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 1399  -1400سال تحصیلی 

 

 1درس 

                                             بشناسم؟ چگونه را تو

  حَقَّ  عَرَفناکَ  ما»:  فرماید  می  آله  و  علیه  اهلل  صلی  خدا  رسول  «.  نشناختیم  را  تو،  توست  معرفت  شایسته  که  چنان  آن

  «مَعرَِفتِکَ 

 خداوند صفات شناخت های راه

  از خداوند  توصیف .  اوست  خود   سخن   به  مراجعه   خداوند،  صفات  شناخت   برای  راه   بهترین:  آسمانی  کتاب   در   ر تفکّ-1

 فی دقیق وبی نقص است که می تواند مارادرشناخت صحیح او یاری دهد. خود،توصی

  های   ویژگی  به  است،  یمتجلّ   آفرینش  جهان  سراسر  در  که  او  نشانه های  و  آثار  طریق  از  یعنی:  خلقت  کتاب   در  رتفکّ-2

 ببریم.  پی  او
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 دهیم؟  نسبت متعال خداوند به بینیم می  مخلوقات در  که را صفتی   هر توان می  آیا

  بدهد   دیگری  به  را  خوبی  و   کمال  تواند  می  کسی  و  اند  کرده  دریافت  خالق  از  دارند،   مخلوقات   که  کمالی  و  خوبی  هر

  محدود   و  بودن   مخلوق  از   که  صفاتی   اما.  است  کماالت   و   خوبیها  همه   سرچشمه   خداوند  بنابراین.  باشد  دارا   را  آن  نیز   خود   که

  خدای  در  است،   کاستی  و  نقص  نوعی   همه  که  بودن  جسمانی   و   ضعف  ظلم،   جهل،   مثل  ،می گیرد  سرچشمه   موجودات  بودن

  نمی  است،   بی نقص  و  کامل  خداوند  اینکه  به  توجه  با  دیگر  عبارت   به.  نیست  محدود  و  مخلوق  خداوند  زیرا  نیست؛  متعال

 .باشد صفاتی چنین  دارای تواند

 

 

 تسبیح  و حمد

برای    وقتی.  است  ستایش  معنای  به  «حمد   » بگوییم که »هر ستایش  می گوییم»الحَمُدلِلّه« می خواهیم 

قابل ستایش است که  زیبایی ها    خداست« کسی وچیزی  باشد. می دانیم که همه  دراو  وزیبایی هایی  کماالت 

 وخوبی های جهان از خداست .پس ستایش حقیقی وحمد واقعی ازآنِ اوست.

خداوند  »تسبح«به معنای »پاک ومنزّه دانستن «است. وقتی می گوییم »سبحان الّله«، می خواهیم بگوییم »

ی که درسایر موجودات است،دراو نیست واوخدایی کامل وبی نقص  از هرنقص وعیبی،منزّه است؛ یعنی آن نقص های

 است. 

. 

 2درس                                                       ایمان پناه  در

 ایمان  حقیقت

  در  را  حقیقت  آن   به  عمل   شوق   که  باوری   است،  حقیقت   یا   موضوع   یک   به   کامل  قلبی   باور   و   اعتقاد   ایمان،

  جدایی   دوستِ  دو   و  همراه  برادر  دو  عمل  و  ایمان:  فرماید   می   )علیه السّالم(  علی  حضرت  .کند  می  ایجاد  انسان

 .ناپذیرند 
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 خدا  به ایمان تقویت  و  دستیابی های راه 

                                  .شود می  او به  ایمان تقویت و  خدا با ما  ارتباط افزایش سبب که: خداوند  ذکر   و  یاد-1

کند،شیطان   محافظت  آن  دروقت  گانه  پنج  نماز های  بر  مومن  که  فرماید:»تازمانی  می  اکرم )ص(  پیامبر 

 پیوسته از اودرهراس است« 

  صفحه   غباری  چون،  گناه  هر  و  کند  می  قوی  را  ایمان،  نیکی  عمل  هر:  گناهان  از  دوری   و  نیک  کارهای  انجام-2

 به اندازه خود،مانع رسیدن نور ایمان به آن می گردد. و پوشاند  می را  دل

 حضرت علی )ع( می فرماید: هم نشینی با انسان های هوسران، موجب از بین رفتن ایمان می گردد. 

  های ن  انسا  زندگی  در  تفکر  و  مطالعه   ایمان،  تقویت  های   راه  از   یکی:  مؤمن  های   انسان  دادن  قرار   الگو-3

 .است زندگی  مسیر  در آنها دادن قرار سرمشق  و  مؤمن

 :ایمان آثار

 .گیرد   نمی آرام  او  نام  و  یاد با جز  که آفریده   ای گونه  به  را  آدمی جان  و  دل  خداوند : آرامش-1

 ااَل بِِذکْراللّهِ تَطْمئِنُّ الْقُلوبِ  »آگاه باشید که دل ها تنها بانام خدا آرام می گیرد« 

 هدفی: داشتن هدف به زندگی انسان معنا می بخشد.رهایی ازسر درگمی وبی -2

ا وَاَنَّکُمْ اِلَیْنا تُرجَعونَ« آیا گمان کردید که ماشمارابیهوده آفریدیم وبه سوی  »اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّماخَلَقْناکُمْ عَبَثً      

