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خداشناسی  : فصل اول 
بشناسمچگونهراتو

(ابیات)مقدمه

(ابیات)مقدمه

خداشناخت

درتفکر–آسمانیکتابدرتفکر)خداصفاتشناختهایراه
(خلقتکتاب

تسبیحوحمدپرسشیک

خداییوپاکیتوکهگویمتوذکرملکا
راهنماییتواَمکهرههمانبهجزنروم

پویمتوفضلازهمهجویمتودرگاههمه
سزاییتوحیدبهکهگویمتوتوحیدهمه

رحیمیتو،کریمیتو،عظیمیتو،حکیمیتو
ثناییسزاوارتو،فضلینمایندةتو

نیازیودردازبری،گدازیورنجازبری
خطاییوعیبازبری،امیدیوبیمازبری

نگنجیفهمدرتوکهگفتنتووصفنتوان
نیاییوهمدرتوکه،جستنتوشبهنتوان

باشیتووخلقنبُوَد،بودیتووخلقایننَبُد
فزایینهبکاهینه،بگردینهبجنبینه

یقینیوعلمیهمه،جاللیوعزّیهمه
سخاییوجودیهمه،سروریونوریهمه

فعالیت

.کنیدبیان،استشدهدادهنسبتخدابهشعرایندرکهراهاییصفت(1
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؟استنشدهاشارهآنبهشعرایندرکه،شناسیدمیخداازدیگریصفاتچه(2

خداشناخت

؟خداییچگونه
؟هاییویژگیچه

؟عالمچیزهمهبهآیا

؟کارهاییچهبهقادر

بهترچههرشناختبرایراهییافتن

هستیآفریدگاروخالق

کردهمشغولذهنهمیشه

حقیقیودقیقاطالعاتبامنبعینیازمند

خطاواشتباهازدوربهوصحیحشناختتا

ناممکنخداکاملشناختنامحدودخداومحدودانسانتوانایی

ممکنخداازمحدودیشناخت،خوددرکوتوانقدربه

«مَعِرفَتکَحَقَّعَرَفناکَما»:(ص)پیامبر
.نشناختیمراتو،توستمعرفتشایستةکهچنانآن

خداصفاتشناختهایراه

آسمانیکتابدرتفکر

ن
ری
هت
ب

راه
،

ف
صی
تو

ق
قی
د

و
ی
ب

نف
ص

خلقتکتابدرتفکر
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«یَخفیماوَالجَهرَیَعلَمُاِنَّه»
:ترجمه

.داندمیرانهانیوآشکارهراو
استآگاهچیزهمهبرخداوند

وبیندمیماهایچشمآنچه،گذردمیماقلبدرآنچه)
،انجهازایگوشهدردرختبرگافتادنفرو،کنیممینجوادیگرانگوشدرآنچه
(داردعلمآنبهخداآنکهمگرنیستپنهانیوآشکارچیزهیچ

«الوَدودُالغَفورُهُوَوَ»
:ترجمه

٭استبندگانشدوستداروآمرزندهبسیاراو
.استمهربانخداوند

ودخبررابندگانبرمهرورزی،استبرگرفتهدرراکسهمهوچیزهمهاومهربانی)
.استنامیدهبندگاندوستدارراخوداستکردهواجب

«الِعقابِشَدیدُاللّهَفَانَّاللّهَیُشاقِّمَنوَ»
:ترجمه

.کندمیعقوبتسختیبهخداوندکهبداندکنددشمنیخداباهرکهو
.استنیزکنندهمجازاتخداوند

،دارندنمیبردستسرکشیوگناهازوخیزندبرمیحقبامبارزهبهکهراکسانی)
(کندمیگرفتاردردناکعذابیبهومحرومخویشرحمتاز

«یَظِلمونَاَنفُسَهُمالنّاسَلکِنَّوَشَیئًاالنّاسَیَظِلمُالاللّهَانّ»
:ترجمه
.نندکمیستمخودبهکهمردمنداینبلکهکندنمیستمیهیچمردمبهخداوند
کندنمیظلمبندگانشبهخداوند

اریگرفتمسیردرراخودوکنندمیظلمخودبهخطاهایشانوگناهانباهاانسان)
(دهندمیقرارهالکتو
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«التَّوّابینَیُحِبُّاللّهَاِنَّ»
:ترجمه
.دارددوستراکنندگانتوبهخداوندهمانا

پذیرتوبهبسیارخداوند
میازبآغوشبا،کنندتوبهوشوندپشیمانخویشگناهازکهراکسانیخداوند)

راانکنندگتوبهوکندمیمعرفیپذیرتوبهبسیارخدایراخودکهچرا،پذیرد
(دارددوست

َعَلیکمهنِعَمتَلِـُیتِمَّولِیُطَهِّرَکُمیُریدُلِکنوحَرَجٍمِنعََلیکُملِیَجعَلَاللّهُیُریدُما»
«تَشکُرونَلـعلّکُم
:ترجمه
میبلکه،دهدقرارمشقتوسختیدرراشما(احکامشبا)خواهدنمیخداوند
رااورشکتا،نمایدتمامشمابررانعمتشوکندپاک(هاآلودگی)ازراشماخواهد

.آوریدجایبه
وسعادتبهراهنمایی)کندمیهدایتروانساناحکاموقوانینباخداوند

(گمراهیازجلوگیریوخوشبختی

همچونجهانهاویژگیوصفاتباآشنایی+خالقوجودبهبردنپی
گویندمیسخناوازعالماجزایتمامخداستسویبهرهنمونایجاده

خداقدرتوعلمآثاریافتندانشوعلم

هوشیارنظردرسبزدرختانبرگ

کردگارمعرفتاستدفتریورقشهر
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واردکههستیمخردسالطفلیهمچونهانانساما»
تازمینازآندیوارهایهمةکهشودمیبزرگایکتابخانه
.ستاشدهپوشیدهگوناگونهایزبانبههاییکتابباسقف
...باشدنوشتهراهاکتابآنکسیبایدکهداندمیکودک
نظمی،بیندمیهاکتابترتیبدرمشخصطرحیکودک

یحسباتواندمیولی،کندنمیدرکراآناوکهاسرارآمیز
همانندکودکاینوضعیتمننظربه.بزندحدسمبهم

«...خداستبرابردرانسانعقلوضعیت

میهاآنطریقازواندالهیهاینشانهوآیات،جهانموجوداتومخلوقاتاگر
،ینیمبمیمخلوقاتدرکهراصفتیهرتوانمیآیا،بردپیخالقشانصفاتبهتوان
؟دهیمنسبتمتعالخداوندبه

؟دانستمکانوزمانبهمحدودوجسمدارایراخداوندتوانمیآیا،مثالبرای

پرسشیک

خداستازمخلوقاتکمالوخوبیهر

کماالتوهاخوبیهمةسرچشمةخداوند
نیستمحدودومخلوقخداوند

(...ظلم،جهل:مثل)نیستخدادرمحدودیتومخلوقیتازکهصفاتی

تسبیحوحمد

«حمد»

العالَمینَرَبِّللّهاَلحَمدُ

ستایش

خداستبرایستایشهر«الحمدهلل»

دانستنمنزهوپاک«تسبیح»
استمنزه،نقصیوعیبهرازخداوند«اهللسبحان»

بحَمدِه َوالعَظیمِرِبّیَسُبحانَ

للّهِالحَمدُوَاللّهِسُبحانَ

حمد

حمد-تسبیح

حمد-تسبیح
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توضیحاختصاربهکدامهردربارةوببریدنامراخداوندصفاتشناختهایراه(1
.دهید

؟معناستچهبهخداوندتسبیحوحمد(2

کنامتحانراخودت

سؤال

.کنیدترجمهرا«الوَدودُالغَفورُهُوَوَ»شریفةآیة(1

لُیتمَّ وکُملیُطَهِّرَیُریدُولکِنحَرَجٍمِنَعَلیکُملیَجعَلَاللّهُیُریدُما»شریفةآیةپیام(2
.بنویسیدرا«تشَکرُونَلعَلکَّمُعلَیَکمُونعمَتَه

.کنندمیظلمخودبه........................................................باهاانسان(3

ومعلآثارگذشتهازبیشتر،یابدمیافزایشما...........................کهمیزانهربه(5
.یابیمدرمیجهاندرراخداوندقدرت

.اوستخودسخنبهمراجعه،...............................................برایراهبهترین(4

.باشداودر............................................کهاستستایشقابلچیزیوکسی(6

.هیمدنسبتخداوندبه،بینیممیمخلوقاتدرکهراصفتیهرتوانیممی(7

.استکردهواجبخودبررابندگانبرمهرورزیخداوند(8

.ابدیدستخداوندازکاملشناختیبهتواندمی،خوددرکوتوانقدربهانسان(9

؟بشناسدکاملراخداوندتواندنمیانسانچرا(10

نمیربدستسرکشیوگناهازوخیزندبرمیحقبامبارزهبهکهراکسانیخداوند(11
؟کندمیمجازاتچگونهرادارند
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.دهیدتوضیحراخلقتکتابدرتفکر،خداوندصفاتشناختهایراهاز(12

؟بدهیمنسبتخدابهتوانیممیرازیرصفاتازدستهکدام(13

آگاهی-مهربانی-نیازودرد(1

دهندهروزی-گدازورنج-سخاوجود(2
یکتایی-ابدیوازلی-عادل(3

زمانومکانبهمحدود-داشتنشبیه-جاللوعزت(4

بهارعبارتکدام«استمنّزه،عیبیونقصهرازخداوند»بگوییمبخواهیماگر(14
آناز................پسخداستازجهانهایزیباییوهاخوبیهمةچونوبریممیکار

.خداست

واقعیحمد-الحمدهلل(2حقیقیتسبیح-اهللسبحان(1

واقعیحمد-اهللسبحان(4 حقیقیتسبیح-الحمدهلل(3

؟دارداشارهموردکدامبه«یَخفیماوَالجَهرَیَعلَمُاِنَّه»شریفةآیة(15

.هستنیزکنندهمجازاتخداوند(2

.کندمیمعرفیپذیرتوبهبسیارراخودخداوند(3

.استبرگرفتهدرراکسهمهوچیزهمهخداوندمهربانی(4

.استآگاهچیزهمهبرخداوند(1
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شناخت

چراغ

ایمانعمل

مشوق
انگیزهمحرک

ایمانحقیقت

ایمانپناهدر
ایمانحقیقت

(هدفیبیوسردرگمیازرهایی-آرامش)ایمانآثار

خدابهایمانتقویتودستیابیهایراه

هایانساندادنقرارالگو-…ونیککارهایانجام–خداذکرویاد)
...)

مؤمنانسانهاینشانه

؟چیستایمان
آنبهعملشوقکهباوریاستحقیقتیاموضوعیکبهکاملقلبیباورواعتماد
.کندمیایجادانساندرراحقیقت

«ناپذیرندجداییدوستدووهمراهبرادردوعملوایمان»:فرمودند(ع)علیامام
هاآنبهعملهادانستهبهایمان
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1

2

1

2

3

ودستیابیهایراه
خدابهایمانتقویت

خداوندذکرویاد

ایمانآثار

ایمان
ونیککارهایانجام
گناهانازدوری

انساندادنقرارالگو
مؤمنهای

آرامش

سردرگمیازرهایی
هدفیبیو

ایمان

خوددروندرشگرفتحولی،شودپدیدارماقلبدرایمانهایجوانهکههنگامی
راداخبهایمانآثارگاهآن.ایمیافتهدوبارهتولدی،گوییکهکردخواهیماحساس

.کردخواهیممشاهدهخودزندگیجایجایدر

ایمانآثار

:آرامش-1
روحیآرامشخدابهایمانمهمتاثیراتاز

.گیردنمیآرام،اونامویادباجزکهایگونهبهجانودلآفرینش؟چرا

«القُلوبُتَطمَئِنُّاللّهِبِذِکرِاَالاهللِبِـذِکرِقلوبُهُمتَطمَئِنُّوَآمَنواالَّذینَ»
:ترجمه
اهآگ.گیردمیآرامخدایادباهایشاندلوآوردندایمانکههستندکسانیآنها

.گیردمیآرامخدایادباتنهالهادکهباشید
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بیهودگیاحساس،هدفبیانسانزندگیبهمعنادهنده،هدف

ایمانبا ایمانبی

خداستبهاعتقادازبرخاستههدف
کمکبا،دارههدفچیزهمهمعتقده

کشفراهدفبایدالهیفرستادگان
.کوشیدآنبهرسیدنبرایوکرده

گاههیچ

احساس
پوچی

کنهنمی

خدا
خلقتشاز

هدفی

داشته

دنیاروزچند

معنابی
ساختههدفی

مشغولهآنبه

ولپبهرسیدنشونهدفتنهابرخی
مشغولایدسته،شهرتومقامو

گروهیشهواتدرغرقودنیالذت
لباس،ماشینبافخرفروشی

:هدفیبیوسردرگمیازرهایی-2

«تُرجَعونَالالَینانَّکُماَوَعَبَثًاخَلَقناکُمنَّمااَاَفَحَسِبتُم»
:ترجمه

وید؟شنمیبازگرداندهماسویبهوآفریدیمبیهودهراراشماماکهکردیدگمانآیا

راخدابهایمانآثارازدیگریکیآنمعنایبهتوجهباوبخوانیدرازیرآیة
.کنیدبیان

الَیِههِمیَهدیوفَْضلٍومِنهُرَحمَهٍفیفََسیُدخِلُهُمبهاعتََصمواوَباللِّهآَمنواالَّذینَفَاَمَّا»
«مُستَقیمًاصِراطًا
زودیبه،جستندتمسکاوبهوآوردندایمانخدابهکهکسانیاماو:ترجمه

راهبه،خودسویبهراآنانوکردخواهدواردخودفضلورحمتدرراآنان(خدا)
.کندمیهدایت،راست

فعالیت
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داخبهایمانتقویتودستیابیهایراه

ادَتهُمزآیاتُهعََلیِهمتُـلِیَتاذاوَقُلوبُهموَجِلَتاللّهُُذکِرَاِذاالَّذینالمُؤمنونَانَّمَا»
«ایمانًا

:ترجمه
بیماز)هایشاندل،شودمیخدایادوقتیکههستندکسانیفقطمؤمنان
آنهابرخداآیاتچونواستترسان(اودستوراتانجامدرکوتاهیونافرمانی
.گرددافزونایمانشانشودتالوت

:خداوندذکرویاد-1
ایمانتقویتوارتباطافزایشهالحظههمةدرماخاطردرخداحضور

قرآنبهسپردنگوشقرآنقرائتگانهپنجنمازهای
(ایمانافزایشعواملاز)(دلدرایمانتقویت)(زندهخدایاد)

:گناهانازدوریونیککارهایانجام-2

عملایمان

رابطة
دوسویه

نیکی

گناه

ایمانشدنقوی

عمانخوداندازةبهدلصفحهبرغباری
ایماننوررسیدن

:(ع)صادقامام
«استگناهانازدوری،کندمیپایداردلدرراایمانآنچه»

:(ع)علیامام
«شودمیایمانرفتنبینازموجب،هوسرانهایانسانبانشینیهم»

