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    دهمدرس 

 دهمدرس  ةدرسنام 

 است. خدا، خود، خانواده، جامعه و خلقتها تنظیم کرده دربردارندة احکام و وظایف انسان در ارتباط با که خداوند برای زندگی انسان ایبرنامه 
 در دنیا و آخرت. رستگاریو  عبودیتدر مسیر گام نهادن  عمل به این برنامه:نتیجه)معلولِ( 

  دستورات خدا را انجام دهد.  معرفت بیشترالهی را بداند و با  د حکمت و علت احکامانسان دوست دارانسان است. مصلحت تمام احکام در جهت

 معصومین)ع( به ما اطالع داده است. قرآن و سخنانخود را از طریق  ترین احکاممهم هایبرخی فایدهلذا خداوند 

 :معنای تقوا و نکات مربوط به آن 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ََاْكبَ }. یاد خدا1: نماز های ترین فایدهمهم✓ ْكُرَاّللَّ  ذ 
 
 {ُرَل

نَْ}. دوری از گناه2 ََىهت  ن 
رَ ع 

ُمنك 
ْ
َال َو  اء  ْحش  ف 

ْ
 {ال

 ست.ی وفاداری ما به عهد خویش با خدانشانهی دین و ستون خیمه✓

ای شود. در جامعه و خانوادهمی با نماز شناختهی اسالمی و فرد مسلمان جامعه✓

 که نماز نیست گویا اسالم وارد نشده است.

 دا در دل و زندگیدر طول روز: زنده شدن یاد خ بار نماز به پا داشتنپنجنتیجة ✓

 در زندگی: دوری از گناه و دست نزدن به هر کار حضور خداتوجه به  نتیجة✓

و پیوستگی  به تداومنماز  پاسخ : اثر. اما چگونه؟ داردها بازمیزشتینماز از ✓

 مثل مطالعة با کیفیت و توجه ما بستگی دارد. میزان دقتآن و 

 اند.کمتر نماز خوان بوده ددهنشان می کارانزندانیان و خالفمراجعه به ✓

 است( معلولو سمت چپ علت )سمت راست برخی ثمرات نماز :✓

 و به تدریج دوری از مکروهات دوری از گناهان ←نماز  کوچک نشمردن*

 از زندگی بی نظمیدور کردن  ←نماز  به موقعانجام *

 های ظاهریآلودگیحفظ شدن از   ←نماز با لباس پاک  پنج نوبت*

 حراممتمایل نشدن به در آمد  ←نماز  غصبی نبودنرعایت *

 گیرد.نمیما جای خدا را  در دلکسی  ← تکبیرتوجه به بزرگی خدا در هنگام *

 مستکبران عدم خضوع مقابل ← رکوع و سجودتوجه به عظمت خدا در *

  انحرافی هایراهدل نبستن به  ←از خدا  صراط مستقیم ةخواستن صادقان*

 مغضوبین و گمراهان ةدرزمر قرارنگرفتن← «غیر المغضوب...»گفتن با توجه*

 رسیدن مقابل منکرات به تسلطتدریج به  ←نماز  تکرار درست* نتیجة کلی: 

 جایگاه نماز در اسالم

.}تقوا و پارسایی:  ة روزهترین فایدمهم✓ مَالصیام  یک  ل  َع  ِتب  َ..ک    {.َتّتقون 

 مختلفی کارهای خود بر تسلط برای تربیت کارشناسان و شناسانروان چه اگر✓

 در را انسان آن صحیح انجام که نموده بیان را روزه خداوند اما اندداده پیشنهاد

 .رساندمی هاهدف برترین به و کندمی قوی درونی موانع مقابل

 .دل هایخواهش مقابل در پایداری و صبر تمرین کامل مصداق روزه✓

 برخی ثمرات روزه:✓

 انجام ندادن هر کار برای خوردن غذا و خود برای سیر کردن گرسنگان *گذشتن از
 و حفظ حجاب و پوشش *حفظ چشم و زبان و گوش از گناه

 مردم از دست و زبان انسان، ن*در امان ماند
 *احساس سختی نداشتن برای انجام دستورات الهی.

