
»ما ناشر تخصصی دروس عمومی هستیم«
دانش آموزان عزیز در دنیای امروز که هر فعالیتی نیاز به این دارد که فعاالن آن عرصه، تخصص آن 

را داشته باشند، ما ناشر تخصصی دروس عمومی هستیم.
دروس عمومی، متأسفانه امروزه توسط همکاران فنی و مهندسی و پزشکی نوشته شده و متخصصان 

این دروس، غایب هستند.
به همین دلیل مشاوران آموزش، با جمع کردن افراد متخصص هر درس عمومی، کتاب های ویژة رشتة 

شما را تدارک دیده است.
چرا  می کند؛  قلمداد  حفظی  درس  را  ادبیات  وی  می نویسد،  ادبیات  غیرمتخصصی  فرد  کنید  فرض 
که مهندس است و فکر می کند تنها ریاضی است که حفظی نیست. به همین دلیل هم وقتی ادبیات 

می نویسد، اساس مطالبش، حفظی دیدن ادبیات است.
یا فرض کنید فرد غیرمتخصصی زبان انگلیسی می نویسد و متوجه نیست که درس زبان شیوة یادگیری 

و یاددهی متفاوتی نسبت به درس های دیگر دارد.
ما در انتشارات مشاوران آموزش تمام سعی مان بر این است که تخصصی ترین گروه را برای نگارش 

دروس عمومی برای شما دانش آموزان عزیز ایجاد کنیم.
امیدواریم که در این راه موفق شویم و امیدواریم شما نیز به بهترین نتیجه برسید.

کتاب های عمومی خود را از ناشر تخصصی دروس عمومی تهیه کنید.

انتشارات مشاوران آموزش



مقدمه مؤلف

 پرسش مهم: 

آیا دروس عمومی، حفظی  هستند؟
ــند  ــم باش ــر معل ــتند، اگ ــی هس ــودن دروس عموم ــی ب ــه حفظ ــد ب ــه معتق ــانی ک کس
ــند، روش  ــوز باش ــر دانش آم ــت و اگ ــروری اس ــر حافظه پ ــی ب ــان مبتن روش تدریس ش

ــت. ــرار« اس ــرار و تک ــر »تک ــی ب ــان مبن مطالعه ش

در پنــج ســال گذشــته حتــی یــک  خــط در کنکــور و امتحانــات نهایــی، ســؤال طــرح نشــده 
ــر تســت و ســؤال امتحــان  ــء ه ــه پشــت صحن ــه حافظــء شــما را بســنجد، بلک اســت ک
نهایــی، حداقــل یــک مفهــوم وجــود دارد کــه شــما را قــادر می ســازد مطلــب را یــاد گرفتــه 

و بــه تســت و ســؤال پاســخ دهیــد.

وقتی دروس عمومی را حفظی ندانید، اتفاق بزرگی در یادگیری شما روی می دهد!

کالم در آیــات قرآنــی بی شــک از روابطــی منطقــی برخــوردار اســت، در نتیجــه وقتــی شــما 
هــر آیــء قرآنــی را می خوانیــد و پیام هــای آن را اســتخراج می کنیــد، میــان محتــوای آیــه 
بــا پیام هــای آن رابطــه ای منطقــی خواهیــد یافــت. وقتــی چنیــن باشــد، شــما دیگــر حفــظ 

نخواهیــد کــرد، بلکــه یــاد خواهیــد گرفــت.

 چگونه کتاب برای شما آماده  کرده ایم؟
1- تمــام مطالــب را طــوری آمــوزش داده ایــم کــه شــما قــادر باشــید آن هــا را بــه بهتریــن 

شــکل ممکــن بــا دالیــل یــاد بگیریــد.

2- از ارائــء مطالــب اضافــی کــه قطعــاً در امتحانــات پایــان تــرم و کنکورهــای آزمایشــی 
ــم. ــز کرده ای ــوند، پرهی ــرح نمی ش مط

3- به ساده ترین شکل ممکن مطالب را توضیح داده ایم.

ــات  ــات و روای ــه آی ــع ک ــنامء جام ــت: 1- درس ــا اس ــن بخش ه ــامل ای ــاب ش 4- کت
ــات  ــا امتحان ــق ب ــه مطاب ــریحی ک ــش های تش ــرد. 2- پرس ــی را دربرمی گی ــن درس و مت
پایــان تــرم می باشــد و شــامل: الــف( آیــات و روایــات و اشــعار ب( تکمیــل عبــارات ناقــص 
پ( تشــخیص عبــارات درســت از نادرســت ت( تعریــف اصطالحــات ث( پاســخ کوتــاه بــه 

ــت. ــر درس اس ــش های ه ــه پرس ــل ب ــریحی کام ــخ تش ــش های درس ج( پاس پرس

 پرسش های چهار گزینه ای همراه با پاسخ تشریحی
ــام  ــی نظ ــای درس ــا کتاب ه ــب ب ــل را متناس ــال های قب ــور س ــت های کنک ــی تس 1- برخ

جدیــد تغییــر داده ایــم یــا عینــاً آورده ایــم.
ــد کــه بســیار مهــم اســت،  ــه توجــه کنی ــن نکت ــه ای ــم. ب ــدار چیده ای 2- تســت ها را هدف
شــما بــا یادگیــری هــر تســت، آمــاده می شــوید کــه تســت بعــدی را یــاد بگیریــد. بــا ایــن 
ــوع از چینــش تســت ها فقــط و  روش، مطالــب در ذهــن شــما اســتحکام می یابنــد. ایــن ن

فقــط در کتــاب مشــاوران انجــام شــده اســت.
ویژگــی منحصر به فــرد ایــن کتــاب کــه آن را از ســایر کتاب هــای ناشــران متمایــز 
می کنــد: ضمــن این کــه درســنامه جامــع و کامــل اســت، پرســش های تشــریحی و 
ــان تثبیــت  ــب، آموخته هــای شــما را در ذهن ت ــا تکــرار مطال ــه ای ب پرســش های چهارگزین

می کنــد.
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استراتژی مطالعه
چطور آیات را بخوانیم؟ )3(

»پیدا کردن مخاطب آیه« یکی از کارهایی است که برای برخی از آیات صدق می کند. به طور مثال در اولین آیة این درس، مخاطب آیه پیامبر )ص( است. 
در امتحانات و بیش از آن در تست های کنکور، آگاهی از مخاطب آیه بسیار مهم است.

وحید تمنا

مقدمـــه
برنامه ای که خدای  مهربان برای انسان ها تنظیم کرده، دربردارندءه احکام و وظایفی در ارتباط با خدا، خود، خانواده، جامعه و خلقت است.

انسان می تواند با عمل به این برنامه و احکام و دستورات آن، در مسیر نزدیک شدن به خدا گام برداشته و به رستگاری در دنیا و آخرت برسد.
اگرچه تمامی این احکام و دستورات در جهت مصلحت ماست ولی انسان دوست دارد حکمت و علت احکام را بداند و با معرفت بیشتر دستورات 

الهی را انجام دهد. 
فایده های مهم ترین احکام را از طریق آیات قرآن و سخنان معصومان می توانیم به دست آوریم. 

2 دوری از گناه 1 یاد خدا  دو فایدۀ نماز عبارتند از: 
مهم ترین فایدۀ روزه: تقوا

تقـــوا
 می پردازیم: ابتدا به یک مثال از امام علی̂ 

ایشان می فرماید: »َمَثل انسان های بی  تقوا َمَثل سوارکارانی است که سوار بر اسب های چموش و سرکش شده اند که لجام را پاره کرده و اختیار را 
از دست سوارکار گرفته اند؛ به باال و پایین می پرند و عاقبت، سوارکار را در آتش می افکنند. َمَثل انسان های باتقوا َمَثل سوارکارانی است که بر 

اسب های رام سوار شده اند و ِلجام اسب را در اختیار دارند و راه می پیمایند تا اینکه وارد بهشت می شوند.«
تفاوت اصلی میان دو سوارکار ذکر شده در مثال: یکی به هالکت می رسد و دیگری به رستگاری. یک اسب سرکش و لجام گسیخته است و اسب 

دیگر رهوار و مطیع.
حال اگر بخواهیم این َمثل را به انسان ربط دهیم، این گونه است: لجام گسیختگی و سرکشی در انسان بی تقوا مانند آن اسب سرکش و رهواری و مطیع 

بودن در انسان باتقوا مانند آن اسب رام و مطیع است. این عبارت به چه معناست؟ در ادامء توضیحات به پاسخ خواهیم رسید.
تقوا به معنای  حفاظت و نگهداری است. 