:مؤمنهایانساندادنقرارالگو-3
ازیپیرو+زندگیمسیردرآنانقراردادنسرمشق+آنانزندگیدرتفکرومطالعه

آنانرفتارواخالقازگرفتنالگو+آنانزندگیرسموراه

ایمانافزایش
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:کنیدتوجهآیاتترجمهبه
کهآنگاه؛زندمیمثالرافرعونهمسر،آوردندایمانکهکسانیبرایخداوندو»

عملوفرعونازمراوکنبنابهشتدرایخانهبرایمخودتنزد،پروردگارا:گفت
همان؛استزدهمثالراعمراندخترمریمهمچنین.بدهنجاتستمکارمردمواو

«...داشتنگاهپاکدامنراخودکهکسی
ارآنانخداوندکهداشتوجودآسیهومریمحضرتدرهاییویژگیچهشمانظربه
؟کندمیمعرفیالگوعنوانبه

فعالیت

مؤمنونسورهابتداییآیاتدرمومنهایانسانهایویژگیتوصیف
:کههاآنشدندرستگارمؤمنانتردیدبی

آورندمیجابهخداوندبرابردرفروتنیوخشوعبارانمازشان
.کنندمیدوریفایدهبیولغوکارهایاز

.پردازندمیرامالشانزکات
...،کنندمیحفظعفتیبیوگناهبهشدنآلودهازراخوددامان

.کنندمیوفاخودعهدبهوامانتدارند
کنندمیمراقبتنمازشانموقعبهانجامبر

....ماندخواهندجاودانهآندرواندبهشتوارث

کنامتحانراخودت

انجامراکارهاآناما؛آگاهیمکارهابرخیخوبیازاینکهباچرادهیدتوضیح(1
دهیم؟نمی

.بنویسیدراخدابهایمانتقویتهایراهازمورددو(2

برخوردارروحیآرامشازمؤمنهایانسانشودمیباعثکهدلیلیترینمهم(3
چیست؟،باشند
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سؤال

«القُلوبُ نُّتَطمَئاللِّهبِذِکراَالاللِّهبِذکِرقُلوبُهُمتَطِمئنُّوَآمَنواالَّذینَ »شریفةآیة(1
.کنیدترجمهرا

آنهابه....................،باشدداشته...................خویشهایدانستهبهکسیاگر(2
.آمدخواهدآنهمراهبهنیز

تمامدر...................................................،گانهپنجنمازهایهایحکمتازیکی(3
.استروزشبانهطول

بینازموجب....................هایانسانبانشینیهم:فرمایدمی(ع)علیامام(4
.شودمی........................رفتن

...................................ازبرخاسته،مؤمنهایانسانزندگیهدف(5

.استعملسمتبهرفتنبرایمامحرکومشوقشناختوعلم(6
ومؤمنهایانسانزندگیدرتفکرومطالعه،ایمانتقویتهایراهازیکی(7

.استزندگیمسیردرآنهادادنقرارسرمشق

گیبیهوداحساس،باشدنداشتهارزشمندیوواالهدف،خودزندگیدرکهکسی(8
.کندمی

.ببریدنامراخدابهایمانآثارازمورددو(10

؟کندمیپایداردلدرراایمانچیزیچه(ع)صادقامامفرمایشبهتوجهبا(11

.کنیدتعریفراایمان(9

و...............ناپذیرجداییدوستدووهمراهبرادردو(ع)علیحضرتکالمدر(12
.باشدمی..................

هدفوعلم(4عملوایمان(3آرامشوهدف(2ایمانوعلم(1
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؟باشدمینادرستموردکدام(13

.استکافیآنبهعملبرایموضوعیکازآگاهیوشناخت(1

.دهدمینشانراراهکهاستچراغیمانندشناختوعلم(2

.کندمیتقویترادیگریکدامهرواستدوسویهرابطةعملوایمانمیان(3

.شدخواهدعملبهمنجربرسدایمانمرحلةبهشناختاگر(4

مورددامکبا«تُرجَعونَالاَلینانَّکُماَوَ َعَبثًاَخلَقناکُمنَّمااَ افَحسِبتُم»شریفةآیة(14
؟داردارتباط

مؤمنهایانساندادنقرارالگو(2
خداوندذکرویاد(1

گناهانازدوریونیککارهایانجام(3
هدفیبیوسردرگمیازرهایی(4
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شودمیساختهمارفتارواخالقواعتقاداتبا،ماشخصیتساختمان

تهساخممکنشکلبهترینبهاینکهبرای
هستیممناسبالگوینیازمند،شود

راهنما شناسی:فصل دوم 
الهیراهنمایان

داخراهدرپایداریواستقامت-خداوندامربرابردرتسلیم
خرافاتوباطلعقایدبامبارزه

پیامبرانهایویژگی

3
خرافاتوباطلعقایدبامبارزه

2 پایداریواستقامت
خداراهدر

برابردرتسلیم 1
خداوندامر

پیامبرانهایویژگی

پیامبرانهایویژگی
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ندکمیسعیمعموالً،کندمأمورکاریانجامبرایراشخصیخواهدمیکسیوقتی
صورتهب،دهدمیکهدستوراتیبهو،باشداومطیعکامالًکهکندانتخابرافردی
.ودشمیتضمین،کاردقیقوکاملانجامکهاستصورتایندر.کندعملکامل
آورپیامعنوانبهراکسانی،هانانساهدایتبزرگامردرحکیمخداوندقطعاً
.باشندتسلیمومطیعدستوراتشبرابردرکهکندمیانتخابخود

خداوندامربرابردرتسلیم-1

مکهسرزمیندرکوچکفرزندوزنسکونت

کردعملخدادستوربهخاطراطمینانباابراهیم

اسرائیلبنیآزادیدرخواستوفرعوننزدرفتن

وییکتاپرستبهدعوتوفرعونقصربهشدنوارد
اسرائیلبنیآزادیخواستار

زندگیدرزیادهایسختیومشکالت

خداخواستتسلیمومشکالتتمامیبرابردرصبر

(ع)ابراهیمبودنتسلیم

(ع)ابراهیمبهدستورخدا

(ع)موسیبهخدادستور

(ع)موسیبودنتسلیم

(ع)ایوبامتحانبرایخداخواست

(ع)ایوببودنتسلیم

خداراهدرپایداریواستقامت-2

متعددمشکالتازنجات
ابدیرستگاری

هایلذتبهخوشدل
نابودی،دنیازودگذر
اینباخودابدیزندگی
دینپذیرشباکهتصور
تهافمیخطربهآنهادنیای

دروغگو

رصبفراوانمشکالتوجودبا
خداراهدراستقامتو

لحظهتوانتمامبادادنادامه
نشدنسستای
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قومشبرابردر(ع)نوح

ایماناندکتعداد/یکتاپرستیبهدعوتسال950

قتلبهتهدید،مسخره،اذیتوآزاربارها

خدادستوربهکشتیساخت

دانستمیوداشتایمانخدابه(ع)نوح

کرداستقامت،حقالهیوعدة

نمرودوآزربرابردر(ع)ابراهیم

پرستیبتترکویکتاپرستیبهآزردعوت

کردندورخودازوسخنانباشدنآزرده

چالشبهویکتاپرستیبهنمروددعوت

شجاعتومحکمهایاستداللبااوکشیدن

وایمانکهداشتنداطمینانآنانکهبوداینازناشی،پیامبرانفراوانپایداری
.استالهیبزرگهایوعدهبهیافتندستکلید،استقامت

َفریقًاوَمکَذَّبتُفََفریقًااسَتکبَرتُماَنفُسُکُمُتَهوىالبِماَرسول  جاءَکُماََفکُلَّما»
«تَقتُلونَ
:ترجمه

نبودماشدلخواهکهشماآوردبرایراچیزىپیامبرىهرگاه(کهنبوداینگونه)آیا
ید؟کشتراگروهىوکردیدانکاررا(پیامبراناز)گروهىپس،کردیدسرکشى

نواتَحزَالوَاتَخافواَلّاالَمالِئکَهُعََلیهِمَُتَتنَزَّلُاستَقامواثمَّاللّهُرَبُّنَاقالواالَّذینَاِنَّ»
«توعَدونَکُنتُمالَّتیبالجَنَّةِاَبشِرواوَ

:ترجمه
،ماندندپایدار(راهایندر)سپساستاللّهماپروردگار:گفتندکهآنان

وعدهکهىبهشتبهومباشیدغمگینونترسیدکهشوندمىنازلآنانبرفرشتگان
.شویدشاد،شدیدمیداده
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زمانمردمازبرخی

(ع)ابراهیمحضرت

زماناسرائیلبنی

(ع)موسیحضرت

زمانمردم

(ص)پیامبر

:دیگرباطلعقیدةونداشتندایکنندهقانعپاسخمخالفان
آورندمیبدشانسیپیامبران
.استخودتانکارهاینتیجةآیدمیشماسربالییاگر:پیامبرانپاسخ

خرافاتوباطلعقایدبامبارزه-3

:گفتندمی،افتادمیبرایشانبدیاتفاقوقتیاسرائیلبنیقوم
آوردمیبدشانسیمابرایموسی
واستخودتاناعمالدلیلبه،آیدمیشماسربرکهبالهاییاین:خداپاسخ

.نداردپیامبرباارتباطی

خداطرفازدانستندمیخرافهوباطلراآنهاونداشتنداعتقاداموراینبهپیامبران
عتبرمخدانزدونداردخدادستوراتدرریشهکهاعتقادیهربابودندیافتهمأموریت
هاندیشبهرامشرکان،محکمدالیلآوردنباالهیرسوالن.کنندمبارزه،نیست
زا،خرافاتازپیرویجایبهخواستندکهمیازآنهاوکردندمیدعوتتفکروورزی

.کننداطاعتخداونددستورات

13
بهمردمبرخیمراجعه
:مثلفریبکارافرادی

الرمّ،بینکفگیرفال

هایخانوادهشدنپاشیدههماز
واموالرفتندستازیافراوان

آبرویشان

:مهمنکتة

میشهزیادخرافاتبهمیل

بشهکمخدابهایماناگر
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:مهمنکتة
ازپیرویدرمشکالتحلکلیدکنهمیدرکبشهتقویتخدابهایماناگر

اودستوراتوخدا

اَبَتِیااَشیئًَعنکالیُغنیویُبصِرُ الوَیَسمَعُالماتَعبُدُلِمَاَبَتِیابیهِلِاَقالَاِذ»
«سَوِیًّاصِراطًااَهدِکَفَاتَّبِعنییَأِتِکَلَمماالِعلمِمِنَجاءَنیقَداِنّی

:ترجمه
ودشنومىنهکهپرستىمىچیزىچرا!عمواى:گفتخودعمویبهکههنگامی

مدهآمنبراىدانشى!عمواى!؟کندمىحلّتوازرامشکلىهیچنهو،بیندمىنه
!کنمتهدایراستراهبهراتوتا،کنپیروىمنازبنابرایناستنیامدهتوبراىکه

.کنیدبیانراخداونددستوراتبرابردرالهیپیامبرانتسلیمازنمونهیک(1

کردند؟میفراوانیاستقامتخداونددستوراتانجامراهدرالهیپیامبرانچرا(2

.ببریدنامراپیامبرانمهمهایویژگیازموردسه(3

کنامتحانراخودت

کَذَّبتُمیقًافَفَراسَتکَبرتُماَنفُسُکُمُتَهوىالبِماَرسول جاءَکُماََفُکلَّما»شریفةآیة(1
؟کندمیتوصیفپیامبرانباراافرادازگروهکدامرفتار«تَقتُلونَفَریقًاوَ

سؤال
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شودمیساختهما.........و.........واعتقاداتباماشخصیتساختمان(2

عالوه بر دعوت فرعون به یکتاپرستی ،  خواستار ( ع)حضرت موسی (  3
.شد ........................... 

...........و.......خداراهدرفراوانمشکالتوجودباالهیپیامبران(4
.کردندمی

.پرستیدندمیراماهوخورشیدوستاره..........حضرتزمانمردمازبرخی(5

.تاسنبودهپیامبرانزمانبهمنحصرخرافیوباطلعقاید(6

.دکردعوتیکتاپرستیبهسالپنجاهوسیصدراخودزمانمردم(ع)نوححضرت(7

.کندمیحفظبالوخطرازراانسان،رنگایفیروزهمهرة(8

؟چیستپیامبراندادنقرارسرمشقالزمة(9

توضیحمثالذکرباراخداوندامربرابردر(ع)ابراهیمحضرتبودنتسلیم(10
دهید

چهردآومیبدشانسیمابرایموسیگفتندمیکهاسرائیلبنیجوابدرخداوند(11
فرمود؟

.یابدمیافزایش.........................،شودرنگکمانساندر........................اگر(12

خرافاتبهمیل-پیامبرانبهاعتقاد(2خرافاتبهمیل-خدابهایمان(1
یپرستبتبهمیل-پیامبرانبهاعتقاد(4 پرستیبتبهمیل-خدابهایمان(3

خداوندامربرابردرتسلیم(2خرافاتوباطلعقایدبامبارزه(1

خداراهدرپایداریواستقامت(4 عدالتبرقراریبرایتالش(3

کدامبه«هُالمَالِئکََعَلیهِمُتَتََنزَّلُاستَقامواثمَّاللّهُرَبُّنَاقالواالَّذینَاِنَّ»شریفةآیة(13
؟دارداشارهپیامبرانهایویژگیازیک
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.دهندرواجراخرافاتوباطلعقاید(2.برسانندقتلبهراپیامبرانمردم(1

.نیفتدخطربهدنیایشان(4 .نشوندپیامبرانپیرومردم(3

.......تانامیدندمیدروغگوراآنان،پیامبرانمقابلدرسرکشیباگروهی(14

جواهراتوطالازایگوساله(2ماهوخورشیدوستاره(1

آسمانیاجراموفرشتگان(4
چوبیوسنگیهایبت(3

؟کردندمیطوافچیزیچهدور،(ع)موسیحضرتزماندراسرائیلبنی(15

پنهانخورشید
(ع)زمانامامظهور

ایشانقیاموزمانامامدربارةسواالتیبهپاسخ
گذاراثرایعقیده

حقیقیمنتظران

(ع)زمانامامظهور
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اینباوآوردهوجودبهراجهانیعدلحکومتایشان(ع)مهدیحضرتظهورازپس
.سازدمیبرآوردهرامؤمنانوپیامبرانتمامیآرزویکار

در؛منخاندانازمردی،مهدیبهبادبشارتراشما»:فرمودند(ص)پیامبر
کهانهمچنرازمینوکندمیقیام،هستندتزلزلواختالفگرفتارمردمکهروزگاری