 بستن دروغ آشامیدن، خوردن، :از آنهابرخی مورد(  9)روزه هایکننده باطل✓

 بردن فرو حلق، به غلیظ غبار رساندن ،(ع)پیامبر جانشینان و( ص)پیامبر خدا، به

 صبح اذان تا جنابت بر ماندن باقی آب، در سر تمام

 جایگاه روزه در اسالم

برد:اعمالی که تأثیر نماز را از بین می 

 ـ ناراحت کردن پدر و مادر؛1

 «پذیرفته نیست نماز شخصنگاه از روی خشم به والدین »امام صادق)ع(:حدیث: 

 )حتی اگر والدین در حق او کوتاهی و ظلم کرده باشند(                             

روز نماز  40تا غیبت مسلمان، »پیامبر)ص( به ابوذر:ـ غیبت کردن؛ حدیث: 2

 «او را ببخشد. مگر اینکه فرد غیبت شده،پذیرفته نیست

خواهد بداند نمازش پذیرفته شده یا نه، ببیند چقدر او هرکس می»صادق)ع(:امام 

 اگر نماز از بدی باز ندارد، نقصی در نماز وجود دارد.نتیجه: « داردرا از گناه باز می

 تر = تقوای بیشتر(بستگی دارد(.)هدف بزرگ« تقوا»میزان تسلط بر خود وهای بزرگ به )میزان موفقیت در هدف    طبق فرمایش امام علی)ع( :حقیقت تقوا ✓

 افکنند.و نهایتا سوار کار را در آتش می اختیار را از دست سوار کار گرفتهاند که لجام پاره کرده و مانند سوارکارانی که سوار بر اسب چموشتقوا : های بیآدم

 شوند.پیماید تا وارد بهشت میو راه می لجام را در اختیار دارداند که ار بر اسب رام شدهمانند سوارکارانی که سو های با تقوا :آدم

 )اسب همان نفس اماره(    . راهوار و مطیع بودن اسب)با تقوا(؛2تقوا(؛   . در چموشی و سرکشی اسب)بی1تفاوت این دو گروه: ✓

 کند)بر خودش مسلط است( ـ خود نگهداری از گناه.نگهدار است و خود را حفظ میکسی که خود انسان متقی:  به معنای حفاظت و نگهداری.تقوا: ✓

 آبیاریکه نیاز به نهالی ( ـ مانند ـ فألهمها فجورها و تقواها هاها و بیزاری از بدیگرایش به خوبیها وجود دارد)ی انساندر همهی اولیه تقوا مرتبه✓

 )راه رشد تقوا : نماز و روزه(کند. مقاومتدارد تا بتواند در برابر بادهای سهمگین گناه 
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 احکام روزه: ✓

 است؛صحیح اش چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه سهواًدار *اگر روزه

 هم بدهد.کفاره باید  ؛شودمی باطلاش بخورد روزه عمداًالی دندان مانده را، چیزی که  دار،روزه*اگر 

 (ـ اما خوردن چیزی که حرام است مثل خاک، شراب و... کفاره جمع دارد غذای حالل هم همین حکم را دارد نخورد)

 تواند بخورد؛کرد، می تحمل شودنمی معموالً است که قدری هب او ضعف اگر ولی بخورد را خود روزه ضعف، خاطر به تواندنمی *انسان

 برساند؛ حلق به را ها آن مانند و تنباکو و سیگار دود و غلیظ غبار نبایددار *روزه

آن روز را بگیرد ولی اگر تمام بدن را آب بگیرد  باید قضایرا در آب فرو برد، اگر چه باقی بدن او از آب بیرون باشد،  عمداً تمام سردار * اگر روزه

 است و باطل نیست. صحیحاش روزه سر بیرون باشدو مقداری از 

روزه بگیرد. اگر از تواند نمیاش تیمم است، تیمم ننماید، تا اذان صبح غسل نکند یا اگر وظیفهعمداً *کسی که غسل جنابت بر او واجب است اگر 

 روزه بگیرد اما در مورد غسل نکردن معصیت کرده است.تواند مید تا وقت تنگ شود، با تیمم روی سهل انگاری غسل نکن

 باید: عمداً قضا را نگیردمثل بیماری نتواند روزه بگیرد و بعد رمضان عذرش رفع شود و تا رمضان آینده عذری * اگر کسی به علت 

 گرم( گندم یا جو و مانند آن به فقیر بدهد.  750)تقریباً یک مُدّ. برای هر روز 2  هر روز را بگیرد؛ قضای. 1

 آن را بجا آورد؛ قضای . هم1        باید:عمداً نگیرد * اگر کسی روزه ماه رمضان را 

 ماه روزه بگیردبدهد؛ یعنی        یا برای هر روز دو  کفّاره. هم 2                                                                    

 فقیر را)به هر فقیر یک مُدّ( سیر کند   60یا                                                                                            

 )این کار را باید تا رمضان آینده انجام دهد(            

 است.)یعنی هر دو کفاره باهم(واجب بر او ی جمع کفّارهکند)مثل دروغ به خدا(، باطل روزه را حرام اگر کسی به چیز * 

