درس اول – یکتا
الحمد هلل رب العالمین
ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است

 -سوره حمد آیه اول

یکی از اصول دینی ما مسلمانان توحید است  ،یعنی خداوند یکتاست و جز او خدایی نیست
خداوند یکتاست یعنی مثل و مانندی ندارد
ستایش خداوند یکتا :
اصل توحید آن قدر مهم است که در قرآن کریم سوره ای به نام توحید وجود دارد که در نمازهایمان هر روز آن را
قرائت می کنیم
بسم اهلل الرحمن الرحیم
قل هواهلل احد بگو خدا یکتاست
اهلل الصمد خداوند بی نیاز است
لم یلد و لم یولد فرزندی ندارد و فرزند کسی نیست
ولم یکن له کفوا احد و همتا و همانندی مانند او نیست
سوره توحید به یکتایی  ،یگانگی و بی مانندی خداوند بزرگ اشاره دارد
درس دوم – بهترین راهنمایان
خیلی ها ما را در زندگی راهنمایی می کنند و به ما کمک می رسانند اما راهنمایان اصلی و حقیقی ما کسانی هستند
که خدای مهربان آن ها ارا انتخاب کرده است  .پیامبران و امامان بهترین راهنمایان ما هستند  .آن ها با دلسوزی و
مهربانی مراقب همه بودند و به بهترین شیوه انسان ها را هدایت می کردند
پیامبران :
پیامبر کسی است که از سوی خدا انتخب شده است  .او پیام خدا را برای مردم می آورد و آن ها را پرستش دعوت
می کند

انتخاب پیامبران
پیامبران از بین خود مردم و توسط خداوند بزرگ انتخاب می شدند
نحوه ی زندگی پیامبران
زندگی آنان مثل همه مردم بود  .کار می ککردند چوپانی  ،کشاورزی و کارهای دیگر و برای خانواده شان زحمت می
کشیدند
کتاب های آسمانی پیامبران
برخی از پیامبران وظیفه داشتند دستورات خداوند را در در کتابی گردآوری نمایند به عنوان مثال :
حضرت محمد  :قرآن کریم
حضرت موسی  :کتاب تورات
حضرت عیسی  :کتاب انجیل
معجزه ی پیامبران :
گاهی پیامبران برای این که ثابت کنند پیامبر هستند از معجزه استفاده می کنند
معجزه یعنی کارهایی می کردند که مردم عادی نمی توانستند انجام دهند
این معجزات دالیل خوبی بودند که نشان می دادند پیامبران از سوی خدا فرستاده شده اند
اولین و آخرین پیامبر
اولین پیامبر خدا  ،حضرت آدم و آخرین حضرت محمد است
اصل نبوت :
اصل نبوت یعنی اعتقاد به این که خداوند  ،پیامبرانی را برگزید تا به هداتی و راهنمایی مردم بپردازند و آنان را به
سوی خدا دعوت کنند  .اصل نبوت یکی از اصول دینی ما مسلمانان است

پیامبران اولوالعزم :
پیامبران اولوالعزم بزرگ ترین پیامبران خدا هستند که خداوند به آن ها کتاب عطا کرده و دعوت آن ها همگانی بوده
است و شامل پنج نفر هستند که عبارت است از حضرت نوح  ،حضرت ابراهیم  ،حضرت موسی  ،حضرت عیسی ،
حضرت محمد
آیات مهم درباره پیامبران ( اصل نبوت )
لقد من اهلل علی المومنین اذ بعث فیهم رسوال من انفسهم
خداوند بر مومنان منت گذاشت ( و نعمت بزرگی به ایشان بخشید ) هنگامی که برای آن ها پیامبری از میان خودشان
فرستاد
سوره آل عمران آیه 164
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب
ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم وبا آن ها کتاب آسمانی نازل کردیم  ( .سوره حدید آیه ) 25
و لقد بعثنا فی کل امه رسوال ان اعبدواهلل
ما برای هر امتی پیامبری فرستادیم که می گفت  :خدای یکتا برا بپرستید  ( .سوره نحل آیه ) 36
درس سوم – سرور آزادگان
داستان حضرت قاسم در کربال
قاسم فرزند امام حسن و برادرزاده ی امام حسین است که در کربال تنها  14سال داشت  .قاسم با شجاعت وارد میدان
نبرد شد  .چیزی نگذشت که یزیدیان او را به شهادت رساندند
امام حسین بر سر بالین او حاصر شدند و فرمودند :
به خدا قسم برای عمویت سخت است که تو او را صدا بزنی و او نتواند جواب دهد

