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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی يې قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ېان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سولې کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پښـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيــــــواد به تل ځليږي
 په ســـينــه کې د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

سرود ملی
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طرح و ديزاين:  عنايت اهلل غفاری
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

پیام وزير معارف
سپاس بيکران آفريدگاری را که انسان را در احسن تقويم آفريد و او را قدرت بيان بخشيد و به 
زيور علم و انديشه آراست و درود بی پايان بر پيامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی- صلی 

اهلل عليه وسلم- که معلم بزرگ انسانيت است و پيامآور رحمت و هدايت و روشنايی. 
تعليم و تربيت نقطۀ آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است.  هدف اصلی تعليم و 

تربيت به فعليت رساندن نيروهای بالقوۀ انسان و شگوفا ساختن استعدادهای درونی وی است. 
کتاب درسی يکی از ارکان مهم در فرايند تعليم و تربيت محسوب ميشود که همگام با تحوالت 
دارای  بايد  و  ميگردد  تأليف  و  تهيه  نيازمنديهای جامعه  با  مطابق  و  علمينوين  پيشرفتهای  و 
ظرفيت و ظرافتی باشد که بتواند آموزههای دينی و اخالقی را توأم با فرآوردههای علوم جديد 

با ميتودهای نوين به شاگردان منتقل کند. 
کتابی که اکنون در اختيار شما قرار دارد، بر اساس همين ويژهگيها تهيه و تأليف شده است. 
سعی وزارت معارف همواره براين بوده که نصاب تعليميو کتب درسی معارف کشور، متکی بر 
مبانی تعليم و تربيت اسالميو حفظ هويت ملی، مطابق با معيارهای علميو روشهای تربيتی نوين 
بوده، استعدادهای دانش آموزان را در همه زمينههای اخالقی و علميشگوفا گرداند و قدرت 
تفکر، ابتکار و حس جستجوگری را در آنها تقويت بخشد. ترويج فرهنگ گفتگو و رواداری، 
معارف  وزارت  ديگر  از خواستهای  و همبستگی  مهربانی، گذشت  تقويت حس وطن دوستی، 

است که بايد در کتب درسی متبلور باشد.
کتابهای درسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نميتواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد. 
معلم يکی از ارکان مهم تعليم و تربيت و مجری برنامههای آموزشی و تربيتی است. از معلمان 
و آموزگاران خوب، متعهد و دلسوز کشورم که ستيزه با سياهی و نادانی را پيشۀ خود ساخته 
اند، صميمانه آرزومندم که با تطبيق دقيق و مخلصانۀ نصاب تعليمی، کودکان و جوانان ميهن را 

بسوی فتح قلههای رفيع دانش، اخالق و معنويت رهنمون گردند.
کاميابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غير ممکن است. ازين رو از همه اقشار 
و افراد ملت شريف افغانستان، بخصوص از خانوادهها و اوليای محترم شاگردان خواهشمندم که 
از هيچگونه همکاری در جهت تحقق اهداف معارف دريغ نورزند. همچنان از همه نويسندگان، 
ارايۀ  با  که  ميشود  تقاضا  شاگردان  محترم  اوليای  و  تربيت  و  تعليم  متخصصان  دانشمندان، 
نظريات و پيشنهادهای سالم و نقدهای سازندۀ خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بيشتر 

کتابهای درسی همکاری نمايند.
الزم ميدانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهيه، تأليف، 
طبع و توزيع اين کتاب زحمت کشيده اند و از همه نهادهای ملی و بين المللی که در زمينۀ چاپ 

و توزيع کتب درسی همکاری نموده اند، قدردانی و تشکر نمايم. 
در اخير از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بی پايان خود، ما را در تحقق آرمانهای مقدس 

معارف ياری رساند. إنه سميع قريب مجيب.
دکتور اسداهلل حنيف بلخی

وزير معارف
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درس اول

گفتار، کردار و تقریر رسول اهلل را حدیث می گویند.

گفتار پيامبر وحی است.

اطاعت از پيامبر اطاعت و پيروی از اهلل است، اهلل ميفرماید: 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل ]النساء: 59[ 

ترجمه: ای مؤمنان!  اهلل و پيامبر او  را اطاعت کنيد.

 آنچه را که رسول اهلل به ما امر  فرموده، آنرا انجام می دهيم، 

اهلل  نمایيم،  می  داری  آن  خود  از  نموده،  منع  را  ما  که  آنچه  از   و 

تعالی درین مورد می فرماید: َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم 

َعْنُه َفاْنَتُهوا ]الحشر : 7[ 

ترجمه: چيزی را که رسول اهلل به شما امر فرموده،  آنرا  بپذیرید، 

و از چيزی که شما را منع نموده،  از آن برحذر باشيد.

احکام زیادی از قرآن کریم توسط احادیث پيامبر  بيان گردیده 

است .

منزلت احاديث نبوی 
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فعاليت

1- شاگردان به همکاری معلم برخی از احادیث پيامبر رآ به طور نمونه 
بيان نمایند.

2- شاگردان از زندگی خود نمونه های از اطاعت پيامبر را بيان نمایند.
نام  را  احادیث شریف  کتابهای  از  برخی  معلم  همکاری  به  شاگردان   -3

بگيرند.

پرسش ها

1- حدیث  را تعریف نمایيد.

2- اهلل در مورد پيروی از رسول اهلل چه فرموده است؟

3- آیا به گفتار و کردار رسول اهلل حدیث گفته ميشود؟

را   الرَُّسوَل َوَأِطيُعوا  اللََّ  َأِطيُعوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  آیتَيا  این   -4

ترجمه نمایيد.

کار خانه گی

شاگردان  دو آیت درس را حفظ نموده و ترجمۀ آنرا یاد بگيرند.
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درس دوم

احادیث به سه قسم است:

ميگویند،  قولی  حدیث  را   اهلل رسول  گفتار  قولی:  حديث   -1

ِمْن  الُْْسِلُموَن  َسِلَم  َمْن  »الُْْسِلُم   :  فرمودۀ رسول اهلل این  مانند 

که  است،  کسی  کامل  مسلمان  ترجمه:  البخاری.   رواه  َوَيِدِه«  ِلَساِنِه 

مسلمانان دیگر از ضرر زبان و دست او در امان باشند.

2- حديث فعلی: کردار و عمل رسول اهلل را حدیث فعلی ميگویند، 

َساَفَر  ِحنَي   ،الِل َرُسوُل  »َصلَّى   :رسول اهلل فرمودۀ  این  مانند 

َأْرَبًعا«  ترجمه: رسول اهلل در حالت سفر دو  َأَقاَم  َرْكَعَتنْيِ، َوِحنَي 

رکعت و در حالت اقامت چهار رکعت نماز خواند.

3- حديث تقريری: وقتی یک صحابی کدام کاری را در نزد رسول 

اهلل انجام داده باشد و رسول اهلل آنرا  منع  نکرده باشد، 

نيزه بازی حبشيان در مسجد  آنرا حدیث تقریری ميگویند، مثال: 

نبوی .

اقسام احاديث
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فعاليت

در احادیث ذیل حدیث گفتار، کردار و تقریر را نشانی کنيد:
 پرسيد: کدام مسلمان بهتر است؟ پيامبر 1- شخصی از رسول اهلل
فرمود : مسلمان بهتر آن است، که مسلمانان دیگر از ضرر زبان و دست او 

در امان باشند. رواه مسلم .
2- رسول اهلل در روز عيد اضحی، اول نماز خواند، بعد از آن خطبه گفت 

و پس از آن ذبح کرد. متفق عليه .

پرسش ها

1- احادیث به چند قسم است؟
2- حدیث قولی را تعریف نمایيد.
3- حدیث فعلی را تعریف نمایيد.

4- حدیث تقریری را تعریف نمایيد.

کار خانه گی

شاگردان درس را در کتابچه های خود بنویسند.
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درس سوم

شفاعت شفارش را می گویند.

اهلل تعالی در روز آخرت به نيکو کاران و صالحين اجازۀ شفاعت 

را ميدهد.

بدون اجازۀ اهلل هيچ کس شفاعت کرده نميتواند.

نيکوکاران  مسلمانان گنهگار را شفاعت ميکنند.  

شفاعت سبب بخشيدن گناه و داخل شدن به جنت می گردد. 

هر پيامبر شفاعت امت خود را ميکند.

رسول اهلل  نخستين شفاعت کنندۀ روز قيامت است.

مردم صالح این امت حق شفاعت را دارند.

قاری قرآن کریم از خانوادۀ خود ده نفر را شفاعت مينماید.

شهيد شفاعت 70 نفر را ميکند.

ميباشد. کردار شایستۀ مسلمان، شفاعت کنندۀ وی 

قرآن کریم، تالوت کننده خود را شفاعت ميکند. 

شفاعت
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فعاليت

1.  شاگردان با همکاری معلم در مورد شفاعت باهم گفتگو نمایند.
با هم  باره  برای قاری قرآن کریم حق شفاعت داده شده؟ درین  2. چرا 

گفتگو نمایيد.
3. سفارش کردن مردمان نيکوکار در امور دنيا چه حکم دارد؟ در مورد گفتگو 

نمایيد.