 ما بازگردانده نمی سوید؟« 

 3درس                                              الهی راهنمایان

  به   ایمان  افزایش  های  ه  را  از  یکی  ؛  شود  می  ساخته  ما  رفتار  و  اخالق  و  اعتقادات  با  ما  شخصیت  ساختمان

  بارها   کریم   قرآن   در   که   هستند   ها   انسان  این   از   ای   نمونه   پیامبران .  است  مؤمن   های  ن  انسا  دادن   قرار   الگو ،  خدا

 .است شده بیان  آنان ویزگی های  و  زندگی  داستان
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 پیامبران  مهم ویژگی سه

 تسلیم دربرابر امر خداوند -1

 خدا   راه  در  پایداری و  استقامت-2

 خرافات و  باطل  عقاید  با مبارزه -3

  پذیرفتند   می  را  پیامبران  دعوت  گروهی  شدند؛  می  گروه   دو  پیامبران،   طرف  از  خدا  دین  دریافت  از   پس  مردم

  نجات - بود  آمده   وجود  به  ها  انسان  خود  دست به  که- متعدد  مشکالت  از  را  خود  تنها  نه  آنان،  تعالیم  به  عمل  با  و

  می   خوش   دل  دنیا  زودگذر  ت های   لّذ  به  دیگری  گروه.  کردند   می  خود  نصیب  نیز  را  ابدی  رستگاری  بلکه  دادند   می

  غافل   ؛می کردند   نابود  را  خود   ابدی  زندگی  افتد،  می  خطر  به  آنها  دنیای  دین،  پذیرش   با  که   تصور  این  با  و   کردند 

  مقابل   در   سرکشی  با  گروه   این  می آورد.   ارمغان   به باهم      انسان   برای  را  آخرت   و   دنیا  رستگاری  الهی   دین   اینکه   از

  پیامبران   قتل  به  شدند،  نمی  موفق  خود   نقشه  در  اگر  و  نشوند   آنان  پیرو   تامردم  می نامیدند   دروغگو  را  آنان  پیامبران،

 .زدند  می  دست

  جراماَ  و   فرشتگان  چوب،  و   سنگ  از   هایی  بت؛  بودند   داده  قرار  شریکانی  خداوند   برای   پیامبران،  دوران  مردم 

  نداشتند   اعتقاد  امور   این  به  خود   تنها  نه  الهی  پیامبران.  بودند   شریکان  این  جمله  ازو...(ماه،خورشید   ستاره،)  آسمانی

  دستورات   در  ریشه  که   اعتقادی  هر  با   بودند   یافته  مأموریت  خدا  طرف  از  بلکه ؛  دانستند   می  خرافه  و   باطل  را   ها  آن   و

 .کنند  مبارزه   نیست، معتبر خداوند  نزد  و  ندارد خداوند 

  می  آنها   از   و   کردند   می   دعوت   ر تفکّ  و   ورزی  اندیشه  به   را   مشرکان   محکم،   دالیل  آوردن   با   الهی   رسوالن

  به  منحصر  خرافی  و  باطل  عقاید   البته.  کنند   اطاعت  خداوند   دستورات  از  خرافات،  از  پیروی  جای  به   که  خواستند 

  کشورهای   در   یا  اند   مشغول  ها  بت  پرستش  به  مردم  هنوز   کشورها  برخی  در  امروزه .  است  نبوده  پیامبران  زمان

  دور   انسان  از  را  بدشانسی  زدن   تخته   بهنحس است ،  13عدد :  همچون  خرافاتی  دارد؛ فراوان  رونق  خرافات  مختلف

  حفظ  بال  و  خطر از  را انسان رنگ، ای فیروزه مهره  آورد؛  می  بدشانسی باشد، کسی  راه سر  سیاه گربه   اگر کند،  می

  ادعا   که   کنند   مراجعه   کسانی  به   کارهایشان  انجام   در   مردم   از   برخی   است  شده   موجب  خرافات   به   اعتقاد .  کند   می 

  آنها  دادن  روی  از  یا،  دهند   خبر   دهد،  رخ  افراد  برای،  است  ممکن  که  بدی  و  خوب  اتفاقات  از  توانند   می  دارند 

  بیان   ادعای)  بین  کف   و...(  قهوه  فال)  گیر  فال  قبیل   از  مختلفی   های   شکل  در  افراد  این  امروزه.  کنند   جلوگیری 
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  پاشیده   هم   از   موجب   و   دهند   می   فریب   را   مردم ...  و(آینده  پیشگویی   ادعای )  ال رمّ  ،(دست  کف   به   کردن   نگاه   با  آینده 

  انسان   در   خدا  به   ایمان   اگر  داشت  توجه   باید .  شوند   می   آبرویشان  و   اموال   رفتن  دست  از   یا  فراوان   های  خانواده   شدن

  این  درک به  خوبی به، کند   تقویت را خود ایمان انسان اگر اما؛ یابد  می  افزایش نیز خرافات به میل ، شود رنگ کم

 خدا ودستورات او نهفته است.درپیروی از  مشکالتش تمام حل  کلید  که   نکته می رسد 

 

 4درس                                                      پنهان خورشید

 :فرمایند  می  )عج(  مهدی حضرت  قیام  درباره)ص( اکرم  پیامبر

  قیام  هستند،  تزلزل  و  اختالف  گرفتار  مردم  که  روزگاری  در  من؛  خاندان  از  مردی  مهدی،  به  باد  بشارت  را  شما

 .سازدمی  آکنده ،  داد  و  عدل از است شده  پر ستم  و  جور از  که همچنان  را زمین  و  کند  می

