سئواالت مهم درس پیام های آسمانی (هشتم)
فصل اول
 -1امیرمؤمنان حضرت علی درباره ی آفرینش انسان چه می فرماید:
از خلقت این انسان باید تعجب کرد که با تکه ای چربی نگاه می کند ،باپاره ای گوشت سخن می گوید و با چند
استخوان ریز می شنود.
 -2این همه شگفتی هایی که در جهان هستی وجود دارد ،نشانه ی چیست؟
اگر انسان خوب به نظم شگفت انگیز جهان و تمامی مخلوقات بنگرند فقط به یک نتیجه خواهدرسید که این
نظام های شگفت انگیز و بی نظیر ،قطعا ً ناظمی داشته است و این ناظم کسی نیست جزخداوند دانا و مهربان.
 -3به نظر شما هدف از آفرینش این جهان شگفت انگیز چیست؟
امیرمؤمنان حضرت علی در پاسخ به این سؤال می فرماید:
خداوند تمام آنچه را که در زمین است برای شما آفریده است تا دربارۀآنها بیندیشید و با استفاده از آنها به بهشت راه
یابید و خودتان را از عذاب دوزخ برهانید.
 -4یکی از نام های خداوند بلند مرتبه «غفّار » است؛ یعنی ..................؟
 -5آیه با ترجمه حفظ شود.
س ِهم
سرفوا عَلی اَنفُ ِ
ِی الَّذینَ ا َ َ
قُل یا ِعباد َ

بگو :ای بندگانم که بر خود زیاده روی روا داشته اید

الل
ال تَقنَطوا ِمن َرح َم ِة ّ ِ

از رحمت خداوند نومید نشوید؛

نوب جَمیعًا
الل یَغ ِف ُر الذُّ َ
إنَّ ّ َ
الرحی ُم
فور َّ
اِنَّه ه َُو الغَ ُ

زیرا خدا همه گناهان را می آمرزد
که او ،خود آمرزنده مهربان است.

 -6به نظر شما خداوند کدام گروه از بندگانش را بیشتر دوست دارد؟
خداوند همان طور که خود بسیارآمرزنده است ،بندگانش را نیز دعوت به بخشش خطاهای دیگران می کند .کسانی که
دیگران را به خاطر خطاهایشان می بخشند در واقع رنگ و بوی صفت الهی به خود می گیرند .با گذشت از خطاهای دیگران،
نه تنها خداوند خشنود می شود ،بلکه به سبب آن ،خداوند از گناهان ما نیز می گذرد و ما را می بخشد
 -7آیه زیر را با ترجمه حفظ کنید.
َو لیَعفوا
َو لیَصفَحوا

مؤمنان باید عفو و گذشت پیشه کنند
و از یکدیگر درگذرند.

اللُ لَکُم آیا دوست نمی دارید که خدا هم شما را بیامرزد؟
اَال ت ُِحبّونَ أَن یَغ ِف َر ّ
اللُ َ
فور َرحی ٌم
َو ّ
غ ٌ