قیام امام حسین
بعد از پیامبر معاویه به جنگ با امام علی که جانشین پیامبر بود برخاست  .بعد از امام علی  ،فرزندش امام حسن نیز با
نقشه معاویه به شهادت رسید
در سال  60هجری قمری معاویه از دنیا رفت و فرزندش  ،یزید که اهل کارهای زشت و ناپسند بود و به نماز اهمیت
نمی داد و احکام دینی را رعایت نمی کرد به حکومت رسید  .او آشکارا دین اسالم و حضرت محمد را مسخره می
کرد  .یزد می خواست دین اسالم را ریشه کن کند و آن را نابود سازد .
امام حسیین درباره به حکومت رسیدن یزید فرمودند :
وای بر اسالم که به حاکمی چون یزید گرفتار شده است
امام حسین (ع) در برابر یزد قیام کرد و با فرزندان و خانواده اش از مدینه خارج شد  .ایشان درباره هدف خود از قیام
در برابر یزید فرمودند
همانا من برای اصالح امت جدم قیام کرده ام من میخواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم
پیامبر اکرم درباره امام حسین می فرمایند :
امام حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است
درس چهارم – باغ سری
در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر خداوند در قرآن می فرماید
و لتکن منکن یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون
باید از میان شما جمعی باشند که دیگران را به نیکی دعوت کنند و آن ها را به کارهای خوب فرا بخوانند و از زشتی
ها بازدارند  ،آن ها همان رستگاران هستند  ( .سوره آل عمران آیه ) 104
در دین اسالم تشویق به کارهای خوب و تذکر در مورد کارهای بد  ،امر به معروف و نهی از منکر نامیده می شود
شرایط امر به معروف و نهی از منکر

استاد حسن زاده آملی می فرمایند  :اکر امر به معروف هم می خواهی بکنی خیلی آهسته  ،مثل آینه باش  ،آینه داد
نمی زند یقه ا ت بد است  .هیچ کس خبردار نیست جرز تو و آینه یعنی باید در خلوت طوری که آبروی شخص نرود
و با ادب بیان شود
درس پنجم – شتربان با ایمان
در داستان شتر بان با ایمان ،صفوان که یکی از یاران امام هفتم – امام موسی کاظم است – است در عصر هارون
زندگی می کرد  .آن سال هارون می خواست با درباریانش به سفر حجم برود او می خواست با سفر حج فریب کارانه
خود را فردی دیندار  ،نشان دهد  .به همین خاطر درخواست کرایه ی شترهای فراوانی از صفوان کرد .
امام موسی کاظم در دیدار با صفوان فرمودند :
هر کس زنده ماندن ستمگران را دوست بدارد از آنان است و در آتش دوزخ جای خواهد داشت
تولی و تبری
یکی از وظایف دینی ما مسلمانان تولی و تبری است
تولی یعنی ما باید مومنان را که دوستان خدا هستند دوست بداریم
تبری به این معناست که ما باید کافران ستمکار را که دشمنان خدا هستند دشمن بداریم و از آن بیزاری بجوییم
آیه هایی در مورد تولی و تبری
خداوند در قرآن می فرماید
محمد رسوال اهلل و الذین معه اشدا علی الکفار رحماء بینهم
محمد رسول خدا و یارانش در برابر دشمنان کافر  ،سرسخت و استوار و با یکدیگر مهربان و نیک رفتارند ( سوره فنح
آیه )29
حضرت ابراهیم وقتی فهمید سرپرست او بت پرست است و حاضر نیست از کار خود دست بردارد از او بیزاری جست
فلما تبین له انه عدو هلل تبرا منه
هنگامی که ابراهیم فهمید سرپرستش دشمن خداست از او بیزاری جیست ( سوره توبه آیه )114