  نیرویی   عنوان  به  آنچه.  است  شیعیان  ما  عقاید   اثرگذارترین  از  یکی)ع(  مهدی  حضرت  ظهور  و  قیام  به  اعتقاد

  اشتیاق   و   شور   سراسر   و   روشن  ای   آینده   به   امید   کرده،   تشویق   تالش   و   حرکت   و   ایستادگی  به   را  شیعیان ،  عظیم

  نیرویی   عنوان  به   آنچه .  است  شیعیان  ما  عقاید   اثرگذارترین  از  یکی  مهدی  حضرت  ظهور  و   قیام  به  اعتقاد.است  بوده 

  بوده   اشتیاق  و  شور  سراسر  و  روشن  ای  آینده  به  امید ،  کرده  تشویق  تالش   و  حرکت   و  ایستادگی   به  را  شیعیان  عظیم

 .است

  از  یکی  ظهور  به  نیز  مسلمانانسایر  بلکه،  ندارد  اختصاص  شیعیانما    به  تنها  منجی،  ظهور  و  قیام  به  اعتقاد

در تعالیم مسیحیت ویهود )درانجیل وتورات( نیز اعتقادبه  .  معتقدند   عدالت  برقراری   برای   او   قیام   و   پیامبر   فرزندان

 خورد؛ نجات بخش بزرگ آسمانی به چشم می 

 است؟  کرده  عمر قرن 12 به نزدیک چگونه)ع(مهدی حضرت

  خوبی   به  را  ای   تغذیه  و  بهداشتی  مسائل  بتواند   کسی  اگر  نیست؛  ناممکن  طوالنی؛  عمر   داشتن  علمی  نظر   از

 .است  ممکن امری حضرت آن  عمر بودن  طوالنی بنابراین. بود خواهد  برخوردار تری طوالنی  عمر از  کند، مراعات
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 کند؟می  قیام زمانی چه )عج( مهدی حضرت

  مالقات  را   ایشان   کند   ادعا  یا،    نمعیّ  را   وقتی )ع(   زمان  اما  آمدن  برای   کس   هر   خوانیم  می   بیت   اهل   احادیث  در 

 .گوست  دروغ کند، می

 :ظهور شرایط

 باوفا  یاران  وجود - امام قیام  با همراهی برای جهان  مردم آمادگی 

 :زمان امام یاران

  که  داشت  خواهد   یار  هزار  هزاران  به  نیاز  امام  آنها  بر  عالوه  بلکه؛  نیستند   ویژه  یار  313  فقط   حضرت  یاران

  قیام .  است  مهربانی  و  عدالت  گسترش   قیام،  اززمان )ع(  امام  هدفپیروزی بر دشمن ضروری است.    برای  حضورشان

جویان قرار گیرد ومردم جهان پس از سال ها   عدالت  و  نیکوکاران دست  در  مردم  سرنوشت که  است این  برای امام 

می    گره گشایی از کار گرفتاران واخالق نیک،  ،دوری از گناهان،به خوشبختی وآرامش برسند.با انجام واجبات دینی 

 توان جزویاران امام زمان شد.

 یاری امام زمان یعنی یاری دین خدا واین کارمختصّ دوران ظهر نیست. 

علیه    مهدی حضرت  ظهور ]انتظار من امت کارهای  بهترین از: فرماید   می فرج  تظار ان درباره )ص(   اکرم پیامبر

 .ستالسالم[

  بودن،   صبور.  است  چیز  چند   به  فرج  انتظار:  فرماید   می  واقعی   منتظران   وظایف  درباره)ع(   رضا  م  اما  حضرت

خواهی    همسایه  رفتاری،   خوش  رویی،خیر  دیگران،گشاده  واذیت  آزار  از  داری  نیک،خود  های  کار  داری،ترویج 

 ومهربانی با دیگران. 

 

   5درس                                      غیبت  دوران در رهبری

 .گرفت   قرار امامان  عهده بر  جامعه هدایت ورهبری مردم وظیفه  خدا رسول رحلت از پس
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  امامان  از  مردم   حمایت  عدم -  2  ظالم  و   زورگو   حاکمان  وجود -   1:    جامعه   هدایت  و   رهبری   در   امامان   مشکالت

 دنیا  به بستن دل  یا  و  حاکمان از  ترس  دلیل   به

 غیبت  عصر هدایتگران

.  شناسند   می  را  امامان  احکام  و  اند   آگاه  دین  حرام  و  حالل  بر  و  می کنند   بازگو  را  بیت  اهل  سخنان که    کسانی

  خود   دین  محافظ   و   نمی کنند   پیروی  هوس   و  هوی   از.  باشند   می   خداوند   دستورات  مطیع  و  نیستند   دنیا  شیفته

 .هستند 

  معصومان  سخنان  پیرو،  هایشان  راهنمایی  و   سخنان  در   که   هستند   کسانی:  واقعی  فقیهان  و   شناسان  اسالم

 .کنند  می  بازگو  مردم  برای  را)ع( امامان و اکرم  پیامبر نظر ای  مسئله هر  در  و هستند 

  امامان   سخنان   پذیرفتن  واقع   در   است )ع(  معصومان   احادیث   و   قرآن   از   برگرفته  که  فقیهان   فتواهای   پذیرفتن