پرسش ها

1.  شفاعت چه را می گویند؟
2.  پيامبران چه کسانی را  شفاعت ميکنند؟
3.  شهيد چند نفر را شفاعت کرده ميتواند؟
4.  قرآن کریم  چه کسی را شفاعت ميکند؟

کار خانه گی

شاگردان در بارۀ شفاعت با اعضای خانوادۀ خود گفتگو نمایند.
ACKU
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درس چهارم

اصحاب جمع صحابی است .
صحابی:  شخصی را می گویند که پيامبر را دیده و به او ایمان 

آورده و در حالت ایمان وفات نموده باشد.
را  زیادی  مشکالت   اهلل رسول  با  دین  نشر  در  کرام  اصحاب 

متحمل شده و هر نوع قربانی مالی و جانی را داده اند.
اسالمي  امت  های  بهترین  مرتبه  لحاظ  از   کرام اصحاب 

هستند.
اصحاب رسول اکرم  مشعل راه هدایت اند، که در پيروی آنان  

مسلمانان راه هدایت را مييابند. 
تاکيد  کرام  با صحابۀ  داشتن  واخالص  محبت  به  را  ما   پيامبر

نموده اند.
 ماهمه صحابۀ کرام را  احترام مينمایيم.

توهين و ناسزا گفتن به صحابه کرام گناۀ بزرگ است.
ابوبکر صدیق، عمر، عثمان ، علی،  زبير، خدجية الکبری، عایشه و 

فاطمة الزهراء رضی اهلل عنهم از مشهور ترین صحابۀ کرام اند.

مقام صحابۀ کرام
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فعاليت

1- نخستين شاگردان پيامبر کی ها بودند؟ ودین را چگونه به جهانيان 
رسانيدند؟ در مورد باهم صحبت نمایيد. 

نام  است،  داده شده  جنت  بشارت  شان  برای  دنيا  در  که  را  2- صحابۀ 
بگيرید. 

 3- نخستين صحابی را که ایمان آورده،  نام بگيرید. 

پرسش ها

1- صحابی به چه کسی گفته ميشود؟
2- بيغمبر در مورد صحابه کرام به امت خود چه سفارشهای را 

ارایه نموده است؟
3- چند صحابۀ مشهور را نام بگيرید.

کار خانه گی

شاگردان درس را در کتابچه های خود بنویسند.
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درس پنجم

مسلمان باید از قسم خوردن پرهيز نماید.
قسم خوردن زیاد نشانۀ منافق است.

اگر مسلمان به قسم خوردن مجبور شود،  به نام اهلل و یا صفات 

او تعالی قسم بخورد، درین مورد رسول اهلل فرموده اند: »َمْن َكاَن 

َحاِلًفا َفْلَيْحِلْف ِبالِل َأْو ِلَيْصُمْت« رواه البخاري 
یا  و  بخورد  قسم  اهلل   نام  به  ميکند،  یاد  قسم  کسی  اگر  ترجمه: 

ساکت بماند.
بعضی از الفاظ قسم قرار ذیل ميباشد:

1- َواهللِ. 2- بِاهللِ. 3- تَاهللِ. 4- ِبِعزَِّة الِل. ۵- بَِکالِم اهللِ.
قسم خوردن به سر اوالد، زیارت، آسمان، مسجد و... گناه بزرگ 

است که پيامبر ما را از آن منع کرده اند.

قسم خوردن

ACKU
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فعاليت

1- شاگردان با همکاری معلم بعضی جاها ی را مشخص کنند، که مردم در 
آن قسم بی مورد یاد  ميکنند.

2- ایا با دوست خود برای سخن نگفتن قسم خوردن جواز دارد                 ؟ درین مورد 
با هم گفتگو نمایيد.

3- حدیث درس را  از یاد بخوانيد.

پرسش ها

1- بدون ضرورت قسم خوردن نشانۀ چيست؟
2-  اگر مسلمان به قسم خوردن مجبور شود، به چه چيز قسم ميخورد؟

3- رسول اهلل در بارۀ قسم خوردن چه فرموده اند؟
4- آیا بغير از نامها و صفات خداوند متعال به چيزهای دیگر قسم 

خوردن جواز دارد؟

کار خانه گی

شاگردان درس باال را در کتابچه های خود بنویسند.

ACKU
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درس ششم

قسم به سه نوع است:
1- قسم لغو: بدون قصد قسم یاد کردن را قسم لغو می گویند، مانند 

عادت برخی از مردم که می گویند: واهلل این چنين بود، در حاليکه 
ارادۀ قسم کردن را ندارند.

قسم لغو گناه نبوده و کفاره نيز الزم نمی گردد.
2- قسم منعقده: قسم یاد کردن بخاطر انجام کار و یا نکردن آن در 

آینده را قسم منعقده می گویند. اگر کسی بر خالف قسم خود عمل 
نماید، کفاره بر وی الزم می گردد. 

یک  بارۀ  در  حقيقت  خالف  بر  و  دروغ  به  قصداً  غموس:  قسم   -3

موضوع گذشته قسم یاد کردن را قسم غموس می گویند.
اما قصداً  بوده، که صورت نگرفته  آگاه  از یک موضوع  مثاًل: کسی 

قسم یاد مينماید که این کار صورت گرفته است.
قسم غموس سبب داخل شدن انسان به دوزخ می گردد.

قسم غموس گناه بزرگ است، قابل بخشيدن به کفاره نيست، بلکه 
را  گناهش  این  تا  کند  زاری  و  عذر  خداوند  درگاه  به  دایم  انسان 

ببخشد.

انواع قسم

ACKU
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فعاليت

1- شاگردان به نوبت خود مثال های قسم لغو، منعقده و غموس را بگویند 
و همچنين حکم آن را بيان نمایند.

2- چشم پوشی از حق کسی دیگر و باالیش قسم خوردن، کدام نوع قسم 
است؟ درین مورد گفتگو نمایيد.

پرسش ها

1- قسم به چند نوع است؟
2- قسم لغو را تعریف نمایيد.

3- قسم منعقده را بيان نمایيد.
4- قسم غموس را ضمن یک  مثال تعریف نمایيد.

کار خانه گی

شاگردان انواع قسم را در کتابچه های خود بنویسند.

ACKU
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درس هفتم

شرک بزرگترین گناه است.

اهلل تعالی مشرک را نميبخشد. اهلل تعالی دراین مورد ميفرماید: ِإنَّ اللََّ 

َل َيْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك لَِْن َيَشاُء ]النساء : 48[ 
ترجمه: اهلل تعالی تنها شرک را نميبخشد، و غير از شرک  گناهان 

دیگر را به کسی که اراده کند، ميبخشد.

ما باید از اعمال شرکی پرهيز نمایيم. 

چند نمونه از اعمال شرکی:

1- غير از اهلل کسی دیگری را عبادت کردن.

2- کسی دیگری را با اهلل  در ذات و صفات شریک ساختن.

3- رفتن به ساحر و باور کردن به سخنان او.

4- بجز اهلل به کسی دیگری علم غيب را ثابت کردن.

۵- در اعمال نيک ریا کردن.

6- بدون اسباب غير از اهلل از کسی دیگر همکاری خواستن.

اگر کسی از شرک توبه کند، اهلل تعالی توبۀ او را قبول ميکند.

شرک

ACKU
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فعاليت

در هوا  را کی  ها  آفتاب. مهتاب و ستاره  ؟  نموده  را کی خلق  کاینات   -1
نگهداشته است؟باران را کی نازل ميکند و الیق عبادت کيست؟

2- برای همکاری خواستن- بدون اسباب از مخلوق چند مثال بياورید.

پرسش ها

1-  آیا شرک بزرگترین گناه است؟
2- کسی که در حالت شرک بميرد، آیا خداوند او را ميبخشد؟

3- کدام اعمال شرک شمرده ميشود؟
4- آیا توبه مشرک در حيات قبول ميشود؟

کار خانه گی

ACKUشاگردان درس گذشته را در کتابچه های خود بنویسند.
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درس هشتم

شرک به دو قسم است:
1- شرک اکبر

2- شرک اصغر
اکبر  شرک  را  کردن  شریک  تعالی   اهلل  با  عبادت  در  را  کسی 

می گویند.
ابد در دوزخ  از اسالم خارج ميسازد و برای  اکبر انسان را  شرک 

ميماند.
شرک اصغر عبارت از گناهانی است که در احادیث  شرک خوانده 

شده، تا اینکه مردم از آن خود داری نمایند.
شرک اصغر هم ازگناهان بزرگ است، مگر انسان را از اسالم خارج 

نميسازد.
شرک اصغر مانند: غير از اهلل تعالی به چيزی دیگری قسم خوردن 

و یا ریا کردن.

انواع شرک

ACKU
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فعاليت

1-  به همکاری معلم نمونه های از شرک اکبر و شرک اصغر را بگویيد.
2-  چرا ریا  شرک اصغر شمرده ميشود؟ درین مورد از معلم خود معلومات 

را حاصل نمایيد.

پرسش ها

1- شرک به چند قسم است؟
2-  شرک اکبر را تعریف نمایيد.

3-  دو مثال شرک اصغر را بيان دارید.
4- آیا شرک اکبر مسلمان را از اسالم خارج ميسازد؟

۵- کدام نوع شرک  مسلمان را از اسالم خارج ميسازد؟
6-  آیا ریا شرک شمرده ميشود؟

کار خانه گی

شاگردان درس  فوق را در کتابچه های خود بنویسند.

ACKU
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درس نهم

خود نمایی را ریا می گویند.
ما کارهای نيک را برای رضای اهلل تعالی انجام ميدهيم.