ویژگی  انسان های باتقوا: خودنگهدار است و خود را از گناه حفاظت می کند؛ یعنی بر خودش مسلط است و زمام نفس خویش را در اختیار دارد و 
نمی گذارد نفس با سرکشی او را در دره های هولناک گناه بیندازد. )در این قسمت پاسخ سوال باال را گرفتیم و شباهت انسان باتقوا را به اسب 
مطیع و انسان بی تقوا را به اسب سرکش فهمیدیم.( / انسان باتقوا می کوشد روز به روز بر توانمندی خود بیفزاید تا اگر در شرایط گناه و معصیت 

قرار گرفت آن قوت و نیرو را حفظ کند و از آلودگی نگه دارد.

نمـاز

روزه
راه هایی که قرآن برای کسب تقوا به ما نشان داده است:

نماز و بازدارندگی از گناه
انسان با خواندن پنج بار نماز در طول روز یاد خدا را در دل خود زنده می کند و حضور او را در جای جای زندگی احساس می کند.

توجه به حضور خدا در زندگی و نظارت او بر اعمال موجب می شود  انسان دست به هر کاری نزند و از گناهان دوری کند.

آیه:
و نماز را برپادار، الةَ  ﴿ ... َو َاقِم الصَّ

که نماز از کار زشت و ناپسند باز می دارد الةَ تَنهی َعِن الَفحشاءِ َو الُمنَکرِ  ِانَّ الصَّ
و قطعاً یاد خدا باالتر است، َو َلِذکُر اهلِل َاکَبرُ 

عنکبوت / 45 و خدا می داند چه می کنید.� َو اهلُل َیعلَُم ما تَصنَعوَن﴾ 

یـــاری از نمــاز و روزه درس

10



درسـنامه

دیـن و زندگی
دهـــم

74

پيــام آیه:
الف( به برپایی نماز به عنوان یکی از راه های کسب »تقوا« اشاره دارد.

ب( چون نماز در انسان یاد خدا را تقویت می کند به همین دلیل حضور خداوند را در زندگی درک می کنیم و در نتیجه گناه نمی کنیم.
2 تقویت یاد خدا 1 بازداشتن از گناه )فحشاء و منکر(  پ( فواید نماز عبارت اند از: 

ت( آیه خطاب به پیامبر است و یکی از وظایف پیامبر، برپا داشتن نماز در میان مسلمانان است.
ث( این که نماز از کار زشت و ناپسند جلوگیری می کند امری قطعی است نه احتمالی.

  نماز چگونه بازدارندۀ انسان از زشتی و منکرات است؟
تأثیر نماز به تداوم و میزان دقت و توجه ما بستگی دارد. مانند اینکه اگر گفته شود هرکس درس بخواند، موفق می شود، طبیعتاً موفقیت همه »یکسان« 
نیست و به نحوه و کیفیت درس خواندن آن ها بستگی دارد. بنابراین اگر نمازهای روزانء خود را ترک نکنیم و دقت و توجه خود را در نماز افزایش دهیم، 

تالش کنیم روزبه روز نماز را با کیفیت بهتر و رعایت آداب انجام دهیم، از آن تأثیر خواهیم پذیرفت و از منکرات دور خواهیم شد.

 سخن امام صادق 
»هرکس می خواهد بداند آیا نمازش پذیرفته شده یا نه، باید ببیند که نماز او را از گناه و زشتی باز داشته است یا نه. به هر مقدار که نمازش 

سبب دوری او از گناه و منکر شود، این نماز قبول شده است.«
بنابراین  اگر دیدیم با خواندن نماز در حال دور شدن از گناهان هستیم، معلوم می شود نمازمان مورد قبول خدا قرار گرفته و اگر نماز، ما را 

از گناه و زشتی باز ندارد، یعنی عیب و نقصی در نماز خواندنمان هست که باید آن را برطرف کنیم.
از دیگر آثار نماز در برخی جزئیات آن: 

اثر و پیامدهارعایت آداب نماز
دوری از گناهان و حتی برخی مکروهات در طول زمانکوچک نشمردن نماز و داشتن درک صحیح از آنچه می گوئیم

دور شدن بی نظمی از زندگیانجام به موقع نماز
کمتر شدن آلودگی های ظاهریخواندن نماز در 5 نوبت با لباس و بدن پاکیزه

کاهش تمایل به کسب درآمد از راه حرامرعایت شرط غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار
کوچک شدن قدرت های دیگر در نظرمان و عدم توجه به آن هاتوجه بر همه چیز هنگام تکبیر به بزرگی خداوند

عدم خضوع و خشوع در مقابل مستکبرانتوجه به عظمت خدا در رکوع و سجود
راَط الُمستَقیَم﴾ از خداوند عدم دل بستن به راه های انحرافیخواستن صادقانء عبارت ﴿ِاهِدنَا الصِّ

عدم قرار گرفتن در زمرءه افرادی که خدا بر آن ها خشم گرفته یا توجه در گفتن عبارت ﴿َغیِر الَمغضوِب َعلَیِهم َو اَلالّضاّلیَن﴾
راه را گم کرده اند.

تسلط تدریجی بر خود و توانایی ایستادن در برابر منکرات و تکرار درست آنچه در نماز می گوئیم و انجام می دهیم
خودداری از انجامشان

بررســـی
  فهم و درک درست اعمال زیر، انسان را در برابر چه گناهانی حفظ خواهد کرد؟

منکراتعبارات و اعمال نماز

1- اعتقاد به خدای یکتایی که بی نیاز از غیر است، سبب می شود تا در برابر غیرخدا و شرک، 1- خواندن سورءه توحید
سد مقاومی ایجاد بشود.

2- پرستش خدای یگانه و دوری از بت پرستی و هرگونه مظاهر شرک / اعتقاد به نبوت 2- درود بر پیامبر در تشهد
حضرت محمد  و پیروی از او

3- دوری از گناه برای در امان ماندن از عذاب آخرت3- دعای قنوت

4- دوری از فردگرایی/ اهمیت روح جمعی که در نماز جماعت حاصل می شود/ ایجاد الفت 4- حضور در نماز جماعت
در میان مسلمانان/ تبلور نظم و انضباط

5- دوری از پرستش غیرخدا5- گفتن عبارت ﴿ِاّیاَک َنعُبُد﴾
6- دوری از یاری خواستن و تمسک به غیرخدا و تنها از خدا یاری طلبیدن6- گفتن عبارت ﴿ِاّیاَک َنستَعین﴾

تکمیل احکام
برای انجام نماز الزم است بدن و لباس ما پاک باشد و در صورتی که به یکی از نجاسات آلوده باشد، باید قبل از نماز پاک گردد.

پس الزم است هر مسلمانی نجاسات را بشناسد و راه پاک کردن اشیای نجس را بداند.
همه چیز پاک است. مگر »11« چیز و آنچه در اثر برخورد با آن ها نجس می شود.
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هشت مورد از نجاسات عبارت اند از:

1 خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد.

3 ادرار و مدفوع انسان و حیوان های حرام گوشتی که خون جهنده دارند. 2 و 

4 مردار انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد.

6 سگ و خوک، زنده و مردءه آن ها نجس است. 5 و 

7 کافر )یعنی کسی که به خدای یگانه اعتقاد ندارد.(

8 شراب و هر مایع مستی آور نجس است.

