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ها به او شاه  ایرانی است. ( بوده)عحسن  ، مردی دانشمند و باایمان و از نوادگان امامحضرت عبدالعظیم حسنی

 زیارتگاه مؤمنان است. او در شهر ری و مرقد گویند عبدالعظیم می

 .حضرت امام هادی )ع( بوده است و و یاران حضرت امام جواد عبدالعظیم از شاگردان

 

 

 :الم( رسیدم و عرض كردمالسّوزی خدمت حضرت امام هادی )علیه ر 

بیاورم تا ببینم آیا پسندیده  زبانخواهم اعتقادات دینی خود را در برابر شما به  ای فرزند رسول خدا، من می 

 .و یا باید آن را اصالح كنم .است

بنده و  (كه حضرت محمّد )ص معتقدممن اعتقاد دارم كه خدای بزرگ، یكی است و مثل و مانندی ندارد. »گفتم: 

 .دین است ی خدا و آخرین پیامبر اوست و دین آن حضرت، یعنی اسالم، آخرین فرستاده

( و پس از ان، حضرت امام حسن )عست و بعد از ایش( جانشین پیامبر خداعامیرمؤمنان علی )من اعتقاد دارم 

 (ندان امام حسین )عنام فرز ( و فرزندان او، امامان و راهنمایان مردم هستند؛ سپسامام حسین )ع ایشان، حضرت

شما  ( پدر گرامیپس از امام رضا )ع :یكی بردم و گفتم را یكی)ع ( و...   صادق یعنی امام سجاد، امام باقر، امام

 «.امام و سرور ما مسلمانان هستند و بعد از این بزرگواران، شما پیشوای ما هستید(امام محمدتقی )ع

 

 :الم( به من فرمودالسّدر این هنگام امام هادی )علیه 

را پر از عدل و داد خواهد كه با قیام خود زمین  است و پس از او، مهدی است؛امامی و بعد از من، حسن، پسر من 

 .كرد

  : گویم ( و فرزند آن حضرت نیزایمان دارم و میرت امام حسن عسكری )عمن به امامت حض :من نیز گفتم 

 .دشمنی با اوست ها دوستی این بزرگواران، دوستی با خداست و نافرمانی آن

http://parsskin.com/
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 :و ادامه دادم

واجبات دینی دهیم و  ادامه می خودشویم و به زندگی جاوید ی ما دوباره زنده می قیامت همه اعتقاد دارم كه روز

 .نماز است و زكات و روزه وحج و جهاد و امربه معروف و نهی از منكر ،بعد از والیت

 :آنگاه حضرت هادی )علیه ّ السالم( به من فرمود

 ــ به خدا سوگند، دین خدا این است. بر همین اعتقاد ثابت بمان

 

 آرامگاه ایشان در چه شهری است؟ از فرزندان كدام امام می باشد ؟حضرت  -1

 از شاگردان كدام امام بودند؟ حضرت عبدالعظیم حسنی -2

 شتند ؟ در مورد روزقیامت چه اعتقادی دا حضرت عبدالعظیم حسنی -3

 .)دشمنی با اوست ها دوستی این بزرگواران، دوستی با خداست و نافرمانی آناین سخن از كیست؟ ) -4

 واجبات دین را بنویس؟ -5
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 .گرفت شد، از بزرگ و كوچک، در سالم كردن بر آنها پیشی می رو می روبههركس با 

 و  نشست خندید. در كنار مردم می همیشه لبخند بر لب داشت؛ اما با صدای بلند نمی

 :فرمود برای خود جای مخصوصی نداشت. خوشرو و خوش اخالق بود و می

 «.دوست نداردخداوند كسی را كه با ترشرویی با دیگران دیدار كند، »

 

 .گفتند نوبت سخن می همه به داد تا سخنش پایان یابد. نزد ایشان گفت، به سخنانش گوش می هركه با او سخن می