را  تعالی  اهلل  رضای  کار  ریا  زیرا  ندارد،  ثواب  کارانه  ریا  عمل 
نميخواهد.

اخالص شرط قبول شدن عمل نيک است. رسول اهلل فرموده 
َا اأَلْعَماُل ِبالنِّيَّاِت« رواه البخاري اند: »ِإنَّ

ترجمه: ثواب اعمال  بر اساس نيتها سنجيده ميشود.
کردن  »ریا  ميفرماید:   اهلل رسول  است،  بزرگ  گناه  کردن  ریا 

شرک خفی است.«
انجام دادن اعمال فرضی در پيش روی مردم ریا گفته نميشود.

ما از ریا کردن پرهيز ميکنيم.

ريا

ACKU
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فعاليت

1-  در بارۀ ریا با هم گفتگو نمایيد.
2-  اگر کسی برای شهرت صدقه ميدهد، آیا صدقۀ او قابل قبول است؟ در 

این مورد با هم گفتگو نمایيد.
3- در کلمات ذیل کلمه ضد ریا را نشانی کنيد:

)راستی، اخالص، قناعت(

پرسش ها

1-  ریا چه را می گویند؟
2- آیا ریا گناه بزرگ است؟

3- رسول اهلل در بارۀ ریا چه فرموده است؟

کار خانه گی

شاگردان در بارۀ ریا با اعضای خانواده شان گفتگو نمایند.
ACKU
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درس دهم

دین مبين اسالم در همه بخش های زندگی  ما را رهنمایی نموده است، 
چيزی که به نفع ما است، به  آن امر فرموده و یا روا دانسته و چيزی که 

به ضرر ما است، از آن منع فرموده است.
احکام شریعت به دو قسم است:

1- اوامر

امر  آن  انجام دادن  به  تعالی  احکامياست که اهلل  از  اوامر: عبارت 
نموده است.

2- نواهی

نواهی: عبارت از احکامياست که در شریعت از آن منع شده است. 
انجام دادن آن گناه بوده و سبب نارضایتی اهلل تعالی ميگردد.

اوامر از نگاه اهميت به اقسام ذیل تقسيم ميشود:
فرض:  حکمياست، که به انجام دادن آن مکلف ميباشيم. انجام دادن 

آن ثواب و ترک کردن آن گناه دارد و انکار کردن از ان کفر است، مثال: 
نمازهای پنجگانۀ فرضی، و روزۀ فرضی.

واجب: حکم آن در انجام دادن مانند فرض الزميبوده و ثواب دارد و 

ترک کردن آن موجب گناه  و منکر آن فاسق شمرده ميشود، مثال:  ادا 
کردن نمازهای عيدین، نماز وتر و دعای قنوت.

احکام شرعی )1(

ACKU
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سنت:  حکمياست که انجام دادن آن ثواب و ترک کردن آن موجب 

مالمتی می گردد، مثال: شش رکعت سنت ظهر، چهار رکعت پيش از 
فرض و دو رکعت هم بعد از فرض.

مستحب:  عملی را گویند که کردن آن ثواب دارد و ترک کردن آن نه 

گناه دارد و نه مالمتی.
مباح: عملی را گویند که  انجام دادن و ترک کردن آن نه ثواب دارد و 

نه گناه، مانند: شکار کردن.

فعاليت

1-  به همکاری معلم چند نمونۀ دیگر از فرض، سنت، مستحب و مباح را 
بيان نمایيد.

2- حکم اسراف، حج، غيبت، زکات، دزدی و سالم دادن را در اسالم بيان 
نمایيد.

پرسش ها

1-  احکام شرعی به چند قسم است؟
2- فرض کدام حکم را می گوید؟

3- سنت و مستحب کدام احکام را می گوید؟
4- مباح را تعریف نمایيد.

کار خانه گی

شاگردان متن درس را در کتابچه های خود بنویسند.

ACKU
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درس يازدهم

دین مبين اسالم مار از کارهای که به ضرر ما باشد، منع کرده است. 

اند، که قرار  علمای کرام کارهای ناروا را به دو نوع تقسيم نموده 

ذیل است:

1-حرام: عملی را می گویند، که ترک کردن آن فرض باشد، مانند: 

قتل، دزدی، غيبت و.... 

شده  دانسته  ناپسند  شریعت  در  که  می گویند،  را  عملی  مکروه:  

است. مکروه به دو نوع است:

الف: مکروه تحريمی:  عملی را می گویند، که شریعت از انجام دادن 

آن منع کرده باشد. انجام دادن آن گناه دارد، مگر نسبت به حرام 

وقت  در  نشستن  قبله  به  رو  مانند  دارد،  قرار  تر  پایين  درجه  یک 

قضای حاجت ، و یا بازی کردن به موهای سر در وقت نماز.

ب: مکروه تنزيهی: عملی را می گویند که ترک  آن بهتر و انجام دادن 

آن گناه است مانند، دراز کردن رکعت دوم نسبت به رکعت اول.

احکام شرعی )2(

ACKU
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فعاليت

1- شاگردان به دو گروه تقسيم شوند، یک گروه پنج مثال از حرام و گروه 
دیگر پنج مثال  مکروه را بگویند.

2- حرام و مکروه چه فرق دارند؟ بيان دارید.

پرسش ها

1- حرام را ضمن یک مثال تعریف  نمایيد.
2- آیا مکروه تحریميرا ميشناسيد؟ دو مثال آنرا بيان نمایيد.

ذکر  نماز  در  آنرا  مثال  چند  می گویند؟  را  چه  تنزیهی  مکروه   -3
نمایيد.

4- حرام و فرض با هم چه تفاوت دارد؟

کار خانه گی

ACKUشاگردان متن درس را در کتابچه های خود بنویسند.
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درس دوازدهم

ششتن همه بدن را غسل می گویند.

فرضهای غسل: 

در غسل سه چيز فرض است:

مضمضه  آنرا  کردن  وغرغره  دهن  در  آب  انداختن  مضمضه:   -1

می گویند.

2- استنشاق: انداختن آب در بينی و پس دور کردن آنرا استنشاق 

می گویند.

3- شستن تمام بدن: به این ترتيب که آب را بر سر خود ميریزاند، تا 

به تمام اعضای بدن برسد و هيچ جای  خشک نه ماند.

یا آوری: رساندن آب به بيخ موها برای زنان کفایت ميکند، و بازکردن 

گيسو ها ضرور نيست.

فرضهای غسل

ACKU
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فعاليت

1- در مورد فواید غسل به همکاری معلم با هم گفتگو نمایيد.
2- در مورد آداب غسل با هم گفتگو نمایيد.

پرسش ها

1- غسل را تعریف نمایيد.
2- در غسل چند فرض است؟

3- مضمضه و استنشاق چه را می گویند؟
4- آیا در غسل برای زنان باز کردن گيسوها الزمياست؟

کار خانه گی

ACKUجواب سوالهای درس را در کتابچه های خود بنویسيد.
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درس سيزدهم

موجبات غسل  آنرا  می گردد،  آن غسل الزم  به سبب  که  چيزی 
می گویند.

غسل به دو نوع است:

الف: غسل فرض. ب: غسل سنت.
به هر مسلمان عاقل و بالغ در حاالت ذیل غسل  الف: غسل فرض: 

فرض می گردد:
- احتالم: الزم شدن غسل در حالت خواب را احتالم می گویند.

جماع  را  شوهرش  و  زن  بين  شدن  یکجا  و  مباشرت  جماع:   -
می گویند.

- حیض: مریضی ) عادت( ماهوار زن را حيض می گویند.
- نفاس: مریضی مادر بعد از تولد طفل را نفاس می گویند.

ب: غسل سنت: در حاالت ذیل غسل کردن سنت است: 

- غسل کردن برای نماز جمعه.
- غسل کردن برای نمازهای هر دو عيد.

- غسل کردن قبل از بستن احرام. 

موجبات غسل

ACKU
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فعاليت

1- اهميت نظافت را در دین اسالم بيان نمایيد.
2-  آیا بدون غسل کردن در حالت جنابت نماز خواندن جواز دارد؟

3- در مورد فواید غسل باهم گفتگو نمایيد.

پرسش ها

1- غسل به چند نوع است؟ بيان دارید.
2- در کدام حاالت غسل کردن فرض ميگردد؟

3- در کدام حاالت غسل کردن سنت است؟

کار خانه گی

ACKUشاگردان جواب پرسشهای درس را در کتابچه های خود بنویسند.
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درس چهاردهم

تعريف روزه: ترک نمودن خوردن، نوشيدن و جماع به نيت عبادت از 

صبح صادق تا غروب آفتاب  را روزه می گویند.
روزه گرفتن از بناهای پنجگانۀ اسالم است.

رسول اهلل در بارۀ روزه چنين فرموده است: )برای روزه دار دو 
وقت  در  دیگر  و خوشی  افطار  وقت  در  است: یک خوشی  خوشی 

مالقات با اهلل تعالی( رواه مسلم. 

فوايد روزه: 

- روزه گرفتن موجب قوت ایمان مسلمان ميگردد.
- روزه سپر مسلمان است و او را از دوزخ نجات ميدهد.

- روزه گرفتن برای صحت انسان مفيد است.
 روزه گرفتن سبب ایجاد ترحم در قلب مسلمان می گردد.
- روزه گرفتن به مسلمان درس صبر و امانتداری ميدهد.