 توضیــح بیشرت
الزم است بدانیم نوشیدن شراب چه کم و چه زیاد حرام است و در زمرءه بزرگ ترین گناهان شمرده شده است. 

خداوند در قرآن دربارءه شراب خواری می فرماید:
»ای مردمی که ایمان آورده اید به راستی شراب و قمار و بت پرستی و تیرک های بخت آزمایی پلید و از کارهای شیطانی است. پس از آن ها دوری کنید 
مائده/91 و 90 تا »رستگار« شوید. شیطان می خواهد با شراب و قمار بین شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا دور سازد و از نماز بازدارد.« 

پیام این آیه: علت حرام بودن »شراب، قمار، بت پرستی و تیرک های بخت آزمایی« دور کردن انسان از یاد خدا و بازداشتن او از نماز است.

 اعمالی که تأثیر نماز را از بین می برند: 

1 ناراحت کردن پدر و مادر

 سخن امام صادق 
امام صادق ^ دربارءه ناراحت کردن پدر و مادر فرمود:

»هر فرزندی که از روی خشم به پدر و مادر خود نگاه کندـ  هرچند والدین در حق او »کوتاهی و ظلم« کرده باشند. نمازش از سوی خدا پذیرفته نیست.«
2 غیبت کردن

سخن پیامرب اکرم 
پیامبر اکرم  دربارءه غیبت کردن به ابوذر فرمود:

»هرکس غیبت مسلمانی را کند تا »چهل روز« نماز و روزه اش قبول نمی شود؛ مگر اینکه فرد غیبت شده، او را ببخشد.«

روزه و تقویت تقوا
روان شناسان، کارهایی را برای تقویت اراده و تسلط بر خود پیشنهاد می کنند تا افراد بتوانند به موفقیت در برنامه های روزانء خود، مانند درس، 

ورزش و کسب وکار برسند.
3 تقوا بستگی دارد. 2 خودنگهداری و  1 میزان تسلط او بر خویش  میزان موفقیت انسان  در رسیدن به هدف های بزرگ به: 

هدف بزرگ تر، تقوای بیشتری می طلبد.
خداوند، انسان را به عملی راهنمایی می کند که اگر آن را به درستی انجام دهد، چنان تسلطی بر خویش پیدا می کند که بتواند موانع درونی را کنار بزند 

و گام های موفقیت را به سوی برترین هدف ها به خوبی بردارد. این عمل روزه است.
روزه مصداق کامل  تمرین »صبر و پایداری« در برابر خواهش های دل است. 

فردی که روزه می گیرد: یک ماه گرسنگی را تحمل می کند، یک ماه چشم خود را از گناه حفظ می کند، زبان خود را از دروغ و غیبت نگه می دارد، 
... و  به خوبی مراقبت می کند  و پوشش خود  از حجاب  تمرین می کند،  را  با مردم  بازمی دارد، خوش رفتاری  از شنیدن بدی ها  را   گوش خود 

در نتیجـه: چنین کسی پس از یک ماه به تسلطی بر خود می رسد که قبل از ماه رمضان آن تسلط را نداشته و اگر هر سال یک ماه این عمل 
را تکرار کند، سال به سال باتقواتر می شود و این فرد کم کم به جایی می رسد که احساس می کند هرکاری را که خداوند دستور داده است، می تواند به 

آسانی انجام دهد و احساس سختی نکند.

آيـــه:
﴿یا َایَُّها الَّذیَن آَمنوا  ای کسانی که ایمان آورده اید،

یاُم   روزه بر شما مقرر شده است کُِتَب َعلَیکُُم الصِّ
َکما کُِتَب َعلَی الَّذیَن ِمن قَبِلکُم   همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند، مقرر شده بود

بقره / 183 َلَعلَّکُم تَتَّقوَن﴾   باشد که تقوا پیشه کنید.�
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پيــام آیه:
الف( مخاطب آیه مومنان است.

ب( به روزه، به عنوان یکی از راه های کسب »تقوا« اشاره دارد.
یاُم﴾ بیانگر واجب بودن روزه است. پ( عبارت ﴿کُِتَب َعلَیکُُم الصِّ

ت( روزه فقط از آن مسلمانان نیست بلکه به انسان های قبل از ظهور اسالم نیز توصیه شده است.

بررســـی
رسول خدا  می فرماید: »چه بسیار روزه داری که جز گرسنگی و تشنگی چیزی نصیب او نمی شود.«

  مقصود پیامبر گرامی از این سخن چیست؟
باید آداب روزه را به جا آوریم، صفت تقوا و خودنگهداری در مقابل گناه در ما پدید آید و اگر در ما هست، تقویت شود.

احکــام روزه
الف( مواردباطل کنندۀ روزه

»نُه« چیز روزه را باطل می کند که برخی از آن ها عبارت اند از:
 خوردن و آشامیدن

 دروغ بستن بر خدا و پیامبر و جانشینان پیامبر 
 رساندن غبار غلیظ به حلق

 فروبردن تمام سر در آب
 استمناء

 باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح
فعالیت کالسی

عبارت های زیر با توجه به رسالء توضیح المسائل تکمیل شده اند. 

1- اگر روزه دار سهوًا چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه اش صحیح است.
2- اگر روزه دار، چیزی را که الی دندانش مانده عمداً بخورد روزه اش باطل می شود.
3- روزه دار نباید غبار غلیظ و دود سیگار و تنباکو و مانند آن ها را به حلقش برساند.

4- استفراغ روزه را باطل نمی کند، مگر اینکه عمدی باشد.

ب( غسل واجب
کسی که غسل بر او واجب است، اگر عمدًا تا اذان صبح غسل نکند یا اگر وظیفه اش تیمم است »عمدًا« تیمم نکند، نمی تواند روزه بگیرد. البته 
اگر سهل انگاری کند و غسل نکند تا وقت تنگ شود، می تواند با »تیمم« روزه بگیرد و روزه اش »صحیح« است. اما در مورد غسل نکردن، معصیت 

کرده است.
پ( عذر و بیماری

اگر کسی به علت »عذری« مانند بیماری نتواند روزه بگیرد و »بعد از رمضان« عذر او برطرف شود و تا رمضان آینده »عمدًا« قضای روزه را نگیرد 
باید هم روزه را قضا کند و هم برای هر روز یک مّد »تقریباً 750 گرم« گندم و جو و مانند آن به »فقیر« بدهد.

ت( روزه نگرفتن از روی عمد
)که  بگیرد  روزه  ماه  دو   ، اگر کسی روزءه ماه رمضان را »عمدًا« نگیرد باید هم »قضای« آن را به جا آورد و هم »کفاره« بدهد؛ یعنی برای هر روز 

یک ماه آن باید پشت سر هم باشد( یا به شصت فقیر طعام بدهد )به هر فقیر یک ُمّد( و این کار باید تا »قبل از رمضان آینده« انجام شود.
ث( باطل کردن روزه با چیز حرام

اگر کسی به »چیز حرامی« روزءه خود را باطل کند؛ مثالً دروغی را به خدا نسبت دهد »کفارءه جمع« بر او واجب می شود. 
کفارۀ جمع: یعنی باید هر دو کفارءه یاد شده را انجام دهد. 

البته اگر هر کدام برایش ممکن »نباشد« می تواند »هرکدام را که ممکن است«، انجام دهد.

 وظیفۀ شخص مسافر:
کسی که سفر می رود، اگر شرط های زیر را داشته باشد، باید نمازش را شکسته بخواند و نباید روزه بگیرد:

الف( رفتن او بیشتر از 4 فرسخ شرعی 
4 فرسخ شرعی: یعنی حدود 22/5 کیلومتر و مجموع رفت و برگشت او بیشتر از 8 فرسخ باشد.