نمونه ای از تبری در جامعه امروزی
در کشور ما بعد از انقالب اسالمی روز سیزده آبان روز ملی مبارزه با استکبار نام گرفته است  .در این روز همه مردم
به ویژه دانش آموزان و دانشجویان  ،یک دل و یک صدا با شعارهایی مانند مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل بیزاری
خود را از دولت های زور گو و ستمگر اعالم می کنند
علت نام گذاری روز سیزدهم آبان به نام روز دانش آموز
در این روز حکومت پهلوی  ،جمعی از دانش آموزان تهرانی را در صبح روز  13آبان ماه  1357که در محوطه دانشگاه
تهران به نشانه ی اعتراض جمع شده بودند به گلوله بست  .در این اعتراض که با یاری اقشار دیگری از مردم نیز
همراه بود  .تعداد زیادی از دانش آموزان شهید و مجروح شدند به منظور گرامی داشت این روز  13آبان ماه در تقویم
کشور عزیزمان به عنوان روز دانش آموز نام گذاری شده است
نمونه ای تبری در مراسم اسالمی
در مراسم حج مسلمان باید با پرتاب سنگ از شیطان اعالم برائت و بیزاری کنند
مهم ترین فایده تبری
تبری و اعالم بیزاری موجب اتحاد و یک رنگی مسلمانات در جامعه می شود و آن ها را در برابر دشمنان مقاوم تر
می سازد
درس ششم – سیمای خوبان
معرفی اهل بیت در قران کریم
قرآن کتاب هدایت و راهنمایی مردم است و بهترین راه هدایت معرفی الگوهای برتر و نسل های نمونه است
انما یرد اهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا
همانا خدا اراده کرده است که همه پلیدی ها و ناپاکی ها را از شما اهل بیت دور سازد و شما را پاک و مطهر گرداند
(سوره احزاب – آیه )33
این آیه در قرآن کریم به آیه تطهیر معروف است

اصل امامت :
امامت یکی دیگر از اصول دینی ما مسلمانان است  .ما معتقدیم که خداوند چانشینان پس از حضرت محمد را نیز
تعیین و از طریق پیامبر به مردم معرفی نموده است  .ایشان دوازده نفر هستند و با عنوان امام شناخته می شوند
تعریف امام:
امام کسی است که به فرمان الهی و با آگاهی کامل از آموزه های دین بعد از پیامبر رهبری جامعه اسالمی را برعهده
می گیرد  .همه مسلمانان ایشان را به عنوان امام و رهبر خود پذیرفته اند و از دستور ایشان اطاعت می کنند
برخی از ویژگی های امامان معصوم  :سیمای خوبان
 اهل بیت پیامبر ( امامان ) پاک ترین انسان ها هستند در برخورد با مردم بسیار مهربان و خوش اخالقند خطای دیگران را به راحتی می بخشند و آنان را سرزنش نمی کردند کسی را با القاب زشت و ناپسند صدا نمی زدند اگر کسی نزد آنان به غیبت کسی زبان بگشاید جلوی او را می گرفتند به بهای شوخی کسی را مسخره نمیکردند
 از هرگونه خطا و اشتباه به دور بودندمعرفی امامان ازسوی پیامبر
پیامبر اسالم بارها جانشینان و پیشوایان بعد از خود را به مردم معرفی کرده است  .در حدیثی از ایشان می خوانیم
جانشین بعد از من علی و بعد از دو نوه ام  ،حسن و حسین سپس نه نفر از فرزندان حسین به ترتیب وصی و
جانشین ایشان هستند  .آخرین آن ها مهدی است که از دید مردم غایب می شود
وظیفه مسلمانان  :پیروی کردن از اهل بیت پیامبر
امام علی (ع) می فرماید  :من احبنا فلیعمل بعملنا
( اصول کافی – جلد  6ص )389

