارةودهیدقرارهمکنارراآیاتاین
.کنیدوگو

المُطَهَّرونَاِلَّایَمَسُّهالمَکنونٍکِتابٍفِیکَریمٌلَقُرآنٌاِنَّه(1

آنبهتوانندنمیپاکانجزداردجایمحفوظیکتابدرکهاستکریمیقرآناین
(یابنددست)زننددست

تَطهیرًایُطَهِّرَکُموالبَیتِاَهلَالرِّجسَعَنکُمُلِیُذهِبَاهللُیُریدُانَّما(2

رااشموکنددور(پیامبر)بیتاهلشماازراگناهوپلیدیخواهدمیفقطخداوند
.سازدپاککامالً

فعالیت

بود؟کردهطراحیایبرنامهچهخودازبعدمردمهدایتبرای(ص)اکرمپیامبر(2

داد؟قرارمعلماوّلینرا(ص)اکرمپیامبرخداوندچرا(1

کنامتحانراخودت

.بنویسیدراثقلینحدیث(3
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سؤال

چهبارةدروکدامروزدر«النَّعیمعنِیومئذٍلَـتُسَئلُنَّثمَّ»شریفةآیةبهتوجهبا(1
؟شدخواهدسؤالانسانازنعمتی

سطحدرتواندمی،کندمراجعه(ص)پیامبرجاویدانمعجزةبهکسهر(2
.بهرهببردآنازخود.....................و...................

.دادقرارقرآنمعلماولینرا..............................،حکیمخداوند(3

وگشودمیرویمبه................ازدری،روزهراووبودمخدارسولباکودکیاز(4
.ساختمیآشکاربرایمرا......................................واخالق

وپرداختخودزمانمردمآموزشوقرآنالهیمعارفبیانبهوجودتمامباپیامبر(5
وحیرتدچارگاهیوپرسیدندمیرحمتپیامبرازداشتندسؤالیهرمردم

.شدندمیسرگردانی

.آموخت(ع)علیحضرتبهراقرآنعمیقنکاتواسرارخداپیامبر(7

.یابنددستقرآنعمیقمعارفوعلومعمقبهتوانندمیخودشانهاانسانهمة(6

یبایزبهشتبهراهیابیوسعادتبهرسیدنراهتنها،ثقلینحدیثبهتوجهبا(8
؟چیستخداوند

؟بودکسیچه(ص)خدارسولازپسمردمهدایتبرایفردترینشایسته(9
.دهیدتوضیح

؟آموخت(ع)علیحضرتبهراقرآنعمیقنکاتواسرار،(ص)پیامبرچرا(10
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راگرانبهاچیزدووروممیشمامیانازمنمردمای»:فرمودمی(ص)پیامبر(11
...................حدیثبهبعدهاسخناین«....گذارممیباقیشمامیاندر

جزاینتیجه،الهیارزشمندهایامانتاینازیکهرکردنرهاوشدمشهور
.داشتنخواهد..........................

قراریبیوافسردگی-کساء(2گمراهیوسرگردانی-ثقلین(1

گمراهیوسرگردانی-کساء(4قراریبیوافسردگی-ثقلین(3

واحکامحافظراکسانیچه،خدارسولرحلتازپساستخواستهخداوند(12
؟دهدقراردینمعارف

ایشانازپسامامانو(ع)علیحضرت(4 ایشاناصحابو(ع)مهدیحضرت(3

(ع)حسیناماموحسنامام(2 (ص)پیامبرجاویدانمعجزة(1

شدکاملاسالمکهروزی
غدیربزرگواقعه

((ص)رپیامبجایبه(ع)علیحضرتجانشینی)انتخاببهترین

(گروهسرپرسترایکی)فرستادمیمأموریتبرایراگروهی

(ندهفرماترتیببهنفرچندین)نبودحاضرخودکههاییجنگدر

(کردمیتعیینرافردی)برودسفربهخواستمیروزچند

نشوندسردرگمیوتفرقهدچارتا

بگیردعهدهبررافرماندهیدیگرنفر،دیدآسیبیکیاگرتا

بپردازدمسلمانانامورادارةبهاوغیابدرتا

اآی،کردنمیرهااماموراهبربدونرامسلمانان،خودحیاتزماندرکهخداپیامبر
دونبرااسالمیبزرگامت،کندترکراآنهاهمیشهبرایبایدکهوقتیاستممکن
ننماید؟معرّفیوتعیینخودبرایجانشینیونمایدرهاراهبر
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یتجمعازلبریزحجازصحرای-برساندحجمراسمبهراخودشداردتواناییکسهر
حجمناسکهنگامدر-...وعراق،یمن،مدینهازمسلماننفرهزار120ازبیش

ازواستعجیبمکههوایوحال-پیامبرخداستمتوجههمههاگوشوهاچشم،
رخبخواهدمییااستچیزینگرانگویی.استپیامبرخودحالت،ترعجیبهمه

.استنرسیدهفرازمانشهنوزکهبدهدمردمبهرامهمی

حج

حجپایانازپس
نایدررسندمیخمغدیربهتاشوندمیخارجمکهازبزرگکاروانیدرمسلمانان

شودمینازلامینجبرئیلهنگام

پیامترینمهم

اللّهُ وَِرسالَتَهبَلَّغتَفَـماتَفعَللَماِنوَرَبِّکَمِناَِلیکَاُنزِلَمابَِلّغالرَّسولُ اَیُّهَایا»
«الکافِرینَالقَومَالیَهدِیاللّهَاِنَّالنّاسِمِنَیَعصِمُکَ

:ترجمه
و!برسان(مردمبه)،استشدهنازلتوبرپروردگارتطرفازراآنچهپیامبر،ای
خطرات)ازراتوخداوندو!ایندادهانجامرااورسالت،نکنیچنیناگر

.کندنمیهدایتراکافران،خداوندآری.داردمینگاه،مردم(احتمالی

؟دارداهمیتقدراینکهاستخبریچهاین

هایشسالاینتمامهایزحمت،نرساندمردمبهراآناگرکهاستخبریچهاین
؟رودمیهدربه

راایشانهاستمدتکهاستمهمیخبرهماناین
ممردازایعدهمبادابودنگراناو.استکردهنگران

وکنندسرپیچیخدادستورایناز،لجاجتسراز
دستوروحیفرشتةکهاکنوناما.شوندگمراه

اشنگرانیدیگر،رساندمیایشانبهراخداوند
.شودمیبرطرف
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نیزمنواستحتمیانسانیهربرایمرگ،مردمای»
شماومنکهبدانید.مردخواهمهاانساندیگرمانند

ودخوظیفةبهمن.مسئولیمدینوخداوندبرابردرهمگی
راشماورساندمشمابهراخداهایپیاموکردمعمل

کهاستدادهخبرمنبهداوندمردمای،کردمراهنمایی
کردهدعوتخویشسویبهمرااو.استنزدیکمرگم
ماشباپس.شتافتخواهماوسویبهزودخیلیمنواست
.دارممهمیوصیّتبرایتانوکنممیوداع

درراگرانبهاچیزدووروممیشمامیانازمن،مردمای
ریدببپناهدوآنبهوقتیتا؛گذارممیباقیشمامیان

لاهوعترتدیگریوخداکتابیکی.شدنخواهیدگمراه
هکهنگامآنتاشدنخواهندجداهمازهرگزدواین؛بیتم

بمراقخوبپس؛شوندملحقمنبهکوثرچشمةکناردر
«کنیدمیرفتارچگونهدواینباازمنپسکهباشید

منعهدةبهشمارهبریوسرپرستیتاکنون،مردمای»
شمااختیارصاحبورهبرخداسویازمنآیا.استبوده

«نبودم؟شماراهبروولیّمنآیانبودم؟
امهبوداواختیارصاحبوولیّمنکههرکس،باشیدآگاه»
،خداوندا.اوستولیّوسرپرستعلیایناکنونهم،

تحترااونیزتو،پذیرفتراعلیوالیتهرکس
راعلییاران،خدایا؛بدهقرارخویشوالیتوسرپرستی

«باشدشمنعلیدشمنانباوکنیاری
«رساندمشمابهراخداوندپیاماینآیا»
«برسانندنیزغایبانبهراپیاماین،حاضرانپس»
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:مهمنکتةچند

بزرگافتخاراینوآیندمیپیشگروهگروهمسلمانان(ص)پیامبرسخنانازپس
.گویندمیتبریکامیرمؤمنانبهرا

تبریکانایشبهرا(ع)علیحضرتوالیت،مسلمانانبقیهپیشاپیشپیامبراصحاب
.نامندمیخودموالیرااووگویندمی
دخوتاریخیوحدیثیمهمهایبکتادرمسلماندانشمندانتمامراواقعهاین
اصلدرتردیدی(سنیوشیعه)مسلمانیهیچبرایکهایگونهبه،اندهکردذکر
.نداردونداشتهوجوداکرمپیامبرسخنانوماجرااین

دیَنکُممَلکُاَکَملتُالیَومَ اخشَونِوَتَخشَوهُمفَال.دینِکُممِنکََفرُواالَّذینَیَئِسَالیَومَ»
«دینًااالِسالمَلَکُمُرَضیتُوَنِعمَتِیعَلَیکُماَتمَمتُوَ

یدمترسایشانازپس.اندشدهمأیوسشمادین(نابودی)ازکافرانامروز،:ترجمه
خودنعمتو،کردمکاملبرایتانراشمادین،امروز!بترسیدمن(بامخالفت)ازو
.زیدمبرگ(جاویدان)آیینعنوانبهشمابرایرااسالمو،گردانیدمتمامشمابررا

پیامترینمهم

شدانجامخداوندخودتوسط(ص)پیامبرجانشینیبرای(ع)علیحضرتانتخاب
.رساندخداپیامبراطالعبهراآنامینجبرئیلو

.شدمنافقانومشرکانکاملناامیدیموجبغدیرروزدر(ع)علیجانشینی
تواندنمیاوازبعدکسی،نداردپسریخداپیامبرچونکردندمیتصورآنهازیرا

ردهسپفراموشیبهنیزاسالمدینوفاتشباو،بگیردعهدهبررامردمرهبری
اهآگزیرابودمردمهدایتورهبریبرایفردترینشایسته(ع)علی.شدخواهد

فتهفراگرخدارسولازراالهیاحکامتماموبودالهیاحکاموقرآنبهمردمترین
.بود
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بهارایشانوفرمودچهامیرالمؤمنیندرباره،خمغدیرروزدر،(ص)اکرمپیامبر(1
کرد؟منصوبمقامیچه

کنامتحانراخودت

شدند؟امیدنااسالمنابودیازمنافقانوکافران،غدیرخمروزدرچرا(2

بودند؟مسلمانانبررهبریشایستةامیرمؤمنانتنهاپیامبرخداازبعدچرا(3

؟شدنازلکجادروزمانیچهآیهاین(الف

؟چیست،کندابالغمردمبهباید(ص)پیامبرکهایویژهخبر(ب

؟استقدرچهخبرایناهمیت(ج

سؤال

لمانوربّکمنالیکانزلمابّلغالّرسولایّهایا»مائدهسورة67آیةدردقتبا(1
؟دهیدپاسخزیرسؤاالتبه«...رسالتهبلّغتفماتفعل

راانآنازیکی،فرستادمیجاییبهمأموریتیبرایراگروهیهرگاه(ص)پیامبر(2
.نشوند..........................................دچارتادادمیقرارگروه............................