«.سازدمیآکنده،دادوعدلازاستشدهپرستموجوراز

گذاراثرایعقیده

مسیحیتویهود

بهاعتقاد
منجیظهور

سنتاهل
اوقیاموپیامبرفرزندانازیکیظهور
عدالتبرقراریبرای

تشیعاهل
زایکی(ع)مهدیظهوروقیامبهاعتقاد

شیعیانعقایداثرگذارترین

اشتیاقوشورسراسروروشنایآیندهبهامید

تالشوحرکتوایستادگیبرایعظیمنیرویی

آسمانیبزرگبخشنجاتبهاعتقاد

مسلمانان

است؟کردهعمرقرن12بهنزدیکچگونه(ع)مهدیحضرت(1

علمیقرآن
قدرت
خدا

طوالنیعمر
تنیسناممکن

عنکبوت14
(سال950)نوح

مسائلمراعات
ایتغذیهوبهداشتی

گلازآدمآفرینش
ابراهیمبرآتشسردشدن

پیروانوموسیبراینیلازراه
دشمنانازعیسینجات

خودنزدداشتننگهزندهو

طوالنیعمر
تنیسناممکن

سپس،گرداندمیطوالنیغیبتشدوراندررااوعمرخداوند»:(ع)حسنامام
تاسازدمیآشکارسالچهلازکمترجوانیچهرةدررااواشخداییقدرتبه

«.تواناستکاریبرهرخداوندکهدریابندمردم
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کند؟میقیامزمانیچه(الشریففرجهتعالیاهللعجل)مهدیحضرت(2
هر،شکنبدووسازدمشخصراحضرتآنقیامدقیقزمانتواندنمیکسهیچ
کردخواهدظهورایشان،شودفراهمشرایطکهزمان

امامقیامباهمراهیبرایجهانمردمآمادگی

.بایستندامامنهایآرماواهدافراهدرجانپایتاکهباوفایییاران
(ضروریحضورشانکهیارهزارهزاران+ویژهیارنفر313)
2

1
شرایط
ظهور

کندادعایا،معینراوقتیزمانامامآمدنبرایکسهر»:(ع)بیتاهلاحادیث
«.گوستدروغ،کندمیمالقاتراایشان

اینیاآ؛شوندمیکشتهمردمبیشتر،کندقیامزماناماموقتیگویندمیبرخی(3
است؟درستمطلب

زمانامامظهورازپیش زمانامامظهوروقیام

تقدرمنافعمخالفکُشتن
زورگوحاکمانوها

خونریزیوظلم

فراگرفتهراجهان

قیامازامامهدف
عدالتگسترش

مهربانیو

نتیجه

ظالمانشکست
زورگویان

جنگخونریزیپایان
همیشگیهای

روزویابدمیپایانجهان،زمانامامپیروزیوظالمحاکمانشکستازبعدآیا(4
رسد؟میفراقیامت

:استاینبرایامامقیام
.گیردقرارجویانعدالتونیکوکاراندستدرمردمسرنوشت-1

.برسندآرامشوخوشبختیبههاسالازپسجهانمردم-2

:خوانیممیاحادیثدر

.داشتخواهدادامههاسال (ع)زمانامامحکومت

.کردخواهندادارهراجهانزمانامامازپسصالحانحکومت
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بینندمیراامامظهور

الشریففرجهتعالیاهللّ عجلزمانامامیارانازیکیهممااستممکنآیا(5
باشیم؟

یاران

بینندنمیراامامظهورزمانامام

اندیاراننزدیکترینوبهترینکههاانسانبهترینازنفر313(1

کنندمییاریراحضرتآننیزدیگرافرادازشماریبیتعداد(2

کارزاگشاییگره،گناهانازدوری،دینیواجباتانجامباکهکسانی
شوندمیزمانامامخوشحالیباعثنیکاخالقوگرفتاران

نیستظهورمختصّخدادینیاری=زمانامامیاری

رایزچهمهوکندقیاممهدیامامتابنشینیموبگذاریمدسترویدستکههمینآیا
بدانیم؟ایشانمنتظرراخودتوانیممی،کنددرست

ایامهبرنهیچاوازپذیراییبرایولی؛استراهدربزرگیمهمانداندمیکهکسیآیا
هستم؟اومنتظرمنبگویدتواندمی،ندارد

.است(مهدیحضرتظهور)انتظارمنامتکارهایبهتریناز:(ص)پیامبر

ازیشبحتماً،کردیمپیداایشانقیاموزمانامامبهنسبتکهبیشتریشناختبا
هستیمایشانیاریوحضرتآنظهورانتظاردرگذشته

حقیقیمنتظر

:واقعیمنتظرانوظایفدربارة(ع)رضاامام
ترویج،داریهمسایه،رفتاریخوش،بودنصبور:استچیزچندبهفرجانتظار
ابمهربانیوخیرخواهی،روییگشاده،دیگراناذیتوآزارازخودداری،نیککارهای
مؤمنان
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.کنیدتوصیفرازمانامامظهورازبعداتفاقات،کوتاهجملةچنددر(1

950فقطوداشتطوالنیعمری(ع)نوححضرتکهدهدمیخبرکریمقرآن(2
توانمیاینتیجهچهخبرایناز.کردمیدعوتخداسویبهراخودقومسال

گرفت؟

.بنویسیدرازمانامامواقعیمنتظرانویژگیسه(ع)رضاامامسخنبهتوجهبا(3

.را بنویسید (  ع)دو شرط مهم از شرایط ظهور حضرت مهدی ( 4

کنامتحانراخودت

سؤال

..گرفتارمردمکهروزگاریدر؛منخاندانازمردی،مهدیبهبادبشارتراشما(1
ستموجورازکههمچنانرازمینوکندمیقیام،هستند............و.......
.سازدمیآکنده،......و.......ازاستشدهپر

......راایشانکندادعایا،...............زمانامامآمدنبرایکسهر(3
....

.گوستدروغ،کندمی

.است..........امری(ع)زمانامامعمربودنطوالنی(2

و............دستدرمردمسرنوشتکهاستاینبرای(ع)زمانامامقیام(4
.گیردقرار.......................

.استغیرممکن،انسانبرایطوالنیعمرداشتن(7

.نیستظهوردورانمختصّکاراینوخدادینیارییعنیزمانامامیاری(5
.اردداختصاصشیعیانبهتنها،منجیظهوربهاعتقاد(6
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میپایانبهجهانبالفاصله،زمانامامپیروزیوظالمحاکمانشکستازبعد(8
.رسد

تشویقتالشوحرکتوایستادگیبهراشیعیان،تاریخطولدرکهعظیمنیرویی(9
.بنویسیدرااستکرده

؟باشدبرخوردارطوالنیعمرازتواندمیکسیچهعلمینظراز(10

؟باشیم(عج)زمانامامیارانازیکیتوانیممیهممااکنونآیا(11

نفر114(4نفرهزارهزاران(3نفر950(2نفر313(1

؟هستندنفرچندظهورهنگامدر(ع)زمانامامیارانتریننزدیکوبهترین(12

عدالتبرقراریبرایقیام(2خداراهدرجهاد(1

(ع)مهدیحضرتظهورانتظار(4 رفتاریخوشوبودنصبور(3

.است................منامتکارهایبهتریناز:فرمود(ص)پیامبر(13

باشد؟مینادرستموردکدام(ع)مهدیحضرترهبریوظهوردورانباارتباطدر(14
وزورگوظالمانههایحکومتازخبریواستگرفتهفراراجهانسراسرعدالت(1

.نیست
.استبربستهرختجامعهمیانازاندوزیثروتوطمعوحرص(2

.گرسنگینهوهستخشکسالینه؛باردمیبرکتزمینوآسماناز(4

میدرازیدستدیگرانحقوقبهوظالمانشودمیشلوغهانزنداوهاهدادگا(3
.کنند

.برسدآرامشوخوشبختیبهجهانکهزمانی(1

.یابدپایانهاخونریزیوهاجنگکههنگامی(2

.کردخواهدظهورایشان،شودفراهمشرایطکهزمانهر(4

.اندکردهمشخصمعصومامامانوپیامبرکهمعینوقتیدر(3

؟کردخواهدظهورزمانیچه(ع)زمانامام(15
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(   به شدت تحت فشار ،گرفتن فرصت اقدام  ،  شهادت )  حاکمان ظالم  

در جوانی11و   10،  9شهادت  

ر به دلیل ترس از حاکمان و دل بستن به دنیای زودگذر ،  وظایف خود را د)  مردم 
(حمایت و پیروی از امامان انجام نمی دادند 

در چنین موقعیتی بود که امام مهدی که آخرین امام مسلمانان است ، به دستور
رک خداوند از نظرها پنهان شد تا در زمان و موقعیتی مناسب که جامعه شایستگی د

.حضور ایشان را داشته باشد  ،  ظهور کند 

علت غیبت 

غیبتدوراندررهبری
غیبتعصرهدایتگرانغیبتعلت

قرنبیدارگر

رند  در غیبت به سر می ب( عج )با توجه به اینکه بیش از هزار سال است که امام زمان 
بری ، آیا می توانیم بگوییم که انسان ها در تمام این مدت هیچ نیازی به هدایت و ره

نداشته اند؟
تکلیف مردم در این زمان ، که دوران غیبت نامیده می شود ، چیست؟

فعالیت 
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ر ای فرزند رسول خدا  ، دو نفر از دوستان ما بر سر مسئله ای با یکدیگ
ر اختالف پیدا کرده اند ؛ آیا آنها می توانند برای حل مشکلشان نزد ه

حاکم یا پادشاهی بروند؟

و بی حاکمان ظالم)خیر ، کسی که به این گونه حاکمان 
د مراجعه کند و با حکم آنان چیزی به دست آور( دین 

، در حقیقت به طاغوت مراجعه کرده و خداوند در 
قرآن کریم مردم را از مراجعه به طاغوت نهی کرده 

.است 

هدایتگران عصر غیبت

ای فرزند رسول خدا  ، پس تکلیف مردم در این گونه مسائل چیست ؟ 

هل ا) باید به سراغ کسانی بروند که سخنان ما 
ه را برایشان بازگو می کنند ؛ کسانی ک( بیت 

برحالل و حرام ما آگاه اند  و احکام ما را می 
ه من این افراد را بر شما حاکم قرار داد. شناسند 

اضی ام ؛  بنابراین ، مردم نیز باید به حکم آنان ر
پس هر کس که حکم آنان را  که حکم . شوند 

ماست  قبول نکند  ، بدون شک حکم خدا را 
خوار شمرده است و کسی که ما را رد کند ، 

خداوند را رد کرده است 

: نـکـات  مهم 
چون همه افراد به امام دسترسی نداشتند ، امامان : در زمان حضور امام معصوم -1

. مردم را به شاگردان خود ارجاع می دادند 
.د مراجعه به عالمان دین ضرورت بیشتری می یاب:  در زمان غیبت امام -2
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:  دربارة هدایتگران واقعی می فرماید ( ع)امام صادق 
و مردمی که می بینند عالمانشان آشکارا گناه می کنند و در جمع آوری دنیا»  

اموال حرام حریص اند ، ولی باز هم از این گونه عالمان پیروی می کنند ، مانند 
برخی یهودیانی هستند که خداوند در قرآن آنان را به دلیل پیروی از عالمان 

ین بر مردم واجب است از فقیهان پرهیزکار ، که از د. بدکارشان سرزنش می کند 
خود محافظت و برخالف هوای نفس خود رفتار می کنند و مطیع دستور خداوند

«هستند ، پیروی کنند 

: نـکـات  مهم 
: گانة عالمان موجب می شود 4هر یک از ویژگی های -1

رهبران جامعه از انجام کارهایی که سعادت دنیا و آخرت مردم را به خطر می اندازد  ،
.دوری کنند 

: اگر رهبر پرهیزکار نباشد و هر کاری که دلش بخواهد  انجام دهد -2
احکام خدا را به نفع خود و اطرافیانش تغییر. مردم رفتار نمی کند با عدالت بین
.خواهد داد

جَّل با توجه به حدیث باال فقیهانی که هدایت مردم را در زمان غیبت امام زمان  ع
ند؟ اللّه تعالی فرجه الشریف  به عهده دارند  ،  باید دارای  چه ویژگی هایی باش

1  ........................................ )
2  .......................................................................... )

3  .................................................................................. )

4  ........................................................... )

فعالیت 
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فقیهان
واقعی 

. در سخنان و راهنمایی هایشان  ، پیرو سخنان معصومان هستند 
.در هر مسئله ای نظر پیامبر اکرم و امامان را برای مردم بازگو می کنند 

فتواهای فقیهان برگرفته از  قرآن  و  احادیث معصومان

پذیرفتن سخنان امامان = پذیرفتن فتواهای فقیهان 
مخالفت با احادیث معصومان =  مخالفت با فتوای فقها  

.فقیهان  ،  نایب  و جانشین  امام زمان به شمار می روند 

.ند در عصر غیبت نیز باید از جانشینان امام ، یعنی فقیهان پیروی کن

هر جامعه ا ی نیاز به  حاکم  دارد
حاکم مردم مسلمان ، باید  اسالم شناس  باشد تا جامعه را در مسیر اجرای دستورات

.دین هدایت نماید 
یه به رهبری و هدایت مردم جامعه توسط فقیه جامع الشرایط والیت فق:  والیت فقیه 

.گفته می شود 
کار یکی از فقهای جامع الشرایط ،  در کنار پاسخ گویی به مسائل دینی ،: ولی فقیه 

.رهبری جامعه را نیز بر عهده می گیرد 
مدیر و مدبر -شجاع  -دانا  -اسالم شناس :  شرایط ولی فقیه 

پاسخ به پرسش های 
دینی و صحبت برای 

مردم 

. . . به من خدمتگزار بگویید 

ظلم  و  سکوت  نکرد 

مانند مردم عادی زندگی

عابدی شب زنده  دار 
سیاستمداری آگاه 

به مردم جهان نشان داد  ، 
راه  سعادت دنیا و آخرت  ، 

بازگشت به مسیر نورانی
پیامبران 

با انقالب اسالمی ، نقشه های

شوم ابرقدرت ها را به هم زد 

تمام ویژگی های الزم
برای رهبری و هدایت مردم

برای عمل به اسالم
داز هیچ کس نمی ترسی

بیدارگر بزرگ قرن

.مردم در زمان امامان معصوم موظف بودند از آنان اطاعت کنند 

بیدارگر قرن 
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یکی از مشهورترین خبرنگاران آمریکا« روبین وودزورث  »  
.هنگامی که از در وارد شد ، احساس کردم نسیمی از نیروهای معنوی وزیدن گرفت 
گویا در ورای آن عبای قهو ه ای ، عمامة  سیاه و ریش سفید  ، روح زندگی جریان 

ناگهان احساس . داشت ؛ آ نچنان که همة  بینندگان را محو تماشای خود می کرد 
کردم با حضور او همة  ما کوچک شد ه ایم و گویا در آن مکان اصال کسی جز او باقی

.نمانده است 
او تمام . او بارقه ای از نور بود که در قلب و روح همه حاضران رسوخ کرده بود ! آری 

مش معیارهایی را که گمان می کردم می تواند مرا در تعریف و ارزیابی شخصیت و مقا
هنگامی که بر روی صندلی اش نشست ، احساس کردم. یاری کند ،  درهم شکست 

نیرویی که اگر دقت می کردی ، در می یافتی . نیرویی از وجودش پخش می شود 
در عین حال او را چنان آرام و  ساکت می . آرامشی عظیم در درون آن نهفته است 

ویی است دیدی که گویی نیرویی ثابت در درونش جریان دارد و البته این نیرو همان نیر
.که رژیم سابق ایران را به یکباره برچید 

اما آیا چنین شخصیتی می تواند یک فرد عادی باشد؟
. من تاکنون هیچ یک از مردان بزرگ را برتر از او و حتی مانند او ندیده ام 

ته است یا کمترین چیزی که می توانم بگویم ،  این است که گویا او یکی از انبیای گذش
اینکه او موسای پیامبر است که آمده تا قوم خود را نجات دهد  

مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا 
تصمیمات او آ . آیت اللّه خمینی ، غرب را با بحران جدی برنامه ریزی مواجه کرد 

ریه نچنان رعدآسا بود که مجال هرگونه تفکر و برنامه ریزی را از سیاستمداران و نظ
هیچکس نمی توانست تصمیمات او را از پیش حدس.  پردازان سیاسی می گرفت  

مل او با معیارهایی غیر از معیارهای شناخته شده ، در دنیا سخن می گفت و ع. بزند 
ب دشمنی آیت اللّه خمینی با غر. گویی او از جای دیگری الهام می گرفت .می کرد 

.او حتی در دشمنی خود نیز خلوص نیت داشت . برگرفته از تعالیم الهی او بود 

وفاداری به امام و انقالب اسالمی  

پرهیزکاری 
شجاعت

دوراندیشی

ر ،  مجلس خبرگان رهبری ، آیت اهلل خامنه ای را رهب(  ره)پس از رحلت امام خمینی 
.جامعة اسالمی معرفی کرد 
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خودت را امتحان کن

چه چیزی باعث شد تا امام مهدی به دستور خداوند از نظرها غائب شود؟( 1

توضیح دهید چرا مردم باید از فتوای فقها پیروی کنند؟( 2

.سه مورد از ویژگی های امام خمینی رحمه اللّه علیه  را  بیان کنید ( 3

قرار ............ وظیفة هدایت و رهبری مردم بر عهدة  ( ص)پس از رحلت رسول خدا  ( 1
. گرفت 

.  به شمار می روند (  ع)امام زمان . . . . . . . . . .   و  . . . . . . .  فقیهان  ( 3

. که از دین خود محافظت و برخالف . . . . . . . . . . . بر مردم واجب است از فقیهان  ( 2
هستند ، پیروی . . . . . . . . . . . . . . . . . خود رفتار می کنند و مطیع . . . . . . . . .. . . .  

