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هدف کلی
آشنایی با برخی از ویژگی های قیام امام زمان

اهداف جزئی: 
ــ توصیف برخی از ویژگی های دوران ظهور

ــ آشنایی با برخی از مسائل مهم در خصوص ظهور حضرت مهدی)عج( 
ــ تبیین برداشت درست از انتظار 

ــ تبیین ویژگی های منتظر واقعی

ضرورت    درس
دانش آموزان در خصوص موضوع مهدویت سؤاالت زیادی دارند. خصوصاً آنکه به دلیل اثرگذاری 
بسیار اعتقاد به منجی در فرهنگ شیعی، این موضوع مورد هجمه فراوان دشمنان قرار گرفته است تا این 
عقیده اثرگذار و امید بخش به عقیده ای سست و تاریک تبدیل شود. از همین رو الزم است تا با بیان حقیقت 
این عقیده، زیبایی و محکم بودن مبانی آن برای دانش آموز مشخص گردد و چهره واقعی آن از البه الی غبار 

شبهات بیرون آورده شود.

محورهای اصلی درس
1ــ توصیفی کوتاه از اوضاع جهان پس از تشکیل حکومت جهانی حضرت مهدی)عج(

�نۀان د �پ �ی ور�ش �ن
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2ــ ریشه داشتن اعتقاد به ظهور منجی در تمامی ادیان گذشته
3ــ نکاتی در خصوص طول عمر آن حضرت

4ــ مشخص نبودن زمان ظهور حضرت مهدی)عج( و کذب بودن ادعاهای مطرح شده در این باره
5ــ امام زمان برای برقراری عدل و مهربانی قیام می کند نه خونریزی و کشتار

6ــ عمل به واجبات، پرهیز از گناهان و توجه به حل مشکالت مردم از ویژگی های مهم یاران امام زمان است.
7ــ ترسیم چهره منتظران واقعی در دوران غیبت

این درس به این پرسش ها پاسخ می دهد:
١ــ جهان پس از ظهور حضرت مهدی )عج( چگونه خواهد بود؟

٢ــ آیا صرفا ما شیعیان به ظهور منجی اعتقاد داریم؟
٣ــ چگونه ممکن است یک انسان، حدود ١٢ قرن عمر کرده باشد؟

٤ــ آیا زمان قیام آن حضرت مشخص است؟
٥  ــ آیا امام زمان به وقت ظهور، جوی خون راه می اندازد و بیشتر اهل زمین را می کشد؟

٦  ــ حکومت آن حضرت چه مدت طول می کشد؟
٧ــ وظایف ما در دوران غیبت چیست؟

روش تدریس
1ــ قبل از شروع درس می توان از روش زیر استفاده کرد:

 قبل از اینکه متن درس را بخوانیم، برای هر سؤال درس )5 سؤال مطرح شده در متن درس(، 
جدول های شبیه جدول صفحه بعد، به تعداد گروه ها طراحی کرده و در اختیار گروه ها قرار می دهیم؛ یا 
اینکه روی تابلو کشیده و از گروه ها می خواهیم که هر جدول را در برگه ای جداگانه برای خود رسم 
کنند. سپس از گروه ها می خواهیم در زمان تعیین شده به سؤاالت جدول پاسخ دهند. بعد از اتمام وقت 
از نماینده هر گروه می خواهیم پاسخ های اعضا را در مورد سؤال بیان کند و ما آنها را تأیید و یا تصحیح 
می کنیم و توضیحات الزم را می دهیم. به همین ترتیب سؤاالت مربوط به درس توسط دانش آموز و معلم 
پاسخ داده می شود. پس از پایان این کار به سراغ کتاب می رویم و متن کتاب را با کمک دانش آموزان 
می خوانیم. این روش کمک می کند تا دانش آموز با توجه به پاسخ هایی که خود به سؤاالت داده است، 
نسبت به پاسخ کتاب به سؤاالت، حساس و دقیق شود تا میزان انطباق پاسخ های خود با کتاب را بسنجد.



78

سؤال 1: حضرت مهدی ) ع ( چگونه نزدیک به 12 قرن عمر کرده است؟

  پاسخ عضو شماره ١

پاسخ عضو شماره ٢

پاسخ عضو شماره ٣

پاسخ عضو شماره ٤

پاسخ عضو شماره ٥ 

سؤال 2: حضرت مهدی ) ع ( چه زمانی قیام می کنند؟ 

  پاسخ عضو شماره ١

پاسخ عضو شماره ٢

پاسخ عضو شماره ٣

پاسخ عضو شماره ٤

پاسخ عضو شماره ٥ 

از آغاز درس، از دانش آموزان می خواهیم مهم ترین سؤال های خود  2ــ در روش دیگر قبل 
یادداشت می کنیم.  بر روی تخته  این سؤاالت را  از  تعدادی  امام زمان)عج( را مطرح کنند و  دربارٔه 
)خواهید دید که اکثر سؤاالت دانش آموزان همین سؤاالتی است که درس به آنها پاسخ داده است.( 
سپس از دانش آموزان می خواهیم درباره پاسخ این سؤاالت به بحث و گفت  وگو بپردازند. این روش 

ذهن دانش آموز را برای یادگیری و فهم بهتر مطالب درس آماده می کند.
3ــ می توان از گروهی از دانش آموزان خواست تا شعر یا سرودی را تمرین کنند و در کالس 
ارائه دهند. همچنین می توان از سرودها و اشعاری که در نرم افزار بر فراز آسمان در خصوص امام زمان 

آمده است، برای پخش در کالس استفاده کرد.
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به آمادگی ذهنی دانش آموز برای ورود به درس کمک کند. از  نیز می تواند  4ــ عنوان درس 
کار  به  کسی  چه  مورد  در  تعبیر  این  چیست؟  ابر  پشت  خورشید  از  منظور  که  بپرسیم  دانش آموزان 

می رود؟ چرا امام زمان )علیه السالم( خودشان را به خورشید پشت ابر تعبیر کرده اند؟
دانش آموزان نکات زیبایی در خصوص این تشبیه بیان خواهند کرد. ما نیز می توانیم به کمک 

آنها آمده و برخی از وجوه این تشبیه را بیان کنیم:
الف( پشت ابر ماندن خورشید موقتی است و پس از مدتی خورشید نمایان می شود، امام نیز پس 

از مدتی غیبت ظهور خواهند کرد.
ب( خورشید در حالت پشت ابر نیز زمین را از تاریکی مطلق حفظ می کند و از سرد شدن آن 
جلوگیری می کند و بخشی از فواید خود را به موجودات می رساند؛ امام نیز در دوران غیبت زمین را 

از نابودی معنوی حفظ می کند، افراد مستعد را یاری می رساند و...
ج( ابر، خورشید را از دید کسانی که در زمین هستند می پوشاند نه کسانی که برفراز ابر حرکت 
می کنند؛ غیبت نیز خاص کسانی است که به دنیا و آنچه در آن است دل بسته اند اما کسانی که در آسمان 

معنویت سیر می کنند امکان بهره مندی از حضور ایشان را دارند.
5ــ در بخش »منتظران حقیقی« می توان به دانش آموزان گفت که بچه ها! دوست دارید در این 
سن دانشجو شوید؟ یک دانشگاهی از بین شماها دانشجو می پذیرد! چه کسی می خواهد دانشجوی 

این دانشگاه شود:
٭اطالعیه مهم٭

برگزاری آزمون دانشگاه انتظار فرج
دانشگاه انتظار فرج، بعداز1400سال همچنان دانشجومی پذیرد.