هرکس ما را دوست دارد پس شبیه ما عمل می کند

درس هفتم – دست در دست دوست
داستان دیدار عالمه حلی و امام زمان
همانطور که در درس خواندید عالمه حلی در راه سفر به کربال موفق به دیدار با امام زمان می شود
عالمه می گوید در راه سفر مردی شگفت  ،خوش سیما و دست داشتنی با من همراه می شود او مرا به نام صدا
می زند و می پرسد  :در این شب جمعه به کجا می روی ای شیخ حسن حلی ؟
سخنانی کوتاه بین من و او رد و بدل می شود  .سواالت من ا یک به یک و به آسانی پاسخ می دهد  .ناگهان به
خود می آیم و با خود می گویم  .شاید انی شخص که در کنارم می آید و چنین آگاه و مطلع است موالی عزیزم
امام زمان باشد .
از او می پرسم آیا من می توانیم صاحب الزمان را ببینم یا نه ؟
ایشان این جمله به یاد ماندنی را به زبان می آورد که
چگونه صاحب الزمان را نمی تواند دید و حال این که دست او در دست توست ؟
درس هشتم – دوران غیبت
نحوه برخورد خلفای عباسی با امامان معصوم
بنی عباس سلسل ه ای بودند که پس از خلفای اموی به قدرت رسیدند و رهبری جهان اسالم را در اختیار داشتند
.جاسوسی  ،تعقیب  ،دستگیری  ،زندان  ،آزار و اذیت و به شهادت رساندن این عادت و روش همیشگی خلفای
عباسی بود به ویژه از زمان امام کاظم به بعد با شدت بیشتری این روش دنبال می شد
تولد و دوران کودکی امام عصر
خلفای عباسی قبل از تولد امام مهدی می خواستند از والدت ایشان جلوگیری کنند ولی به لطف خدا نتوانستند
در دوران کودکی نیز نتوانستند به ایشان دسترسی پیدا کنند

امامت حضرت مهدی
بعد از شهادت امام حسن عسکری امان مهدی امام و پیشوای مردم شد و خلیفه که از این اتفاق بسیار ناراخت
شده بود تمام نیروهای خویش را به کار گرفت تا هرچه سریع تر امام مهدی را دستگیر کنند
غیبت کوتاه یا غیبت صغری
خلیفه عباسی به تمام جاسوسان و ماموران دستور داده بود تا هرجا امام مهدی را دیدند دستگیر کنند امام مهدی
به فرمان خداوند از دید مردم پنهان شد  .از این زمان دوران غیبت ایشان شروع شد  .این غیبت کوتاه مدت یا
غیبت صغری نامیده می شود که  69سال طول کشید
جانشینان امام مهدی در دوران غیبت صغری
در این دوران امام برای ارتباط با مردم  4 ،نفر را انتخاب کردند تا در طول این  69سال یکی پس از دیگری به
نوبت جانشین امام مهدی شدند  .آن ها انسان هایی بسیار دانا  ،با ایمان و مورد اعتماد بودند و وظایف بسیار
مهمی داشتند
وظایف  4جانشین خاص امام مهدی
آن ها با گروه های مختلف مردم ارتباط برقرار می گردند  .مشکالت فردی  ،اجتماعی و نیز پرسش های مردم
درباره احکام و معارف دینی را به امام مهدی می رساندند و در مقایل جواب و توصیه های امام را به مردم انتقال
می دادند
غیبت کبری
امام زمان پس از غیبت صغری  ،فردی خاصی را به عنوان جانشین معرفی نکردند از آن زمان به بعد دوران غیبت
بلندمدت امام یعنی غیبت کبری فرا رسید که تا همین امروز ادامه دارد
مراجع تقلید دینی و ولی فقیه
در غیبت کبری امام مهدی فرد یا افراد خاصی را به عنوان جانشین خود معرفی نکردند و به مردم سفارش کردند
که در این دوران به عالمان و فقیهان پرهیزگاری مراجعه کنند که با احکام و معارف دینی آشنایی کامل دارند .
در حال حاضر این عالمان پرهیزگار  ،مراجع تقلید دینی هستند .
رهبری جامعه اسالمی بر عهده یکی از این مراجع تقلید است که به عنوان ولی فقیه شناخته می شود

ولی فقیه با آگاهی کامل از دستورهای دینی و اوضاع سیاسی و اجتماعی به اداره ی جامعه می پردازد
امام خمینی
در روزگار ما یکی از جانشینان امام مهدی  ،امام خمینی بود  .مردم ایران چون او را جانشین امام زمان می دانستند
از او پیروی می کردند .
جمله مهم امام خمینی در مورد والیت فقیه
پشتیبان والیت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد
درس نهم – جهان دیگر
مراحل زندگی انسان در دنیا
اولین مرحله ی زندگی انسان  ،مرحله نه ماهه ای است که در شکم مادر به سر می برد  .وقتی رشد ما کامل شد
به دنیا می آییم و مرحله کودکی را آغاز می کنیم و...
زندگی برتر
مرگ پایان زندگی نیست و پس از مرگ به جهان جدیدی پا می گذرایم که خیلی بزرگ تر و شگفت انگیزتر از
این جهان است  .زندگی اصلی ما در آن جهان خواهد بود
فرق زندگی در دنیا و آخرت
زندگی دنیا محدود است و روزی به پایان می رسد اما زندگی در جهان آخرت دائمی و همیشگی است
آیات مهم درباره آخرت ( اصل معاد)
قال من یحی العظام و هی زمیم قل یحییها الذی انشاها اول مره
او گفت  :چه کسی استخوان های پوسیده را زنده می کند ؟ بگو همان کسی که آن ها را در آغاز آفرینده است
(سوره یس – آیات  78و )79
واالخره خیر و ابقی
و زندگی آخرت بهتر و پایدارتر است