. کنند 

. و  مدبر . . . . . . .   ،   . . . . . . . .  ولی فقیه ،  اسال م شناسی است دانا  ،  ( 4

آگاه بود. . . . . . . . . . . . . . . .   شب زنده دار و   (   . . . . . . . . .   ره )امام خمینی ( 5

سؤال 

هبری چند نفر  از فقهای جامع الشرایط ، در کنار پاسخ گویی به مسائل دینی ، کار ر( 9
.جامعه را نیز بر عهده می گیرند 

را  در سن جوانی به شهادت (  ع)حاکمان ظالم ، سه امام قبل از حضرت مهدی ( 6
. رساندند 

.در زمان غیبت امام ، مراجعه به عالمان دین ضرورت بیشتری می یابد ( 8

مردم هرکسی که دربارة  مسائل دینی اظهارنظر می کند ، شایستگی الزم برای هدایت( 7
.را دارد 

مراجعه به حاکمان ظالم و بی دین چه حکمی ( ع) با توجه به فرمایش امام صادق ( 10
دارد؟
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اسالم شناسان و فقیهان واقعی چه کسانی هستند ؟ ( 12

. ید والیت فقیه را تعریف کن( 11

مبارزه با ظالمان و جهاد در راه خدا (  1

خلوص نیت در دشمنی با غرب (  4

بازگشت به مسیر نورانی پیامبران ( 3

امام خمینی بار دیگر به مردم سراسر جهان نشان داد که برای خوشبختی و ( 13
. وجود ندارد ..............................................  سعادت در دنیا و آخرت هیچ راهی جز  

(ع)انتظار برای ظهور امام زمان (  2

ند مانند برخی یهودیانی هست»  :  دربارة چه کسانی فرموده است (  ع)امام صادق ( 14
«که خداوند در قرآن آنان را به دلیل پیروی از عالمان بدکارشان سرزنش می کند 

. کسانی که امر به معروف و نهی از منکر نمی کنند ( 1

. ی کنند کسانی که  می بینند عالمانشان آشکارا گناه می کنند ولی باز از آنها پیروی م( 2

. نند کسانی که  از فقیهان پیروی نمی کنند و بر خالف هوای نفس خود رفتار می ک( 3

. کسانی که  در جمع آوری دنیا و اموال حرام حریص اند ( 4

حاکمان ( 1

. . . . . . . . . .   چیست ؟  مراجعه به  ( ع)تکلیف مردم در دوران غیبت امام زمان ( 15

والیت فقیه ( 4خبرگان رهبری  ( 3فقیهان  ( 2
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وضو غسل 
تیمم 

راه و توشه  : فصل سوم 
تیمموغسل،وضو
(مورد7)صحیحوضویشرایطوضو

کردتیممبایدکهمواردی
تیممووضومبطالت

غسل
تیممانجامشیوة

وضو

:دربارة  حکمت وضو می فرماید (  ص)رسول اکرم 
را شستن صورت در وضو  ؛  یعنی خدایا  هر گناهی که با این صورت انجام دادم ، آن

تن دست شست وشو می کنم تا با صورت پاک به جانب تو بایستم و عبادت کنم  شس
م ها در وضو  یعنی خدایا  ،  از گناه دست شستم و به واسطة گناهانی که با دست

ر و مسح سر در وضو  یعنی خدایا  از هر فک. مرتکب شدم ، دستم را تطهیر می کنم 
خیال باطل و گناه آلود که در سر پرورانده ام  ،  سرم را تطهیر می کنم  ؛ 

مسح پا  یعنی خدایا  من از رفتن به  مکان های نامناسب پا می کشم 

شستن صورت در وضو 

شستن دست ها در وضو 

مسح  سر در وضو 

مسح  پا  در وضو 

و شستن صورت از گناه تا با صورت پاک بایستم
عبادت کنم 

.نم شستن دست  از گناه دستم را تطهیر می ک

نم از هر فکر و خیال باطل و گناه آلود سرم را تطهیر می ک

از رفتن به مکان های نامناسب پا می کشم
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موارد  وضوی  مستحب موارد  وضوی  واجب 

نماز خواندن (  1
دست زدن به آیات قرآن(  2
دست زدن به نام های خدا (  3

تالوت قرآن و همراه داشتن آن(  1
زیارت حرم امامان و اهل قبور (  2
رفتن به مسجد و هنگام خوابیدن (  3

:دربارة  آثار وضو می فرماید (  ص)پیامبر 
اگر برایت میسر است که شب و روز با . بسیار وضو بگیر تا خداوند بر عمرت بیفزاید

، بسترش تا صبحخوابدکسی که با وضو می؛ این کار را انجام بده،وضو باشی
!برای او مسجد خواهد بود و خوابش برای او نماز

.چند مورد از آثار وضو را بیان کنید (  ص)با توجه به حدیث پیامبر

فعالیت 

شرایط وضوی صحیح 

پاک بودن آب وضو ( 1 مطللق بودن آب وضو ( 2

مباح بودن آب و ظرف آن ( 3 پاک بودن اعضای وضو ( 4

اگر فراموش کنیم آب نجس بوده 
ه اگر بعداً متوجه شویم آب نجس بود

وضو  باطل 

مضاف نباشه
گالب  ، آبمیوه) 

آب نمک
(آب گل آلود 

مباح باشه                 غصبی نباشه 
: استفاده از آب غصبی 

: وضو با آب غصبی 

: وضو با آب  مکان عمومی 

حرام 

باطل  

صحیح   

: اگر اعضا نجس باشه  ،  باید 
رد ابتدا نجاست برطرف و بدن را پاک ک
: اگر اعضا نجس باشه و وضو بگیریم 

باطل  

مطلق باشه
دریا  ،  رود   ) 

لوله  ،  باران  
(چشمه و چاه 
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نبودن مانع در اعضا ( 5 ترتیب (  6

مواالت ( 7

:اگر چیزی مانع رسیدن آب به اعضا 

وضو  باطل 

واجب  تمام مراحل  وضو  به ترتیب 

واجب  کارهای وضو  پشت سر هم باشه  و  بین آن ها فاصله نباشه  

( چربی کرم  ،  رنگ  ، چسب  ، الک ) 

: اگر مکلف ترتیب را به هم بزند  

وضو  باطل 

اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله باشه که حالت وضو به هم بخورد 

وضو  باطل : به گونه ای که بگویند مشغول کار دیگری شده است 

، با ذکر دلیل مشخص کنید در کدا م یک از موارد زیر ،  وضو  صحیح و در کدام یک
.باطل است 

.آب پاک در اختیار نداریم و به همین دلیل با گالب وضو می گیریم 

.در هنگام سفر ،  از آب رودخانه وضو می گیریم 

صحبت هنگام وضوگرفتن  ، کسی با تلفن ما تماس بگیرد و ما چند دقیقه ای مشغول
.با او شویم و بعد از پایان صحبت  ،  وضوی خود را ادامه دهیم 

فعالیت 
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به هنگام واجب شدن غسل بر انسان  ،  غسل  ترتیبی  را به صورت زیر انجام 
:می دهیم 

نیت( 1
شستن تمام سر و گردن( 2
شستن نیمة راست بدن( 3

شستن نیمة چپ  بدن( 4

غسل 

: برخی از مواردی که به جای وضو یا غسل  ،  تیمم باید کرد 

.آب در دسترس دارد  ؛  ولی غصبی ، نجس یا خیلی گل آلود است -1
سختی آب کمی در اختیار دارد که اگر با آن وضو بگیرد یا غسل کند ، از تشنگی به-2

.خواهد افتاد 
.آب نداشته باشیم -3
.آب باشد اما استفاده از آب برای بدن ضرر داشته باشد -4
.ی شود وقت نماز به قدری تنگ است که اگر وضو بگیریم یا غسل کنیم ، نماز قضا م-5

تیمم

(  برای خشنودی خدا و به جای وضو یا غسل )  نیت -1
حزدن کف هر دو دست با هم روی خاک پاک و یا هر چیز دیگری که تیمم برآن صحی-2
کشیدن دست ها از باالی پیشانی تا روی ابرها و باالی بینی -3
گذاشتن کف دست چپ بر پشت دست راست و کشیدن از مچ تا نوک انگشتان-4
ن گذاشتن کف دست راست بر پشت دست چپ و کشیدن از مچ تا نوک انگشتا-5
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:برخی از چیزهایی که وضو و تیمم را باطل می کند ،  عبارت اند از  
خارج شدن ادرار ،  مدفوع  و گازهای روده از بدن-1
(  به صورتی که چشم نبیند و گوش هم نشنود )  به خواب رفتن -2

مبطالت وضو و تیمم

.از شرایط وضوی صحیح ، پنج مورد را نام ببرید و توضیح دهید (  1

.شیوة  صحیح تیمم کردن را به صورت خالصه ، توضیح دهید ( 3

.سه مورد از مواردی را که مکلف باید برای نماز، تیمم کند ، بیان کنید (  2

خودت را امتحان کن

.بیفزاید . . . . . . . .  بسیار وضو بگیر تا خداوند بر :  می فرماید ( ص)پیامبر( 1

انجام دهیم و بین آنها فاصله . . . . . . . . . . . . . .   واجب است کارهای وضو را   ( 2
.نیندازیم 

. . . . . .. می گذاریم و آنها را تا روی  . . . . . . . .  به هنگام تیمم ،  دست ها را باالی   ( 4
.و باالی بینی می کشیم 

ی نامیده م. . . . . . . .  آبی که خالص نیست  و آن را از چیز دیگری گرفته اند ، آب  ( 5
.شود

.خواهد بود . . . . . . .  است و وضو نیز با این آب ،  . . . . . . .  استفاده از آب غصبی  ( 3

سؤال 

ضوی اگر فراموش کنیم آبی نجس است و با همان آب نجس  ، وضو گرفته باشیم ، و( 7
.   ما باطل است 

.  هنگام تالوت قرآن کریم ، واجب است وضو بگیریم ( 6
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.   دو مورد از چیزهایی که وضو و تیمم را باطل می کند را بنویسید ( 9

.وضوگرفتن با آب هایی که در مکا ن های عمومی قرار دارند ، صحیح است ( 8

. مراحل انجام غسل ترتیبی را توضیح دهید ( 10

. در کدام گزینه تماماً مواردی ذکر شده که  وضو داشتن در آن ها واجب است ( 11

زیارت اهل قبور -نماز خواندن -تالوت قرآن (  1

دست زدن به آیات قرآن-رفتن به مسجد -همراه داشتن قرآن  (  2
دست زدن به آیات قرآن-نماز خواندن -دست زدن به نام های خدا (  3
تالوت قرآن -زیارت حرم امامان -هنگام خوابیدن (  4

وضو گرفتن با گالب  (  1

وضو با آب باران (  4 استفاده از آب غصبی ( 3

در کدام مورد وضو صحیح می باشد ؟ ( 12

شستن دست رنگی (  2

مبطالت نمازدوستی و یاد خدا و نماز 
چند مسئلة مهم دربارة نماز 

نمازاحکام

نشانة  دوستی و محبت ما به خداست

احساس حضور خدا  در زندگی را افزایش می دهدیاد خدا  

هنگامی که انسان حضور خداوند را در زندگی حس کرد و او را 
حاضر و ناظر بر خود یافت ، می کوشد که در حضور او ادب را 

ا  رعایت کند و کارهایی را انجام دهد که او می پسندد و از آنچه او ر
ناخشنود  می کند ، دوری نماید

نماز ،  نمونة کامل یاد کردن خداست 
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نماز

نوبت در شبانه روز 5حداقل ( 1
یاد خدا را در دل تقویت می کند( 2
خدا  از هر بدی و زشتی منزّه =  تسبیح ( 3
ستایش همة خوبی ها و زیبایی های خدا=  حمد ( 4
از خداست  «  شکر گزاری »  زیباترین شکل ( 5
در قلب آدمی «  ایمان »  از بهترین راه های تقویت ( 6
لبیک به دعوت دوستی خدا =  به پا داشتن نماز ( 7

نسته با توجه به شعر زیر ،  بگویید که سعدی در این شعر چه چیز را  شرط آدمیت دا
است؟

دوش مرغی به صبح می نالید        عقل و صبرم ببُرد و طاقت و هوش
یکی  از  دوستان  مخلص   را          مگر  آواز  من  رسید   به  گوش

گفت  باور  نداشتم  که  تو   را          بانگ  مرغی  چنین  کند  مدهوش

گفتم این شرط آدمیت نیست           مرغ تسبیح گوی و من خاموش

فعالیت 

مبطالت نماز

از بین رفتن یکی از شرایط نماز( 1 باطل شدن وضو ( 2

روی برگرداندن از قبله (  3 (قهقهه ) خندیدن با صدای بلند ( 4

اگر نمازگزار بین نماز متوجه شود 
یکی از شرایط از بین رفته است 

نماز باطل 

اگر وضوی نمازگزار باطل شود 

صورتش( عمداً یا سهواً ) اگر نمازگزار 
(چپ یا راست ) را از قبله بگرداند 

: خندة بلند عمدی  

:  لبخند یا خنده با صدای سهوی 

نماز باطل 

نماز باطل 

نماز باطل 

نماز باطل نیست 

۴۴



حرف زدن بین نماز ( 5 به هم زدن صورت نماز ( 6

خوردن و آشامیدن (  7

اگر نماز گزار بین نماز سخن گوید 

(  : حتی یک کلمه ) عمداً 

: خوردن و آشامیدن   یکی( عمدی یا سهوی ) کم و زیاد کردن 
(  : مانند رکوع ) از ارکان نماز 