هکبدانید.است...................انسانیهربرای.....................مردمای:(ص)پیامبر(3
.مسئولیم...................وخداوندبرابردرهمگیشماومن

تمامشمابرراخود....................وکردم..............برایتانراشمادینامروز(4
.گردانیدم

شدانجامخداوندخودتوسط(ص)پیامبرجانشینیبرای(ع)علیحضرتانتخاب(5
.رساندخداپیامبراطالعبهراآنامینجبرئیلو

بههمگیمسلمانان،خمغدیرماجرایدر(ص)پیامبرسخناناتمامازپس(6
.خواندندجماعتنمازوکردنداقتداایشان
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سخنانوغدیرماجرایاصلدرتردیدی(سنیوشیعه)مسلمانیهیچبرای(7
.نداردونداشتهوجود(ص)پیامبر

ونمایدرهاراهبربدونرااسالمیبزرگامت،(ص)پیامبراستممکنآیا(8
؟ننمایدمعرفیوتعیینخودبرایجانشینی

؟شدکسانیچهکاملناامیدیموجبغدیرروزدر(ع)علیحضرتجانشینی(9

چهآنجادرحاضرمردمازخمغدیرماجرایدرسخنانشانپایاندر(ص)پیامبر(10
؟داشتنددرخواستی

دیناً ماالساللکمرضیتو»و«النّاسمنیعصمکواهلل»شریفةعباراتپیام(11
.باشدمی........................................و.........................................ترتیببه«

اسالمدینقوانینازمردمرضایت-پیامبرجانازحفاظتتضمین(1

جاویدانآیینعنوانبهاسالمبرگزیدن-پیامبرجانازحفاظتتضمین(2

اسالمدینقوانینازمردمرضایت-(ع)علیحضرتوالیتابالغ(4

جاویدانآیینعنوانبهاسالمبرگزیدن-(ع)علیحضرتوالیتابالغ(3

.نشوندگمراهوکننداطاعتخدادستوراز(1

.کنندیاریرا(ع)علییاران(2

.باشنددشمن(ع)علیدشمنانبا(3

.برسانندنیزغایبانبهراغدیرپیام(4
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:(ع)علیامام
آیا.کنیدنزدیکخدابهنمازباراخودتانوباشیدنمازهایتانمراقب،مردمای»

می،کشانیددوزخبهراشماچیزیچهپرسندمیدوزخیانازوقتیکهشنویدنمی
ایگهبرمانندراگناهان،نمازکهدرستیبه«؟نبودیمنمازگزارانازما»:گویند

نماز،خداپیامبر.گشایدمیهاگردنازراگناهانزنجیروغلوریزدمیفروپاییزی
هراوودباشداشتهجریانکسیخانهبرابردرکهاستکردهتشبیهآبیچشمةبهرا

وابدندرآلودگیهرگزپس؛دهدشووشستآندرراخودمرتبهپنجروز،شبانه
«ماندنمیباقی

راه و توشه  : چهارم فصل 
آسماننردبان

مقدمه
(مسجددرخواندننماز،نمازازقبلاقامهواذانخواندن)نمازآداب

صحیحنمازشرایط

ترک نماز نماز 

نماز 

دوزخنزدیکی به خدا 

ریزش گناه مانند برگ های پاییزی 

گشایش غل و زنجیر گناهان از گردن 

مرتبه شست و شو 5در هر شبانه روز   (مانند چشمة آبی) نماز 

شاندبکایمانیبیوکفرهولناکمرزبهراانسانتواندمینمازترک

نماز

دینستون

اماحکمیاندردینپیشوایانسفارشوتاکیدبیشتر

مومنانمعراج
سد محکمی در برابر شیطان 
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نمازآداب

نمازقبلاقامهواذانخواندن

نمازآداب

وقتاولنماز

مرتبوتمیزهایلباسپوشیدن

جماعتبهنماز

مسجددرخواندننماز

نمازقبلاقامهواذانخواندن

راَکبَاَهللُ

اللّهُاِلَّااِلهَالاَناَشهَدُ

اللّهِرَسولُمُحَمَّدًااَنَّاَشهَدُ

شمردنبزرگترهمهازراخداوند

دادنخدایگانگیبهشهادت

(ص)محمدحضرتپیامبریبهشهادت

اسالمشعارعنوانبهجهانمسلمانانهمةعقایدترینمهم

کنیممیمروروتکرارراخوداساسیعقاید،اقامهواذانگفتنبا

لیعم،گوییناذااستشدهسببگفتناذانبهدینبزرگانهایسفارش
عتماداموردوامینهموارهمؤذنانکهایگونهبه،باشدتقدیرقابلوپسندیده

احترامو

:(ع)علیامام

:(ص)پیامبر

هباواذانصدایبامردمکهاستمؤذنیسهم،نمازگزارانهمهنمازثوابازبخشی»
«.اندایستادهنماز

بهاورسپشتفرشتگانازصفدو،بایستدنمازبهوبگویداقامهواذانکهکسی»
اقامهفقطکهکسیو،شودنمیدیدهصفدواینانتهایوابتداکهایستندمینماز

یکسرشپشت،بخواندنمازوبگوید
«.ایستندمینمازبهفرشتگانازصف
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مسجددرخواندننماز

؟استشدهمسجددرخواندننمازبهفراوانیتوصیةچرا

؟کنیدبیانرامسجددرخواندننمازاهمیتدالیل

خداستخانةمسجد-1

شودمیخدامیهمانمسجددرانسان-2

استتواناترهمهازمیهمانازپذیراییدرقادرخداوند-3

داردوجودآندرفراوانیمعنویتواستجاریخداوندناموذکرمسجددر-4

کندمیاقامهتریبیشتوجهبارانمازرودمیمسجدبهنمازبرایکهکسی-5

:(ع)صادقامام

زمیندرخداوندهایخانهمساجدکهچرا؛بگیریدجدیراآمدنمسجدبه»
رااو(نام)خداوندبرودمسجدبهطهارتباکسهروهستند

«نویسدمیخودزائرانمیاندر

صحیحنمازشرایط

صحیحنمازشرایط
نمازگزاربدنولباس

نمازگزارمکان

باشدپاکبایدلباس  و  بدن   نمازگزار

.بخواندنمازوضعیتهمانباوشدهنجسکهبفهمدنمازقبلاگر
همانباباوکنهپاککهکنهفراموشبعداً ولیشدهنجسکهبفهمدنمازقبلاگر

.بخواندنمازوضعیت
.بفهمدنمازبعدواستشدهنجسبدنشیالباسکهنداندنمازقبلاگر
.استکوچکسکهیکازکمترخونآنولیشدهخونیاگر
،اشدبقطرهیکحتیکندبرخورد(خونازغیر)دیگرنجاساتبابدنیالباساگر

.کندپاکنمازازقبلبایدحتماً
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نباشهحرامی-نباشهغصبیلباس  نمازگزار

نمازنآباوباشدغصبینمازگزارلباسهایدکمهحتیولباسازبخشی،لباساگر
.بخواند

آنابوباشدشدهخریداری،آوردهدستبهحرامراهازکهپولیباگزارنمازلباساگر
.بخواندنماز
باشدشدهتهیهگوشتحرامحیواناتدیگراجزاییامو،پوستازگزارنمازلباساگر

ازنمآنباوباشدگزارنمازهمراهحیواناتایناجزایازکوچکیهایبخشاگرحتی
.بخواند

تفادهاسواستحراممردانبرایگردنبندیاانگشترمانندطالزیورآالتازاستفاده
.شودمیمرداننمازشدنباطلباعث،نمازهنگامدروسایلاینازکردن

نباشدغصبی-باشدپاکبایدنمازگزارمکان

نجساشیایبرکردنسجده

بخواندنمازغصبیمکاندرنمازگزاراگر

باطلصحیحشودمیخواندهنمازآندرکهشرایطی

رانمازشوداندنمیخودشولیاستشدهنجسبدنش
.خواندمیطورهمین

ابرابدننجسمحلکهکردهفراموشکردنادرارازبعد
.دهدشووشستآب

.استگاوچرمازکمربندش

لباسشرویگربهموهایازمقداریگربهباتماسازپس
استماندهباقی

نمازآنباوخریدهلباسی،استگرفتهرشوهکهپولیبا
خواندمی

فعالیت
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.کنیدبیانرامسجددرخواندننمازاهمیتدالیل(1

کنامتحانراخودت

استواجبآیا،استبودهنجسلباسشیابدنکهبفهمدنمازازبعدکسیاگر(2
.دهیدتوضیحبخواند؟دوبارهرانمازش

بخواند؟نمازنجسفرشرویبرتواندمیآیا،استخیسپاهایشکفکهکسی(3

.کنیدمشخصرانادرستودرستهایگزینه(4

.استحراممردانبرایطالانگشتروگردنبندازاستفاده

.کندمیباطلرامرداننمازطالانگشتروگردنبندازاستفاده

.خواندنمازآنباتوانمیباشدکوچکسکهیکازکمترادرارنجاستاگر

سؤال

فرو.............................................مانندراگناهاننماز:فرمایدمی(ع)علیحضرت(1
.گشایدمیهاگردنازرا....................زنجیروغلوریزدمی

.استکردهتشبیه..............................بهرانماز،(ص)پیامبر(2

خود....................میاندررااونامخداوندبرود...................بهطهارتباکسهر(3
.نویسدمی

.باشدپاکبایدهمنمازگزار.......................،بدنولباسبرعالوه(4

بهاوسرپشتفرشتگانازصفیک،بایستدنمازبهوبگویداقامهواذانکهکسی(5
.ایستندمینماز

.استحرامزنانومردانبرای،طالزیورآالتازاستفاده(6

هالباسآنبانماز،باشدغصبینمازگزارلباسازبخشیتنهایاوهادکمهاگر(7
.بودخواهدباطل
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جوابدرهاآن،کشانیددوزخبهراشماچیزیچهپرسندمیدوزخیانازوقتی(8
؟گویندمیچه

واستشدهیادهاییعنوانچهبامعصومینسخناندر،بزرگعبادتاین،نماز(9
؟باشدداشتهدنبالبهراعواقبیچهتواندمیآنترک

؟استفرمودهچهگفتناذانارزشمندعملدرباره(ص)پیامبر(10

؟داردحکمیچهترتیببهزیرموارددرنماز(11
«استچسبیدهآنبهگربهمویتارچندکهلباسیبانماز»
«استبودهنجسلباسشکهبفهمدنمازازبعدنمازگزار»

باطل-صحیح(4صحیح-صحیح(2باطل-باطل(1 صحیح-باطل(3

؟باشدمیصحیحمردنماززیرشرایطازیککدامدر(12

.استخریدهقمارپولباراخواندمینمازآنباکهلباسی(1

.استکوچکسکةیکازکمترکهشدهریختهلباسشرویخونی(4

آنجاازکسیاستفادهوحضوربهراضیآنصاحبکهخواندمینمازمکانیدر(2
.نیست

.هستطالانگشترنمازهنگامدرحتیوهمیشهاوچپدستدر(3
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:(ص)پیامبرسخنانازبخشی

،آیدمیشماسویبهکهماهاین؛ایدشدهدعوتخدابزرگمیهمانیبه،مردمای

؛خداستبخششوبرکتماه-
؛داردراخداوندتسبیحوذکرثوابشماکشیدننفس-
؛استخداوندقبولموردماهایندرهایتانعبادت-
؛استعبادتماهایندرشماخواب-

کهبخواهیدخداازوکنیددعاپس،استمستجابدعاهایتان-

.دهدتوفیقماهایندرقرآنتالوتوگرفتنروزهبهراشما

طالییفرصتیک
مقدمه

(حفظ سالمتی –توجه به محرومان –تقویت صبر و تقوا ) روزه فواید 

روزهمبطالت

،مردمای
؛استدیگرهایماهبرابرهفتاد،ماهایندرنیککارهایپاداش-
خواهدسنگینقیامتدرنیکشکارهای،بفرستدصلواتبسیار،ماهایندرکسهر-

؛بود
راقرآنتمامکهداردراکسیپاداش،بخواندقرآنآیهیک،ماهایندرکسهر-

.کندتالوت
،مردمای

دخواهصراطازآسانیبهقیامتروزدر،کندنیکورااخالقش،ماهایندرکهکسی-
.گذشت
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باشد؟چگونهاستبهتردارروزهگفتارورفتار،(ص)اکرمپیامبرفرمایشبراساس