 انجام دهد( تواند هر کدام را که ممکن است،)البته اگر هر دو برایش ممکن نیست، می

  :مسافر احکام روزه ✓

 روزه نگیرد:بخواند و شکسته باید نمازش را  شرط 3مسافر با وجود  •

 ؛نباشد کیلومتر( 45)فرسخ 8کمتر از کیلومتر( و مجموع رفت و برگشت او  5/22فرسخ)حدود  4رفتن او کمتر از . 1

 در جایی که سفر کرده بماند،)اگر بخواهد ده روز یا بیشتر بماند، نماز کامل است و روزه را باید بگیرد( روز 10کمتر از بخواهد . 2

 الً به قصد ستم به مظلوم یا یاری ظالم به سفر برود یا فرزند با نهی والدین به سفر غیرواجب برود(باشد؛)مث کار حرام سفر نکردهبرای  .3

 ادامه دهد، باید روزه را نیامده روز دارد، برسد            اگر مبطلی برایش پیش 10به وطن یا جایی که قصد پیش از ظهر اگر مسافر           •

 صحیح نیستاش ، روزهپیش آمدهاگر مبطلی برای                                                                                                          

 (                         بگیرد)باید بعداً قضا                                                                                                                                                   

 (بگیرد)باید بعداً قضا  .صحیح نیستاش روز دارد، برسد             روزه 10به وطن یا جایی که قصد بعد از ظهر                       

 نگه دارداش را باید روزه کند            تا زمانی که از حدّ ترخّص خارج نشده مسافرتپیش از ظهر دار          اگر روزه •

 نگه دارداش را باید روزه            مسافرت کندبعد از ظهر                                         
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 دهمآیات درس  و نکات ترجمه 

َ}(:183)بقره/ -1
ْ
ُنوا ام  َء  ين  ذ 

َّ
اَال ه  اََايُّ َي  ُقون  تَّ ُكْمَت  لَّ ع 

 
ُكْمَل ْبل 

نَق  َم  ين  ذ 
َّ
َال لى  َع  ب  ت  اَك ُ م  اُمَك  ي  ْيُكُمَالّص 

ل  َع  ب  ت   {ك ُ
 .شوید پرهیزکار که شاید. بود شده واجب بودند شما از قبل که کسانی بر که همانطور شده واجب شما بر روزه آوردید ایمان که کسانی ای:  :ترجمه

  : پیام و نکات 

ابر مؤمنان است.)وجوب روزه آیه، بیانگر  .1 اَي  ه  َََايُّ ين  ذ 
َّ
ََال

ْ
ُنوا ام  ََء  ب  ت  ْيُكُمََك ُ ل  اُم(َع  ي   ؛الّص 

ْمَ»عبارت. 2 ْبِلك  َِمنَق  ِذين 
 
َال لى  َع  ِتب  اَك   م   ؛ها و ادیان()در تمام دورانبوده است واجبنیز پیشینیان بر  روزهدهد نشان می« ك 

َ)0اتقوا . ثمره و نتیجه روزه، 3 ُقون  تَّ ُكْمَت  لَّ ع 
 
 (علتروزه : معلول   ـ    (.)تقوا : ل

 

نََْ...}(:45عنکبوت/) -2 َت  وة  ل  َالصَّ نَّ َإ 
وة  ل  َالصَّ م  ََاق  ََاْكبَ َىهو  ْكُرَاّللَّ  ذ 

 
َل َو  ر 

ُمنك 
ْ
َال َو  اء  ْحش  ف 

ْ
َال ن 

ََُرَع  ُعون  ْصن  اَت  ُمَم  ْعل  َي  ُ َاّللَّ  {و 
 .دهیدمی انجام که را آنچه داندمی خداوند و است بزرگتر خدا یاد قطعاً و داردبازمی زشتی و بدی از نماز قطعاً. دار پا به نماز و ... :ترجمه

  : پیام و نکات 

َداده است.) برپایی نمازآیه به پیامبر)ص( دستور  .1 م  (ََاق  وة  ل   ؛الصَّ

نَْ)و بدی . بازداشتن از زشتی1نماز :   ثمرةدو . 2 رَ َىهت 
ُمنك 

ْ
َال َو  اء  ْحش  ف 

ْ
َال ن 

ْكُرَاّللَّ َ). یاد خدا2(؛  ع  ذ 
 
ََاْكبَ است()تر مهم(    )ثمره دوم ل ْكُرَاّللَّ  ذ 

 
 (ُرَل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