نماز باطل

سجده سهو2نماز صحیح :  سهواً  

د کهاگر نماز گزار بین نماز کاری کن
حالت و صورت نماز را به هم زند 

(  کم یا زیاد  ،  عمدی یا سهوی ) 
نماز باطل

یا قورت دادن ذره های ریز غذا
:  چیزهای دیگری که در دهان 

نماز باطل

نماز صحیح 

کم و زیاد کردن ارکان و واجبات نماز( 8

نماز باطل
بقیة واجبات ( عمدی ) کم و زیاد کردن 

نماز باطل: نماز به جز ارکان 

رکعتی 3یا 2شک کردن در رکعت های نماز (  9

نماز باطل:  رکعتی  3یا 2شک کردن در رکعت نمازهای 

نماز باطل:  رکعتی  4رکعت اول نمازهای 2شک کردن در 

یح اگر نمازگزار ذکرهای نمازش را آ نقدر تند و با عجله بگوید که تلفظ آنها صح
.می شودباطلنمازش ،نباشد

را در حالی ؛ مثالً بخشی از ذکر رکوعاگر ذکرهای واجب نماز را در حال حرکت بگوید
.، نمازش باطل می شودخیزدبگوید که دارد از رکوع برمی

، ولی اگر دیگران به او سالمنمازگزار نباید در حال نماز به دیگران سالم کند
البته به سالم غلطی که سالم به . ، باید جواب سالم آنها را در حال نماز بدهدکنند

.، نباید پاسخ دادشودآید یا از روی تمسخر انجام مینمیحساب
.، عطسه و خمیازه کشیدن نماز را باطل نمی کندسرفه

چند مسئلة مهم دربارة نماز

، انجام کند، کاری که نماز را باطل میاگر نمازگزار بعد از نماز شک کند که هنگام نماز
.، نمازش صحیح استداده است یا نه

۴۵



مالی یا ولی برای جلوگیری از ضرر؛ شکستن نماز واجب از روی اختیار حرام است
.بدنی اشکالی ندارد 

،چه آهسته باشد و چه با صدای بلند، گریه کردن برای آمرزش گناهان در حال نماز
.عمل پسندید ه ای است

سالم  نه  ،  جواب سالم آره (  تند تند  ، در حال حرکت ) ذکر 
سرفه  ،  عطسه  ،  خمیازه  ،  شک  ، گریه 

شکستن اجباری  شکستن اختیاری 

فعالیت 

در هر یک از موارد زیر آیا نماز نمازگزار  ،  صحیح است یا خیر؟
.یدخیلی عجله دارد و به همین دلیل بعضی از ذکرهای نماز را در حال حرکت می گو( 1
ایش وسط اتاق نماز می خواند ، به طوری که برادر کوچکش محکم با سه چرخه به پ( 2

دامه و بعد از کمی سکوت ، نمازش را ا!  آخ : او هم بی اختیار فریاد می زند !  می کوبد 
.می دهد و بعد از پایان نماز هم دو سجده سهو انجام می دهد 

یار مشغول خواندن حمد و سوره است که ناگهان صدای بلندی می شنود ،  بی اخت( 3
گردد و سپس خیلی زود رو به قبله برمی. برمی گردد و به پشت سرش نگاه می کند 

.  بقیة حمد و سوره اش را می خواند 
را در حالی که در مقابل تلویزیون نماز می خواند ، خواهرزاده کوچکش تلویزیون( 4

الش با دیدن یکی از صحنه های فیلم خند ه اش می گیرد ، ولی با ت. روشن می کند 
.فراوان خودش را کنترل می کند و فقط آرام  می خندد 

ن را در بین نماز، گوشی تلفن همراهش زنگ می زند ؛ بدون اینکه ذکر بگوید ، آ( 5
.ازجیبش درمی آورد و خاموش می کند و نمازش را ادامه می دهد 

خودت را امتحان کن

.پنج مورد از مبطالت نماز را نام ببرید ( 1

ت  در چه زمانی انسان می تواند جواب سالم کسی را که در نماز به او سالم کرده اس( 2
،  ندهد؟

ازش اگر نمازگزار در نماز مغرب شک کند که دو رکعت خوانده است یا سه رکعت  ،  نم( 3
چه حکمی دارد؟
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سؤال 

.  ما به خداست . . . . . . . .   و   . . .. . . . . .  یاد خدا  نشانة  ( 1
. از خداست .. . . .. . . . . . . . . . . . .   نماز ،  زیباترین شکل   ( 2

اگر نمازگزار سهواً  صورت خود را از قبله به طرف چپ بگرداند ، نمازش  ( 4
. است .. . .. .. . . .. . . .   

رکعتی هم شک کند ، نمازش باطل . . . . . .  رکعت اول نمازهای  . . . . . .  اگر در  ( 5
.می شود

. . . . . . . . . ... نمازی که با رعایت آداب و احکام آن خوانده شود ، عالوه بر جلب  ( 3
. انسان خواهد گذاشت . . . . . . .   و   . . . . . . .  خداوند ، تأثیر بسیاری بر  

اگر نمازگزار بخشی از ذکر رکوع را در حالی بگوید که  دارد از رکوع برمی خیزد( 7
. نمازش صحیح می باشد 

شکستن نماز واجب از روی اختیار حرام است ، چه حکمی دارد ؟ ( 9

.  کم و زیاد کردن عمدی یا سهوی واجبات نماز ، نماز را باطل می کند ( 6

. سرفه ، عطسه و خمیازه کشیدن نماز را باطل نمی کند( 8

اگر نمازگزار بدون توجه و از روی فراموشی بین نماز چیزی بگوید ، نمازش چه ( 10
حکمی دارد ؟ 

.  چیز است . . . . . . . . .  بنا بر فتوای مراجع تقلید ، مبطالت نماز  ( 11

ده (  4دوازده  (  3سیزده (  1 چهارده  (  2
کدام مورد درهنگام نماز باعث باطل شدن نماز می شود ؟  ( 12

باطل شدن وضو (  1

لبخند زدن یا خندة غیرعمدی (  3

گریه با صدای بلند برای آمرزش گناهان (  2

اشاره کردن با دست (  4

.  نمازگزار ذکرهای نمازش را تند و با عجله گفت و تلفظ آنها صحیح نبود ( 1

ا نماز گزار در حال خواندن سوره حمد بود که بی اختیار برگشت  و پشت سرش ر(  4
.  نگاه کرد 

. نمازگزار در نماز مغرب دچار شک شد که در  رکعت چندم نماز  است ( 3

در کدام مورد نماز صحیح می باشد ؟( 13

.  نماز گزار ذره های ریز غذا را که در دهان داشت ، بین نماز قورت داد (  2
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اخالق  : فصل چهارم
همراهیوهمدلی

خوبدوستانهایویژگی
دوستیوظایفوحدود
سازسرنوشتانتخاب

به نظر شما توصیف های ستون اوّل دربارة  چه چیز یا چه کسی است؟
توصیف های ستون دوم چه؟

اشد؟به نظر شما ممکن است توصیف های هر دو ستون دربارة یک چیز یا یک شخص ب

توصیف دوست خوب 

نزدیک تر از خویشاوند 

برترین اندوخته و سرمایه 

عامل زنده شدن روح و روان

توصیف دوست بد 

پاره ای از آتش 

ترسناک تر از هر چیز 

شمشیری زیبا اما زهرآلود

چرا انتخاب دوست در دوران نوجوانی اهمیت و حساسیت باالیی دارد ؟ 

در سنین بلوغ ، عواطف انسانی در حال رشد و شکوفایی است و برقراری پیوند-1
دوستی در این دوران به این شکوفایی کمک می کند و باعث پرورش عواطف نوع 

. دوستی و محبت ورزی می شود 

گر وقتی عالقة  قلبی بین دو دوست ایجاد می شود ، آن دو ، از صفات و حاالت همدی-2
دی است میزان این اثرپذیری در دوران نوجوانی بسیار باال و گاه به ح. تأثیر می پذیرند 

.که شخص می کوشد مانند دوست خود حرف بزند و مثل او انتخاب و زندگی کند 

ز انتخاب سرنوشت سا

و بدی از دوستی با افراد فاسد بپرهیز که وجودت ناخودآگاه ، ناپاکی»  ( :  ع)امام علی 
« را از آنان می رباید ؛ درحالی که تو از آن بی خبری 

این اثرپذیری بسیار آرام و تدریجی است 
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وان دوستان شما چه کسانی هستند؟ آیا تاکنون از خود پرسیده اید چرا آنها را به عن
آیا دوست خود انتخاب کرد ه اید؟ معیار و مالک شما برای انتخاب آنان چه بوده است؟

اب کرد؟می توان با یک برخورد اتفاقی یا بر اساس ظاهر افراد آنان را برای دوستی انتخ
در باال بودن میزان تأثیری که دوستان بر اخالق و رفتار ما می گذارند ، اهمیت دقت

ا پس شایسته است دوستان خود را ب. انتخاب دوستان را به خوبی آشکار می کند 
معیارهایی انتخاب کنیم که در

.نهایت باعث رشد و پیشرفت اخالقی و فکری ما شود 

بهترین دوست

(  خوب ) ویژگی های دوستان واقعی 

اهل فکر و 
اندیشه باشد

اهل گناه نباشد و از 
گناه دیگران نیز 

ناراحت شود 

خیرخواه دوستانش
باشد

فکور            خیرخواه           گناه نمی کنه :     تکنیک طالیی 

اهل فکر و اندیشه باشد (  1

عاقل بودن دوست :  یکی از معیارهای مهم در انتخاب دوست   

دوست خردمند و دوراندیش  دوست نادان 

کمک کردن به گرفتن تصمیمات درست
دورکردن خطرقرارگرفتن در مسیرهای   

نامناسب 
راهنمایی کردن  با فکر و اندیشه  سوق 
دادن به مشورت با افراد آگاه و مطلع 

داشتن ضررهای زیاد  ، فراهم 
ساختن زمینه های انحراف و  لغزش
با دادن مشورت های غلط و نادرست
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: در روایات توصیه شده است 
ردارد ؛ از دوستی با فرد نادان پرهیز کنید ؛ زیرا او می خواهد که به نفع شما قدمی ب

ولی به علت نادانی ، مایة  زیان و ضرر شما می شود

: در ابیات 
دوستی با مردم دانا نکوست          دشمن دانا به از نادان دوست

دشمن دانا بلندت می کند             بر زمینت می زند نادان دوست 

اهل گناه نباشد و از گناه دیگران نیز ناراحت شود (  2
دوری کردن از گناهان و آلودگی های اخالقی یکی دیگر از ویژگی های مهم دوست 

خوب است 
کرد ه اند و متأسفانه برخی انسان ها به گناه و زشتی و بی بند وباری بی بندوباری عادت

ود با هرکس دیگر که دوست شوند ،  او  را  نیز  تحت تأثیر خلق و خوی ناشایست خ
. قرار می دهند 

(  اهل گناه و تشویق کننده به گناه ) دوست نامناسب 

ه  به راحتی گناه خود را تعریف می کنه و شما رو به انجام یا همراهی دعوت می کن
ادامة آن وقتی اشتباه یا گناه مرتکب شدید با خنده از کنار شما عبور می کنه و به

.  تشویق می کنه

: دوستی با این گونه افراد را به شدت منع کرده (  ع)حضرت علی 
کارهای سزاوار  و شایسته نیست که مسلمان با افراد بی بند و بار رفاقت کند زیرا او» 

« زشت خود را زیبا جلوه می دهد و دوست دارد که دوستش همرنگ او باشد 
:    این افراد در  روایات  به  شمشیری زهرآلود تشبیه شده اند 

اگرچه ظاهرشان براق و زیباست ، اما بسیار خطرناک اند 
:در ابیات  

چون بسی ابلیس آدم روی هست         پس به هر دستی نشاید داد دست 

خیرخواه دوستانش باشد (  3

.  دوستان واقعی ، خیر یکدیگر را می خواهند 

هر عیبی که از دوستشان ببینند 

پنهانی به او تذکر می دهند 

در برطرف کردن عیوب یاری می کنند 

ممکنه طرف متوجه خیرخواهی نباشد و از این 
کار  ناراحت شود  
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محبوب ترین دوستانم نزد من کسی است که عیب های مرا به من»  ( : ع)امام صادق
«  هدیه دهد 

بی توجهی به معیارها

ی فرجام افرادی که با بی توجهی به معیارها و با اهمیت دادن به جنبه های مادی و ظاهر
با هر کس که سر راهشان قرار می گیرد دوست می شوند ، چیست ؟ 

هند سرنوشت خوبی در این دنیا ندارند و در آخرت نیز حسرت و پشیمانی به همراه خوا
.   داشت 

لَتی لَیتَنی وَ یَومَ یَعَضُّ الظّاِلمُ عَلی یَدَیِه یَقولُ یا لَیتَنی اتَّخَذتُ مَعَ الرَّسولِ سَبیلًا یا وَی
لَم اَتَّخِذ فُالنًا خَلیلًا لَقَد اَضَلَّنی عَنِ الِذّکِر بَعدَ اذ جاءَ نی

: ترجمه 
و ) ر و روزی که ظالم دو دست خویش را با دندان می گزد و می گوید ای کاش با پیامب

وای بر من ، کاش فالن شخص را به عنو ا ن د و ست خود . همراه می شدم ( دین او 
به من ( یادخدا ) انتخاب نمی کردم ، او مرا از یاد خدا گمراه کرد ، پس از آنکه آن 

.رسیده بود

حدود و وظایف دوستی 

میانه روی در دوستی 

پرهیز از گفتن تمامی اسرار به دوست( الف
نداشتن توقع بی جا از دوست ( ب
پرهیز از عالقة  افراطی ( ج

دن به پایداری رابطة دوستی و رسی. حفظ دوستی از پیدا کردن دوست  مشکل تر است
.ثمرات و نتایج آن بستگی  به رعایت برخی از حدود و انجام وظایف  متقابل دارد

حدود و وظایف 

احترام به دوست 

خالق از محدوده ادب و ا-باید احترام باشه -بین دوستان نزدیک باید صمیمیت باشه 
خارج نشه 

احترام به دوست (  1
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شــــــو       مــــن مواردی که پیوند دوستی را سست می کند ؟ ؟ ؟ :  سوال 

ی 
وخ
ش

ل 
سای

و

ره 
سخ

م

ند
س
ناپ
م 
نا

زیرا به اتکای رابطة  صمیمانه و دوستانه ، حق برادرت را ضایع مکن ؛»  ( : ع)امام علی 
یگر این عمل رابطة  دوستی را از بین می برد و کسی که حقش را ضایع ساخته ای  ، د