فعالیت

بخشدمیبرتریدیگرهایماهبررارمضانماهکهبرکاتیوهاتوفیق

سحروقتدرشدنبیدار-1

قرآنقرائتجلسات-3

هاافطاریوهامیهمانی-2

سحروافطارهنگامدرمختلفدعاهایوهامناجات-5

قدرهایشبمراسم-4

کندمیجمعخوددورراهاتوفیقاینتمامیکهاستعبادتی،روزه

.استواجببرمسلمانان،رمضانماهدرگرفتنروزه

روزهراروزهابرخیهمهاماهسایردر،دینبزرگانکهاستارزشمندقدرآنگرفتنروزه
کردندمیسفارشگرفتنروزهبهنیزرامردموگرفتندمی

داردجسمیوروحیفراوانفواید،الهینظیربیپاداشبرعالوهگرفتنروزه

:فرمایدمیبزرگعبادتایناهمیتدربارة(ص)پیامبر

«آخرتعذاببرابردراستپوششیودنیامشکالتبرابردراستسپریروزه»

روزهفواید

روزهفـواید

تقواوصبرتقویت

محرومانبهتوجه

سالمتیحفظ
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تقواوصبرتقویت

:مهمنکتـة
فتهنگ«نه»اوبهوقتهیچوشدهتسلیمدلشهایخواستهبرابردرکهکسی
یمتسلیمزودخیلیومقاومتشیطانهایوسوسهبرابردرتواندنمی،است
.شود

رابربدرگناهبرابردرصبروتقواباصبروتقواتقویت
بهشدنآلودهازمقاومتوسوسه

دوریگناه

محرومانبهتوجه

؟استکردهواجبمردمبرراروزهخداوندچرا

زیرا؛کنندنمیحسراگرسنگیدردهرگزثروتمندان
دلیلهمینبه؛آورنددستبهتوانندمیبخواهندچههر

باوبچشندراگرسنگیمزةنیزثروتمندانوباشندهم

خداوند.کنندنمیدلسوزیگرسنگانوفقیرانبهنسبت

مانندهمهماهایندرتاکردواجبهمهبرراروزهمرتبهبلند

.کنندکمکآنانبهوشوندمهربانفقیرانوگرسنگان
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:مهمنکتـة

تربیشنیازمندانبهماهایندرمردمشودمیموجب،رمضانمبارکماهویژگیاین
.کنندکمکآنانبهتوانحدّدروکنندتوجه

.داردارتباط«دیدنمانندبودکیشنیدن»المثلضربباروزهفایدةاین

سالمتیحفظ

ردبمیبینازوکندمیمصرفرابدنزائدومزاحمهایچربی،گرفتنروزهماهیک
.کندمیتکانیخانهسالهیکهایآلودگیازرابدنحقیقتدرو

ازاریبسیاصلیدلیلکهدهدمینشانپژوهشگرانودانشمندانتحقیقاتنتیجة
عتبرمهایکتاباغلبدردلیلهمینبهواستپرخوریونادرستتغذیة،هابیماری

.تاسیافتهاختصاصپرخوریازپرهیزمنافعوتغذیهاصولبهبخشیپزشکی

بمانیدسالمتابگیریدروزهتَصِحُّواصُومُوا:(ص)پیامبر

:بخوانیددقتبارازیرآیة

تَتَّقونَعَلَّکُملَقَبلِکُممِنالَّذینََعلَیُکتِبَ کَماالصِّیامُ َعَلیکُمُ ُکتِبَ آمَنواالَّذینَاَیُّهَایا»
»

:ترجمه
کهکسانیبرکهگونههمان،شدواجبشمابرروزه،ایدآوردهایمانکهکسانیای

.شویدپرهیزگارتا؛بودشدهواجبنیزبودندشماازقبل

چیست؟روزهفایدهمهمترین،آیهاینبهتوجهبا(1

دارد؟اشارهکسانیچهبه«قَبلِکُممِنالَّذینَعَلَیکُتِبَکَما»عبارتشمانظربه(2

فعالیت
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خداونددستورانجامبرایبگیردتصمیمانسانروزه

مغرباذانتاصبحاذاناز

.کندخودداریمعیّنکارچنداز

هاآنباید،آنکاملوصحیحانجامبرایودارداحکامی،عباداتسایرهمانندروزه
.نشویممحرومآنبرکاتوفوایدازتاکنیمرعایترا

(نیت)

(روزهمبطالت)

روزهمبطالت

آشامیدنوخوردن(2و1

باطلروزه (کمخیلیحتی)بخوردراچیزیعمداًوآگاهیبادارروزهاگر

باطلروزهببردفروماندهباقیهادندانمیاندرکهغذاییعمداًدارروزهاگر

دنمانباقیدهاندرچیزیتابزنیممسواکسحریخوردنازبعد:توصیه

حلقبهغلیظدودیاغبارفروبردن(4آبزیربهسربردنفرو(3

طوربهراسرشعمداًدارروزهاگر
کیحتی).ببردفروآبزیربهکامل
باطلروزه(لحظه

دودیاغباروگردعمداًدارروزهاگر
.برساندخودحلقبهغلیظ

باطلروزه

تمندانمسوفقرابهدارروزهبیشترتوجهباعثگرفتنروزهچگونهدهیدتوضیح(1
.شودمی

.ببریدنامراروزهمبطالتازموردچهار(2

کنامتحانراخودت

مانجاراروزهمبطالتواستروزهکهکندفراموشرمضانمبارکماهدرکسیاگر(3
دارد؟حکمیچهاشهروز،دهد
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.دهیدتوضیحکند؟میباطلراروزهآبدرکردنشناآیا(4

سؤال

:رمضانماهدر،(ص)پیامبرفرمایشاتبراساس(1
کارهایپاداش.داردراخداوند.......................................ثوابشماکشیدننفس
.......................بسیارکسهر.استدیگرهایماهبرابر...........................،نیک

.بودخواهدسنگین.........................قیامتدرنیکشکارهای،بفرستد

دارد..................................فراوانفواید،الهینظیربیپاداشبرعالوهروزه(2

.استواجبمسلمانانبردادنافطاریوگرفتنروزه،رمضانماهدر(3

.ندارداشکالیدارروزهبرایسررویبرآبریختنیاآبدوشزیرایستادن(4

.کنددوریگناهبهشدنآلودهاز،صبروتقواباتواندمیانسان(5

؟ببریدنامراروزهفواید(6

؟نماییدتکمیلراروزهاهمیتدربارة(ص)پیامبرسخن(7
برابردراست........................ودنیامشکالتبرابردراست.......................روزه

.آخرتعذاب

سالمتیحفظ(4محرومانبهتوجه(3تقواوصبرتقویت(2معنویوروحی(1

یادباششدهپراکندههوادرزیادیخیلیخاکوگردکهباشدجاییدردارروزهاگر(8
؟بکندبایدچهخودروزةحفظبرای،باشدپیچیدههوادرشدیدیدوداینکه

زهروفوایدازیککدامبه«تَصِحُّواصُومُوا»:فرمایدمیکه(ص)خدارسولحدیث(9
؟دارداشاره

؟کندمیباطلراشخصروزهزیرمواردازیککدام(10

.ببردفروسهواًرااستماندهباقیهایشدندانمیاندرکهغذایی(1

.بخوردآبلیوانیکباداروکمیواستروزهکهکندفراموش(2

.برساندحلقشبهراسیگارغلیظدودآگاهیبا(3

.بزندقدمآبعمقکمقسمتدروبروداستخربه(4
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اخالق  : پنجم فصل 
ارزشمندینشان

سعادتراهقوانینمقدمه

(مناسبپوششداشتن–گفتارحفظ–نگاهحفظ)اسالمیاجتماعیقوانین

نامناسبپوششآثار

سیرمدرتابلوهااینچرانیست؟دشوارتابلوهمهاینباکردنرانندگیشمانظربه
است؟شدهدادهقراررانندگان

فعالیت
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داردآنهانیازهایومخلوقاتازکهشناختیباداناخداوند

.استدادهقرارانسانمسیردررارانندگیتابلوهایشبیهتابلوهایی

کندمیراهنماییضروریوالزمکارهایبرخیانجامبهبرخی

داردمیبازآورزیانوخطرناککارهایانجامازبرخی

سعادتراهقوانین

:مهمنکتةچند

استانسانرستگاریفقط،احکاموضعدلیلومعیار

وروحیآرامشوسالمتیحفظبرایکههستندقوانینیحقیقتدراسالمیاحکام
.اندشدهوضعانسانجسمی

.دکنمحافظتهولناکهایدرهبهسقوطوانحرافازراانسانتواندمیاحکامبهتوجه

نامحرمومحرمبهمربوطاحکام،اسالاماجتماعیقوانینازاینمونه

اسالماجتماعیقوانینازبرخی
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مسلمانزنومردهروظیفةنامحرمبهنگاهازپوشیچشم

حرامنگاه

نگاهحفظ

آخرتودنیادرالهیعظیمپاداشکندکنترلراخودنگاهاگر

میانسانوجوددرعمرآخرتاهاهنگااینمسمومیتزهرگاهی
.کندنمیدرمانراآنپادزهریهیچوماند
دورو»منطقةبه،کندمیعبورنگاه«قرمزهایخط»ازکهکسی

.گرددمیگرفتاروشودمیوارد«ممنوع

دیگربزرگگناهانساززمینهومقدمه+بزرگگناهیخودش

شدهآغازحرامنگاهیکباابتدادربزرگجنایاتوهاجرمبرخی

.استاندکیفاصلهگناهونگاهمیان

:فرمایدمی(نگاهحفظ)الهیقانوناینبهتوجهیبیدربارة(ع)صادقامام

دررااهگنتخمکهاستشیطانزهرآگینتیرهایازتیری(نامحرمبه)کردننگاه»
سیاربچه.استکافیصاحبشکشیدنگمراهیبهبرایهمینوکاردمیانساندل

«.دارندپیدرطوالنیحسرتیکهکوتاهیهاینگاه
:فرمایدمینگاهکنترلباارتباطدر(ص)پیامبر

باارتباطشیرینیخداوند،بنددفرونامحرمبهنگاهازراخودچشمکسهر»
«.کندمیایجاداودلدرراخودش

مسلمانهروظیفةنامحرمانبرابردرشرعیحدودوآدابرعایتباگفتنسخن

حرامگفتار

نشویمآنانتحریکسبببگوییمسخننامحرمانباایگونهبه

.شودنامحرمانتحریکسببکهگفتاریوسخن

گفتارحفظ
(دومین)

نامناسبهایلحنباگفتنسخن:مثال
نامحرمانبرابردرمبتذلوسبکسخنانوکلماتازاستفاده
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«مَعروفًاقَولًقُلنَومرَضٌقَلبِهفیالَّذیفَیَطمَعَبِالقَولِتَخضَعنَفَال»
:ترجمه

(ستاگرفتارهوسرانیمرضبهکه)بیماردلشخصکه،مگوییدسخننازباپس
.بگوییدسخنپسندیدهایشیوهبهبلکه؛بیفتدطمعبه

استجامعهافرادهمةوظیفةبدنپوشاندن

(آفرینشنوع:تفاوتعلت) استمتفاوتزنانومرداندرپوششمقدار

مناسبپوششداشتن

شپوشاصلبهتوجهیبیبادهدنمیاجازهزنیومردهیچبهبزرگخداوند
اخالقیفضایوبیندازدگناهبهرادیگرانخودبدنگذاشتننمایشبهو

.سازدآلودهراجامعه

افرادچشمبرابردراوهایزیباییزنمناسبپوششوحجاب
بهخاطرآرامشبازنان،نیندازدطمعبهراآنانونشودپدیدارهوسران

ندةسازومثبتفعالیتبرایمحیطوبپردازندخوداجتماعیوفردیامور
ماندمیسالم،مردان

:مهمنکتـة

وتردقیقنیزآننگهداریومحافظت،باشدبیشترچیزیجذّابیتوظرافتهرقدر
اشیایوجواهراتعاقلهایانسانکهاستدلیلهمینبه.استترسحسا

بلکه؛دهندنمیقراردزدانچشمبرابردرودیگراندسترسدرراخودارزشمند
.کنندمینگهداریغارتگرانچشمازدوروشدهحفاظتهایینمکادرراآنها

پوششآثار
نامناسب

،بدحجابشخصبرایمشکالتوخطراتآمدنوجودبه
طتوسگرفتنقرارآزارموردوناامنی)جامعهتماموخانواده
(بازهوسمردان

زنبههوسرانافرادکردننگاه،جامعهدرزنشدنارزشکم
به،هوسرانیوجوییلذتبرایایوسیلهعنوانبه

زنحقیقیجایگاهوشخصیتسپردنفراموشی

(نامناسبپوششپیامدترینمهم)خداازانسانشدندور
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وداریمبرمیقدمخداسویبهآندرکهاستایجادّهمازندگی

شویممیترنزدیکاوبامالقاتودیداربه،گذردمیعمرمانازکههرروز

:باشیممراقبخیلیباید

.نکنیمسقوطهادرهوهاپرتگاهبهمانحرکتمسیردر

.ندهیمدستازراهمیانةدررادرونمانصفایوپاکی

.استمسیراینعمیقههایپرتگاازیکیحجاببهتوجهیبی

ادنددستازبهایبهوکندمیدورخداوندبخشآرامشمسیرازراماکهپرتگاهی
راایلحظهوزودگذرخوشحالی،معنویتوایمانوعمر

.سازدمینصیبمان

دارد؟وجوددینقوانینورانندگیوراهنماییتابلوهایمیانشباهتیچه(1

کنامتحانراخودت

چیست؟نامحرمانبرابردرزنومردهروظایفترینمهم(2

.کنیدبیانراحجاببهتوجهیبیپیامدهایوآثارازمورددو(3

سؤال

آرامشو......................حفظبرایکههستندقوانینیحقیقتدراسالمیاحکام(1
.اندشدهوضعانسان.........................و.......................