برای تکمیل ظرفیت در تمام  ابراز تأسف این دانشگاه هنوز 313 فارغ التحصیل نداشته و  با 
مدت شبانه روز، از عالقه مندان آزمون به عمل می آورد:

مدارک الزم برای ثبت نام:
1ــ نماز اول وقت

2ــ عشق به اهل بیت )ع(
3ــ راستگویی

4ــ برگه تسویه حساب حق الناس
5ــ انجام واجبات و ترک محرمات
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6ــ کمک به مستمندان
7ــ رعایت حیا و عفاف

8 ــ ……
9ــ ……

»با آرزوی موفقیت تان در این آزمون بزرگ«

تحلیل اجزای درس
از  اوضاع جهان پس  از  توصیفی  به صورت مختصر  تا  این قسمت سعی شده  در  ورودیه: 
به  حکومت رسیدن حضرت مهدی علیه السالم بیان و وضعیت جهان در عرصه های فرهنگی، اخالقی، 

علمی، اقتصادی، سیاسی و محیط زیست در دوران پس از ظهور توصیف شود:
علمی: علم و دانش چنان شکوفا شده که تمام …

اقتصادی: مردم به دنبال فرد مستمندی می گردند تا صدقه ای به او بدهند……
اخالق: حرص و طمع و ثروت اندوزی از میان جامعه رخت بربسته است.

سیاسی: خبری از حکومت های ظالمانه و زورگو نیست. 
فرهنگی: دادگاه ها و زندان ها دیگر شلوغ نیست.

تا  می کنند  دانسته های خود سعی  به  توجه  با  دانش آموزان  این قسمت  در  فعالیت کالسی:   
توصیفی از زمان ظهور در عرصه های مختلف داشته باشند. مثالً مردم چگونه با هم رفتار خواهند کرد. 
فروشنده ها، کارمندان و... چه تغییری در رفتار خود خواهند داشت؟ زنان جامعه در این دوران از 

لحاظ اخالق و رفتار چگونه خواهند بود و...  .
 عقیده ای اثرگذار: این بخش بر دو نکته تأکید دارد. اول اینکه اعتقاد به ظهور، تأثیر فراوانی 
بر شیعیان داشته و باعث شده است تا در سخت ترین شرایط نیز در برابر مشکالت ایستادگی کنند زیرا 
آنان مطمئن بودند که در پس این مشکالت دوران روشنی وجود دارد که همٔه این سختی ها زمینه ساز 
و مقدمه آن دوران است. بر همین اساس شیعیان هیچگاه در برابر فشارها و سختی هایی که از سوی 

حاکمان زمان خود به آنان وارد می آمد، سر تسلیم فرو نمی آوردند و جانانه ایستادگی می کردند.
دوم اینکه، اعتقاد به ظهور منجی اختصاص به شیعیان ندارد. در میان مسلمانان هم شیعه و هم 
اهل سنت به ظهور موعود اعتقاد دارند و نام ایشان را هم » مهدی« گفته اند. با این تفاوت که برخی از 
اهل سنت معتقدند که این موعود هنوز به دنیا نیامده است. استناد آنان به احادیثی است که از پیامبر نقل 
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شده و ایشان فرموده است که »مهدی« بعدًا به دنیا خواهد آمد. روشن است که کلمه »بعدًا« به بعد از 
عصر پیامبر مربوط است. از این جهت این احادیث با اعتقاد شیعه سازگار است. 

در میان سایر ادیان نیز اعتقاد به موعود وجود دارد. یعنی توسط حضرت موسی)ع( و حضرت 
عیسی)ع( و نیز در دین زرتشت وعده ظهور منجی داده شده است. منشأ اختالف در مصداق موعود، 
 به اصل اختالف ادیان باز می گردد. همانطور که خداوند دین واحدی فرستاده است، موعود نهایی و 
جهانی همه پیامبران نیز یک نفر بیشتر نخواهد بود و نمی شود خداوند چند موعود به مردم معرفی کند. 
بنابراین، اگر مثالً پیروان حضرت موسی به حضرت عیسی ایمان می آوردند و نیز اگر پیروان حضرت 
تعدد  ترتیب  به همین  و  نمی شد  ایجاد  ادیان  تعدد  می پذیرفتند،  را  و عیسی دعوت رسول خدا  موسی 
موعود نیز اتفاق نمی افتاد.پس همانطور که دین الهی واحد است، موعود الهی هم واحد است.دانستن 
این نکته پذیرش این عقیده را برای مخاطبان آسان می کند زیرا متوجه می شود که این عقیده مختص یک 

گروه نیست بلکه حقیقتی است جهانی و فراگیر.

سؤاالت
 سؤال اول:

در تبیین امکان طول عمر آن حضرت دو پاسخ داده شده است. یک پاسخ، امکان طول عمر 
انسان را از منظر آیات قرآن بررسی کرده است و دیگری به بیان امکان طول عمر انسان از نظر دانش 

پزشکی پرداخته است.
در تکمیل پاسخ اول می توان به آیه 259 سوره بقره و داستان عزیر اشاره کرد. بر اساس این آیه، 
غذای عزیر پس از گذشت صد سال به خواست خدا هیچ تغییری نکرده بود، در حالى که به طور  طبیعى 
می بایست پس از چند روز فاسد مى شد. هر صد سال برابر 5200 هفته است و خداوند غذایى که فقط یک 
هفته سالم می ماند را 5200 برابر عمر طبیعى  اش  سالم نگاه داشت. یعنی خداوند عمر غذا را افزایش داده 
است.حاال عمر طبیعی انسان مثالً 70 سال است، 5200 برابر 70 چقدر می شود؟ خدایی که می تواند غذا 
را 5200 برابر عمر طبیعی بدون تغییر حفظ کند، می تواند انسان را هم برای قرن ها حفظ کند. با این حساب 
حضرت ولی عصر )عجل الله فرجه( عمری نکرده است. عمر ایشان االن حدودًا 1200 سال است. یعنی 

حدود 16 برابر عمر انسان معمولی عمر کرده و هنوز تا 5200 برابر خیلی مانده است.
همچنین می توان از مثال صورت نیز استفاده کرد؛ یعنی بگوییم در صورت ما ابرو و مژه ثابت 
است و بعد هشتاد سال یک اندازه می ماند اما در کنار آن ریش قرار دارد که هر روز در حال رشد است 
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و در هفته چند بار باید اصالح شود و کمی آن طرف تر موی سر است که هر ماه نیاز به اصالح دارد. یعنی 
در یک پوست و یک گوشت، یک مو ثابت است و یک مو متغیر. همان خدایی که یک مو را ثابت نگه 

می دارد و یک مو را متغیر، یک  انسان  را ثابت نگه می دارد و باقی انسان ها را متغیر.
سؤال دوم:

در این بخش به سه مسئله مهم توجه داده شده است:
اول: قسمت اول پاسخ به این سؤال به منظور جلوگیری از برخی سوء استفاده ها از باورها و 
اعتقادات مردم به امام زمان)ع( نگاشته شده است، چراکه متأسفانه برخی افراد شیاد و سودجو که به 
دنبال جمع کردن مرید برای خود می باشند، خود را به عنوان رابط امام زمان معرفی کرده و ادعا می کنند 
به دانش آموزان  باید  از همین جهت  از زمان ظهور آن حضرت مطلع گشته اند.  امام  که توسط خود 