«  دوست تو نخواهد ماند 

میانه روی در دوستی (  2
.  ،  رعایت میانه روی استالزمة  دوستی پایدار

مین گاه شیفتگی فوق العاده به دوست باعث می شود که حدود دوستی رعایت نشود و ه
.مسئله مشکالتی را برای ما به وجود می آورد

همه اسرار نگو /  در عین اعتماد :   پرهیز از گفتن تمامی اسرار به دوست  ( الف
(هر خواسته و هر ایثار و هر حمایت ) توقع  :    نداشتن توقع بی جا از دوست  ( ب
د به سرعت به  عالقة بسیار شدی/  دوستی های نوجوانی :   پرهیز از عالقة  افراطی ( ج

نگران از دست دادن یا دورشدن از دوست / اضطراب و پریشانی خاطر و برهم زدن آرامش 
محبت خود را نثار دوست کن ، و در عین حال به طور مطلق به او »  (: ع)امام علی 

ة  همان گونه که می خواهی با تو رفتار نماید با او رفتار کن ، اما هم. اعتماد مکن 
«اسرارت را با او درمیان مگذار 

کسی که از دوست خود جز فداکاری انتظار ندارد ، همواره از او »  ( : ع)امام علی 
«. خشمگین و ناراحت است 

خودت را امتحان کن

چرا انتخاب دوست در دوران نوجوانی از اهمیت بسیاری برخوردار است؟( 1

چرا در روایات به دوری از دوستی با افراد نادان سفارش شده است؟( 2

جام دو مورد از کارهایی را بیان کنید که برای میانه روی در دوستی هایمان باید ان( 3
.دهیم 
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، دوستان، حال و روز کسانی را که در دنیاسورة  فرقان29و 28با توجه به آیات (  4
.، بیان کنیدخوبی انتخاب نکرده اند

سوال 

را. . . . .  و  . . . . . . . .  بپرهیز که وجودت ناخودآگاه ،  . . . . . . . .  از دوستی با افراد  ( 2
. از  آنان می رباید ؛ درحالی که تو از آن بی خبری 

الرَّسولِ وَ یَومَ یَعَضُّ الظّاِلمُ عَلی یَدَیِه یَقولُ یا لَیتَنی اتَّخَذتُ مَعَ» آیة شریفة   ( 1
توصیف چه کسانی می باشد ؟   « سَبیلًا  

که از . . . . . .   برای همین هر  . یکدیگر را می خواهند . . . . . .  دوستان واقعی ،  ( 3
.  دوستشان ببینند ، پنهانی به او تذکر می دهند 

انتظار ندارد ، همواره از او  . . . . . . . . . . .   کسی که از دوست خود جز  (  : ع)امام علی ( 5
. و ناراحت است . . . . . . . . . . . . . . . .  

ی ازپایداری رابطة  دوستی و رسیدن به ثمرات و نتایج آن بستگی به رعایت برخ( 4
.متقابل  دارد . . . . . . . . . .  و انجام  . . . . . . . .   

.حفظ دوستی از پیدا کردن دوست مشکل تر است ( 6

. دوست نادان همواره می خواهد به ضرر ما قدمی بردارد ( 8

.  یم با اعتماد به دوست  نزدیک ، باید همة اسرار زندگی خود را به او بگوی( 7

. انتخاب دوست در دوران نوجوانی ، اهمیت و حساسیت باالیی دارد ( 9

. دو مورد از ویژگی های دوستان خوب را  نام ببرید ( 10

چه کسی محبوب ترین دوست  می باشد ؟ ( ع)بنا به فرمودة امام صادق ( 11

هم نشین بد در روایات به چه چیزهایی تشبیه شده است؟( 5
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احترام به دوست (  2عالقة افراطی و شدید (  1

پرهیز از گفتن تمامی اسرار به دوست (  4 نداشتن توقع بی جا از دوست ( 3

کدام یک از موارد زیر ،  از حدود و وظایف دوستی نمی باشد ؟ ( 13

. افرادی که عیب های دوست خود را  در حضور دیگران به او تذکر می دهند (  1

. افرادی که اشتباه و گناه دوست خود  را می بینند و با خنده از کنار او می گذرند ( 3

.افرادی که توقع ایثار و فداکاری یک طرفه از دوست خود دارند ( 4

ه  کدام دسته از افراد در روایات به شمشیری زهرآلود تشبیه شده اند که اگرچ( 14
.  ظاهرشان براق و زیباست ، اما بسیار خطرناک اند 

افراد نادان که با مشورت های غلط به دوستان خود زمینه های انحراف و لغزش آنان(  2
.  را فراهم می کنند 

. او از تو خشمگین و ناراحت می شود (  1

. مشکالتی را برای تو به وجود می آورد (  2

. این عمل رابطة دوستی را از بین می برد (  4

. موجب اضطراب و پریشانی خاطر می شود ( 3

ا به اتکای رابطة  صمیمانه و دوستانه ، حق برادرت ر:  می فرماید (  ع)امام علی ( 15
. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ضایع مکن  ، زیرا   

.   ید از کارهایی که پیوند دوستی را سست می کند  ،  سه مورد بنویس( 12
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جامعه اسالمی: فصل پنجم
اسالمیانقالب

فرهنگیشبیخونشیطانیهاینقشه
(انقالبازپسوانقالبازپیش)امروزبادیروزمقایسه

پس از پیروزی انقالب اسالمی

این ها گوشه ای از پیشرفت های علم و فناوری در کشور ماست که باعث شده است
ه برابر د) ایران در میان کشورهای منطقه به باالترین رشد تولید علم با فاصلة  زیاد  

. دست یابد ( رشد دیگران 
قالب این پیشرفت های عظیم موجب شده است که ملت های محروم با الگو گرفتن از ان

های حق حرکت. اسالمی ایران ، برای رهایی از وابستگی و کسب استقالل ، تالش کنند 
لت طلبانة  مردم در نقاط دیگر جهان نیز بیش از هر چیز سرمشق گرفته از مقاومت م

.ایران در برابر استکبارگران جهانی است 
باالتر از همة این پیشرفت ها ، زنده شدن روحیة  خودباوری و احساس عزت و بزرگی

مینه ملت ایران اکنون به این باور رسیده است که می تواند درهر ز. در ملت ایران است 
.ای رشد و پیشرفت کند 
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د با با وجود همة  این پیشرفت ها ، هنوز در برخی عرصه ها نقاط ضعفی داریم که بای
.تالش و مجاهدت و با اتکا به نیروی ایمان بر این ضعف ها غلبه کنیم 

«  و ال تَهِنوا   و التَحزَنوا   واَنتُمُ  االَعلَونَ   ِان کُنتُم مُؤمِنینَ  »  
: ترجمه

.  اشیدو سست نشوید و غمگین نباشید  ،  زیرا که شما برترید اگر ایمان داشته ب

نقشه های شیطانی 

مشرکان مکه 

آمریکا و هم پیمانانش 

با پیشنهادهای فریبنده(  ص)منصرف کردن پیامبر

محاصرة شدید اقتصادی مسلمانان در شعب ابی طالب 

جنگ مشرکان صدر اسالم با مسلمانان 

اقتصادی ایران( محاصرة ) تصویب طرح تحریم 

(هزار شهید 200، آمریکا ، 1359صدام ، ) جنگ 

(  هزار نفر 17بمب گذاری و ترور ، ) منافقان 

جنگ نرم  ،  آخرین و ) شبیخون فرهنگی 
( مخرب ترین سالح  ، خطرناک تر از بمب اتمی 

امروزه قدرت های استکباری به خوبی دریافته اند که جنگ های نظامی عالوه بر
رشان هزینه های بسیار زیاد ، باعث نفرت ملت ها نیز می شود و این مسئله ، ادامة کا

.در کشورهای دیگر را مشکل می کند 
یا به همین دلیل آنها برای به زانو درآوردن ملت ها  راهکار جدیدی به نام جنگ نرم

.شبیخون فرهنگی را در پیش گرفته اند 
فظ دشمنان به خوبی می دانند که اگر جوانان مسلمان به دستورات اسالم دربارة ح

پس تمام . حجاب و پاکدامنی عمل کنند ، شکست دادن آنها بسیار دشوار خواهد بود
.ارند تالش خود را به کار می بندند تا آنها را از تعلیمات حکیمانة اسالم دور نگه د

شبیخون فرهنگی

۵۶



بخشی از جنگ نرم علیه ملت و فرهنگ ما

و تولید فیلم های ضد ایرانی و ضداسالمی ، تهیه و پخش فیلم ها و تصاویر زشت
مبتذل  ، ساخت بازی های رایانه ای مخرب  
تولید و پخش مواد مخدر در بین جوانان 

اب ، تالش همه جانبه برای ترویج بی حجابی و بی عفتی وکم اهمیت جلوه دادن حج
دن عادی سازی روابط نادرست بین دختران و پسران ، ترویج بی عفتی و آلوده کر

جوانان

تمسخر عقاید پاک مسلمانان ، القای بی فرهنگ بودن مسلمانان و ایرانی ها 

کم اهمیت جلوه دادن پیشرفت های کشور ،  بزرگ جلوه دادن قدرت و پیشرفت
.غربی ها 

ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی ، ایجاد تفرقه بین مردم و مسئوالن   

ن خداوند نسبت به این خطرات که همواره از سوی دشمنان اسالم نسبت به مسلمانا
:  وجود دارد هشدار داده است آنگاه که می فرماید 

وَ ال یَزالونَ یُقاِتلونَکُم حَتّى یَرُدّوکُم عَن دیِنکُم  ِانِ استَطاعوا 
:ترجمه 

.توانند و آنان پیوسته با شما می جنگند تا شما را از دینتان برگردانند  ا گر ب

لی پاداش انسان عفیف و پاکدامنی که قدرت انجام گناه را دارد ، و» ( :  ع)امام علی 
خود را آلوده نمی کند ، کمتر از پاداش مجاهد شهید در راه خدا نیست ؛ انسان 

«پاکدامن نزدیک است فرشته ای از فرشته ها شود 

خودت را امتحان کن

.ثمرات انقالب اسالمی ایران را به صورت خالصه بیان کنید ( 1

چند نمونه از اقدامات ابرقدر ت ها برای شکست جمهوری اسالمی ایران را توضیح ( 2
.دهید 

۵۷



یح خطرنا کترین سالح دشمن در جنگ علیه انقالب اسالمی ایران چیست؟ توض( 3
.دهید 

ید هدف اصلی دشمنان را از اجرای نقشه های مختلف در کشورهای اسالمی بیان کن( 4

نزدیک است فرشته ای. . . . . . . . . . . . . .   انسان  ( :  ع)بنا به فرمودة  امیرمؤمنان ( 4
.از فرشته ها شود 

حفظ  دشمنان به خوبی می دانند که اگر جوانان مسلمان به دستورات اسالم دربارة(  3
. عمل کنند ، شکست دادن آنها بسیار دشوار خواهد بود . . . . . . . . .  و  . . . . . . . . .   

.  آیة شریفة زیر را تکمیل کنید و ترجمة آن را بنویسید ( 1
.   . . . . . . . . . .ان کُنتُم   . . . . . . . . . .   و ال تَهِنوا وَ ال تَحزَنوا  وَ اَنتُمُ   

حرکت های حق طلبانة مردم در نقاط دیگر جهان نیز بیش از هر چیز سرمشق ( 2
.جهانی است . . . . . . . . . . . . . .   ملت ایران در برابر  . . . . . . . . . . .   گرفته از  

سوال 

ملت ایران اکنون به این باور رسیده است که می تواند در هر زمینه ای رشد و ( 7
.پیشرفت کند 

.  مردم می توانستند به دانشگاه بروند % 50پیش از پیروزی انقالب اسالمی ،  حدود  ( 5

.  د آخرین و مخرب ترین سالح دشمن در برابر ملت ایران ،  تحریم اقتصادی می باش( 6

باالترین پیشرفت و دستاورد  انقالب اسالمی  ایران چه بوده است ؟ ( 8

(  مورد 4. ) پیشرفت های علمی ایران پس از انقالب اسالمی را بنویسید ( 9
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گام دوم غارتگران برای به زانو درآوردن ملت ایران چه بود و کدام مورد از نمونه ( 10
های جنگ نرم علیه ملت ایران  می باشد ؟ 

ترور و بمب گذاری -تحریم اقتصادی و دارویی (  1

ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی -تحریم اقتصادی و دارویی (  2

ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی -جنگ رژیم صدام علیه ایران (  3

ترور و بمب گذاری -جنگ رژیم صدام علیه ایران (  4

دف اصلی ه« وَ ال یَزالونَ یُقاِتلونَکُم حَتّى یَرُدّوکُم عَن دیِنکُم »با توجه به آیة شریفة  ( 11
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .دشمن از تحریم ، جنگ نظامی و شبیخون فرهنگی چیزی جز  

.    نیست . . . . . . . . . . . . . . .  

ایجاد تفرقه بین مردم و مسئوالن (  1

کم اهمیت جلوه دادن پیشرفت های کشور (  2

تمسخر عقاید پاک مسلمانان (  3

نابودی باورهای دینی مردم(  4

آثار ترک امربه معروف و نهی از منکر 

همگانیمسئولیت

شیوه های امر به معروف و نهی از منکر 

امر به معروف و نهی از منکر 

چند نکتة مهم 

فروش اجناس بی کیفیت به عنوان کاالی مناسب و با کیفیت 

روشن کردن آتش در جنگل یا  رهاکردن زباله ها در آنجا

از بی توجهی یکی از دوستان نسبت به خواندن نم

آسیب زدن دانش آموزی به اموال مدرسه و کالس 

دود کردن بیش از اندازه خودرو و آلوده کردن هوا به علت نقص فنی 

ه با موارد فوق نمونه هایی از رفتارهای نامناسب در جامعه می باشد که به هنگام مواجه
. چنین رفتارهایی باید تذکر دهیم و دنبال بهانه و توجیه نباشیم 

۵۹



مردم جامعه  مانند  سرنشینان کشتی جامعه  مانند کشتی 

سرنوشت مردم جامعه  به هم گره خورده -1
وان شخصی بخواهد قوانین الهی یا اجتماعی را زیر پا گذارد نمی ت-2

به سادگی از خطا و گناه وی گذشت 

امر به معروف و نهی از منکر

: یکی از مسئولیت های افراد جامعه نسبت به هم 
(ف امر به معرو) توصیة یکدیگر به کار خیر و پسندیده 

(نهی از منکر ) بازداشتن همدیگر از کار ناپسند 

دارند و نسبت به سرنوشت یکدیگر ؛ یعنی همدیگر را دوستزیرا آنها ولی یکدیگرند
خود لذت آنها همان گونه که از سعادت و خوشبختی. احساس مسئولیت می کنند

آنها می . ، خوشبختی دیگر انسا ن ها نیز برایشان شیرین و شادی آور استبرندمی
انجام دانند که رسیدن به سعادت دنیا و آخرت تنها با عمل به دستورات دین ؛ یعنی

از همین جهت ، هم خود به این . اعمال نیک و ترک گناهان امکان پذیر است 
نان دستورات عمل می کنند و هم دیگران را به انجام اعمال صالح سفارش می کنند و آ