.استانسان...........................فقطاسالمیاحکامدلیلومعیار(2

..........................تیرهایازتیرینامحرمبهکردننگاه:(ع)صادقامامفرمودةبه(3
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.استحرام،شود..............................تحریکسببکهعملیهرانجام(4

زنیآن..........................................،باشدبیشترچیزیجذّابیتوظرافتچقدرهر(5
.استترحساسوتردقیق

.استنگاهحفظ،نامحرمانبرابردرمسلمانهروظیفةدومین(6

.استاندکیفاصلهگناهونگاهمیان(7

هیچوماندمیانسانوجودعمردرآخرتاحرامهاینگاهمسمومیتزهرگاهی(8
.کندنمیدرمانراآنپادزهری

بنویسیدرانگاهحفظدربارة(ص)پیامبرسخن(9

َقولً قُلنَومرَضٌقَلبِهفیالَّذیَفَیطمَعَبِالقَولِ تَخضَعنَ َفال»شریفةآیةپیام(10
.بنویسیدرا«مَعروفًا

.کنیدبیانرامناسبپوششوحجابآثارازمورددو(11

؟استموردکدام،حجاببهتوجهیبیپیامدترینمهم(12

بهمربوطآندلیلواست...................زنانومرداندرپوششمقدار(13
.آنهاست.........................

آفرینشنوع-متفاوت(2بودنانسان-متفاوت(1

آفرینشنوع-یکسان(4بودنانسان-یکسان(3

گرفتنقرارآزارموردوناامنی(2زنشخصیتشدنفراموش(1

خداازانسانشدندور(4جامعهدرزنشدنارزشکم(3
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ادنیبهتوجهیبیدرراخودارزشوکمال
وداندانستهامکاناتازنکردناستفادهو

راضیآنهاکارازخداوندکردندمیگمان
.است

1گروه 2گروه

زندگانیتدبیر
اسرافمقدمه
مدگراییگراییمصرف

دگیزنبرایکهافرادیبودندتصوراینبر
شتالخدادادیامکاناتازاستفادهوبهتر
.دانگمراهوطلبدنیاافرادی،کنندمی

میدستبهرامالیحاللراهازوقتی
اندازههردانندمیخودحق،آورند

ازخواستدلشانکهطورهرو
.کننداستفادهاموالشان

ندکنمیدفاعگونهاینخودکارازآنان
خدا»«کردنهخرجبرایپول»که

گیدارند»و«کنیماستفادهکهآفریده
«برازندگیو

:نادرستیدلیل
آخرتودنیارستگاریبهرسیدناگر

امکانالهیهاینعمتازاستفادهبدون
اآنهآفرینشبههمنیازی،بودپذیر
.نبود

:نادرستیدلیل
لیوکنیماستفادهخداهاینعمتاز

راالهیهاینعمتوکنیماسرافنباید
.بدهیمهدر

الرِّزقِمِنَالطَّیِّباتِوَلِعِبادِهاَخرَجَالَّتیاللّهِزینَةَحَرَّمَمَنقُل
:ترجمه

زیرووآفریدهخودبندگانبرایکهراالهیهایزینتکسیچه:بگو
؟استکردهحرامراپاکیزههای

«المُسرِفینَیُحِبُّالاِنَّهتُسرِفواالوَاشرَبواوَکُلواوَ»
:ترجمه

رافاسخداوندزیرانکنیداسرافولیبیاشامیدوبخورید
.ندارددوستراکنندگان
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فوقراهدوازغیربهدیگریراهآیااست؟صحیحگروهکدامدیدگاهشمانظربه
دارد؟وجود

فعالیت

:بیندیشیدآنمعنایدروکنیدتالوترازیرآیة

«المُسرِفینَیُحِبُّالاِنَّهتُسرِفواالوَاشرَبواوَکُلواوَ»
:ترجمه

.داردندوستراکنندگاناسرافخداوندزیرانکنیداسرافولیبیاشامیدوبخورید

یدتأیموردحدچهتادومگروهرفتارودیدگاه،آیهاینبهتوجهباشمانظربهحال
است؟خداوند

رگبزگناهانازکهاستمصرفدررویزیادهمعنایبه:تعریف
.داردپیدرراالهیعذابواست

اسراف

هنمون
اتاقازشدنخارجهنگامالمپنکردنخاموش

بدننیازازبیشخوردنغذا

شدنکهنهبهانةبهاستفادهقابلوسایلریختندور

هکحالیدرقیمتگرانالتحریرلوازمازکردناستفاده
نیستنیازی

چشمیهموچشمبرایوسایلیخریدن

اسراف
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آمیزاسرافرفتارهایصحیحرفتارهای

برگزاری
جشن

ازدواج

وجودفامیلدرمناسبیخانة(1

برگزارآنجادرمراسم،دارد
.شودمی

وسالمخودرویاینکهبا(2
دارنداختیاردرمناسبی

برایراگرانقیمتیخودروی
.کنندمیکرایهجشن

فعالیت

آمیزاسرافرفتارهایصحیحرفتارهای

خرید

کیف

لوازمو

التحریر

وسایلو

مدرسه

باراگذشتهسالالتحریرلوازم(2
میدوربودناستفادهقابلوجود
.ریزند

هگذشتسالمدرسهکیف(3
استاستفادهقابلوسالم

خرندنمیجدیدکیفامسال
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آمیزاسرافرفتارهایصحیحرفتارهای

خرید

وسایل

منزل

ایوسیلهخریددنبالبهفقط(2
هدیدبستگانخانهدرکههستند

.اند

ایوسیلهنیازحدّازبیش(1
خرندنمی

گراییمُـدگراییمصرف

ربیشتوبیشترخریدبهدائمیمیل

اجناسوکاالها

اسرافهاینمونهازیکی

:گراییمصرفپیامدهای

الهیهاینعمتدادنهدر-اسراف
محرومیتوفقر

بیگانگانبهوابستگیودائمیواردات

بیگانهکشورهایهایخواستهپذیرش

فروشافزایشبرایبزرگهایشرکت
خود

جامعهازباشیدنداشتهراآنشمااگر

....ایدماندهعقب

قیمتافزایشو
کاالشدنکمیاب-
خریدتواناییکاهش-

استویژهآنهاکاالیکهکنندمی
وانمودروانیتبلیغاتبا

نبالدبهبایدپذیردنمیپایانگاههیچ
باشندجدیدترکاالی

کهرقابتیدرمردم

.روندمیواموقرضدنبالبهآنپول

تهیهبرایحتیو

۵۴



گراییمُـدگراییمصرف

:گراییمصرفدرمانهایراه

خودتجربةبهبیشتراعتماد(1
اجناسانتخابدراطرافیانو

شدنگرانشایعاتبهنکردنتوجه(2

قیمتگراناجناسخریدکهبدانیم(3

افزایدنمیانسانشخصیتوارزشبه
براساسزندگینکردنبنا(4

خیلیمدهازیرا،متزلزلالگوهای
بهراجایشانورفتهبیناززود

دهندمیدیگرمدهای

رایببزرگهایشرکتشگردتریناصلی
مدسازی،مخاطبانجذب

گوناگونهایروشباکهالگوهایی:مد

آنهامانندتاکنندمیمتقاعدرامردم
.کنندرفتار

میانازراالگوهامعموالًمدسازها
شخصیتوهنرپیشگان،ورزشکاران

انتخابمشهورهای

گراییمُـدگراییمصرف

نووطلبیتنوعدلیلبهجوانانونوجوانان
نشانخودازبیشتریتاثیرپذیری،گرایی

دهندمی

(وارداتیالگوی)مدگراییپیامدهای

جامعهبراقتصادیهایآسیب

جامعهفرهنگیهایپایهکردنسست

انمسلمفکرطرزوسلیقهتدریجیتغییر

بیگانهفرهنگازکورکورانهرویدنباله
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.بنویسیدداردبیشتریرواججامعهدرکهراآمیزاسرافرفتارهایازنمونهپنج(1

کنامتحانراخودت

دارد؟دنبالبهاجتماعیوفردیهایزیانچهگراییمصرف(2

چیست؟اسالمنظرازمصرفصحیحروش(4

.کشاندمیوابستگیبهراجامعهیکچگونهزدگیمصرفواسرافدهیدتوضیح(3

الرّزقمنالطّّیباتولعبادهاخرجالّتیاهللزینهَحّرممنقل»شریفةآیةبهتوجهبا(1
؟کندمیتوبیخراکسانیچهخداوند«

سؤال

..................................انجامودنیادرزندگیباتااستآفریدهرامامهربانخداوند(2
.برسیمخوشبختیوسعادتبه

.است.....................................،اسرافهاینمونهازیکی(3

.است.......................مخاطبانجذببرایبزرگهایشرکتشگردتریناصلی(4
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بیدرراخود.................و..................کهاندبودهکسانی،تاریخطولدر(5
.انددانستهامکاناتازنکردناستفادهودنیابهتوجهی

.شودمیآنشدنارزانموجب،کاالنیازازبیشخریداجتماعینظراز(6

.استالهیادیانهایتوصیههمانکنندمیمعرفیزندگیبرایمُدهاکهروشی(7

.شودمیبیگانهکشورهایبهوابستگیموجبگراییمصرف(8

؟معناستچهبهگراییمصرف(9

.بنویسیدراگراییمصرفدرمانهایراهازمورددو(10

گونهچکنندبیشتروبیشترراخودفروشروزهراینکهبرایبزرگهایشرکت(11
؟کنندمیعمل

را....................واستبزرگگناهانازکهاست.......................معنایبهاسراف(12
.داردپیدر

الهینعمتازمحرومیت-مصرفدررویزیاده(1
الهیعذاب-دنیابهتوجهیبی(2

الهیعذاب-مصرفدررویزیاده(4
الهینعمتازمحرومیت-دنیابهتوجهیبی(3

دامک«المسرفینالیحبُّانّهالتُسرِفواواشرَبواوُکلواو»شریفةآیةدربارة(13
؟باشدمیصحیحبرداشت

کننداستفادهاموالشانازخواستدلشانکهطورهرواندازههرتوانندمیهاانسان(1

افرادی،کنندمیتالشخدادادیامکاناتازاستفادهوبهترزندگیبرایکهافرادی(2
.اندگمراهودنیاطلب