خداوند بسیارآمرزنده و مهربان است.٭

 -8گذشت از خطاهای دیگران چه فایده ای برای انسان دارد؟
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عفو و گذشت از خطاهای دیگران ،نه تنها موجب خشنودی خداوند می شود و انسان را از رحمت بیشتر الهی بهر همند
م یکند ،بلکه انسان را در میان مردم نیز عزیز و سربلند می سازد
 -9آیا نعمت ها و پاداش های همۀ بهشتیان مانند یکدیگر است؟ چرا؟
نعمتهای بهشت به دست خود انسان ها به بهشت فرستاده می شود .آنها با اعمال صالحی که در دنیا انجام می دهند ،این
نعمتها را برای زندگی خود در بهشت ذخیره می کنند .خداوند مهربان هم تالش آنها را می بیند ،برای قدردانی از آنها
پاداششان را د هها و گاهی صدها برابر می کندوچنین هدایای ارزشمندی را در بهشت به آنان می بخشد .در حقیقت نعمتهای
بهشت ،نتیجه اعمال نیک انسا نها در دنیا و لطف و بخشش فراوان خداوند به آنها در آخرت است.
 -11به فرموده امام صادق (ع) خداوند درروز قیامت ازچه نعمتی سوال می کند؟
خداوند کریم تر و شأنش باالتر از آن است که طعامی به بنده اش بدهدو آن را برایش حالل و گوارا سازد ،آن گاه از آن
بازخواست نماید؛
بلکه منظور از نعیم در این آیه ،تنها نعمت محمد و آل محمداست که به شما ارزانی داشته است در روز قیامت دربارۀ
نعمت والیت ما اهل بیت از شما سؤال خواهد شد.
 -11فکر می کنید چه کسی می توانست شایست هترین فرد برای هدایت مردم پس از رسول خدا باشد؟
بهترین فرد برای این جایگاه ،کسی بود که از کودکی در آغوش پر محبت پیامبر خدا پرورش یافته بود ،همان کسی که
از هر کس دیگری به پیامبر نزدیک تر بود و از کودکی در اثر تربیت کامل پیامبراز علوم الهی برخوردار شده بود.
 -12حدیث ثقلین چیست ؟
اصحاب پیامبر اکرم  ،بارها و بارها از ایشان شنیده بودند که می فرمود:
ای مردم ،من از میان شما می روم و دو چیز گرانبها را در میان شما باقی می گذارم .تا وقتی به آن دو پناه ببرید گمراه
نخواهید شد؛ یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیتم .این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آن هنگام که در کنار چشمۀ
کوثر به من ملحق شوند ،پس خوب مراقب باشید که بعد از من با این دو چگونه رفتارمی کنید
اولین معلم قرار داد؟
 -13چرا خداوند پیامبر اكرم را ّ
اولین معلم قرآن قرار داد؛ زیرا ایشان بهتر از هر انسان دیگری می داند که هر آیه از قرآن
خداوند حکیم ،پیامبر اکرم را ّ
در چه زمانی و به چه علتی نازل شده است و مفهوم و تفسیر واقعی آن چیست.
 -14آیه ی زیر راباترجمه آن حفظ کنید.
س الَّذینَ َکفَ ُروا ِمن دی ِنکُم
الیَو َم یَئِ َ

امروز،کافران از نابودی دین شما مأیوس شده اند.

فَال تَخشَوهُم

پس از ایشان مترسید

َون
َو اخش ِ

و از مخالفت با من بترسید!

الیَو َم اَک َملتُ لَکُم دینَکُم

امروز ،دین شما را برایتان کامل کردم،

علَیکُم نِع َمتِی
َو اَت َممتُ َ

و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم،

ک ُم ا ِالسال َم دینًا
َو َرضیتُ لَ ُ

و اسالم را برای شما به عنوان آیین جاویدان برگزیدم.
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 -15شایسته ترین فرد برای رهبری و هدایت مردم پس ازپیامبر چه کسی بود؟
کسی که آگا هترین مردم به قرآن واحکام الهی باشد و تمام احکام الهی را از رسول خدا فرا گرفته باشد و این فرد کسی
جز امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب شخص دیگری نبود.
 -16پیامبر اكرم  ،در روز غدیر خم ،دربارۀ امیرالمؤمنین چه فرمود و ایشان را به چه مقامی منصوب كرد؟
در این هنگام پیامبر رحمت ،دست علی را باال می آورد و با صدایی بلند و رسا می فرماید:
ولی اوست .خداوندا ،هرکس
ولی و صاحب اختیار او بوده ام ،هم اکنون این علی سرپرست و
آگاه باشید ،هرکس که من
ّ
ّ
والیت علی راپذیرفت ،تو نیز او را تحت سرپرستی و والیت خویش قرار بده؛خدایا ،یاران علی را یاری کن و با دشمنان علی
دشمن باش
 -17چرا در روز غدیر خم كافران و منافقان از نابودی اسالم ناامید شدند؟
جانشینی حضرت علی در روز غدیر ،موجب ناامیدی کامل مشرکان و منافقان شد .آنها تصورمی کردند چون پیامبر خدا
پسری ندارد ،کسی بعد از او نمی تواند رهبری مردم را بر عهده بگیرد ،و با وفاتش دین اسالم نیز به فراموشی سپرده خواهد
شد .اما جانشینی امیرمؤمنان به جای پیامبر اکرم در غدیرخم ،تمام آرزوهای پوچ آنان را بر باد داد.
 -18اذان واقامه بیان گر چیست؟
اینها مهمترین عقاید همه مسلمانان جهان است که به عنوان شعار اسالم ،هر روز و هر شب ،دروقت نماز ،با صدای
بلند در آسمان شهرها و روستاهای کشورهای اسالمی طنین انداز می شود .به این ترتیب با گفتن اذان و اقامه ،ما بار دیگر
عقاید اساسی خود را تکرار و مرور می کنیم.
 – 19کدامیک ازعبارات زیر درست ویا نادرست است ؟
اگر کسی با پولی که از راه حرام به دست آورده لباسی بخرد ،نمی تواند با آن لباس نماز
بخواند.