.را از ترک واجبات و انجام محرمات باز می دارند

چرا  مؤمنان  دربارة  امربه معروف و نهی از منکر مسئولیت بیشتری دارند ؟

«نکَر وَ المُؤِمنونَ وَ المُؤِمناتُ  بَعضُهُم أَوِلیاءُ  بَعضٍ یَأمُرونَ بالمَعرو ف وَ ینهَونَ عَنِ المُ»  
:ترجمه 

وف مردان و زنان مؤمن  ،  دوستدار و یاور یکدیگرند و از این رو یکدیگر را   امر به معر
.و نهی از منکر می کنند 
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آثار ترک 
امر به معروف
و نهی از منکر 

بی تفاوت شدن مردم نسبت به سرنوشت یکدیگر 

رواج یافتن کارهای نادرست و ناپسند در جامعه 

از بین رفتن زشتی انجام بسیاری از کارها 

شناخته شدن برخی زشتی ها به عنوان کار معروف و خوب 

فراموش شدن تعالیم و دستورات دین در میان مردم 

مسلط شدن انسان های فاسد بر مردم 

فراوان شدن گناه و فساد در جامعه و برداشته شدن 
رحمت و برکت از جامعه و مستحق عذاب الهی شدن 

آثار ترک امر به معروف و نهی از منکر

و نهی اگر هرکس با توجیه و بهانه های مختلف از انجام مسئولیت همگانی امر به معروف
از منکر شانه خالی کند ، چه اتفاقی در جامعه خواهد افتاد؟

حتماً امر به معروف و نهی از منکر کنید و گرنه شرورترین افراد »  ( :  ع)امام کاظم 
جامعه بر شما مسلط خواهند شد و در این صورت بهترین های شما هم اگر دعا کنند ،

«   دیگر مستجاب نخواهد شد  

همة کارهای نیک و حتی جهاد در راه خدا  ،  در مقایسه با امر به »  ( :  ع)امام علی 
خداوند . معروف و نهی از منکر ،  مانند قطره در برابر دریایی پهناور و عمیق است 

ز سبحان اقوام پیش از شما را عذاب نکرد ، مگر به دلیل اینکهامر به معروف و نهی ا
پس بی خردان آنها را به دلیل انجام معصیت ها عذاب کرد و . منکر را ترک کردند 

« خردمندان را به دلیل نهی نکردن از زشتی ها 

شیوه های امربه معروف و نهی از منکر 

انسان خطاکار به اشتباهاتش ادامه ندهد هـدف نهی از منکر ؟ 

شیوه های نهی از منکر ؟ 
گاهی روی برگرداندن و به سردی رفتار کردن با فرد خطاکار برای جلوگیری از-1

اشتباه کافیست 
خوب وقتی فرد خطاکار متوجه زشتی رفتار و اشتباهش نیست با مهربانی و برخورد-2

متوجه اشتباهش کنیم و با احترام بخواهیم که دیگر تکرار نکند 
ترک کردن محل برای اینکه ناراحتی خود را از انجام گناه نشان دهیم-3
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آیا با این شیوه ها می توان همواره از انجام گناهان جلوگیری کرد؟
پردازد مثالً آیا می توانیم با صحبت کردن با کسی که به خرید و فروش مواد مخدر می

و بسیاری را گرفتار اعتیاد می کند ، او را از تکرار این گناه بزرگ بازداریم؟
پس در چنین زمان هایی وظیفة ما چیست و باید چگونه عمل کنیم؟

فعالیت 

چند نکتة مهم 
تا حد امکان نباید خطاهایشان را در حضور 

دیگران به آنها بازگو کنیم 

منکر برای بیشتر شدن تأثیر امر به معروف و نهی از-2

برای حفظ آبروی افراد -1

ن خودمان به آنچه دیگران را به آن توصیه می کنیم ، عمل کنیم و کاری را که از آ
نهی  می کنیم ، انجام ندهیم

خوب است

ه با نتیج

عمل به وظیفة خود و بهره مندی از اجر و ثواب خدا ه بی نتیج

: موفقیت  است (  با نتیجه  یا  بی نتیجه ) هر امربه معروف و نهی از منکری  -3
معة کمک به اصالح اطرافیان و جا+ رسیدن به رضایت و پاداش الهی 

خود 

خودت را امتحان کن

.چهار مورد از آثار منفی ترک امر به معروف و نهی از منکر را بیان کنید ( 1

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر را در میان( ع)با توجه به سخن حضرت علی( 2
.اعمال نیک بیان کنید 

چرا مؤمنان مسئولیت بیشتری دربارة  امربه معروف و نهی از منکر دیگران دارند؟ ( 3
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.است . . . . . . . . . . . . . . . .   بازداشتن از کار ناپسند  همان   ( 2

نَ بالمَعرو وَ المُؤِمنونَ وَ المُؤِمناتُ بَعضُهُم أَوِلیاءُ بَعضٍ یَأمُرو» با توجه به آیة شریفة ( 1
یت چرا مؤمنان دربارة امر به معروف و نهی از منکر مسئول« ف وَینهَونَ عَنِ المُنکَر  

بیشتری دارند ؟ 

، در مقایسه با امر به معروف و . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   همة کارهای نیک و حتی  ( 3
.در برابر دریایی پهناور و عمیق است . . . . . . . . .   نهی از منکر، مانند   

سوال 

.هر امر به معروف و نهی از منکری ، یک موفقیت است ( 6

ادامه ندهد. . . . . . .. . . . . . . .  هدف ما در نهی از منکر این است که انسان خطاکار به  ( 4

.  می شوند. .. . . .. . . . . با ترک امر به معروف و نهی از منکر ، مردم نسبت به سرنوشت دیگران   ( 5

مؤمنان هما نگونه که از سعادت و خوشبختی خود لذت می برند ، خوشبختی( 7
.دیگر انسا نها نیز برایشان شیرین و شادی آور است 

. در جامعه هر کس اختیار کارهای خود را  دارد و به دیگران ارتباطی ندارد ( 8

دربارة اهمیت امر به معروف و نهی از منکر چه فرموده است ؟ ( ع)امام کاظم ( 9

ید با زمانی که شخص خطاکار متوجه زشتی رفتارش نیست ، در این صورت  چگونه با( 10
او رفتار کنیم ؟  

. .. . ..... . . . . . . . . . . مؤمنان می دانند که رسیدن به سعادت دنیا و آخرت تنها  با   ( 11
دوست داشتن یکدیگر(  2بازداشتن از کار ناپسند (  1
توصیة یکدیگر به کار خیر(  4عمل به دستورات دین (  3

در ارتباط با شیوه های امر به معروف و نهی از منکر کدام مورد نادرست است ؟( 12
. گاهی با مهربانی و برخورد خوب ، شخص خطاکار را متوجه اشتباهش می کنیم   (  1
چون هدف نهی از منکر یکسان است پس شیوه و روش هم یکسان خواهد بود(  2

جا را در بعضی موارد نیز برای اینکه ناراحتی خود را از انجام گناهی نشان دهیم ،  باید آن(  4
.ترک کنیم 

اشتباه گاهی به سردی رفتار کردن با فرد خطاکار یا روی برگرداندن ، برای جلوگیری از(  3
. کافی است 
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(خمسوزکات)واجبانفاق

انفاق

(وقفوقرض)مستحبانفاق

آنثمراتوانفاق

11

به نظر شما علت این اختالف چیست؟ چرا این وضع در جهان به وجود آمده است؟

فعالیت 
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(  آخرین و کامل ترین برنامه ) دین اسالم 

باید راهی برای نجات مردم از فقر داشته باشه 

یکی از راه کارهای دین اسالم  برای نجات از فقر ،  انفاق 

قسمتی از اموال  به نیازمندان در راه خدا (  اعطای ) بخشش 

برای نجات بشر از تمامی گرفتاری ها-1
رت  دست یافتن به رستگاری در دنیا و آخ-2

مقدمه 

خداوند  به اندازة  نیازمند ی های مردم فقیر در اموال ثروتمندان »  ( : ص)پیامبر 
ر اگ. حقی قرار داده  است ، اگر بپردازند نیازمند ی های عمومی مردم برطرف می شود
،  گرسنه یا برهنه ای ، در میان مردم پیدا شود ، به این دلیل است که ثروتمندان

« اموال خود را نپرداخته اند ( حقوق واجب )

رابطة میان مسلمانان ، رابطة برادری  است 
ه یکی از این وظایف کمک مالی ب. برادران دینی در برابر یکدیگر وظایفی دارند 

.نیازمندان است 

.د انفاق مال آ نقدر نزد خداوند ارزشمند است که آن را یکی از نشانه های ایمان می دان
توزیع ثروت میان فقرا و جلوگیری از انحصار آن در دست»  خداوند ، حکمت انفاق را  

. بیان کرده است «  ثروتمندان 

انفاق

ثمرات انفاق
گسترش ) 

(انفاق 

ثروت به دست نیازمندان می رسه 

فاصلة طبقاتی میان ثروتمند و فقیر کمتر میشه 

بخش زیادی از گناهان و جرم های ناشی از فقر ریشه کن میشه 

مردم نسبت به یکدیگر مهربان تر شده و احساس مسئولیت  
بیشتری می کنند 

در نهایت آرامش و امنیت در جامعه حاکم میشه 
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م الَّذینَ یُنِفقونَ اَموالَهُم بِاللَّیلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَالِ نیَةً فَـلَهُم اَجرُهُم عِندَ رَبّهِ»  
«وَالخَوف  عَلَیهِم وَالهُم یَحزَنونَ  

: ترجمه 
اراکسانی که اموال خود را انفاق می کنند در شب و روز  به صورت پنهانی و آشک

پاداششان نزد پروردگارشان است نه ترسى دارند و نه غمگین مى شوند

در آن :  را وصف کرده اند ، آمده است (  ع)در روایت هایی که زمان ظهور امام زمان 
دوران ، عقل انسا نها به نهایت رشد و کمال خود می رسد و از سوی دیگر در جامعه

.فقیری پیدا نمی شود 
چه ( پیدا نشدن فقیر در جامعه و کامل شدن عقل ) به نظر شما میان این دو 

ارتباطی وجود دارد؟

فعالیت

زکات و خمس 

مال و دارایی  
انفاق 

. . . قرض الحسنه ، وقف و 

(  فطریه ) فطره 

انواع انفاق 

واجب 

مستحب 

در اصل به معنای پاک شدن از دلبستگی ها و آلودگی هازکات   

  :(دارایی هایی که زکات دارند ) مال و دارایی 

انفاق واجب
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(حد نصاب  )  اگر این دارایی ها به اندازه ای که در دین تعیین شده است ، برسد 

واجب است بخش مشخصی از آن در راه خدا انفاق شود 

مصونیت مال از نابودی و پربرکت شدن آن:  نتیجة پرداخت زکات  
،  بارندگی) خدا  نعمت هایش را از صاحبان باز می دارد :  نتیجة عدم پرداخت زکات  
. . . (حاصلخیزی  ،  فراوانی و 

در اصل به معنای پاک شدن از دلبستگی ها و آلودگی هازکات   

(فطریه ) فطره  

کِـی  کـی   چـی   به کـی   

هنگام غروب 

شب عید فطر رفقی

و برای خود و کسانی  که ا
هزینة زندگی  آنان را 

می دهد 

کیلو 3به ازای هر نفر ، مستحق
گندم  یا  جو  یا  برنج

. . . . . . یا هر غذایی که  
البته پولش رو هم بده

کفایت می کنه 

بالغ  ،  عاقل  ،  هشیار 

. یکی از راه های تامین نیازهای جامعه است خمس   

ه تعیین سال مالی       اولین روزی که درآمد کسب می کن

محاسبة خمس 

:  هر مسلمانی که از طریق کار ،  درآمدی کسب می کند 

(  درآمد  هزینه های ساالنة زندگی خود و خانواده  )  1
5

به کی پرداخت میشه و کجا مصرف میشه ؟:  سؤال  
. . .  ه به حاکم اسالمی یا مرجع تقلید پرداخت می شود تا در راه هایی ک

نی  تربیت دانشمندان علوم دینی  ،  تألیف و توزیع کتاب های دی) 
(آشناکردن مردم با معارف دینی  ،  دفاع از کشورهای اسالمی  
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آورد هرکسی که از طریق تجارت ، صنعت ، کشاورزی یا کسب های دیگر، مالی به دست
وال ،  اگر به ام«  سال مالی »  داشته باشد و در انتهای «  سال مالی »  ، باید برای خود  

.او خمس تعلق می گیرد ، خمس اموالش را بدهد 
گر با با پولی که خمس آن پرداخت نشده است ، نمی توان چیزی خرید ؛ به عنوان مثال ا

.آن پول خانه ای خریداری شود ، نمازخواندن درآن خانه باطل است 
به آذوقه هایی مانند برنج ، روغن و هر خوراکی دیگری که از درآمد سال ، برای مصرف
.رد درخانه خریده شده است و در پایان سال مالی باقی مانده است ، خمس تعلق می گی
ته زیورآالت خانم ها  ، اگر بیش از مقدار مصرفی رایج آنها باشد و حالت پس انداز داش

.باشد  ،  باید خمس آن پرداخته شود 

انفاق مستحب

نوعی انفاق مستحب که بسیار بر آن تأکید شده است 

قرض   

(ثواب18ثواب  قرض10صدقه    ) خیلی ارزشمنده  

.   موجب حفظ آبروی افراد می شود ( 1: مزیت قرض  
. موجب فعالیت و کسب و کار می شود ( 2

قرض گرفتن در بی نیازی یا موارد غیر ضروری نهی شده  

چرا  ؟ ؟ 

(  چون درخواست از دیگران آبروی انسان را  در معرض خطر قرار می دهد ) 

ه مسلمانی که به برادر مسلمان خود قرض دهد ،  در برابر هر درهمی ک»  ( : ص)پیامبر 
قرض داده ، هم وزن کوه احد ، حسنات خواهد داشت و اگر برای دریافت آن مدارا به 
«خرج دهد ، از پل صراط همچون برق جهنده بدون حساب و عذاب خواهد گذشت 
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انسان در راه جلب رضایت خداوند  مالکیت بخشی از اموال و دارایی : معنا  
هاش را از اختیار خارج کند و استفاده از آن یا استفاده از  درآمد آن را در 

قرار می دهد   . . . ( عموم مردم ، فقرا ، ایتام و ) اختیار دیگران 

وقـف   

جایگاه ویژه در طول تاریخ اسالمی  در میان مسلمانان 

منفعت رساندن به تمام مردم یا مردم مستحق ( 1: نتایج وقف  
وم اگر در جامعة اسالمی وقف رایج شود  ،  بسیاری از امور که به نفع عم(  2

مردم  توسط خود مردم انجام می شود  و دیگر تمامی کارها بر دوش دولت 
نیست 

هنگامی که انسان مؤمن از این دنیا می رود ، تمامی اعمال او قطع »  ( : ص)پیامبر 
صدقه جاریه  ،  علمی که از خود به یادگار گذاشته است و:  می شود  ؛  به جز سه  عمل 

«فرزند صالحی که برایش دعا می کند  
( : ع)حضرت علی 

علی ، بندة خدا و امیرمؤمنان ، دو مزرعه را برای فقرای مدینه و در را ه ماندگان قرار » 
داد ، تا خداوند روز قیامت چهرة  او را از حرارت آتش مصون دارد   این اموال فروخته 