صورتمصرفدررویزیادهوکنیماستفادهمتعادلحدّدربایدالهیهاینعمتاز(3
.نگیرد

.باشدمیامکاناتازنکردناستفادهودنیابهتوجهیبیدرانسانارزشوکمال(4
۵۷



.دارداجناسوکاالهابیشتروبیشترخریدبهدائمیمیل(1
.خردنمیجدیدکیفواستاستفادهقابلوسالمگذشتهسالمدرسهکیف(2

.نداردآنبهنیازیکهخردمیراوسایلیدیگرانباچشمیهموچشمبرای(3
.خوردمیغذابدنشنیازازبیش(4

؟باشدنمیاسرافمصادیقازموردکدام(14

اجتماعیوفردیهایزیاناز..............................و...........................ترتیببه(15
.باشدمیگراییمصرف

مختلفهایبیماری-کاالشدنکمیاب(1
بیگانهکشورهایبهوابستگی-پرخوری(2

مختلفهایبیماری-پرخوری(4

بیگانهکشورهایبهوابستگی-کاالشدنکمیاب(3

گرانبهاسرمایهدو
...برایفرصتیعمرمقدمه

عمردادنهدرعوامل
عاشرتم–هااولویتبهتوجهیبی–کردنفرداوامروز–تنبلیوحالیبی)
(نظمبیافرادبا

اندیشیدننعمت

هایتتفاو؟داردفوتبالمسابقةیکباهاییشباهتچه،دنیادرمازندگیشمانظربه
چیست؟دردواین

فعالیت
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از،دنیاستایندراونیککارهایپاداش،بهشتهاینعمتداندمیکهکسی
؟کندمیاستفادهچگونهدارداختیاردرکهفرصتی

دارد؟وقتدنیاایندرتوشهآوریجمعبرایزمانیچهتاداندمیکسی

:فرمایدمی(ع)علیحضرت

«شمریدغنیمتراخوبهایفرصتپس،گذرندمیابرهامانندهافرصت»

هااِنََّکلّاتَرَکتُفیماصالِحًااَعَملُلَعَلّیارجِعونَِربِّ قالَ،المَوتُاَحَدَهُمُجاءَاِذاحتّی»
«...قائِلُهاهُوَکَلِمَةٌ

:ترجمه
ایدشبرگردانمرا،پروردگاراگویدمی،رسدمیفراآنهاازیکیمرگکههنگامی
کهاستسخنیاینهرگز،.آورمجایبهبودمکردهترککهراایشایستهکارهای

(استگذشتههمچونکارش،بازگردداگرو)گویدمیزبانبهاو

عمر، فرصتی برای  

عمر، فرصتی برای  

عمردادنهدرعواملبرخی

یتنبلوحالیبی

کردنفرداوامروز

هااولویتبهتوجهیبی

نظمبیافرادبامعاشرت

نظمیبی،اولویتش،فرداوامروز،تنبل

لیتنبوحالیبی

کردنفرداوامروز

هااولویتبهتوجهیبی

نظمبیافرادبامعاشرت
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کردنفرداوامروز(2تنبلیوحالیبی(1

نظمبیافرادبامعاشرت(4هااولویتبهتوجهیبی(3

دیگرانوخودوقتبهندادناهمیت

زندگیروزهایوهاساعتدادنهدر

کنندنمیورزشکهکسانی

امانجبرنامهبیراکارهایشانکهکسانی
نداردهدفوبرنامهزندگیدرکهکسی

دهدنمیانجاموقتشبهراکارهایش

ینمکهفرداییامیدبهامروزدادندستاز
.رسد

خودزندگیدرکهکسانیبامعاشرتنتیجة:کارهااولویتنبودنمشخصنتیجة
:ندارندهدفوبرنامه

کنیمرفتارآنهامانندشودمیموجب
.ندانیمراخودزندگیارزشو

نماندنومهمکارهایافتادنقلماز
چونکارهادرداشتنعجلهفرصت
استکموقتشکندمیحسهمواره

:مهمنکتة

آخرتودنیادرخوشبختیبرایماسرمایةاولینعمروزندگینعمت

دیگرهاینعمتازمحرومیتزندگیوعمرنعمتازمحرومیت

است؟کافیآخرتودنیادرماخوشبختیبرایتنهاییبهعمرنعمتآیا

الح،برخوردارندعمرنعمتازموجوداتهمةکهبینیممیکنیمفکرکمیاگر
باشد؟متفاوتموجوداتسایرازانساناستشدهموجبچیزیچه

......سرمایهاولین
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اندیشیدننعمت

اندیشیدنوعقلقدرت،گیاهانوحیواناتباانسانهایتتفاوازیکی

متنعاینازاستفادهبا
دنیادرخوشبختی

زندگیدرپیشرفتهایراهدربارةاندیشیدن
کمکبهرستگاریبرایراهبهترینانتخاب

پیامبران
:(ص)پیامبرکالمدرالهیآیاتدرتفکراهمیت

عبادتطوالنیهایساعتاز(خداوندهاینشانهدر)تفکرساعتی
.استبرتر(تفکربدون)کردن

خوانددمیفراآنبهعملونیکیسویبهراانسانتفکر:(ع)علیامام

...اندیشیدننعمت

کنندنمیاستفادهاندیشیدننعمتاز

دگیرننمیعبرتبینندمیآنچهاز

ازخدادستوراتشنیدنبرای
.کنندنمیاستفادهآن

همچهارپایاناز،استاللوکرهایشاندلکهراهاانسانازگروهاینخداوند
.کندمیمعرفیموجوداتبدترینراآنهاودانستهترگمراه
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میوردگناهمسیرازرااووکشاندمینیککارهایسمتبهراانسانچگونهتفکر
؟کند

بیندیشدانساناگر

بهنسبتبایدوشودمیضبطوثبتخداتوسطکارهایش

.باشدپاسخگوخدانزددرکارهایشتمام

دیگربارواستشدهعطااوبهباریکفقطعمرنعمتکه

.شدنخواهددادهاوبهدنیاایندرزندگیفرصت

خودازیاکندشادرادلیتواندمیرفتارشوحرفباکه
برنجاند

پشیمانیوحسرتکندعملدوراندیشیبدونونکندفکرانساناگر

دارد؟وجودهاییشباهتچهزمانگذشتنوابرهاحرکتبین(1

کنامتحانراخودت

یحتوضاست؟کافیآخرتودنیادرماخوشبختیبرایتنهاییبهعمرنعمتآیا(2
.دهید

؟چراکند؟میمعرفیترهگمرانیزچهارپایانازراکسانیچهحکیمخداوند(3

.کنیدبیانراعمردادنهدرعواملازموردسه(4

سؤال

کسانیچهدربارة«ارجعونربّقالالموتاحدهمجاءاذاحتّی»شریفةآیة(1
؟باشدمی
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.گذرندمی...................مانندهافرصت:فرمایدمی(ع)علیحضرت(2

ابتواندمیراهمگی،دهدانجامراکارهایشبندیاولویتوبرنامهباانساناگر(3
.برساندسرانجامبهکامل........................باو.....................وصبر

........................................قدرت،گیاهانوحیواناتباانسانهایتفاوتازیکی(4
.است

.استاندیشیدنآخرنعمتودنیادرخوشبختیبرایماسرمایةاوّلین(5

.واندخمیفراآنبهعملونیکیسویبهراانسانتفکر:فرمایدمی(ع)علیامام(6

تهداشعجلهخودکارهایدرانسانشودمیموجبکارهابندیاولویتبهتوجهیبی(7
.باشد

؟استدانستهباالترهاعبادتبسیاریازراچیزیچه(ص)پیامبر(8

؟کندمیمعرفیچگونهرااستاللوکرهایشاندلکهراهاییانسانخداوند(9

.دهیدتوضیحاختیاربهرایکیعمردادنهدرعواملاز(10

چهدنیادرخوشبختیبرعالوهاندیشهوعقلارزشمندنعمتازاستفاده(11
؟دارددنبالبهانسانبرایدستاوردی

معرفیموجوداتبدترینراآنهاودانستهترگمراهچهارپایانازراآنانخداوند(12
؟باشدمینادرستآنانتوصیفدرموردکدام،کندمی

.کنندنمیاستفادهخداوندنعمتاینازولی،دارنداندیشیدنتوانایی(1
.گیرندنمیعبرتبینندمیآنچهازولیدارندچشم(2

.استکموقتکنندمیاحساسهموارهودارندعجلهکارهایشاندر(3

.کنندنمیاستفادهآنازخدادستوراتشنیدنبرایولیدارندگوش(4
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تنبلیوحالیبی(2کردنفرداوامروز(1

نظمبیافرادبامعاشرت(4هااولویتبهتوجهیبی(3

ازفراوانیروزهایوهاساعتودهندنمیدیگرانوخودوقتبهاهمیتیاینان»(13
هدرعواملازیککدامباارتباطدرعبارتاین«دهندمیهدرکامالًراخودزندگی

؟باشدمیعمردادن

وکنیمرفتارهاآنمانندنیزماشودمیموجبنظمبیافرادبامعاشرت(14
رددقتبرایفراوانیهایتوصیهدلیلهمینبهندانیمراخودزندگی....................

.استگرفتهصورت......................انتخاب

هدف-تکلیف(2دوست-ارزش(1

دوست-تکلیف(4هدف-ارزش(3

زبانهایآفت11
مقدمه
(ناسزاگویی–کردنغیبت–گفتندروغ)زبانگناهان

توانایی

سخن

گفتن

انسانبهخداوندهاینعمتترینمهمازیکی

.سازدمیآشکارراانساندرونیشخصیتگفتنسخن

دیگرانراهنمایی،دیگرانبامشورت،دیگرانباکردنبرقرارارتباط

هادرخواستونیازهاکردنبازگو ،خوداحساساتبیان

متعددگناهان،زدنتهمت،گفتندروغ،دیگرانکردناذیت

شناختهگوییدمیسخنکههنگامی:فرمایدمی(ع)علیحضرت
.استپنهانخودزبانزیرانسانزیرا،شویدمی

+

-
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هانجودنیاایندرانسانزندگیدرتأثیریچهگفتنسخننعمت،شمانظربه
کنند؟میاستفادهدرستیبهگفتنسخننعمتازهمهآیادارد؟آخرت

فعالیت

برخی

گناهان

زبان

گفتندروغ

کردنغیبت

ناسزاگویی

انسانسعادتبرخطرناکیتاثیرات

زبانگناهان

گفتندروغ

.آورددستبهراچیزیدروغوسیلةبهخواهدمییا(1

؟دروغچرا

؟دروغپیامد

.بخشدرهاییمشکلیازراخودشدروغوسیلةبهداردقصدیا(2

.گویندمیدروغباشندمتوجهخودشانآنکهبدونافرادگاهی(3
(دروغوکینهودشمنی-زیادتعریفوعالقه)

.سازدمیمحرومالهیهدایتازراانسانوشودمیایماننابودیموجب
(استحافظهکمدروغگو)کندمیضعیفراانسانحافظة

انسانزندگیازبرکتکهچراشودمیانسانتنگدستیوفقرموجب
.گریزدمی

؟دروغترک
.شدبیندیگفتارشعواقببهگفتنسخنازقبل

(فراوانتاثیر).کنددوریگویندمیدروغکهکسانیاز

:(ع)عسکریحسنامام

استدروغآنکلیدکهاندشدهجمعایخانهدرهمگیهازشتی
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کردنغیبت

بزرگزایکیآنانهایعیبساختنآشکارودیگرانسرپشتبدگویی؟غیبت
.دارددرپیراالهیسختعذابکهاستخداوندنزدگناهانترین

؟باشهداشتهواقعیتاگردیگرانسرپشتبدگویی

؟باشهنداشتهواقعیتاگردیگرانسرپشتبدگویی

؟ببینیمکسیازراناپسندیچیزخودمانچشمبااگر

؟غیبتدرمانراهبهترین

غیبت

دروغوتهمت،غیبت

کنیمبازگودیگرانبرایراآننداریمحق

دراینکهجایبهو،نباشدغافلخودهایکاستیوهاعیبازگاههیچانسان
.سازدبرطرفراخودعیوبکندتالش،بگرددایراددنبالبهدیگران