 .است )ع(معصومان احادیث  با مخالفت فقها، فتوای با  مخالفت و

 فقیه  ولی  های ویژگی و فقیه والیت

  اسالم   فقیه،  ولی.  شود  می  گفته   فقیه  والیت  الشرایط،  جامع  فقیه  توسط   جامعه  مردم  هدایت  و  رهبری  به

 شجاع،مدیرومدبّری که درهرزمان بادرنظر گرفتن مصلحت جامعه اسالمی از تمام توان وامکانات دانا، است شناسی

  خطر   به   با  اسالم   دشمنان  گذارد   نمی  و   کند   می   استفاده  جامعه   در   الهی  احکام  اجرای  و   دین   از   پاسداریبرای  

    خدا شوند. دستورهای اجرای مانع  اسالمی  کشور انداختن

 

 6درس                                                       تیمم- غسل-وضو

 هر  خدایا  یعنی   ؛  وضو  در  صورت  شستن»:  فرماید   می  وضو   حکمت  درباره)ص(  اکرم  رسول:  وضو  حکمت

  ؛ کنم  عبادت  و  بایستم  تو  جانب  به  پاک  صورت  با  کنم تا  می   شو  و   شست  را  آن   دادم،  انجام   صورت   این  با  که  گناهی

  دستم ،  شدم  مرتکب  دستم  با  که  گناهانی  واسطه   به  و  دست شستم  گناه  از،  یعنی خدایا  وضو  در  ها  دست  شستن
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  سرم ، ام پرورانده سر در  که آلود  گناه و  باطل خیال و فکر  هر از یعنی خدایا وضو در سر  مسح.  .کنم می تطهیر را

 می کشم«. پا نامناسب ن های    به مکا رفتن  از  من خدایا یعنی  پا مسح می کنم؛ تطهیر  را

پیامبر اکرم )ص( درباره آثار وضو می فرماید: »بسیار وضوبگیر تا خداوند بر عمرت بیفزاید.اگر برایت میسّر  

است که شب وروز با وضو باشی ،این کار راانجام بده؛کسی که با وضو می خوابد،بسترش تا صبح برای او مسجد  

 هد بودوخوابش برای او نماز«خوا

 

  بودن   پاک -آن  ظرف   و   آب   بودن   مباح - وضو  آب   بودن  مطلق - وضو  آب   بودن   پاک :  صحیح   وضوی  شرایط

 مواالت-ترتیب-اعضا در  مانع  نبودن  -وضو اعضای

 

 بدن  چپ نیمه شستن-   4 بدن  راست نیمه شستن-  3 گردن  و  سر تمام شستن-   2  تنیّ–  1: سلغُ مراحل

 :متیمّ

 .است آلود گل  خیلی  یا نجس ، غصبی  ولی دارد   دسترس   در  آب-1

 .افتاد خواهد   سختی به  تشنگی از  کند  غسل یا بگیرد وضو  آن با اگر  که دارد اختیار  در  کمی  آب-2

 :متیمّ  انجام شیوه 

 نیّت -1        

 زدن کف هردو دست باهم روی خاک پاک -2

 بینی باالی و  ابروها روی تا پیشانی باالی از  دستها کشیدن -3

 انگشتان نوک  تا  دست مچ  از راست دست  روی  چپ دست کف   کشیدن-4

 انگشتان نوک  تا  دست مچ  از  چپ دست روی   راست دست کف   کشیدن-5
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 :متیمّ و  وضو بطالتمُ

 بدن  از روده  گازهای  و  مدفوع  ادرار، شدن خارج - 1

 .[نشنود  هم گوش   و  نبیند  چشم  که صورتی به] رفتن  خواب  به- 2

 

 7درس                                                   نماز احکام

 نماز  و  خدا یاد  اهمیت

 :یادخدا

  در   خدا  یاد  شکل  بهترین  نماز  و  است  زندگی   در   او  حضور   احساس   افزایش  و  خدا  به  ما  محبت  و  دوستی   نشانه

  هر   از  و   گوییم  می   تسبیح  را   او .  ستاییم  می   را   هایش  زیبایی  و حمد می کنیم    را  خدا  نماز  در   .است  روز   شبانه  هر

  در   ایمان   تقویت   های   ه   را  بهترین   از   یکی   و   است   شکرگزاری  شکل   زیباترین  نماز  .داریم   می   ه منزّ   زشتی   و  بدی

 .است آدمی قلب

  و   روح   بر   بسیاری   تأثیر  خداوند،  خشنودی   جلب  بر  عالوه  شود،  خوانده  آن  احکام  و   آداب  رعایت  با   که  نمازی

 .گذاشت خواهد  انسان روان

 :نماز مبطالت

  روی -وضو  شدن باطل-  ... و نداشتن وضو   یا و  لباس   یا بدن  بودن  نجس  مثل  نماز شرایط  از  یکی  رفتن  بین  از

  و  خوردن-  -نماز  صورت   زدن  هم   به-نماز  بین  زدن  حرف  - (قهقهه)  بلند   صدای  با  خندیدن -قبله  از   گرداندن  بر

  مسائل   از برخی رکعتی  سه  یا دو  نماز های رکعت در کردن شک-نماز واجبات  و ارکان کردن  زیاد و  کم-آشامیدن

 .فرمایید  مطالعه   درس  کتاب  در  را نماز  درباره

 8درس                                                         همراهی و  همدلی
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 نوجوانی  دوران در دوست انتخاب

