
ی شود م هر چه محبت ما به دوستان خداوند بيشتر باشد)علت(، محبت ما به خداوند نيز بيشتر. ٣

 )معلول= نتيجه(.

رسول خدا )ص( و اهل بيت ایشان هستند كه دوستی با آنان همان  بهترین دوستان خداوند،. 11

 ه آنان در مسير محبت به خداوند است.دوستی با خداوند و محبت ب

 . جهاد در راه خدا در برنامه تمام پيامبران الهی بوده است.11

 خدا آغاز می شود و برایت و بيزاری ازدشمنان خدا را به دنبال می آورد. دینداری با دوستی. 12

 می باشد. «ال اله اال اهلل » پایه و اساس بنای اسالم جمله: . 1٨

است، نه به هر چه غير خدایی است و آری به « آری» ویک « نه»جمله ال اله اال اهلل مركب از یک . 1١

 خدای یگانه.

تبری) بيزاری از باطل و  -2دوستی با خداو دوستان(  _تولی -1. دینداری بر دو پایه استوار است 1٦

 پيروان او(. 

 یاری از نماز و روزه درس دهم

كْبَرُ كْرُ اللَّـهِ أَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِ

 ﴾١٦﴿وَاللَّـهُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ 

بخوان، و نماز را برپا دار، كه نماز از كار زشت و ناپسند آنچه از كتاب به سوى تو وحى شده است 

 كنيد.داند چه مىدارد، و قطعاً یاد خدا باالتر است، و خدا مىباز مى

خداوند، پيامبر )ص(  :2پيام... مخاطب این آیه، پيامبر )ص( است.: 1 پيام... نماز و ثمرات آن مفهوم:

ثمره ی نماز، دورشدن از كار های زشت و ناپسند  : اولين٨پيام.. را به برپاداشتن نماز امر می كند.

 است.

 ﴾1٣٨﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ



ه بر كسانى كه پيش از اید، روزه بر شما مقرر شده است، همان گونه كاى كسانى كه ایمان آورده

 شما بودند مقرر شده بود، باشد كه پرهيزگارى كنيد.

: قبل از دین اسالم 2پيام... مخاطب این آیه ، مومنان اند. :1پيام... روزه ومهم ترین ثمره ی آن مفهوم:

 نيز خداوند روزه را برای پيروان پيامبران پيشين واجب كرده بود.

 كنكوری درس دهم نكات

 وفاداری ما به عهد خود با خدا نماز است. يمه ی دین و نشانهستون خ. 1

برای ما تنُيم كرده است كه شامل احكام و وظایف گونا گونی در  ارتباط با  خداوند برنامه ای. 2

 خدا، خود، خانواده، جامعه و خلقت است.

ا و ه رستگاری در دنيبا عمل به این برنامه )علت(، انسان در مسير عبودیت خداگام بر می دارد و ب. ٨

 ) معلول = نتيجه(.آخرت می رسد 

حكيم است )علت(، یعنی هيچ كاری را عبث و بيهوده انجام نمی دهد، پس اگر وظيفه ای  خداوند. ١

بوده و قطعاً به مصلحت ماست و سعادت ما را در  حكمترا روی دوش ما قرار داده است، بر اساس 

  )معلول= نتيجه(.پی دارد

 دوری از گناه.( 2)برترین ثمره(.  یاد خدا ( 1: نمازثمرات . ٦

 ست. روزه، تقواثمره ی  مهم ترین. ٥

آدم بی تقوا عاقبت در آتش می افتد           مانند ( 1درباره تقوا می فرماید:  حضرت علی )ع(. ٧

قبت به بهشت آدم با تقوا عا( 2سوار كاری كه سوار اسبی سركش شده و لجام آن را در اختيار ندارد. 

 می رود          مانند سوار كاری است كه سوار اسب راهوار شده و لجام آن را در اختيار دارد.

 توانایی نگه داری و حفظ خود از گناه و زشتی.: تقوا یعنی. ٣

مسلط است و توانایی حقظ خود از گناهان را دارد و می كوشد روز به روز  انسان با تقوا بر خودش. ٣

 خود بيفزاید)علت( تا از آلودگی ها حفظ شود)معلول(.  بر تقوای



)علت( سبب دوری انسان از گناهان می توجه به حضور خدا در زندگی و نُارت او بر اعمال . 11

 شود)معلول= نتيجه(. 

( 2نماز]عدم ترک نماز[.   تداوم و پيوستگی( 1تاثير نماز در زندگی به دو عامل بستگی دارد: . 11

  توجه ما هنگام نماز. ميزان دقت و

ب( داشتن درک صحيح نماز.  دوری از گناهان و حتی مكروهات نتيجه: الف( كوچک نشمردن. 12

 نسبت به آن چه در نماز می گویيم و انجام می دهيم.

 نسبت به هر یک از افعال نماز و نتيجه ی آن در زندگی مان: درک صحيح. 1٨

به تسلط بر خود دست می )علت( یيم و انجام می دهيمبا تكرار صحيح آن چه در نماز می گو. 1١

 .) نتيجه = معلول(یابيم و می توانيم در برابر منكرات بایستيم و از انجامشان خودداری كنيم 

، نمازش از از روی خشم به پدر و مادر )علت( با توجه به سخن امام صادق)ع( می فهميم نگاه. 1٦

 .ول(سوی خدا پذیرفته نمی شود)نتيجه = معل

می ن تا چهل روز نماز و روزه اش پذیرفته)علت(، با توجه به سخن پيامبر )ع( هر كس غيبت كند. 1٥

 و شرط پذیرفته شدن نماز و روزه، بخشيده شدن توسط فرد غيبت شده است.شود)نتيجه = معلول( 

ثير نماز در امی فهميم كه ميزان پذیرفته شدن نماز بستگی به ت با توجه به سخن امام صادق)ع(،. 1٧

 دوری انسان از گناهان دارد.