( سوره اعلی – آیه )17

و انتم اشد خلفا ام السماء بناها
آیا آفرینش دوباره شما ( در قیامت ) دشوارتر است یا آفریدن آسمان که خدا آن را ایجاد کرده است
(سوره نازعات – آیه )47
الیوم تجزی کل نفس بما کسبت ال ظلم الیوم ان اهلل سریع الحساب
امروز هر کس در برابر کاری که انجام داده است  ،پاداش داده می شود امروز هیچ ظلمی نیست خداوند سریع به
حساب همگان می رسد

سوره غافر – آیه 17

اصل معاد :
یکی دیگر از اصول دینی ما مسلمانان اعتقاد به جهان آخرت و معاد است  .ما معتقدیم که زندگی انسان با مرگ
پایان نمی پذیرد و بعد از مرگ به جهان جدیدی پا می گذاریم  .در آن جهان به حساب رفتارها در این دنیا
رسیدگی می شود
درس دهم – آداب زندگی
آداب معاشرت
به رفتارهایی که ما هنگام روبروشدن با دیگران و برای رعایت ادب در برابر رفتار آن ها انجام می دهیم  ،آداب
معاشرت می گویند
آداب معاشرت نشان دهنده ی احترامی است که ما به دیگران می گذاریم
دستورات قرآن کریم درباره آداب معاشرت هم درباره گفتار پسندیده و هم درباره رفتار پسندیده است

فایده رعایت آداب معاشرت
مهربانی و صمیمیت بین یکدیگر افزایش پیدا می کند
آیات  10تا  12سوره حجرات درباره آداب معاشرت می باشد

در جدول زیر به برخی از آیات این سوره اشاره شده است
آیه
فاصلحوا بین اخویکم
ال یسخر قوم من قوم

معنی

نوع رفتار

رفتار شایسته

پس میان برادرانتان آشتی دهید

آشتی دادن

*

گروهی از شما گروه دیگری را مسخره نکند

مسخره کردن

*

و از یکدیگر عیب جویی نکنید

عیب جویی کردن

*

دادن لقب های زشت

*

سو ظن

*

تجسس و فضولی کردن

*

غیبت کردن

*

و ال تلمزوا انفسکم
و به یکدیگر لقب های زشت ندهید
و ال تنابروا بااللقاب
اجتنبوا کثیرا من الظن از بسیاری گمان های بد بپرهیزید ( سوه ظن )
و تجسس نکنید ( تجسس در زندگی مردم نکنید )
و ال تجسسوا
و ال یغتب بعضکم بعضا و بعضی از شما غیبت بعضی دیگر رانکند

رفتار ناشایسته

غیبت کردن و خوردن گوشت برادر مرده
خداوند در آیه  12سوره حجرات می فرماید آیا کسی از شما دوست دارد گوشت برادر مرده اش را بخورد
خداوند در این آیه غیبت کردن را به خوردن گوشت برادر مرده تشبیه کرده است و این کار را بسیار ناپسند می
شمارد
درس یازدهم – راه تندرستی
ورزش

مثلث

خواب کافی

سالمتی

تغذیه

برای حفظ سالمتی باید در کنار ورزش  ،تغذیه و خواب مناسب هم داشته باشیم  .یعنی صبحانه  ،ناهار و شام را به
موقع و کامل بخوریم و شب هنگام زود بخوابیم
پیشوایان دینی به ورزش کردن سفارش زیاد کردند  .ورزش های رایج آن زمان عبارت بودند از سوارکاری  ،شنا ،
تیراندازی و کشتی