ب( بخواهد »کمتر از ده روز« در جایی که سفر کرده بماند. 
بنابراین  کسی که می خواهد ده روز و بیشتر در محلی که سفر کرده است، بماند، باید: 1- نمازش را کامل بخواند. / 2- روزه اش را هم باید بگیرد.



درسـنامه

دیـن و زندگی
دهـــم

77

پ( برای انجام »کار حرام« سفر نکرده باشد. 
مثال: اگر به قصد ستم به مظلوم یا همکاری با یک ظالم در ظلم او سفر کند، باید روزه اش را بگیرد. / 2- اگر فرزند با نهی پدر و مادر به سفری 

برود که آن سفر بر او »واجب نبوده است« باید نماز را تمام بخواند و روزه اش را بگیرد.

 اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش یا به جایی که می خواهد ده روز در آنجا بماند، برسد، در چه صورتی باید روزه بگیرد و در چه صورتی 
نباید روزه بگیرد؟

در صورتی که قبل از رسیدن به آنجا چیزی نوشیده یا خورده باشد نباید روزه بگیرد در غیر این صورت باید روزه بگیرد.  

 اگر مسافری که صبح حرکت کرده است، بعدازظهر به وطن یا جایی که می خواهد ده روز بماند برسد، وظیفه اش چیست؟
نمی تواند در همان روز روزه بگیرد ولی روزهای بعد را می تواند روزه بگیرد. در رابطه با نماز نیز باید چنین عمل بکند که وقتی به آن مکان   

رسید، نماز را کامل به جا آورد.

 اگر کسی روزه است، بعدازظهر مسافرت کند، وظیفه اش نسبت به روزۀ آن روز چیست؟
باید روزءه خود را ادامه دهد.  

 اگر کسی که روزه گرفته، پیش از ظهر مسافرت کند و بخواهد به بیش از چهار فرسخ برود، وظیفه اش چیست؟
تا قبل از رسیدن به چهار فرسخ باید امساک کند )چیزی نخورد و نیاشامد( اما بعد از آن باید روزءه خود را افطار کند.  

درس 10

آیات، احادیث و اشعار
الةَ تَنهی َعِن الَفحشِاء َو الُمنکِر َو لِذکُر اهلِل َاکَبُر َو اهلُل َیعلَُم ما تَصنَعوَن﴾ به سؤاالت زیر پاسخ دهید.. 537 الةَ ِانَّ الصَّ با توجه به آیۀ ﴿َو َاقِمِ الصَّ

الف( معنی آیه را بنویسید.

ب( فواید نماز با توجه به این آیه کدام اند؟

پ( اولین فایدۀ نماز چیست؟

ت( توجه به حضور خداوند در زندگی و نظارت او بر اعمال موجب می شود ..................

یاُم َکما کُتَِب َعلَی الَّذیَن ِمن قَبِلکُم َلَعلَّکُم تَتَّقوَن﴾ به سؤاالت زیر پاسخ دهید.. 538 با توجه به آیۀ ﴿یا َایَُّها الَّذیَن آَمنوا کُتَِب َعلَیکُُم الِصّ
الف( معنی آیه را بنویسید.

ب( بیانگر کدام یک از راه های کسب تقواست؟
یاُم﴾ در این آیه بیانگر چیست؟ پ( عبارت ﴿کُتَِب َعلَیکُُم الِصّ
ت( عبارت ﴿َکما کُتَِب َعلَی الَّذیَن ِمن قَبِلکُم﴾ بیانگر چیست؟
ث( حکمت روزه با توجه به عبارت ﴿َلَعلَّکُم تَتَّقوَن﴾ چیست؟

ج( فایدۀ روزه با کدام فایدۀ نماز ارتباط دارد؟

نادرستدرسـتدرستی و نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.
تمام احکام و دستورات خداوند در جهت منفعت انسان هاست.. 539
فایدۀ روزه یعنی تقوا با فایدۀ نماز یعنی دوری از گناه ارتباط دارد.. 540
اگر نماز را کوچک نشماریم، بی نظمی را از زندگی خود دور خواهیم کرد.. 541
همه چیز پاک است، مگر 11 چیز و آنچه در اثر برخورد با آن ها نجس می شود.. 542
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نوشیدن شراب چه کم و چه زیاد حرام است.. 543
نماز مصداق کامل تمرین صبر و پایداری در برابر خواهش های دل است.. 544
اگر کسی به چیز حرامی روزه خود را باطل کند کفارۀ جمع بر او واجب می شود.. 545
اگر فرزند با نهی پدر و مادر به سفری برود که آن سفر بر او واجب نبوده باید نماز را تمام بخواند ولی روزه الزم نیست.. 546
َمثل اسب سوار ماهر و اسب سوار سرکش درباِرۀ حقیقت تقوا است.. 547

عبارت های زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید.
دو فایده نماز عبارت اند از: .................. و ................... 548
مهم ترین فایدۀ روزه .................. است.. 549
تأثیر نماز به تداوم و میزان .................. و .................. ما بستگی دارد.. 550
اگر در پنج نوبت با لباس و بدن پاکیزه به نماز بایستیم .................. ما کمتر خواهد شد.. 551
میزان موفقیت انسان در رسیدن به هدف های بزرگ به میزان .................. و .................. و .................. بستگی دارد.. 552
تعداد چیزهایی که روزه را باطل می کنند .................. چیز است.. 553
اگر روزه دار سهواً چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه اش .................. است.. 554
استفراغ روزه را باطل نمی کند، مگر اینکه .................. باشد.. 555
اگر عبارت .................. را صادقانه از خدا بخواهیم به راه های انحرافی دل نخواهیم بست.. 556

اصطالحات زیر را تعریف کنید.
تقوا:. 557
کافر:. 558
کفارۀ جمع:. 559

به پرسش های زیر پاسخ کوتاه بدهید.
برنامه ای که خدای مهربان برای زندگی ما انسان ها تنظیم کرده است، دربردارندۀ چیست؟. 560
خدای متعال فایدۀ برخی از مهم ترین احکام خود را از چه طریقی به اطالع ما رسانده است؟. 561
راه های قرآن برای کسب تقوا کدام اند؟. 562
توجه به حضور خدا در زندگی و نظارت او بر اعمال چه فایده ای دارد؟. 563
مالک این که بفهمیم نمازمان مورد قبول قرار گرفته است، چیست؟. 564
در چه صورتی الزم است جست وجو کنیم تا عیب های نماز خود را بیابیم و برطرف کنیم؟. 565
پیامد در نظر داشتن عظمت خداوند در رکوع و سجود چیست؟. 566
اگر عبارت ﴿َغیِر الَمغضوِب َعلَیِهم َواَللّضاّلیَن﴾ را در نماز با توجه بگوییم چه فوایدی دارد؟. 567
کدام امر در زمرۀ بزرگ ترین گناهان شمرده می شود؟. 568
هر ُمد چند گرم است؟ 4 فرسخ شرعی حدود چند کیلومتر است؟. 569

به پرسش های زیر پاسخ کامل بدهید.
پیامد عمل به برنامه ای که خداوند برای ما تنظیم کرده است، چیست؟. 570
چرا خداوند فایدۀ برخی از مهم ترین احکام خود را از طریق آیات قرآن کریم و سخنان معصومان به اطالع ما رسانده است؟. 571
َمثل انسان های بی تقوا از دیدگاه امام علی  َمثل چه کسانی است؟. 572
َمثل انسان های باتقوا از دیدگاه امام علی  چیست؟ تفاوت اساسی میان افراد باتقوا با افراد بی تقوا در چیست؟. 573
انسان باتقوا خودنگهدار است و خود را از گناه حفظ می کنند، این امر به چه معناست؟. 574
چرا انسان باتقوا می کوشد روز به روز بر توانمندی های خود بیفزاید؟. 575
فواید نمازهای پنج گانه برای انسان کدام اند؟. 576
برخی می گویند ما نماز می خوانیم اما تاثیر آن را کمتر در خود مشاهده می کنیم و معموالً دست از رفتارهای قبلی برنمی داریم، پس چگونه نماز . 577