 .رفت استقبالش می خاست و چند قدمی به آمد، به احترام او از جا برمی هرگاه مهمانی برای وی می

 

 .كرد ارتباط با دیگران رعایت میهای از آدابی بود كه پیامبر در ه نچه خواندیم، گوشآ

 

 آداب معاشرت

 .معاشرت می گویند به رفتارهایی كه ما هنگام روبروشدن با دیگران و برای رعایت ادب در برابر رفتار آن ها انجام می دهیم ، آداب

 .آداب معاشرت نشان دهنده ی احترامی است كه ما به دیگران می گذاریم

 .آداب معاشرت هم درباره گفتار پسندیده و هم درباره رفتار پسندیده استدستورات قرآن كریم درباره 

 

 فایده رعایت آداب معاشرت

 .مهربانی و صمیمیت بین یكدیگر افزایش پیدا می كند

 آداب معاشرت را بنویس.چند مورد از فواید !دانش آموز خوبم 

 
………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
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 .سوره حجرات درباره آداب معاشرت می باشد12تا 10آیات 

 رفتار مورد نظر رامشخص كنید.  × با عالمت با توجه به معنی آیات .در جدول زیر به برخی از آیات این سوره اشاره شده است

 رفتار

 پسندنا

 رفتار

 پسندیده
 نوع رفتار

 آیه معنی

 فاصلحوا بین اخویكم .پس میان برادرانتان آشتی دهید آشتی دادن  

 ال یسخر قوم من قوم .گروهی از شما گروه دیگری را مسخره نكند مسخره كردن  

 و ال تلمزوا انفسكم .جویی نكنیدو از یكدیگر عیب  عیب جویی كردن  

 و ال تنابروا بااللقاب .و به یكدیگر لقب های زشت ندهید دادن لقب های زشت  

 اجتنبوا كثیرا من الظن ) ظنءسو )از بسیاری گمان های بد بپرهیزید  سو ظن  

  
تجسس و فضولی 

 كردن
 و ال تجسسوا ( و تجسس نكنید ) تجسس در زندگی مردم نكنید

 و ال یغتب بعضكم بعضا و بعضی از شما غیبت بعضی دیگر رانكند غیبت كردن   

 

 غیبت کردن و خوردن گوشت برادر مرده

 ؟ آیا كسی از شما دوست دارد گوشت برادر مرده اش را بخورد: سوره حجرات می فرماید  12خداوند در آیه 

 .شمارد تشبیه كرده است و این كار را بسیار ناپسند میخداوند در این آیه غیبت كردن را به خوردن گوشت برادر مرده 

 

 انجام داده اید ؟ چه رفتاری در مقابل آنشما  غیبت كرده است؟ شما آیا كسی تاكنون از دیگران نزد !دانش آموز خوبم
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  درس  پرسش های

 بخشی از آدابی كه پیامبر )ص( در ارتباط خود با دیگران رعایت می كرد چیست؟  -1

 آداب معاشرت چیست؟ -2

 رعایت آداب معاشرت نشانه ی چیست ؟ -3

 در قرآن درباره آداب معاشرت چه سفارشی شده است؟ -4

 انجام دادن آداب معاشرت می تواند باعث چه چیز هایی بشود؟ -5

 چند نمونه از آداب معاشرت كه در دین ما وجود دارد را بنویسید؟ -6

 چگونه باید عمل كنیم؟در هنگام صحبت با دیگران   -7

 حضرت محمد )ص( در مورد قطع كردن سخن دیگران چه فرموده است؟  -۸

 چرا در جمع نباید در گوشی صحبت كرد؟ 9-

 خداوند در قرآن درباره صحبت در گوشی چه فرموده است؟ 10-

 پیامبر درباره احترام به بزرگترها چه فرموده است؟ -11

 برای احترام به بزرگترها باید رعایت كرد بنویسید؟چند نمونه از مواردی كه  -12
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 برای حفظ سالمتی باید چه کاری انجام دهیم ؟