بگوییم که چنین ادعاهایی دروغ بوده و زمان ظهور آن حضرت امری مخفی است.
دوم: در قسمت بعدی این نکته بیان شده است که هر زمان که شرایط و زمینه های ظهور فراهم 
شود، آن امام ظهور خواهند کرد و گفته شده که یکی از مهم ترین این شرایط آمادگی مردم برای همراهی 
باشیم. یعنی خود و  اثرگذار  انداختن ظهور آن حضرت  بنابراین، ما می توانیم در جلو  با امام است. 
جامعه خود را برای یاری و همراهی امام آماده کنیم زیرا تا مردم آماده نباشند و شرایط برای ظهور ایشان 

فراهم نباشد، آن حضرت از پرده غیبت بیرون نخواهند آمد.
سوم: در بخش پایانی این قسمت یکی دیگر از شرایط ظهور آن حضرت بیان شده است و آن 
وجود یارانی با وفا و آماده است. یارانی که تا پای جان آماده ایستادن در راه آرمان های امام خود باشند. 
در این قسمت مناسب است تا با ایجاد حس عاطفی به دانش آموزان بگوییم که تک تک آنها می توانند 
لیاقت یاری آن حضرت را داشته باشند به شرط اینکه رفتار و اخالق خود را در حد و اندازه یار امام  

زمان بکنند و با پاکی و صفای قلب به استقبال آن حضرت روند. 
سؤال سوم:

به توصیف قیام امام زمان می پردازند، آن چنان چهره ترسناک و سراسر جنگ و  برخی وقتی 
خونریزی از قیام آن حضرت توصیف می کنند که مخاطب دچار رعب و وحشت می شود و از این قیام 
تصوری منفی پیدا می کند. از این رو باید مراقب بود که در بیان ویژگی های قیام امام زمان، به روایات 
ضعیف اتکا نکنیم و ذهن نوجوانان را با برخی گفته های ضعیف از حقیقت شیرین قیام دور نسازیم. 
امام زمان برای جلوگیری از جنگ و خونریزی ای می آید که ظالمان و مستکبران در جهان به پا کرده اند 

و اگر خونی نیز توسط ایشان ریخته شود، خون همین افراد است. 
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ارائه چهره ای  که  کنند  تأکید  نکته  این  بر  باید  فعالیت دانش آموزان  این  فعالیت کالسی: در 
خشن از امام زمان و قیام او قطعاً با هدف تخریب قیام مقدس آن حضرت صورت می گیرد، تا مردم با 
ترس از ایشان، هیچ گاه انتظار قیام ایشان را نکشند و برای فراهم نمودن زمینه های ظهور تالشی نکنند. 
القای خشونت و وحشت برای قیام عدالت جویانه امام زمان که از سوی برخی فیلم های ساخته شده در 

غرب دنبال می شود، تنها با هدف منزجر کردن مردم از امام زمان و قیام وی صورت می گیرد.
سؤال چهارم:

 برخی از افراد گمان می کنند که پس از ظهور حضرت مهدی)ع( جهان به پایان رسیده و قیامت 
برپا می شود و از این رو از قیام ایشان واهمه دارند و آن را مصادف با پایان جهان می دانند. در این 
قسمت به این شبهه پاسخ داده شده است تا دانش آموز بداند که پس از قیام، تازه دوران صلح و آرامش 
آغاز می شود و این دوران ممکن است آن قدر طوالنی باشد که همه عمر بشر از آدم تا روز ظهور در 

برابر دوران پس از ظهور ساعتی بیش نباشد.
سؤال پنجم:

در این قسمت باید به سه نکته مهم توجه کرد:
اول: برخی از دانش آموزان گمان می کنند که یاران امام زمان تنها 313 نفرند، در حالی که این 
تعداد تنها مربوط به یاران نزدیک و یا به تعبیری فرماندهان اصلی ایشان است اما به غیر از این تعداد، 

افراد بی شماری نیز برای یاری آن حضرت به پا می خیزند. 
دوم: دانش آموز باید به درک این مطلب برسد که او هم اگر همت کند و به واجبات دین خود 
ایجاد  برای  است  فرصتی  درس  از  قسمت  باشد.این  آن حضرت  یاران  از  یکی  می تواند  کند،  عمل 
انگیزه ای درونی در دانش آموزان تا احساس کنند که می توانند با قدری تالش و همت در زمرٔه دوستان 

و یاران آن حضرت قرار گیرند.
سوم: دانش آموز باید به این نکته پی ببرد که معنای یاری کردن امام و یاور ایشان بودن،  صرفاً به 
معنای حضور در زمان قیام آن حضرت نیست؛ بلکه هر کس که با اعمال و رفتار خود دل امام زمان را 
شاد کند و در جهت پیاده کردن آرمان های امام تالش کند، قطعاً جزو دوستان و یاران امام خواهد بود، 

حتی اگر عمرش به زمان ظهور نرسد.
فعالیت کالسی: با توجه به آنچه که دانش آموزان در درس خوانده اند، به این نتیجه رسیده اند 
که قرار گرفتن در جمع یاران امام زمان در گروی عمل به واجبات دین و پرهیز از گناهان است. از این رو 
باید برنامه ای برای زندگی خود در نظر بگیرد که در آن سعی در عمل به دستورات دین داشته باشد. 
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انسان  در شأن  ظاهری  می کند،  پرهیز  از سخنان زشت  می دهد،  فراوان  اهمیت  نماز  به  زمان  یار  امام 
مسلمان دارد، نگاه خود را از حرام باز می دارد و....

الزم است تا همکاران محترم در این قسمت، ویژگی های منتظران واقعی  منتظران حقیقی: 
را تبیین کنند و توضیح دهند که جامعه منتظر، جامعه ای نیست که دست روی دست بگذارد و در خانه 
بنشیند تا مهمان بیاید، بلکه به خانه می رود و خانه را آماده می کند. جامعه منتظر یک جامعه فعال است و 
خود را آماده پذیرایی از موعود می کند، چنین اشخاصی خانه دل را از غبار گناهان پاک می کنند و دل 
را با عمل صالح زینت می دهند و به امام عصر نشان می دهند که توانایی یاری و پشتیبانی ایشان را دارند.
متأسفانه برخی گرایشات غلط در جامعه ما وجود دارد که یار و منتظر امام زمان را کسی معرفی 
می کند که فقط محبت و یاد امام را در دل دارد و برای تعجیل در ظهور دعا می کند، صلوات می فرستد، 

نماز می خواند اما در عمل و سبک زندگی خود، امام زمان پسند زندگی نمی کند.
نکته بعد اینکه کسی که در شب منتظر خورشید است با این بهانه که فردا خورشید طلوع خواهد 
کرد، در تاریکی به سر نمی برد، بلکه برخاسته و چراغی روشن می کند. در زمستان که منتظر بهاریم از 
سرما به خود نمی لرزیم، بلکه با روشن کردن بخاری به سراغ گرما می رویم. پس نمی توان با این ادعا 
که قرار است امام زمان ظلم و فساد را از میان بردارد، ما هیچ اقدامی جهت مبارزه با ظلم و اصالح 

جامعه بر نداریم.