(دمتحودوست-دلدریکدیگربهنسبتناراحتیوکینه)هکنندغیبتافراد

غیبتبهدهندهگوش

؟تاسشدهنهیبسیاروشودمیمحسوببزرگگناهانجزءکردنغیبتچراشمانظربه

ونتعاو،بنابراین؛شودمیصمیمتوموّدت،برادریبهفراوانیتوصیةاسالمدر
انمیدشمنیوجداییسببکههرکاریوداردبسیاریاهمیتمسلمانانمیانرفاقت

.استحرامباشدآنان

،دانندبرااشتباهآندیگرانندارددوستوکردهاشتباهیکهکسی)شدهغیبت
مههکهبدانداگرفردهمیناما؛کندجبرانرااشتباهشکارزودیبهاستممکن

یشبراایانگیزه،ندارداعتماداوبهکسیدیگرواندهشدخبربااوهایعیباز
رایگریدگناههرتواندمی،ترتیباینبهوکندترکاشتباهشتاماندنمیباقی

(نابودییعنیاینوشودمرتکبنیز

(شدهبدگوییاشدربارهکهفردیبهگذشتهاطمینانعدم)

کندمیدنابوراانساندیندنیاایندرکهاستناپسندکارهایاشاعةوتبلیغنوعیغیبت
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مَیتًاهِاَخیلَحمَیَأُکلََانْاَحَدُکُماَیُحِبُّبَعضًابَعُضکُمیَغتَبالوآمَنواالَّذینَاَیُّهَایا»
«رَحیمٌتَوابٌاللّهَاِنَّاللّهَاتَّقُواوَفَکَرِهتُموهُ

:ترجمه
کسىآیانکندرادیگربعضىغیبتشماازبعضىو...آوردیدایمانکهکسانیای
کراهتامراینازشماهمهبخورد؟رااشمردهبرادرگوشتکهدارددوستشمااز

.استمهربانپذیرتوبهخداکه،کنیدپرواخداازودارید

؟کنندهغیبتمجازات
قتوفیونویسدمیشدهغیبتاوازکهکسیحساببهرانیکشکارهای،خداوند

.گیردمیکنندهغیبتازنیزرانیککارهایانجام

داریم؟مسئولیتیچه،کنندمیغیبتمسلمانیکازکهباشیمجمعیمیاندراگر

فعالیت

؟ناسزاگویی

گوییناسزا

برهمیلذتزشتشگفتةازدیگرانخندیدنباودارهشوخیقصد(2؟فحشچرا

هبنسبتشخصیوقتی.استگوییزشتوفحّاشی،زبانگناهانازدیگریکی
وکینهبذرناخواسته،دهدمیاوبهزشتهاینسبتوکندمیفحّاشیدیگری
آغازدشنامیکباهایدرگیروهاعنزاازبسیاری.پاشدمیاودلدررادشمنی

.شودمی

رارتکباومیدهفحشوکنهمهارراخودخشمتونهنمیوعصبانیه(1
.میشهتبدیلعادتبهبیشتر،رفتاراین

وابرایکاراینومیگهزشتسخنان،نادرستتربیتدلیلبه(3
شدهعادتبهتبدیل
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وزشتکلماترواجپیامد
؟جامعهدرفحّاشی

بیماریدرمانهایراه
؟فحّاشی

.رودمیمیانازحیا

.شودمیفراهمدیگرگناهانافزایشبرایزمینه

اینبهعادتودهندمیفحشکهکسانیازدوری(1
.دارندکار

ناپسندیوزشتکارچهاینکهبهاندیشیدن(2
.دهندمیانجام

آنانزندگیازبرکاتیچهفحشبااینکهبهتوجه(3
.شوندنمیرستگارنیزنهایتدروشودمیحذف

:(ص)پیامبر

ودگویمیچهنیستمهمبرایشکهبدزباندهندةفحشهربررابهشتخداوند»
«.استکردهحرامگویندمیچهاودربارةدیگران

؟،چیستدارددادنفحشبهعادتکهکسیبرابردرواکنشبهترینشمانظربه

فعالیت

.کنیدبیانراگفتندروغعواقبازمورددو(1

گذاشت؟خواهدیکدیگربامردمروابطبرشومیآثارچهجامعهدرغیبترواج(2

کنامتحانراخودت

دارد؟وجودناسزاگوییزشتعادتدرمانبرایراهکارهاییچه(3
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سؤال

.سازدمیآشکارراانسان..........................................گفتنسخن(1

کهاندشدهجمعایخانهدرهمگیهازشتی:فرمایدمی(ع)عسکریحسنامام(2
.است........................آنکلید

دنیاایندرکهاستناپسندکارهایاشاعةو.....................نوعیغیبت(3
.کندمینابودراانسان...................

.شودمیآغاز...........................یکباهادرگیریوهانزاعازبسیاری(4

تواقعی،گویندمیدیگراندربارهآنچهکهرودمیشماربهغیبتوقتیسخن(5
باشدنداشته

.استحرامباشدمسلمانانمیاندشمنیوجداییسببکهکاریهر(6

.کندمیضعیفراانسانحافظة،فحاشی(7

؟کندترکراگفتندروغتواندمیکسیچه(8

؟چیستغیبتدرمانبرایراهبهترین(9

میشناخته...................................کههنگامی:فرمایدمی(ع)علیحضرت(10
.استپنهانخود..........................زیرانسانزیراشوید

ظاهر-کنیدمیفحاشی(1

زبان-گوییدمیسخن(3

زبان-کنیدمیفحاشی(2

ظاهر-گوییدمیسخن(4

؟فرمایدمیزشتعملکدامدربارةکریمقرآن(11

«مَیتًااَخیهِلَحمَیَأکُلَاَنْاَحَدُکُماَیُحِبُّ»
گفتندروغ(4زدنتهمت(3ناسزاگویی(2کردنغیبت(1
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.بخوردرااشمردهبرادرگوشتکهکسی(1

.گویدمیچهنیستمهمبرایشکهزبانبددهندةفحش(3
.کندمیبدگوییدیگرانسرپشتکهکسی(2

.آورددستبهراچیزیدروغوسیلةبهخواهدمیکهشخصی(4

؟استکردهحرامکسیچهبررابهشتخداوند،(ص)پیامبرفرمایشبهبنا(13

کارارزش12

تالشوکارثمراتبزرگعبادت

کاردرخیانتحاللکسب

بزرگعبادت

خداعبادتحالدر،رسدفرامرگمحالایندر»
،نکردکارباتاکنممیتالشمن.امرفتهدنیااز

سازمنیازبیدیگرانکمکازراامخانوادهوخودم
چیزیازباشدقراراگر.استخداوندعبادتاین.

وگناهحالدرکهبترسماینازباید،بترسم
«.رسدفرامرگممعصیت

ایندر،قریشبزرگانازبزرگیآخر
بهوبریزدعرقحالاینباگرمهوای
مرگحاالهمیناگر!باشد؟دنیادنبال

بمیریدحالایندرشماورسدفراشما
!؟کردخواهیدچه

...............................کهشودمیسببجامعهدرفحّاشیوزشتکلماترواج(12

.شودغافلخودعیوبکردنبرطرفازانسان(1

.شودمحرومالهیهدایتازانسان(3

.برودبینازمسلمانانمیانرفاقتوتعاون(2

.شودفراهمدیگرگناهانافزایشبرایزمینهوبرودمیانازحیا(4
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کارثمرات
تالشو

دیگرانازشدننیازبی

خیرکارهایدرمشارکتوسخاوتمندی،انفاقبرایتوانایی

تخلفاتوجرائمازجلوگیریواجتماعیمشکالتساختنبرطرف
گریتکدّیوخیابانیهایمزاحمتماننداجتماعی

تالشوکارثمرات

عبادتءجزبلکه؛نیستناپسندتنهانه،دیگرانازشدننیازبیبرایتالشوکار
.داردقراربزرگهای

استحاللکسبوکار،آنجزء9کهداردجزء10عبادت:(ص)پیامبر

حاللکسب

اینکهبرایوآوردمیدستبهرامالیحرامراهازکسی
هب،دهدمیصدقهفقیرانبهمالهمانازشودپاکگناهش

.درومیخداخانةزیارتبهوکندمیرسیدگینزدیکانش
؟استچگونهخدانزدکارهایشاین

،استنیککارهای،کندمیپاکراگناهانآنچه
.کندپاکرادیگریحرامتواندنمیحرامکاراما

:بندیجمع

بزرگیگناهمرتکب،آورددستبهحرامراهازرااموالشکسیاگر

مصرفنیزخوبکارهایدراموالآنهمةاگرحتیکهشودمی

هافزودگناهانشبهگناهیبلکه،شودنمیپاکگناهانشتنهانه،کند
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بخواهیدخداونداز،خدارسولای:کردعرضوآمد(ص)اکرمپیامبرنزدمردی
اتخواستهاینبهخواهیمیاگر:فرمودخدارسول.کندمستجابمرادعاهای

.بگیرپیشدرحاللکاروکسب،برسی

زیادهماگروشدنخواهدزیاد،آیددستبهحرامراهازکهمالی:(ع)رضاامام
.داشتنخواهدبرکتیشود

دعاهانشدنمستجابحراممالآثاراز:حدیثپیام

جایدر،آورددستبهنادرستراهازرااموالشکهکسی:(ع)امیرالمؤمنین
.دهدمیدستازراآنهمنادرست

مالنداشتنبرکتحراممالآثاراز:حدیثپیام

نادرستجایدراموالدادندستازحراممالآثاراز:حدیثپیام

فعالیت

کاردرخیانت
حراماموالکسب

حاللوب.خوشغل حرامراه

قمار،دزدی

فروشوخرید

قاچاقاجناس

ندیببستهدرکیفیتبیوسیلةفروختن
بیشترقیمتباکیفیتباوسیلة

محرااومالدریافتیاضافیپولمقداربه)
(برگردونهواجبو

اداریساعتدرکاریوکمکارمند
ونیستاوحقکندمیدریافتکهپولی)

.استحرامآنازاستفاده
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موَزَنوهُ اَوکالوهُماِذاوَیَستَوفونَالنّاسَِعلَىاکتالوااِذَااَلَّذینَلِلمُطَفِّفینَوَیلٌ
الَمینَالعلِرَبِّالنّاسُیَقومُیَومَعَظیمٍلِیَومٍمَبعوثونَاَنَّهُماُولئِکَیَظُنُّاَالیُخسِرونَ

:ترجمه
طوربهراخودحق،کنندمىوزنخودبراىوقتىکهآنان،فروشانکمبرواى

مىمک،کنندوزنیاپیمانهدیگرانبراىخواهندمىکههنگامىو،گیرندمىکامل
دممرهمهکهروزى،بزرگروزىدرشوند؟مىزندهکهدانندنمىاینانآیا.گذارند

.بایستند(حساببراى)جهانیانپروردگاربرابردر

کنامتحانراخودت

.کنیدبیانراموردسهدارد؟جامعهوفردبرایفوایدیچهکردنکار(1

.استحرامآنهادرآمدکهببریدنامکارچند(2

.شودحرامآنهاصاحباندرآمداستممکنکهببریدنامحاللشغلسه(3

؟داردانسانزندگیبربدیآثارچهحرامکاروکسب(4

سؤال

کهبلنیست..........................تنهانه،دیگرانازشدننیازبیبرایتالشوکار(1
.داردقرار..........................................جزء

درمشارکتو.................................،انفاقبرایتوانایی،کردنکارفوایداز(2
.است.................کارهای

.است...............................،کندمیپاکراگناهانآنچه(3

در..........................و.......................خاطربهاستممکنشغلیهردرانسان(4
.شودحراممالگرفتار،وظایفشانجام
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فقطمصرفخوبکارهایدرآوردهدستبهحرامراهازکهاموالیهمةکسیاگر(5
.شودمیپاکگناهانش

وندخدابزرگپاداشازباشدداشتهدوستکهیافتنخواهیدراعاقلیانسانهیچ(6
.شودمحروم،سخاوتمندانبه