روزه

ACKU
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فعاليت

1-  در بارۀ زمان آغاز  و ختم روزه با هم گفتگو نمایيد.
2-  کدام چيزها ميتواند شکننده های روزه شود؟ درین باره با هم گفتگو 

نمایيد.

پرسش ها

1- روزه را تعریف نمایيد.
2- روزه گرفتن چه فواید دارد؟ بيان دارید.

3- روزه گرفتن برای صحت چه فایده دارد؟

کار خانه گی

ACKUشاگردان در بارۀ فواید روزه یک مقاله را بنویسند.
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درس پانزدهم

بالغ  و  عاقل  مسلمان،  هر  باالی  رمضان  مبارک  ماه  گرفتن  روزه 
فرض است.

َياُم َكَما ُكِتَب  اهلل ميفرماید: َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
َعَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن. سورۀ البقره آیۀ 183.

باالی شما  فرض گردیده، چنانچه قبل  ترجمه: ای مؤمنان! روزه 
از شما باالی امت های دیگر هم فرض  گردیده بود، باشد که شما 

پرهيزگار شوید.
فضايل ماه مبارک رمضان: 

- در ماه مبارک رمضان قرآن کریم نازل گردیده است.
- رسول اهلل در بارۀ ماه رمضان چنين فرموده اند: با آمدن ماه 
دوزخ  های  دروازه  می گردد،  باز  جنت  های  دروازه  رمضان  مبارک 

بسته ميشود و شيطانهای بزرگ قيد ميشوند.
رمضان ماه صبر است که پاداش آن جنت  ميباشد.

رمضان ماه برکت است، رزق مسلمان در آن زیاد ميشود، دهۀ اول 
آن رحمت، دهۀ دوم آن بخشش و دهۀ آخر این ماه وسيله نجات از 

آتش دوزخ ميباشد.

فرضیت روزه

ACKU
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فعاليت

1- چرا  رمضان ماه صبر خوانده شده است؟
2- این عبارت را شرح نمایيد: 

3- دهۀ اول روزه دهۀ رحمت، دهۀ دوم آن بخشش و دهۀ آخر آن وسيله 
نجات از آتش دوزخ است. 

پرسش ها

1- روزه باالی کدام شخص فرض می گردد؟
2- دليل فرضيت روزه را بگویيد.

3- ترجمه آیت فوق را در کتابچه های خود بنویسيد.
4- فضایل ماه رمضان را بيان نمایيد.

کار خانه گی

ACKUشاگردان در بارۀ فضایل ماه رمضان یک مقاله را بنویسند.
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درس شانزدهم

روزه از نگاه حکم به انواع ذیل تقسيم گردیده است: 
1- فرض 2- واجب 3- سنت 4- ناروا

1- روزۀ فرض: مانند روزه گرفتن ماه رمضان و گرفتن روزه های 

نذری.
2- روزۀ واجب: مانند بجا آوردن روزه قضایی بعد از فاسد شدن 

روزۀ نفلی.
3- روزۀ سنت: در حاالت ذیل روزه گرفتن سنت است:

- روزه گرفتن روز نهم و دهم  ماه محرم.
- روزه گرفتن  روز عرفه.

- روزه گرفتن  روز دوشنبه و پنجشنبه هر هفته.
های  ماه  پانزدهم   و  روزهای سيزدهم، چهاردهم  گرفتن  روزه   -

قمری.
رمضان  ماه  که  شک،  روز  در  گرفتن  روزه  مانند  ناروا:  روزۀ   -4

ثابت نشده باشد، و مردم آن را به نيت روزۀ فرضی بگيرند. این 
چنين روزه گرفتن ناروا و صاحبش گناهکار است.

- همچنين روزه گرفتن در روزهای هر دو عيد ناروا است. 

اقسام روزه

ACKU
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فعاليت

1- روز های که روزه گرفتن در آن ثواب دارد، را نام ببرید.
2- در بارۀ روز های که روزه گرفتن در آن ناروا باشد با هم گفتگو نمایيد.

پرسش ها

1- روزه از نگاه حکم به چند قسم است؟
2- یک مثال از روزۀ فرضی  را بگویيد.

3- درکدام روزها روزه گرفتن سنت است؟
4- درکدام روزها روزه گرفتن ناروا است؟

کار خانه گی

شاگردان با همکاری اعضای خانواده شان فضایل روزه گرفتن ماه 

ACKUشوال و روز عرفه، را در کتابچه های خود بنویسند.
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درس هفدهم

شکننده های روزه را مفسدات روزه می گویند.

مفسدات روزه قرار ذیل ميباشد:

را  روزه  نوشيدن قصدی  و  نوشیدن قصدی:  خوردن  و  1- خوردن 

فاسد ميکند. اگر  کسی به فراموشی چيزی را بخورد و یا بنوشد، 

روزه اش فاسد نمی گردد.

کند،  قی  دهن  پری  به  قصداً  دار  روزه  اگر  قصدًا قی کردن:     -2

روزه اش فاسد ميشود، اگر کسی به سبب مریضی قی کرد، روزۀ 

او فاسد نمی گردد.

این  در  و   ميسازد  فاسد  را  روزه  زنان،  ماهوار  عادت  3- حیض: 

حالت  روزه گرفتن جواز ندارد.

4- نفاس: اگر زن روزه گرفته باشد و طفل به دنيا آورد، روزۀ او 

فاسد می گردد و تا زمان معين برایش روزه گرفتن جواز ندارد.

5- جماع: جماع کردن  نيز روزه را فاسد ميسازد.

مفسدات روزه

ACKU
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فعاليت

1-  در بارۀ مفسدات روزه با هم گفتگو نمایيد.
2- پيچکاری کردن روزه را فاسد نميسازد. درین مورد با هم گفتگو نمایيد.

پرسش ها

1- مفسدات روزه  را بيان نمایيد.
2- آیا در حالت فراموشی، خوردن و نوشيدن چيزی روزه را فاسد 

ميسازد؟
3- در کدام حالت قی کردن روزه را فاسد ميسازد؟

4- آیا برای زن در حالت حيض و نفاس روزه گرفتن جواز دارد؟

کار خانه گی

ACKUشاگردان جوابهای پرسشهای فوق را در کتابچه های خود بنویسند.
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درس هجدهم

تروایح سنت  نماز  رکعت  بيست  خواندن  رمضان  مبارک  ماه  در 

است. مؤکد 

  نماز تروایح بعد از نماز خفتن  دو دو رکعت خوانده ميشود.

ادا کردن نماز تروایح با جماعت ثواب دارد.

ادا  جماعت  با  را  تراویح  نماز  کرام  صحابۀ  و   اهلل رسول 

اند. کرده 

ادا  به  را  مسلمانان  خویش  خالفت  وقت  در   عمر حضرت 

اند. کرده  رهنمایی  تراویح،  نماز  رکعت  بيست  کردن 

به جهر قرائت ميکند. امام  نماز تراویح   در 

نماز تراویح  مستحب است.  یکبار ختم کردن قرآن کریم در 

ادا کردن نماز تراویح به طور انفرادی جواز دارد.

تراويح

ACKU
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فعاليت

1-  آیا تا حال در نماز تراویح اشتراک کرده اید؟ با نماز های دیگر چه فرق 
دارد؟

2-  در نماز تراویح قرآن کریم باید چگونه خوانده شود؟ درین مورد از معلم 
خود نيز معلومات بخواهيد.

پرسش ها

1- نماز تروایح در کدام وقت ادا می گردد؟
2- نماز تراویح  چگونه  ادا می گردد؟

3- نماز تراویح چه حکم دارد؟
4- حضرت عمر رهنمایی خواندن چند رکعت نماز تراویح را 

به مسلمانان کرده اند.

کار خانه گی

شاگردان پرسشهای فوق را در کتابچه های خود بنویسند.

ACKU
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درس نزدهم

اعتکاف در لغت گذراندن مدت زمانی در یک جای  را گویند و در 
اصطالح: گذراندن مدت زمانی در مسجد به نيت عبادت  را  اعتکاف 

می گویند.
اعتکاف کردن در ده روز اخير ماه مبارک رمضان سنت است.  رسول 

اهلل هر سال در دهۀ اخير ماه مبارک رمضان اعتکاف ميکرد.
شرط های اعتکاف:

1- اسالم: اعتکاف کننده باید مسلمان باشد.

2-عقل: اعتکاف کننده باید عاقل باشد، اعتکاف دیوانه صحيح نميباشد.

3- مسجد: اعتکاف باید در مسجد انجام شود، مگر زن ميتواند، که 

در خانۀ خود به طور جداگانه اعتکاف کند.
4- نيت کردن اعتکاف.

۵- پاک بودن از حيض و نفاس.
 برخی از مسايل  اعتکاف:

- اعتکاف کننده ميتواند در حاالت ذیل از مسجد خارج شود:
1- برای رفع  حاجت.

2- برای ادا کردن نماز جمعه.
3- برای ضرورت، مثال: بيرون بر آمدن برای خوردن، نوشيدن و دوا 

گرفتن.

اعتکاف

ACKU
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فعاليت

1- به نوبت تعریف و شرطهای اعتکاف را از یاد بگویيد.
باهم گفتگو  انجام دهيم؟ درین مورد  را  اعمال  باید کدام  اعتکاف  در   -2

نمایيد.

پرسش ها

1- اعتکاف را تعریف نمایيد.
2- اعتکاف چه حکم دارد؟

3- رسول اهلل در کدام روزها  اعتکاف ميکرد؟
4- شروط اعتکاف را بيان نمایيد.