صحیح

باطل

استفاده از زیورآالت طال مانند انگشتر یا گردنبند برای مردان حرام است ولی استفاده
کردن از این وسایل در هنگام نماز ،باعث باطل شدن نماز مردان نمی شود.

صحیح

باطل

نماز خواندن با لباسی که از پوست ،مو ،یا اجزای دیگر حیوانات حرام گوشت تهیه شده
باشد ،صحیح نیست

صحیح

باطل

بدنش نجس شده است ولی خودش نمی داند و نمازش را همین طور می خواند.

صحیح

باطل

با جوراب نجس و خشک نماز می خواند.

صحیح

باطل

پس از تماس با گربه ،مقداری از موهای گربه روی لباسش باقی مانده است.

صحیح

باطل

با پولی که رشوه گرفته است ،لباسی خریده و با آن نماز می خواند.

صحیح

باطل

 -21اگر كسی بعد از نماز بفهمد كه بدن یا لباسش نجس بوده است،
آیا واجب است نمازش را دوباره بخواند؟ توضیح دهید.
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خیر اگرنمازگزار قبل از نماز نداند که لباس یا بدنش نجس شده است و بعد از نماز بفهمد ،نمازش صحیح است
و فقط برای نمازهای بعدی باید آنها را پاک کند.
 -21پیامبر اعظم درباره اهمیت روزه چه می فرمایند؟
روزه سپری است در برابر مشکالت دنیا و پوششی است دربرابر عذاب آخرت.
 -22فواید روزه را نام ببرید.
 1تقویت صبر و تقوا
 2توجه به محرومان
 3حفظ سالمتی
 -23با توجه به این آیه ،مهمترین فایده روزه چیست؟
یا اَیُّهَا الَّذینَ آ َمنوا

ای کسانی که ایمان آورده اید،

صیا ُم
ب َ
علَی ُ
ک ُم ال ِ ّ
ُکتِ َ

روزه بر شما واجب شد،

علَی الَّذینَ ِمن قَب ِلکُم
ب َ
کَما ُکتِ َ
لَعَلَّکُم تَتَّقونَ .

تا پرهیزگار شوید.٭

همان گونه که بر کسانی که قبل از شما بودندنیز واجب شده بود؛
افزایش تقوی و پرهیزگاری

 -24چهار مورد از مبطالت روزه را نا م ببرید.
 1و  2خوردن و آشامیدن
 3فرو بردن سر به زیر آب:
 4فرو بردن غبار یا دود غلیظ به حلق
 -25اگر كسی در ماه مبارک رمضان فراموش كند كه روزه است ومبطالت روزه را انجام دهد ،روزه اش چه حکمی
دارد؟
اگر روزه دار فراموش کند که روزه است و یکی ازمبطالت روزه را انجام دهد ،روز هاش صحیح خواهد بود.
 -26آیا شنا كردن در آب روزه را باطل می كند؟ توضیح دهید.
روز ه دار نباید سرش را به طور کامل به زیر آب فرو ببرد و اگراین کار را برای یک لحظه هم انجام دهد،
روزه اش باطل می شود