.استحاللکسبوکار،آنجزءهشتکهداردجزءدهعبادت(7

؟داردحکمیچهآورددستبهقمارودزدیمانندحرامراهازرااموالشانساناگر(8

؟فرمودچه،بودشدهمتعجبایشانکردنکارازکهکسیجوابدر(ع)باقرامام(9

کم«...النّاسعلیاکتالوااذاالّذینللمُطَفِّفینویلٌ »شریفةآیاتبهتوجهبا(10
؟هستندکسانیچهفروشان

خیابانیهایمزاحمت(1

مالنداشتنبرکت(3

؟باشدنمیحراممالآثارازموردکدام(11

دعاهانشدنمستجاب(2

نادرستجایدراموالدادندستاز(4

امااست..............................،کندمیپاکراگناهانآنچه:فرمود(ع)صادقامام(12
.کندپاکرادیگریحرامتواندنمی..................کار

حرام-الهیآمرزش(2حالل-الهیآمرزش(1

حرام-نیککارهای(4حالل-نیککارهای(3
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:(ع)حسنامامخودفرزندبه(ع)علیامامنامة

ردندعاکفرصتاوستدستدرزمینوآسمانهایگنجینهکهکسی،بدان(پسرم)
دادهفرمانراتو.استگرفتهعهدهبرنیزراتودعایبهدادنجوابودادهتوبهرا

،بخوانیرااوهرگاه.کندعطاتاکنیطلبرحمتوببخشدتابخواهیاوازاست
واباراخودنیازپسداندمیراتوراز،گوییدلازراوباچونو،شنودمیراندایت

تو،تمشکالدروکندبرطرفراهایتغمتا،بگشایاوپیشگاهدرراخوداندوهوبگو
طاعتواندنمیکسیاوجزکهبخواهچیزهاییرحمتشهایگنجینهاز.رساندیاریرا

.روزیگشایشوبدنتندرستیعمر،افزونی؛کند
(حقیقتدر)،استدادهکردندعااجازةتوبهکهخداوندی،(پسرم)

باتوانیمیخواستیهرگاهپساستدادهقرارتودستدرراخودهایگنجینهکلید
!کنینازلخودبررارحمتشو،بگشاییرانعمتشدرهای،دعا

هاگنجکلید13

فروزانهمیشهچراغمقدمه

دعاآدابنیایشودعاثمرات

یاریاوازبخواندراخدابزرگمشکالتوخطرهادرانسانکهاستطبیعیکامالً
بخواهد

.کنیمدعاوباشیمداشتهارتباطخدابابایدهمواره:گیرینتیجه

.هاستزمانهمینمخصوصتنهاکردندعا هاشتباتصور

فروزانهمیشهچراغ

ونیازمندیماویاریوخدابهحالهمهدروهمیشهما؟زمانیچه
نکوچکتریحتیتوانیمنمیاوخواستواجازهبدون
.دهیمانجامنیزراکارها

:حالهمهدرخداباانسانارتباطبرایدعاهزارانازنمونهچند

وضوهنگام،هفتهروزهای،بیدارشدنهنگام،خوابازقبل
،هنقلیوسیلةبهسوارشدن،آنازبعدوخوردنغذاازقبل،

مطالعهوقت
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«لَکُماَستَجِبادعونیرَبُّکُمُقالَوَ»
:ترجمه

.مبپذیر(راشمادعای)تا(کنیددعا)بخوانیدمرا:گفتپروردگارتان

خداویژهتوجهجلبکردندعا

پروردگارخاصلطفازمحرومیتنکردندعا

اصلیپناهگاهبهکنهمیهدایتکهفروزانیههموارهچراغکردندعا

میخداوندازنمازدرروزشبانههردرکهدعاهاییوکنیددقتنمازمحتوایبه
وداخپیامبربرفرستادنصلواتکهباشیمداشتهتوجه.کنیدبیان،خواهید
.دعاهاستبهترینازپاکشخاندان

تفعالی

نیایشودعاثمرات

ثمرات
ودعا

نیایش

خداوندتوجهمورد
قیامتروزدرپاداشازمندیبهره

روحیآرامش

شتربیهاینعمتدریافتبرایشایستگی
دنیادر

تماموکنهمیدعاتالششکناردرکهکسی
خواهدمیخداازرانیازهایش

گاهیهتکترینمطمئنوترینقویبهاعتمادوتکیه
مهربانوقادرخداوندیعنی

آرامشدرهموارهوندارهغمیواضطرابهیچ

میاوفقطکهمیدونهودارهایمانخدابهواقعدر
کنهحلرامشکالتشتونه
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:(ع)صادقامام
بندهراگ.رسیدآنبهتواننمیدعاباجزکهاستجایگاهیمرتبهبلندخداوندنزد
اعطتوبهتابخواهپس،آوردنخواهددستبهچیزی،نخواهدخداوندازونکنددعا

ازبانسانرویبهباالخره،شودکوبیدهپیوستهکهدریهر!بدانرااینوشود
.شدخواهد

دعاآداب

رسدمیاجابتبهزودتردعا+خدابیشترتوجهجلبدعاآداب

و،قرآنقرائتهنگام؛شماریدغنیمتکردندعابرایرافرصتوقتچهاردر
.رکفلشکروایمانسپاهشدنروروبههنگاموبارانباریدنهنگام،اذانقت

داابتاشپنهانیدعاهایدرکهاستکسیدعای،اجابتبهدعاهاتریننزدیک
.کندمیدعادیگرانبرای

رمعطراخودسپسودادمیصدقهچیزیابتداداشت،حاجتی(ع)باقرامامهرگاه
بهظهراذانهنگامدرگاهآنورفتمیمسجدبهوساختمی
.پرداختمیدعا

وتربیشکنندهدرخواستپاداشتاشودمیتأخیردعااجابتدربساچه(پسرم)
دانهندادتوبهراآنولی،ایخواستهراچیزیگاهی.شودترکاملآرزومندجزای

بهدعایتگاهیو،اندهدادتوبهجهانآنیاجهانایندرآنازبهتر(عوضدر)و
ندیتباهیمایة،شوددادهاگرکهایهکردطلبچیزیزیرا؛استنرسیدهاجابت

ورنجوباشدماندگاربرایتاشزیباییونیکیکهبخواهچیزیپس.بودخواهدتو
!برکنارتوازاشسختی

دعایمانهمبازاما،کنیممیرعایترادعاآدابمااینکهبااوقاتگاهیچرا
شود؟نمیمستجاب

.کنیداشارهمورددوبهدارد؟هاییهفایدچهکردندعا(1

کنامتحانراخودت
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.کنیدبیانرادعاآدابازموردچهار(2

شوند؟نمیبرآوردهفوریدعاهاازبرخیچرا،(ع)علیحضرتفرمایشبنابر(3

سؤال

نکرد...............اجازةتوبهکهخداوندی:فرمایدمیفرزندشبه(ع)علیحضرت(1
استدادهقرارتودستدرراخودهایگنجینه.....................حقیقتدر،استداده

بهراانسانکهاستفروزانیهمواره..................همانندکردندعا(2
.کندمیهدایتواقعیو...........................

مشکالتشتمام....................رااووکندمی.................آفریدگاربهکهکسی(3
......................درهموارهوداشتنخواهدزندگیدرغمیواضطرابهیچ،بیندمی

.کردخواهدزندگی

ازوگرداند................رادرآمدش،شودمستجابدعایشخواهدمیکسیاگر(4
.برودبیرونمردم.....................بارزیر

.استبزرگمشکالتوخطرهامخصوصتنهاکردندعا(5

بهانتونمینمازباجزکهاستجایگاهیمرتبهبلندخداوندنزد:(ع)صادقامام(6
.رسیدآن

.دعاهاستبهترینازپاکشخاندانوخداپیامبربرفرستادنصلوات(7

اوجزکهبخواهچیزهاییرحمتشهایگنجینهاز:فرمایدمی(ع)علیحضرت(8
؟ببریدنامرامواردآن،کندعطاتواندنمیکسی

؟برسداجابتبهزودترمادعاهایشودمیباعثچیزیچه(9

میبرقرارخودخدایباحالهمهدرراانسانارتباطکهدعاهاییازموردسه(10
.بنوسیدراسازند
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.بنویسیدرا«لَکُماَستَجِبادعونیرَبُّکُمُقالَو»شریفةآیةپیام(11

نبهتریموردکدامدروباشدمیکسیچهدعایاجابتبهدعاهاتریننزدیک(12
؟استشدهمعرفیدعا

:شماریدغنیمتکردندعابرایرافرصتوقتچهاردر(13
.........................و   ،  هنگام باریدن باران .............................  هنگام قرائت قرآن  ،   

نقلیهوسیلةبهشدنسوار-وضوهنگام(1

کفرلشکروایمانسپاهشدنروروبههنگام-اذانوقت(2

نقلیهوسیلةبهشدنسوار-اذانوقت(3

کفرلشکروایمانسپاهشدنروروبههنگام-وضوهنگام(4

ایهگنجینهکلیدخداوند،(ع)حسنامامبه(ع)علیحضرتنامةبهتوجهبا(14
.است........................همانکهاستدادهقرارانساناختیاردرراخود

دادنصدقه(4کردندعا(3گرفتنروزه(2خواندننماز(1

کردنبخششطلبخداونداز-گرداندپاکرادرآمدشکهکسی(1

خاندانوخداپیامبربرفرستادنصلوات-گرداندپاکرادرآمدشکهکسی(2
پاکش

طلبخداونداز-کنددعادیگرانبرایابتدااشپنهانیدعاهایدرکهکسی(3
کردنبخشش

برادنفرستصلوات-کنددعادیگرانبرایابتدااشپنهانیدعاهایدرکهکسی(4
پاکشخاندانوخداپیامبر
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احساسودانندمیخوداندوهوغمراخودخانوادهاعضایغصةوغمهمهمطمئناً
لمشکرفعبرایتالشیهیچازواستآمدهدردبهخودوجودازایپارهکهکنندمی

.کنندنمیدریغآنان
هکاحساسی،استارزشیباوشیریناحساس،خانوادهافرادبهنسبتاحساساین

خانوادهاعضایتکتکبهنسبتدلسوزیودلبستگینهایتدهندةنشان

؟؟؟انسانازخداخواستدر

«اِخوَةٌالمُؤمِنونَانَّمَا»
:ترجمه

.برادرندهمبامؤمنانحقیقتدر

جامعه اسالمی  : ششم فصل 
مسلمانانما
اسالمبرادریمقدمه

سنیوشیعه

14

نافکناتفرقه

درنیدیخواهرانوبرادرانهایگرفتاریومشکالتبرابردرمامسئولیتشمانظربه
چیست؟مسلمانکشورهایسایرنیزوخودکشور

فعالیت

اسالمدربرادری

مسلمان

یگانهخدایبهاعتقاد-1

قیامتروزبهاعتقاد-2

کریمقرآنو(ص)محمدحضرتبهاعتقاد-3
کعبهسویبهخواندننماز-4
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:مهمنـکـتـة

نداردمسلمانیدردخالتیهازبان،نژادها،جغرافیاییمرزهای

بگویندسخنکهزبانهربهوباشندکهکجاهردررامسلمانانهمةخداوند
تتفاووجغرافیاییمرزهایوداندمییکدیگرهمدردوشریکوخانوادهیکاعضای
.پندارندنمیآنهایکدلیبرایمانعیرانهازباونژادها

چیست؟دیگرمسلمانبرمسلمانحقّ

دوستنیزاوبرایداریدوستخودتبرایهرچه(1
نیزاوبرایپسندینمیخودتبرایهرچهوبداری

.نپسندی
.نینکخشمگینرااووباشیاشخوشنودیدنبالبه(2
رااودستتوزبانومالوجانبا(شدنیازهرگاه)(3