دانستنی های معلم
1ــ شعری در خصوص ویژگی منتظر

فرض کن حضرت مهدی )عج( به تو ظاهر گردد.
ظاهرت هست چنانی که خجالت نکشی؟

باطنت هست پسندیدٔه صاحب  نظری؟
خانه ات الیق او هست که مهمان گردد؟

لقمه ات در خور او هست که نزدش ببری؟
پولی بی شبهه و سالم ز همه داراییت

داری آن قدر که یک هدیه برایش بخری؟
حاضری گوشی همراه تو را چک بکند؟

با چنین شرط که در حافظه دستی نبری!؟
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واقفی بر عمل خویش تو بیش از دگران؟
می توان گفت تو را شیعٔه اثناعشری؟؟

٢ــ برخی ها می گویند چون قرار است امام زمان بیاید و عدالت را برقرار کند، پس دیگر نیاز 
نیست که ما برای برقراری صلح و عدالت و اقامه دین خدا قیام کنیم! در پاسخ به چنین افرادی می توانیم 

از مثال های زیر استفاده کنیم:
آیا شب که می شود، چون قرار است فردا خورشید طلوع کند، پس دیگر الزم نیست در شب 
تاریک چراغ روشن کنیم؟! یا اینکه در شب، با اینکه منتظر طلوع خورشید هستیم، برمی خیزیم و چراغ 
یا شمعی روشن می کنیم. پس انتظار نور معنایش این نیست که در تاریکی بنشینیم. و یا در زمستان 
منتظر گرمای بهاریم اما معنایش این نیست که بنشینیم و بلرزیم و وسیلٔه گرمایشی روشن نکنیم. و یا یک 
بیمار را در نظر بگیرید، بیمار منتظر چیست؟ منتظر سالمتی است. اما آیا او همینطور در بستر بیماری 
می خوابد تا سالمتی را باز یابد؟ یا اینکه دکتر می رود و دارو می خورد. انتظار سالمتی معنی اش این 

نیست که مثل الشه بیفتیم تا سالم شویم.
٣ــ شعری در خصوص امام زمان )عج(

یاران موعود

امـام چشم  مانـده  منتظـر  قیـامچرا  بهر  نیست  یـاوری  چرا 
زمـان صاحب  یاران  جهانکجاینـد  نهــان  منجیان  همــان 
و فساد و جنون گناه  و  جهان مسلخ مردمان ست کنونز ظلم 
هم صـدا همــه،  مــا  تـا  دعــابیایید  ظهــورش  بهـر  نماییـم 
پر توان و  مؤمن  و  یکدل  و مهربانهمه  فرمانبـر  و  خداجوی 
بی ادعــا موعــود،  یــار  خداهمه  راه  پرشـوِر  سلحشور 

روزبه کهنموئی
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منابع برای مطالعه بیشتر
1ــ عصر ظهور، علی کورانی، شرکت چاپ و نشر بین الملل

2ــ آشتی با امام زمان، محمد شجاعی، نشر محیی
3ــ دولت مهدی، سیرت مهدی، دلشاد تهرانی، انتشارات دریا

4ــ غرب و آخر الزمان، شفیعی سروستانی، نشر هالل
5ــ جاهلیت مدرن، موعود عصر، شفیعی سروستانی، نشر موعود

6ــ نگین آفرینش، جمعی از مؤلفان، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی)ع(
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هدف کلی 
آشنایی با چرایی و چگونگی رهبری در عصر غیبت و رهبران و راهنمایان دین در آن عصر

اهداف جزئی:
ــ فلسفه غیبت امام زمان)عج(

ــ چگونگی رهبری و هدایت مردم در دوران غیبت 
ــ آشنایی با گوشه ای از شخصیت امام خمینی به عنوان یکی از هدایتگران عصر غیبت

ضرورت درس
و  ایشان  ظهور  و  )عج(  زمان  امام  پیرامون  موضوعات  برخی  با  دانش آموزان  قبل  درس  در   
ویژگی های حکومت ها در دوران ظهور آشنا شدند.اکنون ممکن است این پرسش ها برای دانش آموزان 
مطرح  شود که قبل از ظهور آن حضرت، جامعه چگونه می تواند بر مسیر قوانین الهی حرکت کند و 
مردم چگونه می توانند پاسخ سؤاالت و پرسش های دینی خود را دریافت نمایند؟ چه کسی در این دوران 
بایستی بر اجرای قوانین دین نظارت کند؟ چه کسی می تواند میان مردم قضاوت کند؟ چه کسی قرار 

است مردم را در دفاع از دین و کشور بسیج نماید؟
در این درس از عالمان دین به عنوان کسانی یاد شده است که می توانند محل رجوع مردم باشند 

و در رأس این عالمان، ولی فقیه قرار دارد که متولی اجرای احکام در سطح جامعه است.

�ت �ب �ی ری رد عصر �ن �ب ر�ۀ
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محورهای اصلی درس
1ــ تبیین شرایط سخت زندگی امامان در عصر خویش

2ــ غیبت امام دوازدهم به علت آماده نبودن جامعه برای پذیرش ایشان
3ــ تأکید امام صادق )ع( بر مراجعٔه مردم به علمای دین در هنگام عدم دسترسی به امام

4ــ ویژگی ها و شرایط علمای دین در کالم امام صادق )ع(
5ــ عمل کردن به دستورات امامان در عصر غیبت در قالب عمل کردن به فتوا و دستورات فقها

6ــ آشنایی با برخی از ویژگی های امام خمینی )ره( به عنوان یکی از هدایتگران عصر غیبت

این درس به این پرسش ها پاسخ می دهد:
1ــ دلیل غیبت امام زمان )عج( چیست؟

2ــ در دوران غیبت هدایت و رهبری جامعه اسالمی برعهدٔه کیست؟
3ــ آیا هر عالم دینی می تواند هدایتگر مردم در عصر غیبت باشد؟

4ــ آیا والیت فقیه، مسئلٔه جدیدی است یا برگرفته از تعالیم امامان معصوم )ع( است؟

تحلیل اجزای درس
غیبت  )عج(، چرایی  زمان  امام  دانش آموزان در خصوص  از سؤاالت جدی  یکی  ورودیه: 
ایشان است. این ورودیه به دنبال تبیین این نکته است که علت غیبت آن حضرت، قدرنشناسی جامعه 
ائمه دریغ  برای تحت فشار قراردادن  اقدامی  از هیچ  بود. از یک سو حاکمان جامعه در آن دوران 
نمی کردند و از سوی دیگر مردم نیز وظیفه خود را در تبعیت از امام انجام نمی دادند و در مواقعی حتی به 
مخالفت با آنان نیز اقدام می کردند. این ورودیه با نگاهی گذرا به شرایط آن زمان، نمونه های قدرنشناسی 

جامعٔه آن دوران را بیان می کند:
امام حسن )ع( وادار به صلح می شود، امام حسین )ع( با وجود اعالم حمایت هجده هزار نفر 
از مردم کوفه، با 72 نفر از یارانش به شهادت می رسد و امامان بعدی نیز با دسیسٔه حکومت به زندان 
می افتند و در نهایت همگی به شهادت می رسند. حتی امامان نهم، دهم و یازدهم )ع( در سنین جوانی، 

شهید شدند.
با این شرایط قطعاً اگر امام زمان )ع( غائب نمی شدند، ایشان نیز به شهادت می رسیدند. پس در 
این موقعیت، بهترین راه، غیبت از دیدگان است تا هنگامی که جامعه آمادگی و ظرفیت الزم را برای 
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حضور ایشان پیدا کند. برای تبیین بهتر این مسئله، شاید ذکر این مثال مفید باشد:
فرض کنید که شهرداری منطقه ای برای ایجاد روشنایی در یک محل، در آنجا چراغ برق قرار 
دهد. اما افراد شرور آن محل، چراغ را بشکنند. شهرداری برای بار دوم چراغ دیگری نصب می کند، 
اما باز توسط همان عده  شکسته می شود. این کار برای بار سوم و چهارم نیز ادامه می یابد اما هر بار این 
چراغ شکسته می شود. به نظر شما آیا شهرداری حق ندارد اعالم کند که تا وقتی این وضعیت ادامه 

دارد، در این مکان چراغی نصب نمی کنیم؟
خداوند نیز برای هدایت مردم امامان را فرستاد؛ اما دستگاه ظلم و جور آن دوران یکی پس از 
دیگری آنها را به شهادت رساند و خداوند به همین دلیل امام دوازدهم را از نظرها پنهان کرد تا جامعه 
شرایط الزم را برای حضور ایشان به دست آورد و تا وقتی این شرایط و شایستگی ایجاد نشود آن 

حضرت ظهور نخواهند کرد.