۵- در کدام حاالت اعتکاف کننده ميتواند که از مسجد خارج شود؟

کار خانه گی

شاگردان شرط های اعتکاف را به تعبير خود در کتابچه های خود 

بنویسند.

ACKU
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درس بيستم

با  طلوع صبح روز اول عيد فطر صدقۀ فطر واجب می گردد،  همچنان 

پيش از فرا رسيدن عيد فطر، در ماه  رمضان نيز ادا کردن آن جواز  

دارد.

رسول اهلل در بارۀ صدقۀ فطر فرموده اند: صدقۀ فطر برای روزه 

دار پاکی از گناهان و برای مسکينان  طعام است.

اندازۀ صدقۀ فطر:

- نيم صاع گندم: که با یک کيلو و هشت صد گرام برابر ميباشد.

- همچنان قيمت مقدار فوق به افغانی هم جواز دارد.

شروط صدقۀ فطر: 

صدقه دهنده باید، مسلمان، آزاد و غنی )مالک نصاب( باشد.

آنان بر عهده وی باشد، مثل زن و  از خود و کسانی که نفقۀ  پدر 

اوالد،  صدقه ميدهد.

صدقۀ فطر

ACKU
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فعاليت

1- هر شاگرد باید  مجموع مقدار سرسایۀ افراد خانوادۀ خود را معلوم سازد.
2- سرپرست خانودۀ شما صدقۀ فطر را به کی ميدهد؟

3- صدقۀ فطر را در کدام وقت ميدهيد؟

پرسش ها

1- صدقۀ فطر چه وقت واجب می گردد؟
2- رسول اهلل در بارۀ صدقۀ فطر چه فرموده اند؟

3- مقدار و اندازۀ صدقۀ فطر را  بگویيد.
4- صدقۀ فطر بر کی واجب می گردد؟

۵- آیا صدقۀ فطر از اطفال داده ميشود؟

کار خانه گی

ACKUشاگردان پرسشهای فوق را در کتابچه های خود بنویسند.
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درس بيست و يکم

زکات رکن مهم اسالم است، که در سال دوم هجری فرض گردیده 
است.

زکات در لغت به معنای پاکی و زیادت است. و در اصطالح: مقدار 
به مستحقين  به حکم شریعت  آنرا  اغنياء  مال است، که  از  معينی 

ميدهند.
َوآُتوا  است:  فرموده  امر  زکات  دادن  به  را  مسلمانان  تعالی  اهلل 

الزََّكاَة یعنی: و زکات بدهيد.
شرط های فرضیت زکات:

 در شرایط ذیل بر یک مسلمان  زکات فرض می گردد:
1- زکات دهنده باید عاقل و بالغ باشد.

2- مال وی به اندازۀ نصاب رسيده باشد.
3- مال او از نياز مندی های اساسی مانند، خانه، وسيله حمل و نقل 

و کاال اضافه  باشد.

4- قرضدار نباشد.
۵-  بر مال او یک سال گذشته باشد، به استثنای ميوه ها و غله جات 

که در آن گذشت یک سال شرط نيست.
فوايد دادن زکات:

- زکات دهنده به دادن زکات، مال خود را پاک ميسازد، و اهلل تعالی 

زکات

ACKU
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بقيۀ مال او را پر برکت ميسازد.
-  زکات دادن مبارزه بر ضد فقر و همکاری با محتاجان است.

- دادن زکات سبب کسب دعای محتاجان می گردد.
- با دادن زکات در ميان مسلمانان محبت زیاد ميشود.

فعاليت

1- در مورد فواید زکات با هم گفتگو نمایيد.
2- با دادن زکات مال مسلمان پاک ميشود.  درین باره گفتگو نمایيد.

3-  تفاوت های زکات و صدقه را بيان نمایيد.

پرسش ها

1- زکات را در لغت و اصطالح تعریف نمایيد.
2- با داشتن کدام شرایط زکات دادن بر مسلمان فرض می گردد؟

3- دادن زکات چه فوائد دارد؟

کار خانه گی

شاگردان با همکاری اعضای خانواده خود در بارۀ فواید زکات مقالۀ  

بنویسند.

ACKU
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درس بيست و دوم

نصاب: اندازۀ معينی از مال است، که در آن زکات فرض می گردد.

اگر یک شخص از یک سال بدینسو مالک ۵9۵ گرام نقره باشد، 

و از ضرورت های او اضافه باشد، پس این شخص باید از هر چهل 

گرام آن یک گرام نقره و یا قيمت آن را  زکات بدهد.

زکات از  اموال ذیل داده ميشود:

1- معادن.

2- اشيای تجارتی.

3- ميوه ها و غله ها.

4- حيوانات.

نصاب نقره و طال:

الف: نقره: هرگاه نقره به دوصد درهم و یا ۵9۵ گرام برسد، و شرط 

الزم  آن  در  زکات  کند،  پوره  شد،  ذکر  گذشته  درس  در  که  های 

می گردد.

نصاب زکات

ACKU
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مثقال طال )4،2۵(  مثقال است، که یک  ب: طال: نصاب طال )20( 

گرام وزن دارد، پس )20( مثقال طال )8۵( گرام وزن دارد.

وقتی که یک شخص به اندازۀ )8۵( گرام طال داشته باشد، و یک 

سال بر آن بگذرد، و از ضرورت های اساسی او اضافه باشد، در هر 

چهل گرام آن یک گرام طال و یا قيمت آن  زکات داده ميشود.

نقره زکات فرض  بر اساس نصاب  ياد آوری: در پول های مروج 

نقره  قيمت )۵9۵( گرام  اندازۀ  به  اگر یک شخص  می گردد، پس 

پول داشته باشد، بر وی زکات فرض می گردد.

ACKU
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فیصدی زکات: 

از نقره، طال و پول  دونيم فيصد )از هر چهل واحد یک واحد( زکات 

داده ميشود.

فعاليت

1- شاگردان به دو گروه تقسيم گردند. یک گروه سوالی را در بارۀ درس 
مطرح نموده و گروه دوم جواب آن را بگویند.

2-  در عصر حاضر قيمت )۵9۵( گرام نقره چند افغانی ميشود؟ درین باره از 
معلم تان همکاری بخواهيد.

پرسش ها

1- نصاب زکات را بيان نمایيد؟
2- در کدام مال ها زکات فرض می گردد؟

3- نصاب نقره را بيان دارید.
4- نصاب طال چه اندازه است؟

۵- زکات پول نقد چگونه تعيين می گردد؟

ACKU
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کار خانه گی

کم  سطر  هشت  از  که  بنویسيد  را  مقالۀ  یک  ذیل  سوالهای  برای 

نباشد:

1-  چرا زکات تنها باالی اغينا فرض می گردد؟

2-  چرا زکات تنها به مردم نيازمند داده ميشود؟

بار  به  را  همدردی  و  اتحاد  احساس  جامعه   در  چگونه  زکات   -3

می آورد؟

ACKU
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درس بيست و سوم

در درس گذشته  آموختيد که برای فرض شدن زکات در حاصالت 

حاصل  که  وقتی  پس  نيست،  شرط  سال  گذشت  و  نصاب  زمين، 

زمين جمع شود، کم باشد یا زیاد ، باید از آن زکات داده شود.

زمين از نگاه حاصالت به دو قسم است:

قسم اول:

زمينی که به واسطۀ چرخ و یا ماشين آبياری می گردد، از حاصالت 

از هر بيست  آن حصۀ بيستم در زکات داده ميشود، به طور نمونه 

سير گندم یک سير آن در زکات داده ميشود.

زکات غله ها، دانه ها و میوه ها
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قسم دوم: 

از  می گردد،  آبياری  جاری  آب  به  یا  و  باران  واسطۀ  به  که  زمينی 

حاصالت آن حصۀ دهم در زکات داده ميشود، یعنی از هر ده سير 

گندم یک سير آن در زکات داده ميشود.

فعاليت

با تشخيص کردن زمين های قریۀ خود، واضح سازند که  1- شاگردان 
حصۀ دهم و یا بيستم آن در زکات داده ميشود؟

2- اگر حاصالت زمين صد سير گندم باشد، چند سير آن باید در زکات 
داده شود؟

پرسش ها

1-  آیا در غله ها، دانه ها و ميوه ها زکات است؟
2-  آیا برای دادن زکات از غله ها، دانه ها و ميوه ها نصاب و گذشت 

سال شرط است؟
3-  از کدام ميوه ها و حاصالت حصۀ دهم در زکات داده ميشود؟

4- از کدام حاصالت و ميوه ها حصۀ بيستم در زکات داده ميشود؟

کار خانه گی

شاگردان  جواب پرسشهای درس را در کتابچه های خود بنویسند.
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درس بيست و چهارم

را  نصاب  که  می گردد،  زکات فرض  وقتی  گوسفند  و  گاو  در شتر، 

پوره کند، یک سال بر آن بگذرد و چرنده باشد.

1- نصاب شتر: 

در پنج شتر که  چرنده باشد، زکات فرض می گردد، با رعایت کردن 

شرط های فوق زکات آن یک گوسفند و یا قيمت آن داده ميشود.

2- نصاب گاو و گاو میش:

در سی )30( گاو و گاوميش چرنده یک گوسالۀ یک ساله و یا قيمت 

آن زکات داده ميشود.

زکات حیوانات
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3- نصاب گوسفند و بز:

در چهل )40( گوسفند و بز چرنده یک گوسفند و یا قيمت آن زکات 

داده ميشود.