  اینکه   اول :    است  دلیل  دو   به   اهمیت  این .  دارد  باالیی  حساسیت  و   اهمیت،  نوجوانی  دوران   در   دوست  انتخاب

  شکوفایی   این   به  دوران  این  در   دوستی  پیوند   برقراری   و  است  شکوفایی  و  رشد   حال   در  انسانی   عواطف  بلوغ،   سنین  در

  دو   بین  قلبی  عالقه  وقتی   اینکه  دوم .  شود  می  ورزی  محبت  و   دوستی   نوع  عواطف  پرورش   باعث  و   کند   می   کمک

  نوجوانی   دوران   در   اثرپذیری  این  میزان .  می پذیرند   تأثیر  همدیگر  حاالت  و  صفات  از،  دو   آن   شود،  می  ایجاد   دوست

  . کند   زندگی   و   انتخاب   او   مثل  و  بزند   حرف   خود   دوست مانند    کوشد   می   شخص   که   است  حدی   به   گاه  و   باال  بسیار

  به  و  متوجه آن نمی شود  نیز انسان خود  حتی که گاه ای  گونه  به ؛ است تدریجی و آرام  بسیار اثرپذیری این البته

  افراد   با  دوستی   از :  اثرپذیری می فرماید   این   درباره)ع(  علی   امام   می انجامد.  دوستانش  با  کامل   همرنگی   به   مرور 

 . خبری آن بی از تو  که حالی  در  رباید؛ می  آنان از  را بدی  و  ناپاکی، ناخودآگاه وجودت   که بپرهیز فاسد 

 دوست  بهترین

 .باشد  اندیشه و  فکر  اهل-1

 . شود ناراحت نیز دیگران  گناه  از و  نباشد  گناه اهل-2

 خیر خواه دوستانش باشد. -3       

  دوراندیش،   و  خردمند   دوست.  باشد   عاقل  کنیم،می    انتخاب  دوستی  به  که  را  شخصی:  باشد   اندیشه  و  فکر  اهل

.  کند   می   دور  ما  از  را  نامناسب  مسیرهای در  گرفتن   قرار خطر  و   کند   می   کمک  درست،  تصمیمات گرفتن در  را  ما

  بردارد؛   قدمی  شما  نفع   به  که   خواهد   می  او  زیرا  کنید؛  پرهیز  نادان  فرد  با  دوستی  از  که  است  شده  توصیه   روایات  در

 ،مایه ضرروزیان شما می شود. نادانی علت به  ولی 

  دیگر  یکی  اخالقی   آلودگی های  و گناهان  از   کردن  دوری :  شود  ناراحت  نیز  دیگران  گناه  از  و   نباشد   گناه  اهل

  که   اند   شده   تشبیه  زهرآلود   شمشیری   به  گناهکار  و  فاسد   دوستدر روایات  .  است  خوب  دوست  مهم   های  ویژگی  از

 .اند  ک  خطرنا  بسیار اما زیباست، و  اق برّ ظاهرشان اگرچه
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  دوستشان  از که عیبی  هر همین برای. خواهند  می  را یکدیگر خیر واقعی، دوستان: باشد  دوستانش خیرخواه

  میان   این  در  گرچه  کنند،  می   یاری  عیوب  این  کردن  برطرف  در  را  دوستشان  و  دهند   می   تذکر  او   به  پنهانی  ببینند؛

 .شود  ناراحت کار  این از  و نباشد  دوستش خیرخواهی  متوجه  مقابل  طرف است ممکن

 دوستی  وظایف حدود

 :دوست به احترام-1

 .نشوند  خارج اخالق  و  ادب  محدوده  از  و  گذارند  احترام همدیگر شخصیت  به باید 

امام علی )ع( می فرماید: به اتکای رابطه صمیمانه ودوستانه،حق برادرت را ضایع مکن؛زیرا این عمل رابطه  

 وکسی که حقش را ضایع ساخته ای،دیگر دوست تو نخواهد بود.دوستی را از بین می برد

 :دوستی در روی میانه-

 افراطی  عالقه  از پرهیز ،  دوست  از جا  بی توقع  نداشتن،  دوست  به اسرار  تمامی گفتن   از پرهیز

 

 9 درس 

 ایران  اسالمی انقالب

  به   منطقه   کشورهای  میان   در   ایران :    که   درمی یابیم  آن   از  پس   و   انقالب   از   قبل   ایران   میان   مقایسه   به   توجه  با

  شده   موجب عظیم  پیشرفت های .  است  یافته   دست   (دیگران رشد   برابر ده)  زیاد   فاصله با  علم  تولید   رشد   باالترین

  تالش  استقالل، کسب  و وابستگی از رهایی  برای ایران،  اسالمی انقالب از گرفتن  الگو با محروم ملّت های که است

  ملت .  است  ایران  ملت  در  بزرگی   و  تعزّ  احساس   و  خودباوری  روحیه  شدن  زنده  ها،  پیشرفت  همه  از  باالتر.  کنند 

 .کند  پیشرفت  و  رشد  ای زمینه هر  در  تواند  می   که است رسیده  باور این  به اکنون ایران
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 شیطانی  های نقشه

،  داخلی  جنگ  ایجاد  و  کودتا برای  تالش   و  افکنی  تفرقه  گذاری،   بمب و   ترور ،  نظامی حمله  اقتصادی،  محاصره 

 ...و  فرهنگی  شبیخون

 فرهنگی  شبیخون

  اخت بازی هایس ،  مبتذل و زشت  تصاویر  و ها  فیلم  پخش   و   تهیه ، اسالمی  ضد  و  ایرانی  ضد   های  فیلم  تولید 