در بخش دوم درس، روایتی از امام صادق )ع( نقل شده که ایشان در مسئلٔه قضاوت که یکی از 
شئون حکومت است، رجوع به کسانی که عالم به مسائل دین نباشند را رد می کنند و از مردم می خواهند 

که حتماً در حل مسائل و مشکالت خود به فقیهان مراجعه کنند.
در این قسمت دو نکته را الزم است برای دانش آموزان تبیین کنیم:

١ــ حدیث امام صادق )ع( به خوبی نشان می دهد حتی در زمان حضور امام معصوم، چون همٔه 
مردم به آن بزرگواران دسترسی نداشتند، امامان مردم را به شاگردان مکتب خود ارجاع می دادند. پس 
وقتی در زمان حضور باید به علما و فقها مراجعه کرد، در زمان غیبت به طریق اولی باید به علمای دین 

مراجعه کنیم.
2ــ طبق سخن امام، حکم و فتوای فقهای دین، همانند حکم و دستور امام است و کسی که از 
حکم و فتوای فقها سرپیچی کند، در اصل از دستور امام و باالتر از آن از دستور خداوند سرپیچی 

کرده است.
وظیفٔه  نمی تواند  دینی  عالم  هر  که  است  نکته  این  بیان  دنبال  به  فعالیت  این  فعالیت کالسی: 
هدایت مردم را برعهده بگیرد، بلکه عالمان دین بایستی عامالن دین هم باشند که طبق حدیث، بایستی 
پرهیزکار باشند و از دین خود محافظت کنند و همچنین تابع هوای نفس خود نباشند و تنها از دستورات 

الهی پیروی کنند.
از این رو، دانش آموز باید بداند که صرف اینکه کسی لباس دین بر تن کند، کتاب بنویسد و بر 
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باالی منبر به موعظه بپردازد، دلیل بر این نیست که می تواند هدایتگر مردم باشد، بلکه شرط اصلی این 
است که رفتارهای این فرد براساس دستورات الهی باشد.


بخش بعدی به دنبال تأکید مجدد بر این نکته است که طبق حدیث امام صادق )ع( مخالفت با رأی 
و حکم فقها در مسائل دینی، در حقیقت مخالفت با حکم امام معصوم است.پس نمی شود کسی ادعای 

پیروی از امامان را داشته باشد اما در مسائل دینی، خود را موظف به تبعیت از احکام فقهی نداند.
اثبات  برای  دلیل  ساده ترین  است.  شده  مطرح  فقیه  والیت  بحث  بخش،  این  دوم  قسمت  در 
ولی فقیه این است که باالخره هر جامعه ای نیاز به حاکم دارد، زیرا بدون مدیر و رهبر دچار هرج  ومرج 
می شود. رهبر جامعٔه اسالمی عالوه بر داشتن ویژگی های مدیریتی همچون شجاعت، مدبر بودن، توانایی 
و …، باید اسالم شناس نیز باشد و در میان اسالم  شناسان باید داناترین، با تقواترین و آگاه ترین آنان نسبت 

به مسائل و حوادث جهان انتخاب شود و والیت فقیه چیزی جز این نیست.
بیدارگر قرن: این بخش به دنبال ترسیم بخشی از ویژگی های امام خمینی )ره( به عنوان یکی از 
فقها و عالمان راستینی است که توسط امامان معصوم به عنوان هدایتگران عصر غیبت معرفی شده اند.

برای حدیث  و مصداق  نمونه  ارائٔه  در حقیقت  است  بیان شده  این قسمت  در  که  ویژگی هایی 
امام صادق)ع( است که مردم را به تبعیت از فقیهانی فرا خواندند که پرهیزکار و مطیع دستورات الهی 

هستند.
سعی شده شخصیت امام خمینی )ره( این بار از زبان ناظران بیرونی بیان شود زیرا دانش آموزان 
تاکنون از زبان یاران و نزدیکان امام، مطالب زیادی در خصوص ایشان شنیده اند و الزم است تا از 
نگاه یک غیرایرانی با گوشه ای از شخصیت ایشان آشنا شوند تا بدانند که وی حتی برای غیرایرانی ها و 

غیرمسلمانان نیز شخصیتی عظیم و اثرگذار بود.

دانستنی های معلم
1ــ آیا ولی فقیه معصوم است؟

روشن است در میان معتقدان به والیت فقیه هیچکس معتقد به عصمت ولی فقیه نبوده و حتی 
الله علیهم  امامان صلوات  و  پیامبران،حضرت زهرا  معتقدیم فقط  ما  زیرا  نکرده است،  ادعایی  چنین 

اجمعین معصومند.
اکنون سؤال این است که با توجه به عدم عصمت ولی فقیه و احتمال خطا و اشتباه در او، آیا این 
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احتمال مانع اطاعت از وی می گردد؟
به نظر می آید چنین مالزمه ای وجود ندارد یعنی چنان نیست که اگر کسی معصوم نبود، اطاعت 
تقلید  مراجع،  از  و چرا  بی چون  آنها  می یابیم  کنیم،  توجه  شیعیان  عملی  سیرٔه  به  اگر  نباشد.  او الزم 
می کرده اند و به فتوای آنان عمل می نموده اند، در حالی که هیچ کس معتقد به عصمت مراجع نبوده، بلکه 
با تغییر فتوای مرجع می فهمیدند نه تنها او عصمت ندارد، که قطعاً اشتباه هم کرده است، زیرا یا فتوای 
پیشین او خطا بوده یا فتوای جدیدش. همچنین از اختالف فتاوای مراجع معلوم می شود بعضی از آنان 
دچار خطای در فتوا شده اند، ولی با این حال هیچ کس اندک تردیدی در وجوب تقلید از مراجع ندارد.
آنان در مواردی، اطاعت را ضروری  به روش خردمندان در زندگی توجه کنیم، می یابیم  اگر 

می دانند، گرچه دستور دهنده را معصوم نمی دانند.
فرض کنید فرماندهی در جنگ به سربازان خود دستوری بدهد؛ اگر سربازان بخواهند به استناد 
اینکه احتمال دارد فرمانده خطا کند، از دستورش سرپیچی نمایند، آیا کار جنگ سامان خواهد گرفت؟ 
آیا اقدام و حرکتی صورت می گیرد؟ آیا شکست این گروه حتمی نیست؟ پس تبعیت نکردن چنان زیانی 
دارد که با ضرر ناشی از پیروی از دستور اشتباه قابل مقایسه نیست. به عبارت دیگر اطاعت از فرمانده 
نیست.  مقایسه  قابل  اشتباه  دستور  مورد  یک  پیروی  از  ناشی  اندک  ضرر  با  که  دارد  منافعی  چنان 
همچنین زمانی که به پزشک متخصص مراجعه می کنید، آیا احتمال خطا در تشخیص او می دهید؟ با 