فرض  آن  در  زکات  باشد،  کم  شده  ذکر  تعداد  از  حيوانات  اگر 

نمی گردد.

فعاليت

1-  شاگردان در بارۀ حيواناتی که در خانه نگاه ميشوند، گفتگو کنند که آیا از آن 
زکات داده ميشود؟

2-  آیا در رمۀ گوسفند ها که تعداد آن زیاد باشد، زکات فرض می گردد؟

پرسش ها

1- در حيوانات چه وقت زکات فرض می گردد؟
2- نصاب زکات شترها چقدر است؟

3- نصاب زکات گاو چقدر است؟ 
4- نصاب زکات گوسفند و بز چقدر است؟

کار خانه گی

شاگردان جواب پرسشهای درس را در کتابچه های خود بنویسند.
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درس بيست و پنجم

شریعت هشت نوع مردم را مستحقين زکات دانسته است، یعنی 
برای آنان باید زکات داده شود، که قرار ذیل بيان می گردد:

کنيزها،  و  غالمان  القلوب،  مؤلفة  عاملين،  مسکينان،  )فقيران، 
قرضداران، ابن السبيل و فی سبيل اهلل(

نيازمندی  برای  اند، که سرمایۀ شان  1- فقیران: آن مردميمحتاج 

های شان کفایت نميکند.
به  و  ندارند،  سرمایه  هيچ  که  اند،  مردميمحتاج  آن  مسکینان:   -2

همکاری دیگران ضرورت دارند.
زکات  اوری  جمع  برای  که  گویند   را  اشخاصی  آن  عاملین:    -3

توظيف شده باشند، در صورتيکه معاش نداشته باشند، از مال زکات 
یک اندازه مال برای انان داده ميشود.

4- مؤلفة القلوب: کسانی هستند که تازه به دین اسالم مشرف شده 

باشند، و مسلمانان به همکاری شان ضرورت داشته باشند، جهت 
تشویق انان یک مقدار از مال زکات برای آنها مساعدت ميشود. 

5- غالمان و کنیزها: برای آزادی غالمان و کنيزها نيز از مال زکات 

داده ميشود.
6- قرضداران: کسانيکه قرضدار باشند، مستحق زکات اند.

مستحقین زکات
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7- ابن السبیل:  به مسافری گفته ميشود، که در وقت سفر به مال خود 

دست رسی ندارد، و به همکاری دیگران ضرورت داشته باشد.
8- فی سبیل اهلل: یعنی کسانيکه در راه خداوند بر آمده باشند، 

مانند مجاهدین و یا طالب علوم دینی.

فعاليت

شاگردان در بين خود در بارۀ مستحقين زکات بحث نمایند. به این ترتيب که 
یک شاگرد نام مستحق را گرفته و شاگرد دیگر آن را تعریف نماید.

پرسش ها

1-  مستحقين زکات کی ها  اند ؟
2-  فقير و مسکين را تعریف نمایيد.

3- برای عامل در کدام حالت زکات داده ميشود؟
4- آیا به مسافر و بندی زکات داده ميشود؟

کار خانه گی

شاگرادان پرسشهای درس را در کتابچه های خود بنویسند.
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درس بيست و ششم

حج در لغت به  معنای قصد است، و در اصطالح: رفتن مسلمانان 
تعالی  اهلل  خانۀ  به  حج  های  ماه  در  عبادات مخصوص  ادای  برای 

)کعبه( را حج می گویند.
حج رکن پنجم اسالم است، در سال نهم هجری فرض گردیده. 
هر مسلمان که توان رفتن به کعبه را داشته باشد،  یک بار ادای حج 

باالیش فرض است.
حج  ثواب زیاد  دارد.

رسول اهلل در بارۀ حج فرموده اند: اگر مسلمان در وقت حج از 
از ادای حج تمام گناهان او بخشيده  گناه و جنگ پرهيز کند، بعد 

ميشود، مانند اینکه تازه از مادر تولد شده باشد.
هر سال مسلمانان از تمام دنيا برای ادای حج به مکۀ مکرمه می آیند، 
یاد ابراهيم خليل اهلل و اسماعيل ذبيح اهلل را تازه ميکنند، از بيت اهلل  

طواف و بين صفا و مروه سعی ميکنند.

حج
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ميبندند،  در روز هشتم ماه ذی  احرام   ادای حج  برای  مسلمانان 
عرفات  در  ماه  این  نهم  روز  در  و  ميروند  منی  به  حاجيان  الحجه 
نمازها و دعاها را ميخوانند، از اهلل تعالی مغفرت ميخواهند، بعد از 
غروب آفتاب به مزدلفه بر می گردند، درآنجا هم عبادت ميکنند، و در 
روز دهم که روز اول عيد اضحی است، حاجيان به بيت اهلل باز گشت 
ميکنند،  در منی جمرۀ عقبه ميزنند، بعد از آن ذبح ميکنند و موی 
های خود را ميتراشند و یا کم ميکنند، بعداً غسل کرده، لباس خود را 

ميپوشند و بيت اهلل را طواف ميکنند.
بعد از طواف کردن حاجيان  به منی ميروند و در روز یازدهم و دوازدهم  

جمرات ميزنند، که با این کار مناسک حج تکميل می گردد.

فعاليت
1- در بارۀ حج با هم گفتگو نمایيد.

2- حاجيان در مناطق ذیل چه اعمال را انجام ميدهند:
       - صفا و مروه. - منی و عرفات. - مزدلفه.

پرسش ها

1- حج را در لغت و اصطالح تعریف نمایيد.
2- حج چه وقت فرض گردیده است؟

3- در کدام روز حاجيان به عرفات ميروند؟
4- رسول اهلل در بارۀ حج چه فرموده اند؟

کار خانه گی

شاگردان به همکاری اعضای خانوادۀ شان، در بارۀ حج یک مقالۀ 
کوتاه  بنویسند.
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درس بيست و هفتم

حج با داشتن شرایط خاص بر مسلمان فرض می گردد.
 برخی اعمال حج  فرض و برخی دیگر واجب و  سنت ميباشد.

شرط های فرضیت حج: 

1- اسالم: حج بر مسلمان فرض می گردد، بناء حج کافر درست نيست.

2- عقل: حج بر مسلمان عاقل فرض می گردد، بر دیوانه حج فرض 

نيست.
فرض  صغير  باالی   است،  فرض  بالغ  مسلمان  بر  حج  بلوغ:   -3

نيست.
4- حريت: حج بر مسلمان آزاد فرض است، بر غالم و کنيز فرض 

نميباشد.
5- استطاعت: حج کننده باید برای رفتن و آمدن قدرت مالی داشته 

باشد، و همچنان در این مدت برای اهل و عيال خود نفقۀ را داشته 
باشد و اگر چنين نباشد، حج بر وی فرض نيست.

مسايل حج
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6- وقت حج: اسالم برای ادای حج وقت معين را تعيين کرده است، 

که از روز هشتم ماه دوازدهم )ذی الحجه( سال هجری قمری شروع 
و به روز دوازدهم این ماه پایان مييابد.

غير از اوقات حج مسلمانان برای ادای عمره به مکۀ مکرمه رفته  
ميتوانند.

فرضهای حج: 

1- بستن احرام: نيت کردن ادای حج را احرام می گویند، که بعد از 

آن باالی حاجی برخی از اعمال  حرام می گردد، مانند پوشيدن لباس 
دوخته شده،  شکار کردن،  قطع کردن موها و ناخنها.

ميدان  به  الحجه  ذی  نهم  روز  در  حاجيان  ايستادن در عرفات:   -2

عرفات ميروند، در آنجا دعا و نماز ميخوانند بعد از غروب آفتاب به 
مزدلفه بر می گردند. ایستاد شدن در عرفات فرض است.

3- طواف زيارت: حاجيان بعد از زدن جمرۀ عقبه در روز اول عيد 
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اضحی قربانی را ذبح مينمایند و از احرام فارغ ميشوند. بعدا طواف 
زیارت  ميکنند، که این را طواف فرضی هم می گویند. 

فعاليت

1- شرط های فرضيت حج را از یاد بگویيد.

2- فرض های حج را به نوبت برای دیگران بگویيد.

3- آیا مسلمان نا بالغ حج کرده ميتواند؟ درین مورد  بين خود گفتگو نمایيد.

پرسش ها

1-  شرط های حج را بيان نمایيد.

2-  استطاعت  چه را می گویند؟

3-  کدام روز حاجيان به عرفات ميروند ؟

4-  احرام چيست؟

۵-  در حج چند چيز فرض است؟

کار خانه گی

شاگردان جواب پرسشهای درس را در کتابچه های خود بنویسند.
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درس بيست و هشتم

حياء خصلتی است، که انسان را به کارهای نيک تشویق و از کارهای 
بد برحذر ميدارد.

شخص با حياء از اهلل و مردم حيا ميکند، از کارهای بد اجتناب 
نموده و کارهای نيک را انجام ميدهد.

ُشْعَبًة  َوَسْبُعوَن  ِبْضٌع  »اإِلْيَاُن  ميفرماید:  حياء  بارۀ  در   اهلل رسول 
اإِلْيَاِن«.  ترجمه: ایمان هفتاد و چند شاخه دارد و  ِمَن  ُشْعَبٌة  َواْلَيَاُء 

حياء یکی از شاخه های ایمان است.
حضرت محمد در مورد حيا برای مسلمانان تاکيد نموده اند.