بی توجهی به ورزش  ،تغذیه و خواب مناسب باعث می شود بدن ما ضعیف و ناتوان شده و توان مقاومت در برابر
بیماری های مختلف را از دست بدهد
توصیه پیشوایان دینی درباره حفظ سالمتی
امام حسین می فرمایند  :در تمام عمر برای تندرستی و سالمت بدنتان تالش کنید
امام سجاد می فرمایند
خدایا به من سالمتی و توانایی جسمی بده
و حضرت علی در دعای کمیل می فرمایند
قو علی خدمتک جوارحی  :خدایا به اعضای بدنم برای خدمت در راه خودت توانایی بده
و رسوال اکرم می فرمایند :
دو نعمت است که ارزش آن ها نزد مردم ناشناخته است  :سالمتی و امنیت
دلیل توجه کردن دین اسالم و پیشوایان دینی به سالمت و تندرستی
کسی که بیمار و ناتوان می شود نمی تواند در جهاد با دشمنان خدا یا کارهای خیری که به توانمندی نیاز دارند شرکت
کند  .از سوی دیگر ما می دانیم که هر اندازه سالمت و تندرستی مان بیشتر باشد  ،نشاط بیشتری خواهیم داشت و
عالقه و انگیزه ی ما برای انجام دادن کارهای مختلف بیشتر می شود بنابراین دین اسالم ما را به حفظ سالمت و
تندرستی تشویق می کند
شکرانه ی سالمتی
سعدی درباره شکرانه سالمتی می گوید

شکرانه بازوی توانا

نمونه هایی از شکرانه سالمتی
 وقتی دوستمان بیمار می شود به مالقات او برویم و به او کمک کنیم هنگام غذا خوردن شکر خدا بگوییم به افراد ضعیف و ناتوان جامعه کمک کنیم -از پدر و مادر پیر و ناتوان خود نگه داری کرده و به آن ها احترام بگذاریم

بگرفتن دست ناتوان است

فایده های ورزش برای ما
 ایجاد روحیه شاد و پرنشاط گذراندن اوقات فراغت خوب و سالم حفظ سالمتی و تندرستیدرس دوازدهم – سفره های با برکت
احکام نماز در مسافرت
دین اسالم برای نماز مسافر دستورات ویژه ای تعیین کرده است  .درمسافرت در صورت وجود شرایط خاص نماز
شکسته می شود یعنی باید نمازهای چهار رکعتی ظهر  ،عصر و عشار را دو رکعتی بخوانیم
نماز مسافر :
 کمتر از  22/5کیلومتر  :کامل بیشتر از  22/5کیلومتر :اگر کمتر از ده روز در آن جا نماند  :نماز شکسته
اگر ده روز و بیشتر در آن جا نماند  ،نماز کامل
نماز مغرب و نماز صبح هیچ وقت شکسته خوانده نمی شود
احکام روزه در مسافرت
روزه ی مسافر هم مانند نماز  ،دارای احکام و دستورات خاصی است
روزه ی مسافر :
 روز رفتن به سفر :پیش از ظهر از شهرش حرکت کند روزه اش باطل است
بعد از ظهر از شهرش حرکت کند روزه اش صحیح است
 روز بازگشت از سفر :پیش از ظهر به شهرش برسد روزه ی آن روز صحیح است
بعد از ظهربه شهرش برسد روزه ی آن روز باطل است

 مسافت طی شده بیشتر از  22/5کیلومتر باشد :کم تر از ده روز در آن جا بماند روزه اش باطل است
ده روز و بیشتر در آن جا بماند روزه اش صحیح است
 مسافت طی شده کمتر از  22/5کیلومتر باشد روزه ی او صحیح استنکته :
اگر کسی به خاطر مسافرت نتوانست چند روز روزه بگیرد باید بعد از ماه رمصان قضای آن ها را به جای آورد یعنی
به تعداد روزهایی که روزه نگرفته است  ،روزه بگیرد
قضای روزه یعنی انسان به تعداد روزهایی که روزه نگرفته روزه بگیرد
نکته :
مسافر می تواند در مسجد الحرام  ،مسجد النبی  ،مسجد کوفه و کنار ضریح امام حسین در هر شرایطی حتی در اقامت
کمتر از ده روز نمازش را کامل بخواند
درس سیزدهم – عید مسلمانان
حضرت اسماعیل :
اسماعیل که تازه به دنیا آمده بود تشنه بود و مادرش هاجر در جست و جوی آب هفت بار بین دو کوه صفا و مروه را
دوید  .اما اسماعیل پاشنه پایش را به زمین زد و به اذن و اجازه خداوند ناگهان زمین جوشید و چشمه ی زمزم جاری
شد
پس از حضرت ابراهیم و اسماعیل مردم کم کم به جای پرستش خدای یکتا به بت پرستی روی آوردند بت های
سنگی و چوبی می ساختند و در کعبه گذاشتند
آداب زیارت خانه خدا
مسلمانان پیش از ورود به مکه لباس احرام می پوشند و با لباسی یکسان وارد مکه و سپس داخل مسجد الحرام می
شوند و هفت بار دور خانه خدا می گردند  .این عمل طواف نام دارد که از زمان حضرت ابراهیم به فرمان خداوند انجام
می شده است  .بعد دو رکعت نماز می خوانند و آن گاه مثل هاجر هفت بار بین دو کوه صفا و مروه حرکت می کنند