وجود چنین احتمالی از مراجعه به پزشک چشم نمی پوشید.
اطاعت نکردن از حاکم موجب هرج و مرج و اختالل نظام جامعه می گردد. در تمام موارد مذکور 
روش خردمندان اعتنا نکردن به احتماالت ضعیف به هنگام عمل است. حال اگر به خصوصیات ولی فقیه 
توجه کنیم و در نظر داشته باشیم که حاکم اسالمی همیشه در هر کاری با صاحب نظران و متخصصان 
مصلحت اندیشی  و  خیرخواهی  از  دارند  وظیفه  هم  مردم  و  می گیرد  تصمیم  بعد  و  می کند  مشورت 
برای حاکم شرعی مضایقه نکنند، احتمال خطا تا حد بسیاری کاهش می یابد و دیگر معقول نیست از 

دستور های او سرپیچی کنیم.
2ــ توضیح دو اصطالح »مرجع تقلید« و »والیت فقیه«

مرجع، از کلمٔه رجوع گرفته شده است و به معنی کسی است که به او رجوع می کنند. مردم به 
فقیه رجوع می کنند تا احکام دینی خود را از او بپرسند. البته این رجوع به این صورت نیست همٔه 
کتاب  از  استفاده  می تواند  این رجوع،  بپرسند.  از وی  بروند و حضوری  فقیه  زندگی  به محل  مردم 
»توضیح المسائل« باشد، می تواند سؤال از روحانی محل باشد که نظرات فقیه را می داند، می تواند از 
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طریق تلفن به دفتر فقیه باشد و یا مراجعه به سایت آن مرجع.
تقلید نیز به معنی پیروی کردن است؛ پیروی از نظرات فقیه درباره نماز، روزه، خمس، امر به 

معروف و نهی از منکر و سایر احکام دینی.
و  دارد  بر عهده  را  ادارٔه جامعه  که  فقیهی  است.  اداره کردن  و  معنی سرپرستی  به  نیز  والیت 

دستورات او در جامعه اجرا می شود »ولی فقیه« نام دارد.
٣ــ منشأ اختالف فتوای مراجع

یکی از سؤال هایی که دانش آموزان دارند، علت اختالف در فتوای مراجع است. آنها می گویند 
اگر منبع فتوای علما، کتاب قرآن و احادیث معصومین است، چرا اختالف نظر پیش می آید. در این 

مورد توجه دانش آموزان را به چند نکته جلب می کنیم:
الف( مجتهدان با ائمه اطهار )ع( در بیان احکام دین، تفاوت دارند. معصومین )علیهم السالم( 
براساس علم الهی احکام را بیان می کنند برای همین حکم آنان یقینی است و اختالفی هم در میان آنها 
نیست. اما مجتهدان براساس تفکر و اندیشٔه خود حکم می کنند، بنابراین احتمال خطا  وجود دارد؛ 

همان طورکه احتمال خطا و اشتباه در نظر پزشک یا هر متخصصی هست.
ب( مجتهدان در تالش علمی خود، به قرآن و احادیث مراجعه می کنند؛ آیات و احادیث را کنار 
هم می گذارند و با قواعدی که در اختیار دارند، دربارٔه آن آیات و احادیث می اندیشند و نظر خود را 

ابراز می کنند. در اینجا ممکن است مجتهدی به یک نتیجه و مجتهد دیگر به نتیجه دیگر برسد.
هنگام  مجتهدان  است.  حدیث  کتاب های  می کنند،  استفاده  مجتهدان  که  منابعی  از  یکی  ج( 
مراجعه به این کتاب ها می کوشند که احادیث معتبر را از غیرمعتبر جدا کنند و از احادیث معتبر کمک 
بگیرند. در اینجا نیز ممکن است مجتهدان اختالف نظر پیدا کنند و حدیثی از نظر یک فقیه معتبر و از 

نظر مجتهد دیگر، غیرمعتبر تلقی شود.

منابع برای مطالعه بیشتر
1ــ والیت فقیه به زبان ساده، جواد محدثی، نشر بوستان کتاب

2ــ پیشینه تاریخی والیت فقیه، احد جان بزرگی، نشر کانون اندیشه جوان
3ــ والیت فقیه، هادوی تهرانی، کانون اندیشه جوان

4ــ نگاهی گذرا به نظریه والیت فقیه، مصباح یزدی، نشر مؤسسه امام خمینی
٥  ــ نسیم اندیشه )دفترسوم(، جوادی آملی، نشر اسراء
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هدف کلی 
آشنایی با برخی از احکام وضو و تیمم

اهداف جزئی:
ــ آشنایی با موارد وجوب وضو

ــ آشنایی با شرایط وضوی صحیح
ــ آشنایی با موارد وجوب تیمم

ــ یادگیری شیوه انجام تیمم

ضرورت درس
پایٔه چهارم  در  آشنا شده اند. همچنین  گرفتن وضو  با شیؤه  ابتدایی  دوم  پایٔه  در  دانش آموزان 
در  نشده  بیان  مطالب  برخی  که  است  این  بر  کتاب سعی  این  در  آموخته اند.  را  تیمم  انجام  چگونگی 
خصوص وضو که مربوط به شرایط صحت وضو می شود، برای دانش آموزان بیان شود. همچنین با 
توجه به اینکه یکی از موارد تیمم، انجام آن به جای غسل است و بر دانش آموزان دختر و پسر در این 

سن غسل های مختلف واجب می شود، لذا الزم است که بار دیگر به آموزش تیمم پرداخته شود.

مم �ی و و �ت
و�ن
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محورهای اصلی درس
1ــ ارزش و برکات وضو از زبان پیامبر )ص(

2ــ موارد وجوب وضو
3ــ موارد استحباب وضو

4ــ هفت شرط صحت وضو
5ــ مواردی که به جای غسل یا وضو باید تیمم کرد.

6ــ شیوهٔ انجام تیمم
7ــ آنچه که وضو و تیمم را باطل می کند.

این درس به این پرسش ها پاسخ می دهد:
ـ  آیا فقط برای خواندن نماز باید وضو گرفت؟ 1ـ

2ــ آیا با هر آبی )مثالً  آب دریا( می توان وضو گرفت؟
3ــ آیا بر روی الک می توان وضو گرفت؟

4ــ چه مواقعی باید تیمم کرد؟
5ــ چگونه تیمم کنیم؟

6ــ چه چیزی موجب باطل شدن وضو یا تیمم می شود؟

تحلیل اجزای درس
ورودیه: این ورودیه با حدیثی از پیامبر آغاز شده است تا بر جایگاه و اهمیت این عمل عبادی تأکید 
کند. بسیاری از دانش آموزان گمان می کنند که وضو گرفتن فقط برای خواندن نماز است، در حالی که یکی 
از توصیه های پیشوایان دین این است که هرکس سعی کند تا حد امکان در تمام اوقات روز با وضو باشد، 

زیرا وضو آثار و برکات بسیاری دارد که در این حدیث برخی از این آثار بیان شده است.
نکتٔه مهم در مورد این حدیث این است که پیامبر با این سخن به دنبال واجب کردن وضو در تمام 
اوقات روز نبوده است، بلکه ایشان توصیه کرده است که در حد امکان سعی کنید تا در همٔه حاالت با 
وضو باشید و لذا نباید این حدیث را به گونه ای بیان کرد که مخاطب گمان کند وضو در همه حال واجب 

است.
پس از این حدیث، برخی از موارد وجوب وضو و نیز موارد استحباب آن بیان شده است.
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شرایط وضوی صحیح: شرایط صحت وضو، بیش از هفت مورد است که در اینجا با توجه 
به نیاز دانش آموز تنها به این هفت مورد اکتفا شده است.