فصل دوم
 -27آثار بد حجابی را نام ببرید.
 -1ناامنی و مورد آزار قرار گرفتن توسط مردان هوس باز
 -2کم ارزش شدن زن در جامعه
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 -3دورشدن ازخدا
 -28مهمترین وظایف هر مرد و زن در برابر نامحرمان چیست؟
 1حفظ حیا :اولین وظیفه هر مسلمان در برابر نامحرمان ،حفظ حیا در گفتار و رفتار است.
 2حفظ نگاه :دومین وظیفه هر مرد و زن مسلمان در برابر افراد نامحرم ،چشم پوشی ازنگاه به آنهاست.
 3حفظ پوشش مناسب :خداوند بزرگ به هیچ مرد و زنی اجازه نمی دهد با بی توجهی به اص ِل پوشش و به نمایش
گذاشتن بدن خود ،دیگران را به گناه بیندازد و فضای اخالقی جامعه راآلوده سازد.
 -29امام صادق ( ع) درباره بی توجهی به این قانون الهی (محرم ونامحرم چه می فرماید؟
نگاه کردن به نامحرم تیری از تیرهای زهرآگین شیطان است که تخم گناه را در دل انسان می کارد و همین برای به
گمراهی کشیدن صاحبش کافی است .چه بسیار نگاه های کوتاهی که حسرتی طوالنی در پی دارند.
ََ  -31مصرف گرایی جیست ؟
یکی از نمونه های اسراف ،مصر فگرایی است .مصر فگرایی یعنی میل دائمی به خرید بیشتر کاالها و اجناس!
 -31راه درمان مصرف گرایی جیست ؟

(  4مورد)

با توجه به نتایج ناپسند مصر ف زدگی و اسراف ،عاقالنه ترین راه این است که:
 1هرگز بیشتر از مقدار نیاز خرید نکنیم.
 2در هنگام خرید ،کاالی با کیفیت تر را انتخاب کنیم ،البته توجه داشته باشیم که قیمت یک کاال همیشه نشانگر
کیفیت آن نیست.
 3به شایعاتی که درباره گران شدن یک کاال در آینده می شنویم توجه نکنیم.
 4در انتخاب اجناس به تجربه خود و اطرافیان بیشتر از آگهی های تبلیغاتی اعتماد داشته باشیم.
 5تا وقتی وسیله ای سالم است ،آ نرا دورنیندازیم .معموالً تعمیر یک وسیله معیوب ،عاقالنه تر ازخرید وسیله جدید
است.
 6توجه داشته باشیم « ُمد »هایی که با زرق و برق فراوان خودشان را به جامعه تحمیل می کنند،
خیلی زود از بین می روند و جایشان را به ُمدهای دیگر می دهند .پس زندگی خود را براساس این الگوهای متزلزل
بنا نکنیم.
 7بدانیم که خرید اجناس گرانقیمت هرگز بر ارزش شخصیت نمی ا فزاید.
 8تا وقتی کاالی با کیفیت ایرانی در دسترس است ،به سراغ کاالهای خارجی نرویم.
مدگرایی عالوه بر آسیب های اقتصادی که بر جامعه وارد می کند ،پایه های فرهنگی جامعه را نیزسست می کند؛ چرا
که این الگوها در تعارض کامل با فرهنگ و تمدن کشورهای اسالمی قرار دارند وروشی که برای زندگی معرفی می کنند،
کامالً برخالف توصیه های ادیان الهی است.
-32

روش صحیح مصرف از نظر اسالم چیست؟
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اشربوا
کُلوا َو َ

بخورید و بیاشامید،

ُسرفوا
َو ال ت ِ

ولی اسراف نکنید،

سرفینَ
اِنَّه ال یُ ِح ُّ
ب ال ُم ِ

زیرا خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد.