  و   عفتی بی و حجابی  بی ترویج  برای جانبه همه  تالش  جوانان، بین در  مخدر  مواد  پخش و  تولید  مخرب،  ای  رایانه

  کردن  آلوده  و  عفتی  بی  ترویج،  پسران  و  دختران  بین  نادرست  روابط   سازی   عادی  حجاب،  دادن  جلوه  اهمیت  کم

  و   شیعه   میان   تفرقه   ایجاد  ها،   ایرانی   و   مسلمانان  بودن   فرهنگ   بی   القای ،  مسلمانان  پاک   عقاید   تمسخر   جوانان،

  و   قدرت  دادن  جلوه   بزرگ  کشور،  های   پیشرفت  دادن  جلوه   اهمیت  کم   ،مسئوالن  و  مردم   بین  تفرقه  ایجاد   سنی،

  اقتصادی،   تحریم   از   دشمن اصلی   هدف   .ماست  فرهنگ   و  ملت   علیه   نرم   جنگ   از   بخشی  همه ...و  ها   غربی   پیشرفت

 .نیست  اسالم از آنها  کردن دور   و  مردم  دینی باورهای نابودی  جز چیزی  فرهنگی، شبیخون  و  نظامی  جنگ

 10 درس 

 همگانی  مسئولیت

  خیر   کار  به  یکدیگر  توصیه ،  هم  به  نسبت  جامعه  افراد  های  مسئولیت  از  یکی:  منکر از  نهی  و  معروف به امر

 .است" منکر  از  نهی و معروف به امر "همان کار این. است ناپسند  کار  از  هم بازداشتن و  پسندیده و

 71« سوره توبه آیه المُنکَر عَنِ یَنهَونَ  وَ  بِالمَعروفِ یَأمُرونَ بَعضٍ اَولِیاءُ بَعضُهُم المُومِناتُ وَ  وَالمُومِنونَ»

می    منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  را  یکدیگر  رو  این  از  و  یکدیگرند   یاور  و  دوستدار  مؤمن،  زنان  و  مردان  و»

 .«کنند 

 منکر  از نهی و معروف به امر ترک آثار

  و  می یابد   رواج  جامعه  در  ناپسند   و  نادرست  کارهای  شوند؛  می  تفاوت  بی  دیگران  سرنوشت  به  نسبت  مردم

  خوب   و   معروف  کار  عنوان  به  ها  زشتی  برخی   حتی  که  آنجا  تا  می رود،  بین  از  کارها  این  از  بسیاری   انجام  زشتی
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  می   مسلط   مردم   بر  فاسد   های  انسان  و شود  می   فراموش  مردم  میان   در دین  دستورات  و   تعالیم.  شود  می  شناخته

  و   برداشته  جامعه  آن  از  خداوند   برکت  و  رحمت که  شود می  فراوان  جامعه  در  فساد  و گناه قدر  آن  کم  کم  و  شوند 

 .شود  می  الهی عذاب مستحق  جامعه

 منکر  از نهی و  معروف به امر های ه  شیو

  یک   دیدن   با  که   همین  گاهی .  ندهد   ادامه   اشتباهاتش  به   خطاکار   انسان  که   است  این  منکر   از   نهی  در   ما  هدف

  گاهی . است کافی اشتباه آن  از جلوگیری برای کنیم، رفتار سردی به خطاکار فرد با و  برگردانیم را  خود روی گناه

  متوجه  را  او   خوب،   برخورد  با   و   مهربانی   با  باید   ما   صورت این  در  نیست،  رفتارش   زشتی متوجه  خطاکار   شخص   نیز

  ناراحتی   اینکه   برای   نیز   موارد  بعضی   در .  نکند   تکرار   را   خطا   آن   دیگر   که   بخواهیم   او   از   احترام   با  و  کنیم   اشتباهش

 .کنیم   ترک را  آنجا باید   دهیم،  نشان گناهی  انجام  از را  خود

 مهم  نکته چند

  برای -  2. کنیم  بازگو  آنها  به  دیگران  حضور  در  را  خطاهایشان  نباید   امکان  حد   تا  افراد  آبروی  حفظ   برای-1

  می کنیم،   توصیه   آن  به   را  دیگران  آنچه   به   خودمان   است  خوب   شود،   بیشتر   منکر   از   نهی  و   معروف  به  امر   تأثیر   اینکه

  موفقیت   یک،  منکری  از  نهی  و  معروف  به  امر   هر-  3.  ندهیم  انجام،  کنیم  می  نهی  آن  از  که  را  کاری  و  کنیم  عمل

  کمک   خود   جامعه  و  اطرافیان  اصالح   به   الهی   پاداش   و   رضایت  به  رسیدن   بر   عالوه  برسد   نتیجه   به   اگر   زیرا  ؛است

 .ایم برده  بهره خداوند  ثواب  و  اجر  از و  ایم کرده  عمل خود  وظیفه  به نرسد  نتیجه به  اگر  و  ایم  کرده 

 

 11 درس 

 نفاق اِ

  به  یافتن   دست  و  ها   گرفتاری  تمامی   از   بشر  نجات   برای  خداوند   که   است   ای  برنامه  ترین  کامل   و   آخرین  اسالم   دین