نکتۀ مهم: با توجه به زیاد بودن مطالب این بخش سعی شود تا به درک مفهوم درس توسط 
دانش آموزان توجه کنیم و آنها را وادار به حفظ عبارات و واژگان نکنیم؛ مثالً اگر دانش آموزی آب 
مطلق را به آب خالص تعبیر کرد، معلوم است متوجه معنای این بخش شده است و نباید عین کلمٔه آب 
مطلق را از او بخواهیم. حتی ممکن است دانش آموزی در تعریف آب مطلق تنها بتواند به نمونه هایی از 
این آب اشاره کند، مثالً بگوید آب رودخانه، آب چشمه و آب لوله کشی را آب مطلق می گویند، اما آب 
گالب یا میوه، مطلق نیست. این نشان می دهد که مخاطب مفهوم آب مطلق را درک کرده و همین برای 

ما کافی است.
تا چه حد  اینکه دریابیم دانش آموزان  برای  این فعالیت محک خوبی است  فعالیت کالسی: 

احکام مطرح شده در درس را فرا گرفته اند.
مورد اول اشاره به بحث آب مطلق و مضاف دارد که دانش آموزان با توجه به اطالعاتی که در 

این باره کسب کرده اند پاسخ این پرسش را می دهند.
اکثر  سؤال،  این  به  پاسخ  در  می شود.  مربوط  مضاف  و  مطلق  آب  بحث  به  نیز  دوم  مورد 
دانش آموزان وضو گرفتن از آب رودخانه را صحیح می دانند. اما احتماالً افراد نکته سنجی هم به این 
مطلب اشاره می کنند که گاه آب رودخانه ها به علت بارش شدید باران و ورود گل والی به آب، به شدت 
گل آلود می شود. در چنین شرایطی آب رودخانه، دیگر آب خالص یا مطلق نیست و تبدیل به آب مضاف 

می شود و از همین جهت وضو گرفتن با آن، باعث بطالن وضو می شود.
مورد سوم نیز دو جواب دارد. اگر صحبت پشت تلفن به قدری طوالنی شود که حالت وضو به 
 هم بخورد، وضو باطل است. اما اگر صحبت کوتاهی باشد، مثالً در این حد که سالم و علیکی بکنیم و 

به آن فرد بگوییم که بعدًا با وی تماس می گیریم، وضوی ما صحیح است.
بیشتر بدانیم: در این قسمت برخی سؤاالت رایج دانش آموزان در خصوص مسائل پیرامونی 
وضو پاسخ داده شده است. برای زیاد نشدن احکام این درس، این مطالب در قسمت بیشتر بدانیم قرار 
گرفته تا خود دانش آموز براساس میل و رغبت شخصی خود به دانستن احکام، به سراغ این مطالب 

برود.
تیمم: دانش آموزان در پایٔه چهارم ابتدایی با تیمم و برخی احکام آن آشنا شده اند. اکنون الزم 
از  آنکه  اول  از دو جهت است:  این آموزش دوباره  آنها آموزش داده شود.  به  تیمم  بار دیگر  است 
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آشنایی اولیٔه دانش آموزان با موضوع تیمم، پنج  سال می گذرد و به یادآوری مجدد نیاز دارد؛ دوم اینکه 
دانش آموزان در سنی قرار دارند که در برخی زمان ها غسل بر آنها واجب می شود و در برخی شرایط 
بایستی به جای غسل، تیمم کنند؛ لذا مطلوب است که بار دیگر احکام تیمم را با دقت بیشتری فرا گیرند.

فعالیت کالسی: در بخش قبلی دو مورد از مواردی که باید به جای غسل یا وضو، تیمم کرد، 
بیان شد. در این فعالیت از مخاطبان خواسته شده که سه مورد دیگر را نیز بیان کنند. نکتٔه قابل توجه 
در این بخش این است که موردی که در خود کتاب ذکر شده است، از مواردی است که دانش آموزان 
در کتاب هدیه های آسمان پایٔه چهارم با آن آشنا نشده اند، برای همین کامالً جدید است. اما در کتاب 
چهارم، سه مورد از موارد وجوب تیمم بیان گردیده است که انتظار می رود دانش آموزان در این فعالیت، 

همان موارد را بیان کنند.
این موارد عبارت اند از:

1ــ آب نداشته باشیم.
٢ــ آب باشد اما استفاده از آب برای بدن ضرر داشته باشد.

٣ــ وقت نماز به قدری تنگ است که اگر وضو بگیریم یا غسل کنیم، نماز قضا می شود.
شیوۀ انجام تیمم: در این قسمت مراحل تیمم به ترتیب نشان داده شده است، اما نکاتی را 

الزم است در این قسمت بدانیم:
1ــ در کتاب گفته شده که تیمم باید بر خاک پاک یا هر چیز دیگری که تیمم بر آن صحیح است، 
انجام گیرد. چیزهای دیگری که تیمم بر آن صحیح است، عبارت اند از: سنگ، کلوخ، سنگ مرمر، 

ریگ.
که  کسی  مثالً  نباشد،  مانعی  پشت دست ها  و  پیشانی  یا  و  در کف دست ها  تیمم  هنگام  در  ٢ــ 

انگشتر در دست دارد نمی تواند با انگشتر تیمم کند.

دانستنی های معلم
چند حدیث دربارۀ وضو:

ــ پیامبر )ص(: وضو زیاد بگیر تا خداوند عمرت را زیاد کند. )امالی مفید، ص ٦٠، ج ٥(
ــ پیامبر )ص(: شستن صورت و دست ها و مسح سر و پا در وضو رازی دارد. شستن صورت 
در وضو، یعنی خدایا هرگناهی که با این صورت انجام دادم، آن را شست و شو می کنم تا با صورت پاک 
به جانب تو بایستم و عبادت کنم، شستن دست ها در وضو، یعنی خدایا، از هر گناه دست شستم و به 
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واسطه گناهانی که با دستم مرتکب شدم، دستم را تطهیر می کنم. مسح سر در وضو، یعنی خدایا، از 
هر خیال و فکر باطل و گناه آلود که در سر پرورانده ام، سرم را تطهیر می کنم و آن فکر و خیاالت باطل 
را از سر به دور می اندازم. مسح پا، یعنی خدایا، من از رفتن به جاها و مکان های نامناسب پا می کشم 

و این پا را از هر گناهی که با آن انجام داده ام، تطهیر می کنم. )من ال یحضره الفقیه، ج ٢، ص 302(
این صورت  )با وضو( خارج شود، در  با طهارت  از خانه  پیامبر )ص(: وقتی یکی از شما  ــ 
مالئکه در حق او دعا می کنند و می گویند: خدایا او را بیامرز، خدایا بر او رحم کن. )جامع احادیث 

شیعه، ج ٦، ص 387(

منابع برای مطالعه بیشتر
1ــ آموزش احکام، ویژه دختران، محمدحسین فالح زاده، نشر الهادی
2ــ آموزش احکام، ویژه پسران، محمد حسین فالح زاده، نشر الهادی

3ــ احکام عمومی، محمد وحیدی، نشر عصمت
4ــ احکام زندگی، محمد حسین فالح زاده، نشر فرهنگ اسالمی
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مارن ُم�بِطال�ت  �ن

هدف کلی 
آشنایی با برخی از احکام نماز

اهداف جزئی:
ــ آشنایی با نُه مورد از مبطالت نماز

ــ آشنایی با برخی از احکام پیرامونی نماز

ضرورت درس
دانش آموزان در کتاب پیام های آسمان هفتم، نکاتی را در خصوص اهمیت نماز فرا گرفتند و در 
پایٔه هشتم با برخی از آداب نماز از جمله خواندن آن به جماعت و نیز گفتن اذان و اقامه آشنا شدند. در 

این کتاب بایستی با برخی از کارهایی که موجب بطالن نماز می شود، آشنا شوند.