 -33خداوند درباره کسانی که ارزش واقعی عمر خود را نمی دانند و فرصتهای زندگی را بی دلیل ا ز دست می دهند و با
دست خالی از این دنیا می روند ،می فرماید:
َحتّی اِذا جا َء ا َ َحدَ ُه ُم ال َموتُ
عون
قا َل َر ِّ
ب ِ
ارج ِ

هنگامی که مرگ یکی از آنها فرا م یرسد،
می گوید پروردگارا؛ مرا به دنیا برگردان

لَ َعلّی اَع َم ُل صا ِل ًحا فیما ت َ َرکتُ
ک َّال اِنَّها َک ِل َمةٌ ه َُو قا ِئلُها …
بازگردد ،کارش همچون گذشته است

شاید ،کارهاى شایست هاى را که ترک کرده بودم به جاى آورم.
هرگز؛ چنین بازگشتی در کار نیست! این سخنی است که او به زبان می گوید و اگر

 -34حضرت علی (ع ) درمورد فرصت ها جه می فرمایند؟
فرصتها مانند ابرها می گذرند ،پس فرصتهای خوب را غنیمت شمرید.
 -35برخی عوامل هدردادن عمررا نام ببرید.
 1بی حالی و تنبلی
 2امروز و فردا کردن
 3در نظر نگرفتن اولویت ها
 4معاشرت با افراد بی نظم
-36

پیامبر اعظم درباره ی اهمیت تفکّر در دین اسالم که آن را از بسیاری

عباد تهای دیگر باالتر دانسته اند چه می فرمایند؟
ساعتی تفکر در نشانه های خداوند از ساعتهای طوالنی عبادت کردن بدون تفکر برتر است.
 -37خداوند حکیم چه كسانی را از چهارپایان نیز گمراه تر معرفی می كند؟ چرا؟
متأسفانه در میان انسان ها کسانی هستند که توانایی اندیشیدن دارند ،ولی از این نعمت خداوند استفاده نمی کنند.
چشم دارند ،ولی از آنچه می بینند عبرت نمی گیرند ،گوش دارند ،ولی برای شنیدن دستورات خداوند از آن استفاده نمی
کنند.
خداوند این گروه از انسا نها را که دل هایشان کر و الل است ،از چهارپایان هم گمرا ه تر دانسته و آنها را بدترین
موجودات معرفی می کند.
 -38امیرالمؤمنین درباره ی اهمیت تفکّر چه می فرمایند؟
تفکر انسان را به سوی نیکی و عمل به آن فرا می خواند.
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 -39حضرت علی (ع ) درباره ی سخن گفتن چه می فرمایند؟
هنگامی که سخن می گویید شناخته می شوید؛ زیرا انسان زیر زبان خود پنهان است.
 -41برخی از گناهان زبان راکه می توانند تأثیرات خطرناکی بر سعادت انسان داشته باشندرا نام ببرید.
 1دروغ گفتن:
 2غیبت کردن
 3ناسزاگویی
 -41امام حسن عسکری (ع ) درباره دروغ چه می فرمایند؟
زشتی ها همگی در خانه ای جمع شده اند که کلید آن دروغ است.
 -42ترجمه آیه ی زیر چیست ؟
یا اَیُّهَا الَّذینَ آ َمنوا ...

ای کسانی که ایمان آوردید...