بازدارندۀ انسان از زشتی و منکرات است؟
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مالک پذیرش یا عدم پذیرش نماز از دیدگاه امام صادق ^ چیست؟. 578
پیامدهای کوچک نشمردن نماز و درک صحیح به آنچه در نماز می گوییم و انجام می دهیم، چیست؟. 579
نجاسات کدام اند؟ )4 مورد(. 580
خداوند متعال دربارۀ عمل ناروای خوردن شراب چه می فرماید؟. 581
اعمالی که تأثیر نماز را از بین می برند، کدام اند، توضیح دهید.. 582
اگر انسان عمل روزه را به درستی انجام دهد، چه پیامدی برای او دارد؟. 583
ُمبطالت روزه کدام اند؟ )4 مورد(. 584
کسی که غسل بر او واجب است در چه صورتی نمی تواند روزه بگیرد؟. 585
کسی که غسل بر او واجب است اگر سهل انگاری کند و غسل نکند تا وقت تنگ شود چه حکمی دارد؟. 586
اگر کسی به علت عذری مانند بیماری نتواند روزه بگیرد و بعد از رمضان عذر او برطرف شد و تا رمضان آینده عمداً قضای روزه را نگیرد، چه . 587

حکمی دارد؟
اگر کسی روزۀ ماه رمضان را عمداً نگیرد چه حکمی دارد؟. 588
شرایط شکسته شدن نماز مسافر و روزه نگرفتن او چیست؟. 589
مسافری که می خواهد ده روز یا بیشتر در جایی بماند، حکم نماز و روزه اش چیست؟. 590
چه نوع مسافرت هایی باعث می شود مسافر نماز را تمام بخواند و روزه اش را بگیرد؟. 591

درس 10
پیامد عمل به برنامه ای که خداوند برای انسان ها تنظیم کرده  است، چیست؟. 592

 چاره کردن کارها به بهترین صورت و پیش آوردن امور نافع در زندگی
 رسیدن به زندگی لذت بخش و مطمئن در دنیا و رستگاری ابدی در آخرت

 گام برداشتن در مسیر قرب الهی و رسیدن به رستگاری در دنیا و آخرت
 تضمین موفقیت و رقم زدن سرانجام و آخرت آباد

ذکر تمثیل »سوارکاران َچموش و سوارکاران رام« از .................. برای دریافت .................. است که به  ترتیب نتیجۀ آن .................. و .................. می باشد.. 593
 امام باقر  ـ حقیقت تقوا ـ افتادن در آتش ـ ورود به بهشت

 امام علی ^ ـ حقیقت تقوا ـ افتادن در آتش ـ ورود به بهشت
 اما باقر ^ ـ حکمت و علت احکام ـ ورود به بهشت ـ افتادن در آتش

 امام علی ^ ـ حکمت و علت احکام ـ ورود به بهشت ـ افتادن در آتش
معنی لغوی کلمۀ تقوا .................. و .................. است و منظور از تقوا .................. است.. 594

 حفاظت ـ نگهداری ـ تسلط بر خود، در اختیار داشتن زمام و لجام نفس برای نیفتادن در دره های هولناک گناه
 حفاظت ـ نگهداری ـ تالش برای شناخت احکام و دستورات دینی با عمل به برنامه ها، احکام و دستورات دینی

 یاد خدا ـ دوری از گناه ـ تسلط بر خود، در اختیار داشتن زمام و لجام نفس برای نیفتادن در دره های هولناک گناه
 یاد خدا ـ دوری از گناه ـ تالش برای شناخت احکام و دستورات دینی با عمل به برنامه ها، احکام و دستورات دینی

مهم ترین راه های قرآن برای کسب تقوا .................. و .................. است و توجه به حضور خدا در زندگی و نظارت او بر اعمال، موجب می شود .................. . 595
 نماز ـ روزه ـ تا انسان در مسیر نزدیک شدن به خدا گام بردارد و به رستگاری در دنیا و آخرت برسد.

 نماز ـ روزه ـ تا انسان دست به هر کاری نزند و از گناهان دوری کند.
 یاد خدا ـ دوری از گناه ـ تا انسان در مسیر نزدیک شدن به خدا گام بردارد و به رستگاری در دنیا و آخرت برسد.

 یاد خدا ـ دوری از گناه ـ تا انسان دست به هر کاری نزند و از گناهان دوری کند.
عبارت ﴿َو اهلُل َیعلَُم ما تَصنَعوَن﴾ مرتبط با .................. به  عنوان یکی از راه های کسب تقوا است و مهم ترین فایدۀ نماز در عبارت .................. آمده است.. 596

 روزه ـ َلَعلَّکُم تَتَّقون   نماز ـ تَنهٰی َعِن الَفحشاءِ َو الُمنَکر
 روزه ـ تَنهٰی َعِن الَفحشاءِ َو الُمنَکرِ  نماز ـ َلِذکُر اهلِل َاکَبُر

نمازهای  پنج گانه نمایندۀ چیست و اولین فایدۀ نماز با توجه به آیۀ 45 سورۀ عنکبوت در کدام گزینه به درستی آمده است؟. 597
 زنده کردن یاد خدا در دل و احساس حضور خداوند در جای جای زندگی ـ تَنهٰی َعِن الَفحشاءِ َو الُمنَکِر

 زنده کردن یاد خدا در دل و احساس حضور خداوند در جای جای زندگی ـ َلِذکُر اهلِل َاکَبُر
 دستیابی به تسلط بر خود و ایستادگی در برابر منکرات و دوری از انجام دادن آنان ـ تَنهٰی َعِن الَفحشاءِ َو الُمنَکِر

 دستیابی به تسلط بر خود و ایستادگی در برابر منکرات و دوری از انجام دادن آنان ـ َلِذکُر اهلِل َاکَبُر
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»پیامد کوچک نشمردن نماز و درک صحیح از آن« چیست؟. 598
 دوری از گناهان و برخی مکروهات  متمایل نشدن به کسب درآمد از راه های حرام

 دل نبستن به راه های انحرافی   کاهش آلودگی های ظاهری 
»خضوع و خشوع نکردن در مقابل مستکبران« پیامد چیست؟. 599

راَط الُمستَقیَم  در نظر داشتن عظمت خداوند در رکوع و سجود  بیان صادقانء عبارت ِاهِدَنا الِصّ
 به بزرگی خدا توجه داشتن در هنگام گفتن تکبیر  با توجه بیان کردن عبارت َغیِرالَمغضوِب َعلَیِهم َو اَل الّضاّلیَن

صادقانه خواستن کدام عبارت در نماز مانع دل بستن به راه های انحرافی است؟. 600
راَط الُمستَقیَم  ِاّیاَک َنعُبد َو ِاّیاَک َنستَعینُ  قُل ُهَو َاهلُل َاَحدٌ  هذا ِصراٌط ُمستَقیمٌ  ِاهِدَنا الِصّ

در رابطه با شراب، کدام مورد صحیح نیست؟. 601
 در زمرءه بزرگ ترین گناهان    دوری از آن ها عامل رستگاری

 نوشیدن شراب، چه کم و چه زیاد، حرام است  موجب ادعای کفر از سوی افراد
از دیدگاه قرآن کریم، شیطان چگونه درصدد ایجاد دشمنی و کینه میان مؤمنان است و پیامد آن چیست؟. 602

 با شراب و قمار ـ دورساختن از خدا و بازداشتن از نماز  با تحریک به گناه ـ کشاندن انسان به راه های انحرافی
 با لذت بخش نشان دادن گناهـ  خضوع و خشوع در مقابل مستکبران  با وسوسه کردن انسانـ  شیرین کردن گناه و تلخ کردن عبادت

دلیل پذیرفته نشدن نماز از دیدگاه امام صادق ^ چیست؟. 603
 نگاه کردن به پدر و مادر از روی خشم  عدم اعتقاد به خدا یگانه