« . برسد (  خدا )نمی شود  ، بخشیده نمی شود  ، تا به دست وارث هستی 

خودت را امتحان کن

.انفاق را تعریف کنید و سه مورد از فواید آن را بیان کنید ( 1

یک انفاق واجب و یک انفاق مستحب را نام ببرید و هر یک را به صورت مختصر( 2
.توضیح دهید 

.زکات به چه چیزهایی تعلق می گیرد؟ آنها را نام ببرید (  3
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خمس به چه کسی پرداخت می شود و در چه را ه هایی هزینه می شود؟( 4

سوال 

ةًالَّذینَ یُنِفقونَ اَموالَهُم بِاللَّیلِ وَالنَّهارِ سِرًّاوَعَالِنیَ»  با توجه به آیة شریفة  ( 1
جاهای خالی «  فَلَهُم اَجرُهُم عِندَ رَبّهِم  و َالخَوف  عَلَیهِم وَالهُم یَحزَنونَ  

. را تکمیل کنید 
می کنند در شب و روز به صورت پنهانی و . . . . . . .. .  کسانی که اموال خود را  

. . . . . . . . . . دارند و نه  . . . . . . .  نزد پروردگارشان است نه  . . .. . .. . . . .. . . ..   آشکارا
.مى شوند .  
.  . . . . . .انفاق مال آ ن قدر نزد خداوند ارزشمند است که آن را یکی از نشا نه های  ( 2

.می دارند

از دلبستگی ها و آلودگی هاست.. . . . . . . . . . . . . .   زکات در اصل به معنای   ( 3

در دین اسالم برای صدقه دادن ده ثواب و برای قرض دادن هجده ثواب قرار داده شده ( 8
.است 

.شتر ، گاو ، برنج و گندم از مواردی هستند که زکات به آن ها تعلق می گیرد ( 6

.شدن آن می شود . . . . . . . . . .  و  . . . . . . .   پرداخت زکات موجب مصونیت مال از  ( 4

. است . . . . . . . . . . . . .   قرض دادن نوعی انفاق   ( 5

.به زیورآالت خانم ها خمس تعلق نمی گیرد ( 7

حکمت انفاق در قرآن کریم چه چیزی بیان شده است ؟ ( 9

ا قطع کدام اعمال مؤمن حتی با رفتن او از این دنی( ص)با توجه به فرمایش  پیامبر( 11
نمی شود؟

. وقف را توضیح دهید ( 10
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اتفاق مال در کدام مورد ، فعالیت و کسب و کار را به دنبال دارد  ؟ ( 12

.  قرض  ،  زیرا فرد قرض دهنده اموالش را در اختیار فقرا قرار می دهد ( 1

. صدقه  ،  چون فرد گیرنده  به فکر بازگرداندن آن  نمی باشد (  2

.  صدقه ، چون فرد صدقه دهنده به نیت رونق تولید صدقه می دهد (  4

. قرض  ، زیرا فرد قرض گیرنده باید کار کند تا قرض را برگرداند (  3

در ارتباط  با انفاق های واجب کدام مورد نادرست می باشد ؟ ( 13

. با پولی که خمس آن پرداخت نشده است ، نمی توان چیزی خرید (  1

. زکات به برخی از دارایی های انسان تعلق می گیرد (  2

.  زکات فطره بر همة مسلمانان حتی فقرا  واجب است (  4

. خمس به حاکم اسالمی یا مرجع تقلید پرداخت می شود (  3

ن دلیل اگر گرسنه یا برهنه ای در میان مردم پیدا شود ، به ای:  می فرماید ( ص)پیامبر( 14
. .. . . . . . . .  .. .. . . . . .  .. . . . . است که   

. حاکمان به وظایف خود عمل نکرده اند (  1
. رابطة برادری میان مسلمانان نیست (  2

. ثرووتمندان ، حقوق واجب اموال خود را نپرداخته اند (  4

. تنبلی در جامعه وجود دارد (  3
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جهاد 12

جهاد

(ابتداییجهاد–دفاعیجهاد)جهادانواع

باطلگروه

گروه باطل

باطل   چنگیز ، هیتلر ، صدام قابیل ، ابرهه ، اسکندر

ان تسلط بر جان و مال ملت ها با جنگ و تجاوز به کشتار مردم بی گناه انس
های بی ایمان و زیاده خواهی که وقتی به قدرت برسند برای

همواره بیشترین دشمنی را با حق دارند می دانند 
مؤمنان به هیچ قیمتی تسلیم نخواهند شد  

ند  همواره منتظر فرصتی هستند تا حق  را برای همیشه از میان بردار

جهاد 

تالش و کوشش:  در زبان عربی به معنای   

ن مسلحانه  با  دشمنا( جنگ ) مبارزه :  در فرهنگ اسالمی به معنای  
اسالم 

آیه دربارة جهاد100: در قرآن  

چرا جهاد در راه خدا هرگز شکست نداره ؟   چرا جهادگر در راه خدا همواره پیروزه ؟   

مغفرت و پاداش بزرگ            +  اگر شکست دهد               افتخار و سربلندی  

اگر شهید شود                دستیابی به مقامی که با هیچ مقامی نزد خدا  قابل
مقایسه نیست   

جهاد 

آمادگیکسب
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بیلِ اِنَّ اللّهَ اشتَرى مِنَ المُؤمِنینَ اَنفُسَهُم وَ اَموالَهُم بِاَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ یُقاِتلونَ فی سَ»  
فى بعَهدِه اللِّه فَیَقتُلونَ وَیُقتَلونَ وَعدًا عَلَیِه حَقًّا فِی التَّوراِة وَ الِانجِیلِ وَ القُرآنِ وَمَن اَو

«من اهلل فَاستَبشِروا بِبَیـعِکُمُ الَّذی بایَعتُم به  و ذِلکَ هُوَ الفَوزُ العَظیمُ 
: ترجمه 

بهشت (  در برابرش ) خداوند از مؤمنان ، جان ها و اموالشان را خریداری کرد تا 
د و در راه خدا پیکار می کنند  ،  می کشن( بنابراین آنان نیز . ) برای آنان باشد 
وعدة  حقّ خداوند در تورات و انجیل و قرآن است(  موضوع  ) این . کشته می شوند 

پس بشارت باد بر شما ، به داد و ! و چه کسی از خدا به عهدش وفادارتر است ؟ . 
!ستدی که با خدا کرد ه اید و این است آن پیروزی بزرگ 

به. در آیة  باال خداوند جهاد را به یک داد و ستد تشبیه کرده است 
یی نظر شما در این داد و ستد ، خریدار کیست؟ فروشندگان چه کسانی اند؟ چه کاال

معامله شده است؟ بهای این کاال چیست؟

فعالیت

انواع جهاد   

جهاد دفاعی

جهاد ابتدایی 

جهاد با سرکشان

انواع جهاد

جهاد دفاعی 

وقتی دشمن به یک کشور اسالمی حمله می کند  ،  بر : توضیح  
واجب است با آنچه در توان دارند ،(  مرد و زن ، پیر و جوان ) همةمسلمانان  

ندبه دفاع از کشور اسالمی برخیزند و دشمن را از سرزمین خود بیرون کن

عذاب الهی +  گناهی نابخشودنی :  سستی و کوتاهی در دفاع  

جنگ های احد و احزاب در صدر اسالم هشت  :  نمونه هایی از جهاد دفاعی  
سال دفاع مقدس 
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دشمنان می دانند اسالم همواره باعث بیداری و اتحاد مردم در برابر ظالمان 
و غارتگران بوده است             برای اینکه بتوانند ملت های دیگر را همیشه 

د اسیر خود نگه دارند ، بیش از هر چیز نقشة نابودی اسالم را در سر می پرورانن
دشمنان برای شکستن مقاومت مسلمانان تالش می کنند             تا چهرة بدی

آنها به دروغ مسلمانان را متهم به خشونت. از جهاد در راه خدا نشان دهند 
.  طلبی و جنگ افروزی متهم می کنند 

برای تکمیل نقشة خود و( آمریکا و اسرائیل و برخی غربی ها ) دشمنان 
هر چه زشت تر نشان دادن چهرة اسالم و جهاد در راه خدا              سراغ

مسلمانان تندرو و نادان می روند و  با وعدة قدرت و ثروت به اسم اسالم ، جنگ 
اند هایی را در کشورهای اسالمی به راه می اندازند تا بگن مسلمانان مظهر خشونت

ین اگر داخل کشور اسالمی ، عده ای با گردن کشی در برابر قوان:   توضیح  
سالمی حکومت اسالمی را تضعیف کنند و به مبارزة مسلحانه با مأموران نظام ا

:بپردازند رهبر جامعة اسالمی با مالیمت به ارشاد آنان می پردازد 

: نمونه هایی از جهاد با سرکشان  

جهاد با سرکشان

با لطف رفتار می کنه+  در صورت توبه و بازگشت           جامعة اسالمی می پذیره 

در صورت ادامة مبارزه           مسلمانان موظف اند  به دستور رهبر ، به جهاد و
.  مقابله برخیزند و خطر را از جامعة اسالمی دور کنند 

جنگ با گروهک تروریستی منافقین-جنگ با خوارج نهروان در صدر اسالم  

لشکر اسالم موظف است به دستور رهبر اسالمی ، با حاکمان: توضیح  
جهاد کند و مردم را از اسارت آنها نجات دهد ( هواداران شیطان ) شیطانی 

.   و پیام خدا را به آن ها برساند 

:نمونه هایی از جهاد ابتدایی  
نبرد سپاه اسالم با حکومت های ایران و روم در صدر اسالم 

جهاد ابتدایی  

رده اسالم هرگز عقاید خود را به زور بر هیچ گروهی تحمیل نک:   نکتة مهم  
م می است ، بلکه تنها با سرنگون کردن حاکمان فاسد ، پیام دین را به مرد

.رساند و آنان را در پذیرش این پیام آزاد می گذارد 
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مردان و زنان و کودکان مستضعف نمی جنگید؟ این( برای نجات) چرا در راه خدا و »  
ستم پروردگارا ، ما را از این شهری که مردمش: ناتوانان همان کسانی اند که می گویند 

.پیشه اند  ، بیرون ببر ، و از نزد خود برای ما سرپرست و مددکاری قرار ده 
د ، کسانی که ایمان آورد ه اند ، در راه خدا مبارزه می کنند و کسانی که کافر شد ه ان

عیف پس با هواداران شیطان بجنگید که نیرنگ شیطان ض. در راه طاغوت می جنگند 
« . است 

اه حاکمان زورگو و سرکشی را که مردم ناتوان را زیر سلطة خود نگ:  هواداران شیطان  
.گذارند پیام خداوند به آنها برسدو نمیداشته اند

.معین کنید که هر یک از نمونه های زیر به کدام یک از انواع جهاد مربوط اند

جهاد مردم فلسطین با اشغالگران صهیونیست( 1

جهاد مأموران نیروی انتظامی با اشرار و قاچاقچیان مسلح در کشور( 2

صدامارتشبرابردرایرانٴسالههشتجنگ( 3

فعالیت 

جهاد مردم مظلوم یمن در برابر حمالت وحشیانة  سعودی ها( 4

کسب آمادگی برای دفاع

اگر تیراندازی کنید ، نزد من دوست) سوارکاری و تیراندازی کنید ( : ص)پیامبر 
(  داشتنی تر از سوارکاری است 

: نفر  را به واسطة یک تیر به بهشت می برد  3خداوند بلندمرتبه 
.  مسلمانی که تیر را می سازد ( 1
مسلمانی که برای رضای خداوند تیرها را تهیه می کند و به دست رزمندگان(  2

.می رساند
. رزمند ه ای که تیر را در راه خداوند به سوی دشمن پرتاب می کند ( 3

«  م و اَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّ ةٍ   ومِن رِباطِ الخَیل تُرهِبون بِه عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّکُ»  
: ترجمه 

از قبیل نیرو و اسب های. و هر چه در توان دارید برای مقابله با آنها آماده کنید 
ورزیده تا با این کار دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید
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اع اگر مردم کشوری که دشمنان به آن سرزمین حمله کرده اند ، از کشور خود دف(  1
نکنند ، چه سرنوشتی در انتظار آنان خواهد بود؟

جهاد دفاعی در چه زمانی و بر چه کسانی واجب است؟( 2

ردم اگر در جامعة  اسالمی ، عد ه ای به مبارزه با نظام اسالمی بپردازند و امنیت م( 3
را  به خطر بیندازند ، مسلمانان چه وظیفه ای دارند؟

خودت را امتحان کن

سوال 

اَنَّ لَهُمُ اِنَّ اللّهَ اشتَرى مِنَ المُؤمِنینَ اَنفُسَهُم وَ اَموالَهُم بِ»  با توجه به آیة شریفة ( 1
خداوند جهاد را به چه چیزی تشبیه کرده است ؟ و بهای کاالی مورد « الجَنَّةَ  

معامله چیست ؟  

.جاهای خالی را تکمیل کنید 

الخَیل. . . ... . .  مِن قُوَّ ة  وَ مِن  . . . . .. . . . . .. . ..  وَ اَعِدّوا لَهُم مَا  ( 2

.است . . . .... . . . .   و   . . .. . . . . .    جهاد در زبان عربی به معنای   ( 3

نابخشودنی خواهد. . . . .. .  هرگونه سستی و کوتاهی در دفاع از میهن اسالمی ،  ( 4
.الهی را در پی خواهد داشت  . . . . . . . . . .   بود و  

.ارزشمند است . . . . . . . . .  جهاد در راه خدا وظیفة  همگانی  و  ( 5

، توضیح دهید که آیا در جهاد با دشمنان اسالم( ص)با توجه به فرمودة پیامبر( 4
شغول پاداش خداوند تنها برای کسانی است که در میدان جنگ به مبارزه با دشمنان م

.اند 
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جنگ  احد و  نبرد سپاه اسالم با حکومت ایران  ، نمونه هایی از جهاد دفاعی( 8
.مسلمانان در آن زمان هستند 

. رد  خداوند بلند مرتبه سه نفر را به واسطة  یک تیر به بهشت می ب( 9

جهاد در فرهنگ اسالمی چه معنایی دارد ؟ ( 10

آیات قرآن کریم  چه کسانی را هواداران شیطان می نامد ؟ ( 11

کدام مورد نمونه ای از جهاد با سرکشان می باشد ؟ ( 12

جنگ احد و احزاب (  1

با خوارج نهروان ( ع)جنگ حضرت علی (  3

نبرد سپاه اسالم با حکومت روم در صدر اسالم (  4

هشت سال دفاع مقدس (  2

یش از دشمنان برای اینکه بتوانند ملت های دیگر را همیشه اسیر خود نگه دارند ، پ( 13
هر چیز چه نقشه ای را در سر می پرورانند ؟  

خشونت و جنگ(  2نابودی اسالم (  1
تحریم اقتصادی (4غارت اموال ملت ها (  3

.جهاد در راه خدا مبارز ه ای است که هرگز شکست ندارد ( 7

. . . . . . . . . . . .آمادگی نظامی ، عالوه بر پیروزی در جنگ ، فایدة  مهم دیگری دارد که ( 6
.است . . . .. . . .  .  دشمن و  جلوگیری  از آغاز 
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