و ال یَغتَب بَع ُ
ضکُم بَعضًا

و بعضى از شما غیبت بعضى دیگر را نکند

ب اَ َحدُکُم اَ ْن یَأ ُک َل لَح َم اَخی ِه َمیت ًا
اَیُ ِح ُّ

آیا کسى از شما دوست دارد که گوشت برادرمرد ه اش را بخورد؟

فَک َِرهت ُموهُ

همه شما از این امر کراهت دارید

َواتَّقُوا ّ
اللَ

و از خدا پروا کنید،

واب َرحی ٌم
الل تَ ٌ
اِنَّ ّ َ

که خدا توبه پذیر مهربان است

 -43چرا غیبت کردن یکی از بزرگ ترین گناهان نزد خداوند است ؟
وقتی افراد درباره همدیگر غیبت می کنند ،کینه و ناراحتی نسبت به یکدیگر را در دل خودمی پرورانند و دیگر نمی
توانند مانند گذشته با هم دوست و متحد باشند .کسانی که به غیبت گوش می دهند نیز دیگر نمی توانند مانند گذشته به
فردی که درباره اش بدگویی شده اطمینان داشته باشند
همچنین غیبت نوعی تبلیغ و اشاعه کارهای ناپسند است که در این دنیا دین انسان را نابودمی کند.
 -44پیامبر اکرم (ص) درباره ی زشتی فحّاشی چه می فرمایند؟
خداوند بهشت را بر هر فحش دهندۀ بدزبان که برایش مهم نیست چه ی گوید و دیگران دربارۀ او چه می گویند حرام
کرده است.
 -45دو مورد از عواقب دروغ گفتن را بیان كنید.
دروغ گفتن موجب نابودی ایمان می شود و انسان را ازهدایت الهی محروم م یسازد .همچنین دروغ ،حافظه انسان را
ضعیف می کند و به قول مشهور ،دروغگو کم حافظه است .از سوی دیگر عادت به دروغ گفتن ،موجب فقر و تنگدستی
انسان نیز می شود؛ چرا که برکت از زندگی انسان می گریزد.
 -46رواج غیبت در جامعه چه آثار شومی بر روابط مردم با یکدیگرخواهد گذاشت؟
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وقتی افراد درباره همدیگر غیبت می کنند ،کینه و ناراحتی نسبت به یکدیگر را در دل خودمی پرورانند و دیگر
نمی توانند مانند گذشته با هم دوست و متحد باشند .کسانی که به غیبت گوش می دهند نیز دیگر نمی توانند مانند گذشته
به فردی که درباره اش بدگویی شده اطمینان داشته باشند.
 -47به نظر شما راه درمان بیماری فحّاشی چیست؟
علمای اخالق برای ترک این عادت ناپسند که موجب آلودگی روح انسان و دوری او از سعادت می شود ،راهکارهایی
ارائه کرد هاند که در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم:
دوری از کسانی که فحش می دهند و عادت به این کار دارند.
اندیشیدن به اینکه چه کار زشت و ناپسندی انجام می دهند.
توجه داشتن به اینکه با فحش دادن چه برکاتی از زندگی آنان حذف می شود و در نهایت نیزرستگار نمی شوند.
کار و تالش برای ب ینیاز شدن از دیگران ،نه تنها ناپسند نیست؛ بلکه جزء عباد تهای بزرگ قرار دارد.
 -48رسول خدا در باره کار و تالش چه می فرمایند؟
عبادت ده جزء دارد که نُه جزء آن ،کار و کسب حالل است.
 -49كار كردن چه فوایدی برای فرد و جامعه دارد؟ سه مورد را بیان كنید.
کار کردن ،توانایی برای انفاق ،سخاوتمندی و مشارکت در کارهای خیر است .شما هیچ انسان عاقلی را نخواهید
یافت که دوست داشته باشد از پاداش بزرگ خداوند به سخاوتمندان،
محروم شود .کسی که خودش نیازمند کمک دیگران باشد ،آیا می تواند به دیگران انفاق کند؟ آیا کسی که خودش
درآمدی ندارد ،می تواند اموالش را سخاوتمندانه در کارهای خیر خرج کند؟
یکی دیگر از ثمرات کار ،برطرف ساختن مشکالت اجتماعی است.کار و اشتغال مناسب می تواند از بسیاری از جرائم
و تخلفات اجتماعی مانند مزاحمتهای خیابانی و تکدّ ی گری جلوگیری کند.
 -51كسب و كار حرام چه آثار بدی بر زندگی انسان دارد؟
 -1مستجاب نشدن دعاها.
 - 2امام رضا  :مالی كه از راه حرام به دست آید ،زیاد نخواهد شد و اگر هم زیاد شود بركتی نخواهد داشت.
 -3امیرالمؤمنین  :كسی كه اموالش را از راه نادرست به دست آورد،در جای نادرست هم آن را از دست م یدهد.
 -51دعا كردن چه فاید ه هایی دارد؟ به دو مورد اشاره كنید.
 -1ما با دعا کردن مورد توجه خداوند قرار می گیریم و عالوه بر بهر ه مندی از پاداش در روز قیامت،در همین
دنیا نیز شایستگی دریافت نعمتهای بیشتر خدا را به دست می آوریم.
 -2فایده دیگر دعاکردن ،آرامش روحی است .احساس اضطراب و ناامیدی ،وقتی به سراغ انسان می آید که خود
را در برابر سختی ها ببیند و کسی را نیابد تا مشکالتش را با او در میان بگذارد و از اویاری بطلبد.