  از  یکی   باشد؛   داشته   فقر   از  مردم   نجات   برای  راهی   باید   دین  این  دلیل   همین   به   است،   فرستاده  آخرت   و  دنیا   در  رستگاری 

  در  را  خود   اموال  از  بخشی   است،  شده  توصیه  مردم   به  اسالم  دردین.است  انفاق  مشکل،  این  حل  برای  اسالم   دین کارهای  راه

 .کنند  انفاق خداوند راه
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 : فرماید   می اهلل صلی  اکرم پیامبر 

  های  مندی  نیاز  بپردازند  اگر  است،  داده  قرار  حقی   ثروتمندان  اموال  در  فقیر  مردم  های  مندی  نیاز  اندازه  به  خداوند

  حقوق  ثروتمندان،  که  است  دلیل   این   به  شود،   پیدا  مردم   میان  در   ای  برهنه  یا   گرسنه   اگر.  شود  می  برطرف  مردم   عمومی 

 .اند نپرداخته  را خود اموال واجب

  برای   اسالم  دین و دارد  وجود  که  هستند   مشکالتی اینها....و  گرسنگی  غنی،   و   فقیر  میان   طبقاتی   ت هایتفاو

  راه   در  را  خود  اموال  از  بخشی  است  شده  توصیه  مردم  به  اسالم  در.  می کند   اجرا  و  مطرح  را  انفاق  مسأله  مشکل  این

 .کنند  انفاق خداوند 

  در   خود   برادران   و   خواهران  به   نسبت   برادری   هر   که   طور   همان  و   است  برادری   رابطه   مسلمانان،   میان   رابطه 

  نیازمندان   به   مالی  کمک  وظایف  این  از  یکی .  دارند   وظایفی  یکدیگر  برابر  در  نیز  دینی  برادران   دارد،  وظایفی  خانواده

  این   و  کرده  تشویق  نیازمندان  به  اموالشان  از   قسمتی  بخشش  به   را  ها  انسان  همواره  کریم   قرآن  در  خداوند .  است

 .است  نهاده  نام  نفاقاِ را  مال اعطای

 :انفاق  حکمت

 فقرا میان  وت  ثر  توزیع _ 

 ثروتمندان  دست  در  آن  انحصار از جلوگیری _ 

 فقیر  و  ثروتمند  میان طبقاتی  فاصله  شدن کم_ 

 جرم  شدن کم_ 

 هم  به  نسبت مردم شدن تر  مهربان_ 

 بیشتر  مسئولیت احساس  و  جامعه  در  امنیت  و  آرامش_ 

 انفاق  انواع

 خمس  و  زکات: واجب انفاق
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 وقف ، الحسنه قرض: مستحب انفاق

  می   گفته   انفاق  از   نوعی  به   و   آلو دگی هاست  و   دل بستگی ها  از   شدن   پاک   معنای  به   اصل  در   زکات:  زکات

 :است دسته  سه ها دارایی  این. گیرد  می تعلق انسان های دارایی  از  برخی به  که شود

 کشمش  و  خرما جو، گندم،:  غالت-1

 گوسفند  و  گاو  شتر، : ها دام -2

 نقره  و  طال: ها هسکّ-3

 آن  شدن  برکت پر و  نابودی از مال مصونیت : زکات اثرات

  خود   زندگی  ساالنه  های  هزینه  صرف   از   پس  کند، می  کسب درآمدی  کار،   طریق  از  که   مسلمانی  هر:  مسخُ

  تأمین   های   ه  را  از   یکی  مسخُ.  بپردازد  مسخُ  عنوان   به  است،  مانده   باقی   که  را   آنچه  پنجم یک  باید   خانواده،  و

 .شود  می  پرداخت تقلید   مرجع یا اسالمی حاکم به که   است جامعه نیازهای

 خمس   مصرف موارد

  توزیع   و   تألیف   دینی،   علوم   دانشمندان   تربیت   اسالمی،  کشورهای   از   دفاع  دینی،   معارف   با   مردم   کردن   آشنا

 ...و  دینی های  ب کتا

 وقف   الحسنه، قرض : مستحب انفاق

  در   دهد،  قرض  خود  مسلمان  برادر  به  که   مسلمانی:  است  فرموده  دادن  قرض  ارزش   درباره )ص(   اکرم  پیامبر

  دهد   خرج  به  مدارا  آن  دریافت برای  اگر  و  داشت  خواهد   حسنات  د حُاُ  کوه وزن هم  داده قرض  که  درهمی   هر  برابر

 .گذشت خواهد  عذاب و  حساب بدون جهنده برق همچون  صراط  پل از

 .است  شده  داده قرار  ثواب  هجده  دادن قرض  برای و  ثواب  ده دادن صدقه  برای  اسالم  دین  در
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  را   هایش   دارایی   و  اموال  از   بخشی   مالکیت   خداوند  رضایت   جلب   راه   در  انسان  که   معناست   این   به   وقف: وقف

  ایتام،  فقرا  مردم،  عموم)  دیگران   اختیار  در  را  آن  درآمد   از  استفاده  یا  آن  از  استفاده  و  کند   خارج خود  اختیار  از

 .دهد  قرار ،و...(

  عمومی،   های  هخان  کتاب  علمیه،   های  ه  حوز  مسجد،  ساختمان:  صورت می گرفت    امور  این  در  معموالً  وقف

  کفن   برای   اموالی   وقف   فقرا،  و  سرپرستان  بی   و  یتیمان  برای  خانه هایی  عمومی،   های  بیمارستان   دانشگاه،  و  مدارس 