 روزی یکی از صحابه برادر خود را نسبت داشتن حيای زیاد نصيحت 
او  نصيحت  به  و  وقت حضرت محمد می گذشت  درین  ميکرد، 
متوجه شد. پيامبر برای شان فرمود: بگذار او را، زیرا حياء به جز 

خير چيز  دیگری را  بار  نمی آورد.
از  و  ميباشد  حياء  صاحب  دایم  مسلمان  است،  ایمان  نشانۀ  حياء 

کارهای بی حيایی پرهيز ميکند.
مسلمان هميش از اهلل حياء ميکند، احکام او را عملی ميسازد و 

زبان خود را از ناسزا گفتن و دشنام دادن نگه ميدارد.
ما باید دایم با حيا باشيم، زیرا بی حيایی انسان را به کارهای بد 

تشویق ميکند.
ياد آوری: در وقت آموزش  به بهانۀ حيا کردن و  عدم اشتراک در 
سوال و جواب حياء شمرده نميشود ، باید هر شاگرد با رعایت آداب 

حیاء
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در عمليه تعليم سهم فعال داشته باشد.
همچنان خود داری کردن از گفتگو با مردم  وگوشه نشينی کردن 

نيز حيا شمرده نميشود.
چند نمونۀ حیاء در زندگی: 

از  و  بپوشاند  را  او  بدن  تمام  که  ميپوشد  را  لباسی  مسلمان   -1
پوشيدن لباس نازک و کوتاه خود داری ميکند.

2- مسلمان سخن ناسزا نمی گوید.
3- مسلمان بد گویی هيچ کسی را نميکند.

4- مسلمان بر هيچ کسی  نام بد نمی گذارد.
۵- مسلمان باحيا از کارهای ناروا خود داری ميکند.

فعاليت
1- شاگردان هر کدام به نوبت خود در مورد اهميت و فواید حياء گفتگو نمایند.

2- آیا خود داری از سوال کردن و جواب دادن در هنگام تعليم حياء شمرده 
ميشود؟ درین باره با هم گفتگو نمایيد. 

3- مسلمان باید در لباس پوشيدن کدام آداب را در نظر گيرد؟ 

پرسش ها

1- حياء چه را می گویند؟
2- پيامبر در مورد حيا چه فرموده اند؟

3- آیا خود داری کردن از اشتراک عمليۀ درسی حيا شمرده ميشود؟ 
4- مسلمان باید از کدام سخن ها خود داری کند؟

کار خانه گی

شاگردان  به همکاری اعضای خانوده خود در مورد حيا مقالۀ کوتاه بنویسند.
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درس بيست و نهم

 قبول کردن حق  و رفتار نيکو با مردم را تواضع می گویند.
دین مبين اسالم ما را به تواضع دعوت ميکند. رسول اهلل درین 

مورد ميفرماید: »َما َتَواَضَع َأَحٌدِ لِل ِإلَّ َرَفَعُه الُل« 
ترجمه:  هيچ کسی برای اهلل تواضع و فروتنی را اختيار نکرده، 

مگر انکه اهلل تعالی او را  صاحب مرتبۀ بلند  ساخته است.
رسول اهلل در حدیث دیگر ميفرماید: اهلل ما را امر کرده که با 
مردم به احترام و تواضع تعامل  کنيم، تا مردم یکی بر دیگری خود 

را بلند تر ندانند و بر یکدیگر  ظلم و تجاوز نکنند.
 باید با مردم به زبان شيرین صحبت کنيم. هر وقت به حق تسليم 

باشيم و هيچ وقت از حق سرپيچی نکنيم.
باید استادان، همصنفيان و همسایه گان خود را احترام بکنيم، به 

نصيحت بزرگان خود گوش دهيم  و به آن عمل کنيم.
ضد تواضع کبر و غرور است. کبر کردن گناه بزرگ است. حضرت 
محمد کبر را این چنين معرفی ميکند: کبر قبول نه کردن حق و 

حقير شمردن مردم است.
پوشيدن لباس پاک و زیبا کبر شمرده نميشود، بلکه اسالم ما را به 

پاکی و نظافت امر کرده است.

تواضع
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یکی از نشانه های تواضع این است که مسلمان در سالم دادن از 
دیگران پيشی ميکند و منتظر سالم دیگران نميباشد.

فعاليت

1- به همکاری معلم خود چند نمونۀ از تواضع را بيان دارید.
2-  با پدر و مادر خود چگونه رفتار کنيم؟ درین مورد با هم گفتگو نمایيد.

پرسش ها

1- تواضع را تعریف نمایيد.
2- پيامبر در مورد تواضع چه فرموده اند؟

3- ضد تواضع چه است؟
4- کبر و غرور چيست؟

۵- آیا پوشيدن لباس پاک و زیبا، کبر شمرده ميشود؟

کار خانه گی

شاگردان  احادیث درس گذشته را در کتابچه های خود  بنویسند.
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درس بيست سی ام

حفظ روابط دوستی، نيکی کردن با خویشاوندان، برابر توان و قدرت 
خود،  خير رساندن و در مشکالت و غم با آنان همکاری کردن را 

صلۀ رحم می گویند. 
دین مبين اسالم ما را به صلۀ رحم امر ميکند. حفظ روابط با دوستان 

و خویشاوندان  واجب و قطع کردن آن گناه بزرگ است.
پيامبر در بارۀ صلۀ رحم فرموده اند: اگر کسی ميخواهد  رزق و 

عمرش پر برکت شود، با خویشاوندان خویش صلۀ رحم داشته باشد.
حفظ صلۀ رحم با پدر و مادر نسبت به دیگران در اولویت قرار دارد.

چند نمونه از صلۀ رحم:

1- رفت و آمد با خویشاوندان و باخبری از حال آنان و فراهم کردن 
اسباب خوشی آنان.

2-  همکاری کردن در وقت ضرورت.
3- رهنمایی خوب برای خویشاوندان.

4- تالش کردن برای اتحاد و اتفاق آنان.
۵- رفتار خوب  و دوری از رفتار زشت.

6- احترام و عزت خویشاوندان و خوش آمدید گرم از آنان.

صلۀ رحم
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از فوايد صلۀ رحم: 

1- با صلۀ رحم کردن رضای اهلل تعالی بدست می آید.
2- از برکت صلۀ رحم در بين خویشاوندان محبت زیاد می گردد.

3- صلۀ رحم در بين مردم خوشحالی را  به بار می آورد.
4- به برکت صلۀ رحم مشکالت  مردم کم ميشود.

۵- صلۀ رحم دشمنی و بغض را  از بين ميبرد.

فعاليت

1- در بارۀ صلۀ رحم با هم گفتگو نمایيد
2- با خویشاوندان چگونه صلۀ رحم داشته باشيم؟  درین مورد از استاد خود 

معلومات بخواهيد. 

پرسش ها

1- صلۀ رحم چه را می گویند؟
2- پيامبر در مورد صلۀ رحم چه فرموده اند؟

3- چند نمونۀ صلۀ رحم را بگویيد.
4- فواید صلۀ رحم را بگویيد.

کار خانه گی

شاگردان حدیث درس را در کتابچه های خود بنویسند.
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درس بيست سی و يکم

راست گفتن نشانۀ مسلمان است، اهلل تعالی ما را به  راست گفتن 
امر نموده است: 

اِدِقنَي )سورۀ التوبۀ، آیۀ 119(  َ َوُكوُنوا َمَع الصَّ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللَّ
با راستگویان  همراه  و  بترسيد،  تعالی  از اهلل  ترجمه: ای مؤمنان! 

باشيد.
باشيد، راست گفتن  رسول اهلل فرموده است: هميشه راستگو 

انسان را از هالکت نجات ميدهد. )متفق عليه(
ما باید در گفتار و کردار خود صادق باشيم،  باید راست بگویيم و با 

کسی که وعده ميکنيم، به آن وفا کنيم.
ارتباط ما با مردم باید صادقانه باشد، ما به پدر و مادر خود هميشه 

راست می گویيم و با  همصنفيان خود به راستی رفتار ميکنيم.
فوايد راست گفتن:

1-  راست گفتن موجب رضای اهلل تعالی  می گردد.
از  2- راست گفتن مسلمان را به کارهای نيک تشویق مينماید و 

کارهای بد نجات ميدهد.
3- مردم به انسان راستگو اعتماد و باور ميکند.

4-  راست گفتن سبب عزت انسان ميگردد.
۵- راست گفتن راه نجات و کاميابی است.

راست گفتن
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فعاليت

1- در بارۀ راست گفتن با هم گفتگو نمایيد.
2- دروغ گفتن چه زیانهای دارد؟ درین مورد بحث نمایيد.

پرسش ها

الف:
1-  اهلل تعالی در بارۀ راست گفتن چه دستور داده است؟

2-  رسول اهلل در بارۀ راست گفتن چه فرموده اند؟
3- گفتار و عمل باید چگونه باشد  ؟

4-  راست گفتن چه فایدۀ دارد؟ بيان نمایيد.
ب: خانه های خالی جمالت زیر را با کلمات مناسب پر نمایيد:

1- ما باید در گفتار و کردار خود.............باشيم.
2-  به سبب راست گفتن.............انسان زیاد ميشود.

3- ..................گفتن نشانۀ مسلمان است.
4-  به سبب راست گفتن اهلل تعالی................ميشود.