 نوشیدن شراب چه کم و چه زیاد  غیبت کردن و عدم توبه کردن
مفهوم مستفاد شده از کدام آیۀ قرآنی به استمرار بعضی واجبات الهی و جهان شمولی آن اشاره دارد؟. 604

 َو ِمَن النّاِس َمن َیتَِّخُذ ِمن دوِن اهلِل َاندادًا یُِحّبوَنُهم َکُحِبّ اهللِ  َو َمن َیتََوکَّل َعلَی اهلِل َفُهَو َحْسُبه ِانَّ اهلَل باِلُغ َامِره
یاُم َکما کُِتَب َعلَی الَّذیَن ِمن قَبِلکُم  َو اصِبر َعلٰی ما اَصاَبَک ِانَّ ذِلَک ِمن َعزِم االُموِر  یا اَیُّها الَّذیَن آَمنوا کُِتُب َعلَیکُُم الِصّ

از لحاظ موضوعی، عبارت ﴿َلَعلَّکُم تَتَّقون﴾ با کدام عبارت ارتباط دارد؟. 605
راَط الُمستَقیمَ  َیعلَُم ما تَصنَعوَن  َلِذکُر اهلِل َاکَبرُ  تَنهٰی َعِن الَفحشاءِ َو الُمنَکرِ  ِاهِدَنا الِصّ

منظور از یک ُمّد چیست و کفارۀ جمع چه هنگامی واجب می شود؟. 606
 750 گرم ـ اگر کسی روزءه ماه رمضان را عمدًا نگیرد.

 700 گرم ـ اگر کسی به علتی مانند بیماری روزه نگیرد و بعد از برطرف شدن عذر، عمدًا قضای روزه را نگیرد.
 750 گرم ـ اگر کسی به چیز حرامی روزءه خود را باطل کند.

 700 گرم ـ اگر کسی غسل بر او واجب است و سهل انگاری کند تا وقت تنگ شود.
داشتن اختیار در انجام کفاره »اگر هر دو برایش ممکن نباشد، می تواند هر کدام را که ممکن است، انجام دهد.« مربوط به کدام  گزینه است؟. 607

 کسی که غسل بر او واجب است اگر عمدًا تا اذان صبح غسل نکند.
 اگر کسی به چیز حرامی روزءه خود را باطل کند.

 اگر کسی روزءه ماه رمضان را عمدًا نگیرد.
 اگر کسی به علت عذری مانند بیماری نتواند روزه بگیرد و بعد از برطرف شدن عذر، عمدًا قضا نگیرد.

وظیفۀ شخص روزه داری که به مسافرت رفته و سفر او کمتر از چهار فرسخ شرعی است و فرزندی که با نهی پدر و مادر به سفری رفته و آن سفر . 608
بر او واجب نبوده، به  ترتیب چیست؟

 باید روزه بگیرد ـ باید روزه بگیرد.  نباید روزه بگیرد ـ نباید روزه بگیرد.
 نباید روزه بگیرد ـ باید روزه بگیرد.  باید روزه بگیرد ـ نباید روزه بگیرد.

مسافری که بعد از اذان ظهر به وطنش برسد، روزۀ او چه حکمی دارد؟. 609
 می تواند آن روز را روزه بگیرد.

 به شرطی که چیزی نخورده یا نیاشامیده باشد، می تواند روزه را ادامه دهد.
 نمی تواند آن روز را روزه بگیرد و گرفتن قضای آن روز نیز بر وی واجب نمی باشد.

 نمی تواند آن روز را روزه بگیرد و قضای روزءه آن روز را باید بعد از ماه رمضان بگیرد.
وظیفۀ شخص روزه داری که به مسافرت می رود چنان چه »رفتن او کمتر از 4 فرسخ شرعی باشد و مجموع رفت و برگشت کمتر از 8 فرسخ« و . 610

»برای انجام کار حرام سفر کرده  باشد« به  ترتیب چیست؟
 باید روزه بگیرد ـ نباید روزه بگیرد.  نباید روزه بگیرد ـ باید روزه بگیرد.

 باید روزه بگیرد ـ باید روزه بگیرد.  نباید روزه بگیرد ـ نباید روزه بگیرد.
حکم شرعی کسی که می خواهد ده روز و بیشتر در محلی که سفر کرده است، بماند، این است که باید ................... 611

 نمازش را شکسته بخواند و روزه اش را بگیرد.  نمازش را کامل بخواند و روزه اش را هم بگیرد.
 نمازش را شکسته بخواند و روزه اش را نگیرد.  نمازش را کامل بخواند و روزه اش را نگیرد.

)تجریب - 98(. 612 وظیفۀ روزه داری که در ماه رمضان با آگاهی و اراده، غبار غلیظ را به حلقش برساند، در کدام مورد بیان شده است؟ 
 هم قضای روزه را به جا آورد و هم کفاره بدهد.  هم قضای روزه را به جا آورد و هم کفارءه جمع بدهد.

 کافی است دو ماه روزه بگیرد یا به شصت فقیر طعام بدهد.  دو ماه روزه بگیرد و به شصت فقیر طعام بدهد و قضای آن را هم به جا آورد.
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باید مسلمانان فضای سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات    516
حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند.

و    517 تصمیم ها  از  بسیاری  سرچشمء  دوستی  و  محبت   
انجام می دهد،  انسان است. فعالیت هایی که آدمی در طول زندگی  کارهای 

ریشه در دل بستگی ها و محبت های او دارد.
 حدیث منقول از امام علی  که فرمود: »ارزش هر    518

انسانی به اندازءه آن چیزی است که دوست می دارد.« با سؤاِل »معیار ارزش 
انسان چیست؟« ارتباط موضوعی دارد.

 ابیات:   519

کانی کانی،  گوهر  طلب  در  نانیتا  نانی،  لقمء  هوس  در  تا 

دانی بدانی  اگر  رمز  نکتء   هر چیز که در جستن آنی، آنیاین 
مرتبط با موضوع »شناخت معیار ارزش انسان« و حدیث »ارزش هر انسانی 

به اندازءه چیزی است که دوست می دارد«، است. 
 اگر انسان دل به سرچشمء کماالت و زیبایی ها سپارد و    520

قلب خود را جایگاه او کند، زندگی اش »رنگ و بوی دیگر« می یابد و به هر میزان 
»ایمان انسان افزایش یابد« محبت وی نیز به خدا بیشتر می شود.

 به هر میزان که ایمان انسان به خدا بیشتر شود، محبت    521
وی نیز به خدا بیشتر می شود که با مفاد آیء ﴿َو ِمن النّاِس َمن َیتَِّخُذ ِمن دوِن 

اهلِل َاندادًا یُِحّبوَنُهم َکُحِبّ اهلِل ...﴾ ارتباط مفهومی دارد.
 حدیث منقول از امام صادق  که فرمود: »قلب انسان    522

حرم خداست؛ در حرم خدا غیر او را جا ندهید« بیانگر دوستی با دوستان خدا به 
عنوان یکی از آثار محبت به خداست و با آیء ﴿َو ِمَن النّاِس َمن َیتَِّخُذ ِمن دوِن اهلِل 

﴾ ارتباط مفهومی دارد. اَنداداً یُِحّبوَنُهم َکُحبِّ اهلِل َو الَّذیَن آَمنوا اََشدُّ ُحّباً هلِلِ
از فرمان    523 َعصاه«، کسی که  اهلَل َمن  َاَحبَّ  »ما   حدیث 

خدا سرپیچی می کند، او را دوست ندارد، به رابطء میان نافرمانی خداوند و 
محبت و دوستی با او اشاره دارد. از آن جا که مفهوم این حدیث لزوم پیروی 
از خداوند را به عنوان یکی از آثار محبت الهی اثبات می کند با مفهوم آیء ﴿

قُْل ِإْن کُنْتُْم تُِحبُّوَن اهلَلَ َفاتَِّبُعوني یُْحِبْبکُُم اهلَلُ ...﴾ مرتبط می باشد.
524    خداوند عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر 

ارسال شده است، شرط اصلی دوستی با خود اعالم می کند. این شرط با آیء 
﴿قُل ِان کُنتُم تُِحّبوَن اهلَل َفاتَِّبعونی یُحِببکُُم اهلُل َو َیغِفر َلکُم ُذنوَبکُم َو اهلُل َغفوٌر 

رحیٌم﴾ ارتباط مفهومی دارد.
و    525 خداوند  دستورات  از  پیروی  در  استمرار  و  تداوم   

عشق ورزیدن به دوستان و برائت از دشمنانش، موجب تقویت محبت انسان 
به خدا نیز می شود.