  راه   مسیر  در  کاروانسراهایی  ساختن،  مردم  برای   کشاورزی  آب  یا  آشامیدنی  آب  تأمین و  انبار  آب  وقف ، فقرا  دفن  و

  ها  قلعه  و  ن ها  پادگا  ساختن  ار، کفّ  با  جنگ  برای   تجهیزات  خرید ،  ها ن  کاروا استراحت  برای  تجاری  یا  زیارتی   های

 نظامیان و...  برای

 

 12 درس 

 هادج

  معنای   اسالمی   فرهنگ  در   کلمه   این  برای   اما  است؛  کوشش   و  تالش   معنای   به   عربی   زبان   در  هادج  کلمه 

 :دارد وجود   نیز دیگری

  که   است  برخوردار   اهمیتی  چنان   از   اسالم  دین  در   خدا  راه   در  جهاد.  اسالم  دشمنان  با  مسلحانه(جنگ  ه) مبارز

 .است داده   اختصاص  خود  به  را  کریم قرآن آیات  از آیه   یکصد  حدود

 

 :است کرده  تشبیه ستد   و  داد  یک  به  را جهاد خداوند 

 بهشت: معامله  بهای مؤمن مال  و  جان: معامله  مورد مؤمنان: فروشنده خدا: خریدار

  شکست   را  دشمن  اگر  زیرا  است؛  پیروز   همواره   خیزد،  برمی   دشمنان  با  جهاد  به   خداوند   دستور   با  که   کسی

 دشمن  با   جنگ   در   اگر   و  اوست  انتظار  در   نیز   خداوند   بزرگ   پاداش   و   مغفرت   سربلندی،  و   افتخار بر  عالوه   دهد،
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  راه   در  جهاد  بنابراین  ؛  نیست  مقایسه  قابل  دیگری  مقام  هیچ  با  خداوند   نزد   که  یابد   می دست  مقامی  به  شود،  شهید 

 .ندارد شکست هرگز  که  است ای مبارزه خدا

 جهاد انواع

  و   مخالفان   و   سرکشان  با  مقابله  همچنین  و   اسالمی   کشور   به  دشمنان  حمله   برابر   در  دفاع :  دفاعی  جهاد

  مرد   هر  بر  که  آیند   برمی  اسالمی  حکومت  براندازی  درصدد  و  اندازند   می  خطر   به  را  اسالمی  کشور امنیت  که  کسانی

 نمونه هایی از جهاد دفاعی عبارتنداز:           .است واجب  مسلمان زن  و

 )منافقین تروریستی گرو هک های  با اسالمی نظام مبارزه   -نهروان خوارج  جنگ -احزاب و  د حُاُ جنگ(

  گذارند  نمی  و اند   داشته نگاه  خود   سلطه   زیر را  ناتوان  مردم   که  را  سرکشی   و   زورگو  حاکمان:  ابتدایی  جهاد

  امام   یا  پیامبر   دستور   به   است  موظف   اسالم   لشکر  زمان   این  در .  نامد   می   شیطان   هواداران .  برسد  آنها  به   خداوند   پیام

 .برساند  آنها به  را خدا  پیام و  دهد  نجات آنها اسارت  از  را  مردم و  کند  جهاد شیطان حاکمان با مسلمین ولی  یا

 نمونه ای ازجهاد ابتدایی است  )اسالم صدر در  روم  و  ایران های  حکومت با اسالم سپاه نبرد (

 دفاع  برای آمادگی کسب

  دارید   توان   در   هرچه  و »  « عَُدوَّکُم  وَ   اهللِ   عَُدوَّ   بِه  تُرهِبونَ  الخَیل   رِباطِ  مِن   وَ   قُوَّهٍ   مِن   استَطَعتُم   مَا   لَهُم   اَعِّدوا  وَ »

  را  خودتان دشمن  و  خدا  دشمن  کار  این  با  تا  ورزیده  اسب های   و  نیرو  قبیل  از  کنید،  آماده  آنها  با  مقابله  برای

 .«بترسانید 

  تر  داشتنی  دوست  من نزد  کنید، تیراندازی  اگر )کنید  وتیراندازی  سوارکاری : )ص( می فرماید اکرم رسول

     .(است سوارکاری  از

  - 2؛  سازد  می   را   تیر   که   مسلمانی-   1:  برد  می  بهشت  به  تیر  یک  واسطه  به  را  نفر  سه  بلندمرتبه  خداوند

  را   تیر  که  ای  رزمنده-  3  رساند؛ می  رزمندگان  دست  به  و  کند  می  تهیه   را  تیرها  خداوند   رضای برای  که  مسلمانی

 .کند  می پرتاب دشمن  سوی به خداوند  راه در
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  پی   در   را  الهی  عذاب  و   بود   خواهد   نابخشودنی   گناهی،  اسالمی   میهن   از   دفاع   در   کوتاهی   و   سستی   هرگونه 

    .داشت خواهد 

  نخواهد   سر  در  را  کشور  آن  به  حمله  خیال  ای  بیگانه  باشد،هیچ  نظامی  ومهارتهای  آمادگی  اوج  در   کشوری  اگر

  دشمن   ترساندن  همان   که  دارد  دیگری   مهم   جنگ،فایده  در  پیروزی  بر  نظامی،عالوه   داشت؛بنابرابن،آمادگی 

 .است جنگ  آعاز از  وجلوگیری
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