عید قربان
کسانی که برای انجام دادن مراسم حج به مکه می روند روز عید قربان به فرمان خداوند گوسفندی را قربانی می کنند
بسیاری از کسانی که هم که در مکه نیستند در شهر خود گوسفندی را قربانی و گوشت آن را میان فقیران تقسیم می
کنند
فایده های مراسم بزرگ و باشکوه حج برای مسلمانان
 اتحاد و همدلی  :مسلمانان جهان با زبان ها و رنگ های گوناگون یک دل و متحد خدای یکتا را عبادت میکنند
 حل مشکالت  :آن ها از مشکالت یکدیگر با خبر می شوند و برای حل مشکالت جهان اسالم با یکدیگرهم فکری می کنند
عید فطر
در پایان ماه رمضا روز عید فطر فرا می رسد  ،مسلمانان در آن روز به عنوان زکات پولی به نیازمندان می دهند
در روزهای عید فطر و قربان  ،غسل می کنیم بهترین لباس های خود را می پوشیم و دو رکعت نماز عید می خوانیم
ویژگی عیدهای مسلمانان
عید ما مسلمانان روزی است که فقیران شاد و خوشحال می شوند بنابراین در عیدهای فطر و قربان و  ....از راه های
مختلف مثل دادن پول و دادن گوشت نذری و ...به فقیران و نیازمندان کمک می کنیم
درس چهاردهم – راز موفقیت
راز موفقیت یا گام های موفقیت در هر کاری عبارت است از
 باید ابزار مخصوص آن کار را فراهم کنی باید استاد ماهر و با تجربه داشته باشی باید نظم و برنامه ریزی داشته باشی باید صبر داشته باشی  ،تالش کنی و از شکست نترسیامام علی درخصوص داشتن نظم در کارها در نامه  47نهج البالغه می فرمایند :

اوصیکم  .....و نظم امرکم
شما را به رعایت نظم در کارهایتان سفارش می کنم
خداوند در قرآن ما را به سعی و تالش سفارش می کند
و ان لیس لالنسان اال ما سعی
برای انسان جز آن چه تالش کرده است ( هیچ نصیب و بهره ای ) نیست ( سوره نجم – آیه )39
نکته  :تالش و کوشش زمانی که با نظم و برنامه ریزی همراه باشد موفقیت بهتری را به دنبال خواهد داشت
درس پانزدهم – سرزمین های همیشه سبز
پادگان دو کوهه
در موقع جنک پادگا ن دو کوهه محل تجمع بهترین جوانان سرزمین ما بود  .رزمندگان از نقاط مختلف کشور به این
جا می آمدند و سازماندهی می شدند
شلمچه
منطقه ی وسیع و بیابانی با خاک ریزهای کوچک و بزرگ  .شلمچه به سرزمین های شقایق های پرپر و گلستان
همیشه بهار معروف است  .در این سرزمین تعدادی از بزرگ ترین عملیات های دفاع مقدس اتفاق افتاد و موجب
حیرت بزرگ ترین ارتش های جهان شد .
در شلمچه حسینه ی شهدای گمنان قرار دارد  .از شهدای گمنان هیچ نام و نشانی به دست نیامده است  .این ها همه
چیزشان را تقدیم خدا کردند حتی نام و نشانشان را
شهدا
شهیدا ن پیرو راه امام حسین بودند و تا آخرین قطره ی خون خود از کشور اسالمی ما دفاع کردند  .آن ها پاداش
زیادی پی خدا دارند  .آن ها پاداش زیادی پیش خدا دارند آن ها در راه خدا از همه چیز گذشتند و جانشان را فدا کردند
تا میهن اسالمی پایدار بماند.
خدا در قرآن درباره پاداش جهاد در راه خدا می فرماید :
و من یقاتل فی سبیل اهلل فیقتل او یغلب فسوف نوتیه اجرا عظیما