 جملء »اگر قلب انسان با خدا باشد، کافی است و عمل به    526
دستوراتش ضرورتی ندارد؛ آنچه اهمیت دارد، درون و باطن انسان است، نه ظاهر 
او« با کالم خداوند که می فرماید: اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید ﴿قُل 

ِان کُنتُم تُِحّبوَن اهلَل َفاتَِّبعونی یُحِببکُُم اهلُل...﴾ ناسازگار است.
 محبت الهی، تنبل را چاالک و زرنگ، بخیل را بخشنده،    527

کم طاقت را صبور و سرانجام آدمی را از خودخواهی به ایثار و از خودگذشتگی 
می رساند. این همه تحول به این دلیل است که قلب انسان جایگاه خداست و 

جز با او آرام و قرار نمی یابد.
َفاتَِّبعونی یُحِببکُُم اهلُل َو    528  آیء ﴿قُل ِان کُنتُم تُِحّبوَن اهلَل 

َیغِفر َلکُم ُذنوَبکُم َو اهلُل َغفوٌر رحیٌم﴾ مربوط به پیروی از خداوند به عنوان یکی 
از آثار محبت به خداست. این آیه با عبارت »اگر قلب انسان با خدا باشد، 
کافی است و عمل به دستورات او ضرورتی ندارد؛ آنچه اهمیت دارد، درون 

و باطن انسان است، نه ظاهر او« ناسازگار ا ست.
529     حدیث »ما اََحبَّ اهلَل َمن  َعصاه« منقول از امام صادق 

است و به پیروی از خداوند به عنوان یکی از آثار محبت الهی اشاره دارد و 

با آیء ﴿قُل ِان کُنتُم تُِحّبوَن اهلَل َفاتَِّبعونی یُحِببکُُم اهلُل َو َیغِفر َلکُم ُذنوَبکُم ...﴾ 
ارتباط مفهومی دارد.

 اگر می خواهیم محبت خداوند در دلمان خانه کند، باید    530
محبت کسانی را که رنگ و نشانی از او دارند و خداوند محبت و دوستی آنان 

را به ما توصیه کرده است،  در دل جای دهیم.
 انبیا و اولیای الهی و مجاهدان راه حق و آنان که در مسیر    531

  بندگی خدا حرکت کردند، دوستان خدا هستند و برترین این دوستان، رسول خدا
و اهل بیت ایشان  می باشند که با تمام وجود، به خدا عشق ورزیدند و زندگی 

خود را در اطاعت کامل خداوند سپری کردند.
 دوستی با دوستان خدا، همان دوستی با خداوند و محبت    532

به آنان در مسیر محبت به خداوند است. البته این دوستی و محبت نیز بایستی 
همچون محبت به خدا، همراه با عمل و پیروی از آنان باشد.

 جهاد در راه خدا در برنامء تمام پیامبران الهی قرار داشته    533
است. از لحاظ تقدم و تأخِر پایه های دینداری، تبری مقدم بر تولی است.

 پایه و اساس بنای اسالم ﴿ال ِالَه ِاالَّ اهلل﴾ است و دینداری    534
بر دو پایه استوار است که به ترتیب عبارت است از: تبری و تولی.

 اگر کسی بخواهد قلبش را خانء خدا کند باید شیطان و امور    535
شیطانی را از آن بیرون نماید و در واقع جملء ﴿ال ِالَه ِاالَّ اهلل﴾ که بیانگر »نه« به هر 

چه غیرخدایی و »آری« به خدای یگانه است، در زندگی خود پیاده کند.
جهان    536 مسلمانان  به  ارزشمندی،  پیام  در  خمینی  امام   

سفارش می کنند: باید مسلمانان، فضای سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به 
ذات حق و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند.

الف( »و نماز را به پا دار که نماز از کار زشت و ناپسند بازمی دارد و    537
قطعاً یاد خدا باالتر است و خدا می داند چه می کنید.« / ب( دوری از گناه 
- یاد خدا / پ( دوری از گناه / ت( انسان دست به هر کاری نزند و از 

گناهان دوری کند.
است    538 شده  مقرر  شما  بر  روزه  آورده اید  ایمان  که  کسانی  ای  الف( 

همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند، مقرر شده بود. باشد که تقوا 
پیشه کنید. / ب( روزه / پ( واجب بودن روزه / ت( واجب بودن روزه در 
میان ادیان قبل از اسالم / ث( حکمت روزه کسب تقوا است. / ج( دوری 

از گناه ﴿تَنهی َعِن الَفحشاءِ الُمنَکِر﴾
نادرست )احکام و دستورات خداوند در جهت مصلحت ماست. منفعت    539

صرفاً جنبء مادی دارد.(
درست   540
نادرست )در این صورت نه تنها از گناهان که حتی از برخی مکروهات    541

به تدریج دور خواهیم شد.(
درست   543درست   542
برابر    544 در  پایداری  و  صبر  تمرین  کامل  مصداق  )روزه  نادرست 

خواهش های دل است.(
درست   545
نادرست )در این صورت هم باید نماز را کامل بخواند و باید روزه بگیرد.(   546
درست   547
دوری از گناه - یاد خدا   548
تقوا   549

دقت - توجه    550
آلودگی های ظاهری   551

تسلط او بر خویش - خودنگهداری - تقوا   552
553   11
صحیح   554

عمدی   555
راَط الُمستَقیَم﴾   556 ﴿ِاهِدَنا الصِّ

به معنای حفاظت و نگهداری است.   557
کسی که به خدای یگانه اعتقاد ندارد.   558
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یعنی باید دو کفاره را به جا آورد، شصت روز، روزه گرفتن و شصت    559
فقیر را طعام دادن.

احکام و وظایف گوناگونی در ارتباط با خود، خدا، خانواده، جامعه و خلقت   560
آیات قرآن و سخنان معصومان   561
نماز و روزه   562
انسان دست به هر کاری نزند و از گناهان دوری کند.   563
بازدارندگی از گناه   564
زمانی که نماز ما را از گناه و زشتی باز دارد.   565
عدم خضوع و خشوع در مقابل ستمگران   566
گم    567 را  راه  یا  گرفته  آن ها خشم  بر  خدا  که  کسانی  زمرءه  در  را  خود 

کرده اند، قرار نخواهیم داد.
خوردن شراب چه کم چه زیاد.   568
تقریباً 750 گرم - 22/5 کیلومتر   569
با عمل به این برنامه و احکام و دستورات آن، انسان می تواند در مسیر    570

نزدیک شدن به خدا گام بردارد و به رستگاری در دنیا و آخرت برسد.
چون انسان دوست دارد حکمت و علت احکام الهی را بداند و با معرفت    571

بیشتری دستورات الهی را انجام دهد.
َمثل سوارکارانی است که سوار بر اسب های چموش و سرکش شده اند    572

که لجام را پاره کرده و اختیار را از دست سوارکار گرفته اند و باال و پایین 
می پرند و عاقبت سوارکار را در آتش می افکند.