.کنییاری
.باشیاوراهنمایوآیینه(4
هرهبلباساز.........نباشیسیراب........نباشیسیر(5

.نباشیمند
.برویعیادتشبهشدمریضاگر(6
گویدبتوبهآنکهازپیش،داردنیازیکهدانستیاگر(7

.کنیاقدامنیازشرفعبرایخودت

فعالیت

دنیای،دهندانجامیکدیگربهنسبتراوظایفاینمسلماناناگرشمانظربه
شد؟خواهدچگونهمسلمانان
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اسالمیکشور57درمسلمانمیلیارد1/5ازبیش

مسلمانانمیانافروزیجنگوتفرقهایجاد

مارپرشهایرسانهوتبلیغاتیقدرتبااقوامومذاهبمیاناختالفاتبزرگنمایی
مسلمانانمیاناصلیمسئلةبهاختالفاتاینتبدیل

بامسلمانانمیانداخلیهایجنگاندختنراهبه،هاملتکاملجداییازپس
کیلتش،آنهامیانآَشکاروپنهانیصورتبهمهماتواسلحهتوزیع،هاملتتحریک

خوداهدافباجهتهموهمسوامااسالمیظواهروشعارباهاییگروهوهافرقه
رةچهارائةواهیهایبهانهباویرانگروفرسایشیهایجنگبهمسلمانانکردنوارد

ورحمتپیامبرسویبهجهانمردمروزافزونگرایشمانعکهاسالمازخشنوزشت
.شودمیاسالمدین

افکنانتفرقه

گراستعمارهایقدرت

؟دهدمینشانرامسلمانظاهراًهایگروهواقعیچهرةچیزیچه
اعالمنآحامیانواسرائیلیعنیمسلمانانواقعیدشمنعلیهنیزباریکحتیآنان

اعالماآنهباراخودپیمانیهمودوستیبارهاآنازفراترحتیبلکهاندنکردهجنگ
.اندکرده

قَدِنتُّمعَماوَدّواَخبالًایألونَکُمالدونِکُممِنبِطانَةًتَتَّخِذواالآمَنواالَّذینَاَیُّهَایا»
«اَکبَرُصُدورُهُمتُخفیما َواَفواهِهِممِنالبَغضاءُبَدَتِ

:ترجمه
هیچاز،آنهانکنیدانتخابرازهمخودتانغیراز،آوردیدایمانکهکسانیای

تزحمورنجدرشمادارنددوستآنهاکنندنمیکوتاهیشمابهنسبتفسادی
پنهاندلهایشاندرآنچهواستآشکارکالمشانوگفتارازدشمنیباشید

.استتربزرگ،دارندمی
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سنّیوشیعه

اندمشترکدینیاحکامواسالمیعقایدبیشتردر
دانندمیمسلمانراهمدیگر

شمارندمیمحترمهمبرایرامسلمانیکحقوقتمام

(ص)پیامبررحلتازپسخالفت:اصلینظراختالف

تقوایوعلموشایستگییادآوریبا
ینجانشعنوانبهرااوطالبابیبنعلی
امامتاراامامانونمودمعرفیخود

کردمعرفیدوازدهم

نتعییجانشینیخودشبرایپیامبر
جامعةادارةونظمحفظدلیلبهنکرد

مکانیدرمسلمانانازتعدادیاسالمی
خالفتبهراابوبکرسقیفهنامبه

کردندبیعتوبرگزیدند

سنّیوشیعه

اهانتدیگرگروهعقایدومقدّساتبهنداردحقگروهیهیچاسالمدیناساسبر
.بداندبیروناسالممحدودةازراآنهایاکند

فاتاختالبهکهاقدامیهرکهاستنماندهباقیتردیدیهیچدیگرامروز،دنیایدر
دشمنانبهخدمتدرواقع،بینجامدهمدیگرازمسلمانانمذهبیونژادیوقومی
.استعزیزاسالم

:مهمنـکـتـةچند

سرراسنّیوشیعهبینتفرقهندایکهدیدیدشماراهرکسی:رهبریمعظممقام
خودشچه،استدشمنمزدورفرداین،سنیچهوباشدشیعهچه،دهدمی

.نداندیاوبداند

.کنیدبیاناشدینیبرادرانبهنسبترامسلمانیکوظایفازموردچهار(1

کنامتحانراخودت

۸۳



راحلمچیست؟مسلماناناتحادبردنبینازبرایاسالمدشمنانبرنامةمهمترین(2
.دهیدتوضیحرابرنامهاین

.نفرمودتعیین..........................خودشبرایپیامبرکهمعتقدندسنّتاهل(2

،شودایجاداختالفآنهامیانشودمیتالشهموارهکهمسلمانانازگروهدو(3
.هستند.................................و..........................

خودیدینبرادرخشنودیدنبالبهبایدمسلمان(ع)صادقامامسخنانبهتوجهبا(4
.نکند.........................رااووباشد

سؤال

،بگویندسخنکهزبانهربهوباشندکهکجاهردررامسلمانانهمةخداوند(1
.داندمییکدیگرهمدردوشریکو.............................................

.اشدبنمیمسلمانانیکدلیبرایمانعینهازباونژادهاتفاوتوجغرافیاییمرزهای(6

.هستندمشترکهمبادینیاحکامواسالمیعقایدبیشتردرسنّتاهلوشیعیان(7

مسلمانانمیانراداخلیهایجنگهاملتتحریکبااولمرحلةدراستعمارگران(8
.اندازندمیراهبه

مختلف..........................واقواممیاناختالفاتپیوستهصورتبهاستعمارگران(5
.کنندمی................................رامسلمان

معظممقامبیاناتدر،دهدمیسرراسنّیوشیعهبینتفرقهندایکهکسی(9
؟استشدهنامیدهچهرهبری

؟بنویسیدرا(ص)پیامبراکرمرحلتازپسخالفتدربارةشیعیاناعتقاد(10

.کنیدترجمهرا«اِخوَةٌالمُؤمِنونَانَّمَا»شریفةآیة(11
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.......................بهدارداعتقادکهاستمسلمانکسیاسالمدیننظراز(12

کعبهسویبهخواندننماز(2قیامتروزویگانهخدای(1

مواردهمة(4کریمقرآنو(ص)محمدحضرت(3

«...دونِکُممِنبِطانَةًتَتَّخِذواالآمَنواالَّذینَاَیُّهَایا»شریفةآیةبهتوجهبا(13
؟استکردهتوصیفچگونهرااسالمدشمنانحکیمخداوند

،دارندمیپنهاندلهایشاندرآنچهواستآشکارکالمشانوگفتارازدشمنی(1
.استتربزرگ

.اندازندمیراهبهمسلمانانمیانراداخلیهایجنگهاملتتحریکبا(2

.کنندنمیکوتاهیمسلمانانبهنسبتفسادیهیچاز(3

3و1مورد(4

،ددارننظراختالفهمباآندربارةسنّتاهلوشیعیانکهموضوعیتریناصلی(14
؟استموردکدام

دینیاحکامواسالمیعقاید(1

یکدیگربهنسبتمسلمانانحقوق(4(ص)پیامبررحلتازپسخالفتمسئلة(3

اسالمدشمنانبامقابلهنحوة(2

؟باشدنمیصحیحافکنانتفرقهاقداماتدربارةموردکدام(15

مسلماناناصلیمسئلةبهآنتبدیلواختالفاتنماییبزرگ(1

اسالمیظواهروشعارهاباهاییگروهوهافرقهتشکیل(3

اسالمازخشنوزشتچهرةارائةبرایتالش(4

اسالمترویجبرایمسلمانانازگروهیازطرفداری(2
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مسلمانانما
آخرایستگاه

(النّاسحقّ–اهللحقّ–النّفسحقّ)گانهسهحقوق

15

النّفسحقّ

اهللحقّ

النّاسحقّ

کردناستراحت،خوردنغذا
کردنمطالعه،زدنمسواک

نیازمندانبهکردنکمک

دیگرانندادنآزار

نکردنظلمودیگرانحقرعایت

گانهسهحقوق

کنیدکاملدیگرمثالچندبارازیرجدولوکنیدتوجههانمونهبه(1
.

فعالیت

اهللحقّبهتوجهیبی

النّاسحقّبهتوجهیبی

النّفسحقّبهتوجهیبی

دگیرنمیروزهرمضانماهدردلیلبدونکهکسی
.

.زندمیتهمتدیگرانبهکهکسی

.ندکمیتلفبیهودهراوقتشوعمرکهکسی

خواندندوری کردن  از گناهان ، نماز 
،  امر به معروف کردن 
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النّاسحقّ

مادی

معنوی

مردممالیحقوقرعایت

مردمشخصیتواسرار،آبروحفظ

شودمیگفتهکسیدربارهغیرواقعیسخندروغبا(1:مثال

شودمیتخریبدیگرانپیشانسانیکچهرةغیبتبا(2
شودمیتحقیردیگراننزدفردیشخصیتدادنفحشبا(3

گاهیکهاستگستردهقدرآندیگرانحقوقدامنة
،ندباشداشتهتوجهخودشاناینکهبدونهاانساناوقات
روزدروبرندمیبینازرامردماززیادیعدةحقوق
رووبهرطلبکاراناززیادیبسیارجمعیتباناگهانقیامت

.شوندمی

:(ص)پیامبر
آلودهراعمومیهایگاهاستراحتوهاگاهتوقفکهکسیاستدورخدارحمتاز

.کندسدرامردمعبورراهکهکسیهمچنینوکند

:مهمجملة

کوشازیستمحیطحفظدرمسلمانانبهدینسفارش

عبادتالهیهاینعمتاینازحفاظتورشدبهکمک

فعالیت

واندتمیچگونه،ببردبینازرامردمهمةحقّدرختیکشکستنباکسیاگر(1
کند؟جبرانرابزرگحقّاین

مشاهدهجامعهافرادمیاندرکهالنّاسحقّبهتوجهیبیازدیگریهاینمونه(2
.نماییدبیان،کنیدمی
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ترعایراکسانیچهحقوقباید،یابدراهالهیبهشتبهدارددوستکهکسی(1
کند؟

عهجامدراتفاقیچه،کنندتوجهیبییکدیگرحقوقبهنسبتمردمهمةاگر(2
افتاد؟خواهد

کنامتحانراخودت

.کنیدبیان،دارندشمابرهاکالسیهمکهراحقوقیازنمونهسه(3

شمابر(…وخواهربرادر،مادر،پدر،)خانوادهافرادکهراحقوقیازنمونهسه(4
.کنیدبیان،دارند

سؤال

یتوجهبی...........................بهگیردنمیروزهرمضانماهدردلیلبدونکهکسی(1
.استکرده

و...................،آبروحفظبلکه؛نیستمردممالیحقوقدرفقطالنّاسحقّ(2
.استالنّاسحقّجزءنیزآنان..................................

استراحتگاهو................................کهکسیاستدورخدارحمتاز:(ص)پیامبر(3
.کندآلودهرا.........................های

حقوظایفاینبه،ندهیمآزاررادیگران،کنیمکمکنیازمندانبهموظفیمما(4
.شودمیگفتهالنّفس

.باشدمیعباداتردیفدرزیستمحیطازحفاظتورشدبهکمک(5

.تاسکردهتوجهیبیاهللحقّبهکندمیتلفبیهودهراوقتشوعمرکهکسی(6
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.دهیدتوضیحمثالذکرباراالنّفسحق(7

حقکدامشودمیجنگلازوسیعیبخشگرفتنآتشباعثتوجهیبیباکهکسی(8
؟باشدمیمسئولکسیچهبرابردرواستکردهضایعرا

قوقحازیککدامبیانگرسبزفضاهای،رودخانه،هاجنگلقبیلازعمومیاموال(9
؟باشدمیگانهسه

3و2مورد(4اهللحقّ(3النّفسحقّ(2النّاسحقّ(1

باشد؟می(اهللحقّ-النّفسحقّ-النّاسحقّ)ترتیببهزیرمواردازیککدام(10

گناهانازدوری-خواندننماز-آبروحفظ(1

آبروحفظ-زدنتهمت-عمومیاموالحفظ(2

معروفبهامر-زدنمسواک-عمرکردنتلف(3

گرفتنروزه-کردنرشدبرایتالش-نیازمندانبهکمک(4
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