ه خودنگ ميزان موفقيت انسان در رسيدن به هدف های بزرگ ، به ميزان تسلط او بر خویش،. 1٣

 داری و تقوا بستگی دارد)رابطه ی مستقيم بين آن ها برقرار است(.

 تقوای بيشتری می طلبد. هدف های بزرگ تر،. 1٣

ار موانع درونی را كن تسلطی بر خود )تقوایی( می دهد كه او می تواندروزه به انسان چنان قدرت . 21

 بزند و گام های موفقيت به سوی برترین هدف های زندگی را به خوبی بردارد.

 روزه، مصداق كامل تمرین صبر و پایداری در برابر خواهش های دل است.. 21



چشم، زبان، گوش و در كل ، همه  بلكه باید روزه فقط خودداری از خوردن و آشاميدن نيست،. 22

 انسان روزه باشد و در برابر خواهش های دل تقوا پيشه كند.ی وجود 

یک ماه كل وجودمان روزه باشد)علت(، هر سال با تقواتر می شویم و دیگر انجام  اگر در سال،. 2٨

 دستورات حق برایمان دشوار نخواهد بود ) نتيجه = معلول(.

 مورد است.(:٣) مبطالت روزه. 2١

 . خوردن و آشاميدن:2و1

 اگر سهواً باشد، اشكالی ندارد و روزه صحيح است.

 اگر نمی تواند ضعفش را تحمل كند، می تواند افطار كند.

 اگر استفراغ عمدی باشد، روزه را باطل می كند.

 دروغ بستن بر خدا و پيامبر )ع( و جانشينان ایشان -٨

 دود سيگار، تنباكو و... روزه را باطل می كند. ،رساندن غبار غليظ به حلق -١

 : دقت كنيد شستن تمام بدن یا دوش گرفتن اشكالی ندارد.فروبردن تمام سر در آب -٦

: شخصی كه قبل از اذان صبح بر او غسل جنابت واجب شده باقی ماندن بر جنایت تا اذان صبح -٥

صبح حتماً غسل كند یا اگر شرایط غسل كردن است، اگر می خواهد روزه بگيرد، باید تا قبل از اذان 

برایش فراهم نيست، می تواند تيمم كند و روزه اش را بگيرد. دقت كنيد اگر بتواند غسل كند، اما 

 كوتاهی كند و با تيمم روزه بگيرد، روزه اش صحيح است اما معصيت كرده. 

 نگرفته: كسی كه در ماه رمضان روزه. 2٦

 اشد:سهواً و به علت عذر ب -1

 الف( تا ماه رمضان سال بعد باید روزه ی قضا ) به همان تعداد روزه ی كه روزه نگرفته است( بگيرد.



ب( اگر عمداً تا ماه رمضان سال بعد روزه ی قضا را نگرفت، باید هم روزه ی قضا بگيرد و هم برای 

 گرم( گندم و جو و مانند آن ها را به فقير بدهد. ٧٦1هر روز یک مُدّ ) 

 عمداً باشد: -2

روز، روزه بگيرد  ٥1روزه را بگيرد و هم كفِّاره بدهد؛ یعنی یا  باید تا ماه رمضان سال آینده هم قضای

 فقير بدهد. ٥1مُدّ طعام به  ٥1یا 

 اگر شخصی روزه گرفته ولی عمداً روزه اش را به چيزحرامی باطل كند:. 2٥

فقير  ٥1مُدّ طعام به  ٥1ز، روزه بگيرد و هم رو ٥1اگر بتواند باید كفِّاره ی جمع بدهد، یعنی هم 

 بدهد؛ اگر برایش ممكن نبود، می تواند یكی از این ها را انتخاب كند.

اگرمسافری شرط های زیر را داشته باشد، نمی تواند روزه بگيرد و باید نمازش را نيز شكسته . 2٧

 بخواند.

فرسخ  ٣مجموع رفت و برگشت او بيش از كيلو متر( باشد و  22/٦فرسخ ) ١الف( رفتن او بيشتر از 

 روز در مقصد بماند.ج( برای انجام كار حرام سفر نكرده باشد. 11شود.ب( كم تر از 

. اگر مشخص مسافر قبل از اذان ظهر از حد ترخِّص خارج شود: نمی تواند آن روز را نيز روزه 2٣

 بگيرد و پس از خروج از حد ترخِّص، باید روزه اش را افطار كند.

 اگر مسافر بعد از اذان ظهر از حد ترخِّص خارج شود: باید به روزه اش ادامه دهد.. 2٣

به مبدأ)وطنش( بازگردد: در صورتی كه كاری كه روزه را باطل  اگر شخصی قبل از اذان ظهر. ٨1

 می كند انجام نداده باشد، باید آن روز را روزه بگيرد.

به وطنش باز گردد، اما كاری كه روزه  د یا قبل از ظهراگرمسافر بعد از اذان ظهر به وطنش برس. ٨1

را باطل می كند، انجام داده باشد: نمی تواند آن روز را روزه بگيرد و قضای روزه ی آن روز را بعد 

 از ماه رمضان باید بگيرد. 

 