کار خانه گی

شاگردان  در بارۀ راست گفتن یک مقالۀ کوتاه  بنویسند.
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درس بيست سی و دوم

اطاعت پدر و مادر بر هر مسلمان فرض است.
ما باید در  امور جایز از پدر و مادر خود  اطاعت کنيم.

رضای اهلل تعالی در رضای پدر و مادر است.
اهلل تعالی به نيکی کردن به پدر و مادر امر فرموده است: َوَقَضى 

َربَُّك َألَّ َتْعُبُدوا ِإلَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا سورۀ االسراء آیۀ۲3.
عبادت  را  تعالی  اهلل  تنها  که  کرده   فيصله  پروردگار شما  ترجمه: 

کنيد و با پدر و مادر خود احسان کنيد.
نيکی کردن  با پدر و مادر در حقيقت اطاعت ایشان  است.

ما با پدر و مادر خود به زبان ادب صحبت ميکنيم،   خواست های 
آنان را  بجا می آوریم و در امور زندگی با آنان همکاری مينمایيم.

به  پدر و مادر خود   احترام  می گذاریم.
ما خير خواه  پدر و مادر خود ميباشيم.

حکايت: 
 روزی یک صحابی با پدر خود نزد محمد آمد، پيامبر از او 
 پرسيد: این ریش سفيد کيست؟  گفت: پدر من است.  محمد
فرمود: در راه رفتن از  او پيشی مکن، قبل از او نه نشين، او را به نام 
نخوانيد و کاری  نکنيد که مردم  او را دشنام دهند.                                                                                     

                                                رواه الطبرانی فی االوسط

اطاعت پدر و مادر
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فعاليت

1- در مورد اطاعت پدر و مادر با هم گفتگو نمایيد. 
2- با پدر و مادر کدام آدابی است که باید در نظر گرفته شود؟ درین باره با 

هم گفتگو نمایيد.
3-  در مقابل پدر و مادر گفتن کلمۀ )اف( هم ناروا است، درین باره بحث نمایيد.

پرسش ها

الف: خانه خالی های زیر را با کلمات مناسب پر نمایيد:
1- اطاعت پدر و مادر بر هر مسلمان..............است.
2- ما باید در کارهای روا.......... پدر و مادر را بکنيم.

3- رضای اهلل تعالی در............پدر و مادر است.
ب: پرسشهای ذیل را جواب دهيد:

1- اهلل تعالی در مورد اطاعت پدر و مادر به ما چه هدایت فرموده اند؟
2- با پدر و مادر خود چگونه رفتار نمایيم؟

3- رسول اهلل در مورد حقوق پدر به آن پسر چه فرمود؟
4- آیا شما به پدر و مادر خود دعای خير ميکنيد؟

کار خانه گی

شاگردان در  بارۀ حقوق پدر و مادر مقالۀ کوتاه را بنویسند.
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درس بيست سی و سوم

مصرف بدون ضرورت و بی جا را اسراف  می گویند.
اسراف کردن در اسالم حرام است.

اهلل تعالی مارا از اسراف کردن منع کرده است: ...َول ُتْسِرُفوا ِإنَُّه 
ل ُيِبُّ الُْْسِرِفنَي سورۀ األعراف آیۀ 31.

را  گان  کننده  اسراف  تعالی  اهلل  که  یقيناً  نکنيد،  اسراف  و  ترجمه: 
دوست ندارد.

ُقوا، ِفى َغْيِ  رسول اهلل ميفرماید: »ُكُلوا َواْشَرُبوا َواْلَبُسوا َوَتَصدَّ
ِإْسَراٍف َوَل َمِيَلٍة«. رواه البخاري.

ترجمه:  بخورید و بنوشيد و لباس را بپوشيد و صدقه  بدهيد، ولی 
اسراف وتکبر نکنيد.

 انسان دانا، دایم از اسراف خود داری ميکند.
ما باید در هر بخش زندگی از اسراف پرهيز نمایيم.

چند مثال از اسراف:
- استعمال کردن آب بيش از ضرورت، حتی در وضوء هم اسراف 

شمرده ميشود.
- تهيه کردن غذای اضافه از ضرورت و اضافه از ضرورت خوردن 

آن، اسراف شمرده ميشود.
- خریدن لباس اضافه از ضرورت، اسراف است.
- مصرف کردن برق بدون ضرورت اسراف است.

اسراف
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از زيانهای اسراف:
- اسراف عمل شيطانی است، انجام دادن آن گناه است.

- اسراف  مصرف بی مورد مال است.
- اسراف انسان را به گناه ها مبتال ميکند.

- اسراف مسلمان را از عبادت و اطاعت غافل ميسازد.

فعاليت

1- به همکاری معلم خود چند نمونه از اسراف را از محيط خود  بگویند.
2-  اسراف و سخاوت چه تفاوت دارد؟ درین مورد گفتگو نمایيد.

3- در اعمال ذیل روا وناروا را مشخص سازید :
) بخل، مهمان نوازی، سخاوت، منت گذاشتن(

پرسش ها

1- اسراف چه را گویند؟
2- چرا اسراف گناه است؟

3- اهلل تعالی برای ما در بارۀ اسراف چه  فرموده اند؟
4- چند نمونۀ  اسراف را بگویيد.

کار خانه گی

با استفاده از درس در مورد اسراف یک مقاله بنویسيد.
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درس بيست سی و چهارم

اهلل تعالی  زنهای مسلمان را به رعایت کردن حجاب  امر کرده است.
پوشاندن جسم و زینت زن را حجاب می گویند.
زن مسلمان باید از مردان نامحرم حجاب کند.

لباس زن مسلمان باید دارای ویژگی های ذیل باشد: 
1- لباس باید نازک نباشد، که بدن زن  از آن دیده شود.

2- لباس باید، چسپ نه باشد، که اعضای بدن را وانمود سازد. 
3- لباس زن باید مشابه به لباس مرد نباشد.

4- لباس مسلمان باید با لباس کافر مشابهت نداشته باشد.
۵- لباس باید تمام بدن را بپوشاند.

فوايد حجاب:

-  با رعایت کردن حجاب، امر اهلل بجا می گردد.

حجاب
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- مراعات کردن حجاب سبب مصونيت زن ميگردد.
- حجاب نشانۀ پاکی و عفت زن است.
- مردم  زن باحجاب  را احترام ميکنند.

فعاليت

1-  در بارۀ حجاب با هم گفتگو نمایيد.
2- حجاب نشانۀ پاکی و عفت زن است. درین باره در بين خود گفتگو نمایيد.

پرسش ها

1-  اهلل تعالی به زنهای مسلمان در مورد حجاب چه امر نموده است؟
2- حجاب چه را می گویند؟

3- لباس زن مسلمان باید دارای کدام ویژه گيها باشد.
4- مراعات کردن حجاب به زن چه فایده دارد؟

کار خانه گی

شاگردان فواید درس را در کتابچه های خود بنویسند، و در روز آینده 

در صنف بخوانند.
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درس بيست سی و پنجم

 اهلل تعالی مددگار کسی است، که با مردم همکاری مينماید. 
مسلمانان همکاری با مسکينان و فقيران را مسؤليت خود ميدانند.

مسلمانان از مال خود به مردم مسکين و فقير صدقه ميدهند.
مسلمان به اندازۀ توان مالی خود صدقه ميدهد.

رسول اهلل فرموده اند: »اتَُّقوا النَّاَر َوَلْو ِبِشقِّ تََْرٍة«. رواه البخاري.
ترجمه: به دادن صدقه خود را از آتش دوزخ نجات دهيد، گرچه به 

اندازۀ نيمي از خرما هم باشد.
صدقه اوال باید به اقربای غریب و مسکين خود داده شود. درین کار 
اجر و ثواب زیاد است. رسول اهلل ميفرماید: »لََُما َأْجَراِن َأْجُر اْلَقَراَبِة 

َدَقِة«. رواه البخاري.  َوَأْجُر الصَّ
ترجمه: برای آنان دو اجر و پاداش است، یکی به سبب خویشاوندی و 

دیگر به سبب صدقه دادن.
فوايد  دادن صدقه:

- صدقه دادن سبب رضای اهلل می گردد.

فضائل صدقه

ACKU



73

-  صدقه دادن وسيله نجات مسلمان از مشکالت می گردد.
- با صدقه دادن بين مسلمانان محبت زیاد ميشود.

- اهلل تعالی در مال و عمر صدقه دهنده برکت می گذارد.

فعاليت

1- چند تن از شاگرادان نمونۀ از همکاری خود را با غریبان  در صنف بيان نمایند. 
2-  صدقه باید پنهانی داده شود، درین باره گفتگو نمایيد.

پرسش ها

الف: پرسش های ذیل را جواب دهيد:
1- اهلل مددگار چه کسی است؟

2-  رسول اهلل در بارۀ صدقه دادن چه فرموده است؟
3-  مستحقين اول  صدقه کيها اند؟

4-  صدقه دادن به مسلمان چه فایده ميرساند؟
ب: جمالت ذیل را با کلمات مناسب تکميل نمایيد:

1-  به سبب دادن صدقه خود را از........ نجات د هيد.
2-  اوال باید به..................غریب و محتاج صدقه داده شود.
3-  به سبب صدقه دادن.............. از مسلمان راضی ميشود.
4-  اهلل تعالی در مال و عمر صدقه دهنده..............می گذارد.

کار خانه گی

شاگردان درس را در کتابچه های خود بنویسند.
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