8

 -3کسی که دعا می کند و در کنار تالشش ،تمامی نیازهای خود را از خداوند می خواهد ،در واقع به خداوند ایمان
دارد و می داند که فقط او می تواند مشکالتش را حل کند؛ در این صورت او به پروردگارمهربان اعتماد و تکیه
کرده است و چه تکیه گاهی قوی تر و مطمئن تر از خداوند قادر و مهربان؟ کسی که به آفریدگار تکیه می کند و او
را یاریگر تمام مشکالتش می بیند ،هیچ اضطراب و غمی در زندگی نخواهد داشت و همواره در آرامش زندگی
خواهد کرد.
 -52چهار مورد از آداب دعا را بیان كنید.
اگر کسی می خواهد دعایش مستجاب شود ،درآمدش را پاک گرداند واز زیر بار حقوق مردم بیرون برود .دعاى
ق یکى از بندگان خدا به گردنش باشد ،به درگاه خداوند باال نمى رود.
بنده اى که در شکمش حرام باشد،یا ح ّ
هرگاه درخواستی از خداوند سبحان داشتی ،دعایت را با صلوات بر پیامبرآغاز کن؛ زیرا خداوند ،کریم تر از آن است
که کسی از او دو درخواست کند و او یکی را بپذیرد ،و دیگری را نپذیرد.
در چهار وقت فرصت را برای دعا کردن غنیمت شمارید؛ هنگام قرائت قرآن ،و قت اذان ،هنگام باریدن باران و
هنگام روبه رو شدن سپاه ایمان ولشکر کفر.
 - 53چهار مورد از وظایف یک مسلمان را نسبت به برادران دینی اش بیان كنید.
یکی از اصحاب امام صادق از ایشان پرسید :حقّ مسلمان بر مسلمان دیگر چیست؟
امام فرمود:
آن که هرچه برای خودت دوست داری برای او نیز دوست بداری و هرچه برای خودت نمی پسندی برای او نیز
نپسندی،
آن که به دنبال خوشنودی اش باشی و او را خشمگین نکنی،
آن که هرگاه نیاز شد با جان و مال و زبان و دستت او رایاری کنی،
ان که آیینه و راهنمای او باشی
آنکه سیر نباشی ،درحال یکه او گرسنه است و سیراب نباشی ،درحالی که او تشنه است و از لباس های
گوناگون بهره مند نباشی ،درحالی که او لباسی ندارد،
آن که اگر مریض شد به عیادتش بروی
این که اگر دانستی که نیازی دارد ،پیش از آنکه به توبگوید خودت برای رفع نیازش اقدام کنی.
 - 54مهم ترین روش دشمنان اسالم برای از بین بردن اتحاد مسلمانان را توضیح دهید.
قدر تهای استعمارگر می دانند اگر مسلمانان با یکدیگر متحد شوند ،آنها دیگر نخواهند توانست به راحتی
ثروت های مسلمانان را غارت کنند؛ به همین دلیل تمام تالش خود را به کار می برند تا نگذارند این اتحاد صورت
پذیرد.
یکی از برنامه های اصلی این قدرت ها ایجاد تفرقه در بین ملتهای مسلمان و جنگ افروزی دراستکبارگران با
استفاده از قدرت تبلیغاتی و رسانه های پُرشماری که در اختیار دارند ،به صورت پیوسته اختالفات میان اقوام و مذاهب
مختلف مسلمان را بزر گنمایی می کنند .آنان تالش می کنند این اختالفات را به مسئل ٔه اصلی مسلمانان تبدیل کنند؛
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 -55كسی كه دوست دارد به بهشت الهی راه یابد ،باید حقوق چه كسانی را رعایت كند؟

 3سه نمونه از حقوقی را كه هم كالسی ها بر شما دارند ،بیان كنید.

 4سه نمونه از حقوقی را كه افراد خانواده پدر ،مادر ،برادر ،خواهر و… بر شما دارند ،بیان كنید.

10