 لموقع و كام و خواب مناسب هم داشته باشیم . یعنی صبحانه ، ناهار و شام را بهبرای حفظ سالمتی باید در كنار ورزش ، تغذیه 

 .بخوریم و شب هنگام زود بخوابیم

 در كنار خود داشته باشیم.باید ورزش ، تغذیه و خواب را، مانند سه دوست خوب همیشه 

 تیراندازی و كشتی ،بودند از سواركاری، شنان عبارت ورزش های رایج آن زما.به ورزش كردن سفارش زیاد كردندپیشوایان دینی 

بیماری های  بی توجهی به ورزش ، تغذیه و خواب مناسب باعث می شود بدن ما ضعیف و ناتوان شده و توان مقاومت در برابر

 .مختلف را از دست بدهد

 

 توصیه پیشوایان دینی درباره حفظ سالمتی

 تندرستی و سالمت بدنتان تالش كنیددر تمام عمر برای  »: می فرمایند )ع(امام حسین.» 

 خدایا به من سالمتی و توانایی جسمی بده : »می فرمایند )ع(امام سجاد .» 

 قو علی خدمتک جوارحی : خدایا به اعضای بدنم برای خدمت در راه خودت »  :كمیل می فرمایند دعای در )ع(علی امام

 .«توانایی بده

 كه ارزش آن ها نزد مردم ناشناخته است : سالمتی و امنیت دو نعمت است »: رسوال اكرم می فرمایند .» 

 

 دلیل توجه کردن دین اسالم و پیشوایان دینی به سالمت و تندرستی

 . كند تواند در جهاد با دشمنان خدا یا كارهای خیری كه به توانمندی نیاز دارند شركت سی كه بیمار و ناتوان می شود نمیك

 ی ما عالقه و انگیزه كه هر اندازه سالمت و تندرستی مان بیشتر باشد ، نشاط بیشتری خواهیم داشت واز سوی دیگر ما می دانیم 

  .برای انجام دادن كارهای مختلف بیشتر می شود

 ! دانش آموز خوبم

 دارید؟به چه ورزش هایی عالقه                                          هایی انجام می دهید ؟  شما چه ورزش   
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 شکرانه ی سالمتی

 سپس آن ها را در دوجمله بكار ببرید. چهار كلمه را انتخاب كنید كه به حفظ سالمتی و تندرستی مربوط باشد

 

 

 

 

 

 بنویس.از شاعران كشورمان  ،سه بیت شعر درمورد سالمتی

 

 

 

 

 

 ی درسش هاپرس

 دین اسالم به چه ورزش هایی سفارش كرده است ؟ -1 

 برای حفظ سالمتی خود چه كارهایی را باید انجام دهیم؟  -2

 بی توجهی به حفظ سالمتی ما را به چه مشكالتی دچار خواهد كرد؟ -3

 در دین ما چه چیز هایی نكوهش شده است ؟ -4

 حضرت محمد )ص( در مورد توانمندی مؤمنان چه فر موده اند ؟ -5

 آوریم ؟چگونه می توانیم شكرانه ی سالمتی را به جا  -6

 حضرت علی )ع( برای سالمتی خود از خداوند چه می خواست ؟ -7

 ورزش كردن به جز حفظ سالمتی و تندرستی چه فایده هایی برای ما دارد؟ -۸

 : پیامبر )ص( فرموده اند -9

  « .................و  ..................دو نعمت است كه ارزش آن ها در نزد مردم ناشناخته است :  »



۸ 

 

 

 

 احکام نماز در مسافرت

 .درمسافرت در صورت وجود شرایط خاص نمازشكسته می شوددین اسالم برای نماز مسافر دستورات ویژه ای تعیین كرده است . 