َمثل سوارکارانی است که بر اسب های رام سوار شده اند و لجام اسب    573
را در اختیار دارند و راه می پیمایند تا اینکه وارد بهشت شوند - تفاوت اصلی 
می رسد  هالکت  به  یکی  که  بی تقوا(  و  باتقوا  )انسان  سوارکار  دو  این  میان 
)بی تقوا( و دیگری به رستگاری )باتقوا( در سرکشی و لجام گسیختگی اسب 
یکی از آن ها )بی تقوایی( و رهوار و مطیع بودن اسب دیگری است. )باتقوایی(

بر خودش مسلط است و زمام و لجام نفس خود را در اختیار دارد و    574
نمی گذارد نفس با سرکشی، او را در دره های هولناک گناه بیندازد.

تا اگر در شرایط گناه و معصیت قرار گرفت آن قدرت و نیرو او را    575
حفظ کند و از آلودگی نگه دارد.

او را در جای جای زندگی    576 یاد خدا را در دل زنده می کند و حضور 
احساس می کند.

تاثیر نماز به تداوم و میزان دقت و توجه ما بستگی دارد. چنان که اگر    577
گفته شود هرکس درس بخواند، موفق می شود، طبیعتاً موفقیت همه یکسان 
نیست و به نحوه و کیفیت درس خواندن بستگی دارد. بنابراین اگر نمازهای 
روزانه خود را ترک نکنیم و دقت و توجه خود را در نماز افزایش دهیم از 

آن تاثیر خواهیم پذیرفت.
هرکس می خواهد بداند آیا نمازش پذیرفته شده یا نه باید ببیند که    578

نماز او را از گناه و زشتی بازداشته است یا نه، به هر مقدار که نمازش سبب 
دوری از گناه و منکر شود این نماز قبول شده است.

دور    579 تدریج  به  هم  مکروهات  از  برخی  از  که حتی  گناهان  از  تنها  نه 
خواهیم شد.

1- خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد./ 2 و 3- ادرار و مدفوع    580
انسان و حیوان های حرام گوشتی که خون جهنده دارند./ 4- مردار انسان و هر 
حیوان که خون جهنده دارد./ 5 و 6- سگ و خوک، زنده و مردءه آن ها/ 7- کافر 

)یعنی کسی که به خدای یگانه اعتقاد ندارد(./ 8- شراب و هر مایع مستی آور
بت پرستی    581 و  قمار  و  راستی شراب  به  آورده اید  ایمان  که  مردمی  ای 

تیرک های بخت آزمایی، پلید و از کارهای شیطانی است. پس از آن دوری 
کنید تا رستگار شوید. شیطان می خواهد با شراب و قمار بین شما دشمنی و 

کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا دور سازد و از نماز بازدارد.

1- ناراحت کردن پدر و مادر. امام صادق  فرمود هر فرزندی که    582
از روی خشم به پدر و مادر خود نگاه کند هرچند والدین در حق او کوتاهی 
و ظلم کرده باشند نمازش از سوی خدا پذیرفته نیست./ 2- غیبت کردن. 
پیامبر  فرمود: هرکس غیبت مسلمانی را کند تا چهل روز نماز و روزه اش 

قبول نمی شود؛ مگر اینکه فرد غیبت شده او را ببخشد.
کنار    583 را  درونی  موانع  می تواند  که  می کند  پیدا  بر خود  تسلطی  چنان 

بزند و گام های موفقیت به سوی برترین هدف های زندگی را به خوبی بردارد.
1- خوردن و آشامیدن/ 2- دروغ بستن بر خدا و پیامبر و جانشینان    584

پیامبر/ 3- رساندن غبار غلیظ به حلق/ 4- فروبردن تمام سر در آب 
/ 5- استمناء/ 6- باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح

او تیمم است، عمدًا    585 یا اگر وظیفء  تا اذان صبح غسل نکند  اگر عمدًا 
تیمم نکند.

می تواند با تیمم روزه بگیرد و روزه اش صحیح است اما در مورد غسل    586
نکردن معصیت کرده است.

باید هم روزه را قضا کند و هم برای هر روز یک مد )تقریباً 750 گرم(    587
گندم و جو و مانند آن به فقیر بدهد.

باید هم قضای آن را به جا آورد و هم کفاره بدهد. یعنی برای هر روز    588
دو ماه روزه بگیرد که یک ماه باید پشت سرهم باشد یا به شصت فقیر طعام 
بدهد )به هر فقیر یک ُمّد و این کار باید تا قبل از رمضان آینده انجام شود.(

و    589 کیلومتر   )22/5 )حدود  شرعی  فرسخ   4 از  بیشتر  او  رفتن  الف( 
مجموع رفت و برگشت او بیشتر از 8 فرسخ باشد./ ب( بخواهد کمتر از ده 
روز در جایی سفر کرده بماند. / پ( برای انجام کار حرام سفر نکرده باشد.

نمازش را باید کامل بخواند و روزه اش را هم بگیرد.   590
1- اگر به قصد ستم به مظلوم یا همکاری با یک ظالم در ظلم او سفر    591

با نهی پدر و مادر به سفری برود که آن سفر بر او  کند./ 2- اگر فرزند 
واجب نبوده است. 

 انسان با عمل به برنامه ای که خداوند برای زندگی اش    592
تنظیم کرده  است، هم  می تواند در مسیر نزدیک شدن به خدا گام بردارد، هم 

به رستگاری در دنیا و آخرت برسد.
اسب سوار    593 َمَثل    علی  امام  تقوا،  حقیقت  بیان  برای   

چموش )افراد بی تقوا( و اسب سوار رام )انسان با تقوا( را بیان فرموده  است که سرانجام 
بی تقوایی، افتادن در آتش و سرانجام تقوا ورزیدن ورود به بهشت است.

انسان    594 است.  »نگهداری«  و  »حفاظت«  معنای  به  تقوا   
بر خودش  یعنی  می کند؛  حفاظت  گناه  از  را  و خود  است  باتقوا خودنگهدار 
مسلط است و زمام و لجام نفس خود را در اختیار دارد و نمی گذارد نفس با 

سرکشی، او را در دره های هولناک گناه بیندازد.
 مهم ترین راه های قرآن برای کسب تقوا، نماز و روزه    595

است و توجه به حضور خدا در زندگی و نظارت او بر اعمال، موجب می شود 
تا انسان دست به هر کاری نزند و از گناهان دوری کند.

الةَ تَنهٰی َعِن الَفحشاءِ َو الُمنَکِر َو    596 الةَ ِانَّ الصَّ  آیء ﴿َو اَِقمِ الصَّ
َلِذکُر اهلِل اَکَبُر وَ  اهلُل َیعلَُم ما تَصنَعوَن﴾ مرتبط با نماز به عنوان یکی از راه های کسب 

تقوا است. مهم ترین فایده نماز همان »یاد خدا« ﴿َلِذکُر اهلِل اَکَبُر﴾ می باشد.
 انسانی که پنج بار در طول روز نماز به پا می دارد، یاد خدا    597

را در دل خود زنده می کند و حضور او را در جای جای زندگی احساس می کند. 
اولین فایدءه نماز با توجه به آیء 45 سورءه عنکبوت ﴿تَنهی َعِن الَفحشاءِ َو الُمنَکِر﴾ 

الةَ تَنهٰی َعِن الَفحشاءِ َو الُمنَکِر ...﴾. الةَ ِانَّ الصَّ می باشد. ﴿َو اَِقمِ الصَّ
 اگر نماز را کوچک نشماریم و نسبت به آنچه در نماز    598

از گناهان که  انجام می دهیم درک صحیح داشته باشیم، نه تنها  می گوییم و 
حتی از برخی مکروهات هم به تدریج دور خواهیم شد.

 اگر در رکوع و سجود، عظمت خدا را در نظر داشته    599
باشیم، در مقابل مستکبران، خضوع و خشوع نخواهیم کرد.

از    600 صادقانه  را  الُمستَقیَم﴾  راَط  الِصّ ﴿ِاهِدَنا  عبارت  اگر   
خداوند بخواهیم، به راه های انحرافی دل نخواهیم بست.