و هر کس در راه خدا بجنگد کشته شود یا پیروز گردد  ،پاداش بزرگی به او خواهیم داد ( سوره نشا – آیه )74
علت سفر به مناطق جنگی یا سرزمین های همیشه سبز
ما به این مناطق می رویم تا یاد شهدا را زنده نگه داریم و از شهدا درس بگیریم  .شهدا به باالترین نیکی ها رسیدند
و ما هم با درس گرفتن از آن ها می توانیم بهتر و زیباتر زندگی کنیم
شهادت  :باالترین نیکی
پیامبر اکرم می فرمایند  :باالتر از هر کار نیک  ،نیکی دیگری است و شهادت در راه خدا باالترین نیکی است
جانبازان دوران دفاع مقدس
در دوران دفاع مقدس  ،غیر از شهدا ،کسان دیگری در حمالت دشمن صدمه و آسیب های جسمی دیدند  .این ها
همان جانبازان عزیزمان هستند که به شهیدان زنده معروف اند
حسین فهمیده
نوجوانی که برای دفاع از کشور به خود نارنجک بست و تانک دشمن را منهدم ساخت حسین فهمیده نام داشت
درس شانزدهم – زیارت
حضرت معصومه
حرم حضرت معصومه در قم قرار دارد  .نام او فاطمه است و لقبش معصومه  ،به دلیل دوری از کارهای زشت و پرهیز
از گناهان به او لقب معصومه را دادند  .معصومه یعنی پاک  .او فرزند امام هفتم یعنی امام موسی کاظم است
ده سال بیشتر نداشت که پدر گرامی اش  ،توسط خلیفه ی ستمگر عباسی به شهادت رسید و برادر عزیزش امام رضا
سرپرستی او را بر عهده گرفت
او در سایه ی تربیت پدر و برادر که هر دو امام بودند به درجات باالیی از ایمان و دانش رسید.
عقاید و احکام دین اسالم را خیلی خوب می دانست و بانوان شهر مدینه را راهنمایی می کرد
او برای دیدار برادرش امام رضا از مدینه عازم خراسان شده  ،اما در آن سفر طوالنی و دشوار  ،نزدیک شهر ساوه بیمار
شد سپس به قم آمد و بعد از چند روز در این شهر از دنیا رفت

شاهچراغ
از دیگر فرزندان امام موسی کاظم است که حرم او در شهر شیراز قرار دارد  .نام او احمد و برادر امام رضا و حضرت
معصومه است  .او مردی دانا بود و مسایل دینی را خیلی خوب برای مردم بیان می کرد  .خط زیبایی داشت  .قرآن
کریم را با خط خوش می نوشت و در اختیار مردم می گذاشت  .بسیار نیز بخشنده بود  .زمین بزرگی داشت آن را
فروخت و پولش را به نیازمندان داد
ایشان نیز برای دیدن برادرش  ،امام رضا از مدینه به ایران آمد  .نزدیک شهر شیراز که رسید حاکم فارس که از دست
نشاندگان مامون  ،خلیفه ستمگر عباسی و از دشمنان اهل بیت بود سپاهی را آماده کرد و در برابر احمد و یارانش
ایستاد و احمد و تمام یارانش به شهادت رسیدند .

آداب زیارت
 بهتر است با وضو باشیم -زیارت نامه بخوانیم

درس هفدهم – دانش آموز نمونه
ویژگی های یک دانش آموز نمونه

حضرت علی درباره استفاده از فرصت ها می فرمایند :
فرصت ها مانند ابر (به سرعت ) می گذرند  ،از فرصت ها به خوبی استفاده کنید
امام سجاد درباره ی احترام به مقام معلم و استاد می فرمایند  :حق کسی که به تو علم می آموزند این است که
احترامش را نگه داری و در حضور او با دیگران سخن نگویی و به سخنانش گوش فرا دهی
و پیامبر اکرم درباره پرسشگری می فرمایند پرسش کلید گنجینه دانش است

مریم عزیزی – تاالر تلگرامی معلمان ششم ابتدایی ( دکتر صفایی )