 .یعنی باید نمازهای چهار ركعتی ظهر ، عصر و عشار را دو ركعتی بخوانیم

 
  نماز مسافر

  

 

 

 

 احکام روزه در مسافرت

 .روزه ی مسافر هم مانند نماز ، دارای احكام و دستورات خاصی است

 

 ی مسافر روزه

 

 

 

 

 

 

 

 

 خوانده می شود كیلومتر : كامل5/22كمتر از 
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  :نکته

 به تعداد ها را به جای آورد یعنیان قضای آنضاید بعد از ماه رممسافرت نتوانست چند روز روزه بگیرد باگركسی به خاطر  

 .قضای روزه یعنی انسان به تعداد روزهایی كه روزه نگرفته روزه بگیرد ، روزه بگیردكه روزه نگرفته استروزهایی 

 :نکته 

 كمتر در هر شرایطی حتی در اقامت )ع(در مسجد الحرام ، مسجد النبی ، مسجد كوفه و كنار ضریح امام حسینمسافر می تواند 

 .روز نمازش را كامل بخواند ده از

 

 

 پرسش ها را با توجه به مطالب باال بنویس.پاسخ !  دانش آموز خوبم

 صحیح است؟ آوادر شیراز ساكن هستند. در كدامیک از موارد زیر، روزه ی آوا خانواده 

  كیلومتری شیراز می رود.  15صبح یک روز جمعه برای دیدار خویشاوندان به همراه خانواده خود به روستایی در 

 

  .با خانواده ی خود در اوّلین روز ماه رمضان، بعد از خواندن نماز ظهر و عصر به سمت قم حركت می كنند 

 

  روز در آنجا بمانند.  12صبح روز بعد به قم می رسند و تصمیم می گیرند 

 

  .در پایان سفر، شب هنگام از قم حركت می كنند و ساعت دو بعد از ظهر به شیراز می رسند 

 

 پرسش های درس

 نماز در مسافرت چگونه است؟  -1

 نماز مسافر چگونه است و به آن چه می گویند؟  -2

 چه مواقعی می توانیم نماز شكسته بخوانیم؟ -3

 كدام مسافر می تواند روزه بگیرد و كدام مسافر نمی تواند؟  -4 

 



10 

 

 

 حكم روزه برای مسافری كه پیش از ظهر یا بعد از ظهر سفر خود را آغاز كند چیست؟  -5

 اگر مسافر بعد از ظهر به محل سكونتش برسد روزه او چگونه خواهد بود؟  -6

 حكم كسی كه به خاطر مسافرت نتوانسته است روزه بگیرد چیست؟  -7

عاطفه به همراه خانواده اش برای زیارت مرقد مطهر امام علی )ع( به نجف رفته اند و قصد دارند سه روز در آنجا بمانند. آنها  -۸

 كدام یک از این نمازها را باید كامل بخوانند و كدام را شكسته؟ 

 ه صحیح یا باطل را در جای خالی بنویسید.یكی از دو كلم -9

 سفر در ماه رمضان:

رفتن به سفر : پیش از ظهر از شهرش حركت كند، روزه اش باطل است و بعد از ظهر از شهرش حركت كند، روزه اش صحیح 

 است.

 زه آن روز باطل است.بازگشت از سفر: پیش از ظهر به شهرش برسد، روزه آن روز صحیح است و بعد از ظهر به شهرش برسد، رو

 اگر نماز مسافر در شهری كامل باشد، روزه اش در آنجا صحیح است.

 خانواده سعید درتهران ساكن هستند. در موارد زیر، نماز سعید شكسته است یا كامل؟ -10

   بمانند.آنها همراه پدر و مادر خود برای زیارت امام رضا )ع( به مشهد رفته اند و می خواهند هفت روز در آنجا  

 با خانواده خود، پنج كیلومتر از شهر برای تفریح خارج شده است. 

 برای دیدن مادربزرگ به اصفهان رفته اند و قصد دارند دو هفته آنجا بمانند. 

 در سفر مكان هایی هست كه می توانیم نماز را كامل بخوانیم؛ حتّی اگر كمتر از ده روز آنجا بمانیم. آن مكان ها كدام است؟  -11

 