محورهای اصلی درس
 1ــ شک بین رکعت سوم و چهارم و حکم آن

2ــ تبیین نُه مورد از مبطالت نماز
3ــ بیان چند مسئلٔه شایع در مورد نماز که معموالً مورد سؤال دانش آموزان است.
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این درس به این پرسش ها پاسخ می دهد:
1ــ آیا اگر کسی در تعداد رکعات نمازش شک کند، نمازش باطل می شود؟

٢ــ اگر انسان در نماز سهوًا صورت خود را به سمت چپ و یا راست بگرداند، نمازش باطل 
می شود؟

٣ــ آیا خندیدن در نماز، باعث باطل شدن آن می شود؟
٤ــ اگر سهوًا در نماز حرف بزنیم، نماز باطل می شود؟

5  ــ اگر باقی ماندهٔ غذا در دهانمان باشد و آن را در بین نماز فرو بریم، نمازمان صحیح است؟
6 ــ آیا در قنوت نماز می توان به زبان فارسی یا هر زبان دیگری دعا کرد؟

7ــ آیا عطسه یا خمیازه، نماز را باطل می کند؟

تحلیل اجزای درس
ورودیه: در این ورودیه سعی شده تا در قالب داستان، یکی از احکام نماز بیان شود. یعنی 
حکم شک کردن در رکعات نماز. در بسیاری از موارد دیده می شود که دانش آموزان با کوچک ترین 
شکی در نماز، آن را می شکنند و دوباره شروع به خواندن نماز می کنند. در ورودیه بیان شده که شکستن 
تنها در  نماز، عملی حرام است، مگر در برخی موارد که خود خداوند اجازٔه آن را داده است. مثالً 
صورتی که در رکعت اول و دوم نماز شک کنیم و یا در نماز دو یا سه رکعتی در تعداد رکعات شک 
کنیم، می توانیم نماز را بشکنیم و در صورت شک بین رکعت سه و چهار باید بنا را بر 4 گذاشت و نماز 

را تمام کرد و سپس یک رکعت نماز احتیاط خواند.
شیؤه خواندن نماز احتیاط: بعد از سالم نماز، فورًا نیت کرده، تکبیرةاالحرام می گوییم و سپس 
سورٔه حمد را می خوانیم و به رکوع می رویم، دو سجده به جا می آوریم و پس از خواندن تشهد، سالم 

می دهیم.
مبطالت نماز: مبطالت نماز، دوازده مورد است که در این درس به نُه مورد که بیشتر مورد نیاز 

دانش آموزان است، اشاره شده است.
در این قسمت سعی شده است تا برخی اشکاالت رایج دانش آموزان در مورد نماز به زبان ساده 
بیان شود. مثالً دانش آموزان به دلیل اقتضائات سنی خود، گاه در نماز می خندند. برخی از آنها گمان 
می کنند که هر خنده ای نماز را باطل می کند و برخی هم فکر می کنند که خنده در هر صورت، نماز را 

باطل نمی کند. اما بطالن نماز بستگی به نوع خنده دارد:
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صورت نماز را برهم بزند: نماز را باطل می کند،    
چه عمدی باشد، چه سهوی، چه با صدا باشد، چه بی صدا.   

                                                                                                                         تبسم: نماز صحیح است.

خنده ای که                                                                        بی صدا               خنده: نماز صحیح است.
                        صورت نماز را برهم نزند                                         قهقهٔه عمدی: نماز باطل است.

                                                                                         بـا صدا              قهقهٔه سهوی: نماز صحیح است.

فعالیت کالسی: بخشی از پاسخ این فعالیت در مسئلٔه شمارٔه 9 کتاب است. نماز محسن باطل 
نشده بود، زیرا او در نماز چهار رکعتی بین رکعت سوم و چهارم، شک کرده بود، پس نمازش باطل 
نیست؛ بلکه باید بنا را بر این می گذاشت که رکعت چهارم است و نماز را به پایان می رساند و بالفاصله 
پس از سالم نماز، باید بلند می شد و یک  رکعت نماز احتیاط می خواند؛ یعنی تکبیرة االحرام می گفت، 
سپس سورٔه حمد را می خواند، به رکوع می رفت، دو سجده به جا می آورد و پس از خواندن تشهد، 

سالم می داد.
چند مسئلۀ مهم دربارۀ نماز: در این قسمت سعی شده تا مسائلی مطرح گردد که معموالً از 
بسیار  را  خود  نمازهای  دانش آموزان  از  بسیاری  مثالً  است.  دانش آموزان  میان  در  رایج  مشکالت 
سریع و تند می خوانند، به گونه ای که برخی ذکرها را در حال حرکت می گویند؛ و یا آن  قدر تند اذکار 
را می گویند که حروف درست ادا نمی شوند. در این قسمت، این گونه مسائل مورد توجه قرار گرفته و 

حکم آنها بیان شده است.
فعالیت کالسی: با توجه به احکام مطرح شده در درس، دانش آموزان بایستی حکم هر یک از 
موارد مطرح شده را بیان کنند. مثالً در مورد قسمت یک، باید بگویند که اگر ذکرهای واجب نماز را 
در حال حرکت بگویند، نمازشان باطل است و عجله دلیل درستی برای اینکه ذکرها را در حال حرکت 

بگویند،نیست.
روی  از  متن،  طبق  بلکه  است  نگفته  آخ  عمدًا  چون  نمی شود،  باطل  نماز  دوم،  قسمت  در 

بی اختیاری بوده است. البته حکم آن، این است که پس از پایان نماز، دو سجدٔه سهو به جا آورد.
در قسمت سوم، نماز باطل می شود. چون اگر نمازگزار سر خود را به حدی بچرخاند که دیگر 
صورتش رو به قبله نباشد، نمازش باطل می شود. در اینجا هم ذکر شده که صورت خود را برمی گرداند 
و به پشت سرش نگاه می کند. توجه داشته باشیم که در این مسئله، سهوی و عمدی بودن این کار نقشی 

در حکم ندارد و در هر دو صورت، نماز باطل است.
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در مورد چهارم، چون نمازگزار خنده اش عمدی نبوده است، نمازش صحیح است.
در مورد پنجم، نماز صحیح است، چون نماز در صورتی باطل می شود )براساس مسئلٔه شمارهٔ   6، 

بخش مبطالت نماز( که صورت نماز به  هم بخورد، اما در اینجا، صورت نماز به  هم نخورده است.

دانستنی های معلم
ــ چند حدیث در مورد نماز

ــ امام باقر )ع(: روزی پیامبر در مسجد نشسته بودند، مردی وارد شد و بی آنکه رکوع و 
سجود خویش را کامل به جا آورد، نماز گزارد. پیامبر )ص( فرمود: نماز او چون مرغی است که نوک 

بر زمین می زند و اگر با این حال از دنیا برود به دین من نمرده است.
ــ پیامبر )ص(: آگاه باشید نماز سفره گسترده خدا در زمین است که خداوند آن را روزی 

پنج بار برای افراد شایسته رحمت گوارا نموده است. )مستدرک الوسائل، ج ١، ص 170(
ــ پیامبر )ص(: نماز چهره شیطان را سیاه می کند. )نهج الفصاحه، ص 396(

ــ پیامبر )ص(: تا وقتی که فرزندان آدم، نمازشان را به دقت و با شرایط و آداب می خوانند، 
شیطان پیوسته از او در وحشت و هراس است؛ پس اگر نماز را ضایع نماید، شیطان بر او چیره می شود 

و او را درگناهان کبیره انداخته و وی را گرفتار می کند. )بحاراالنوار، ج 82، ص202(

منابع برای مطالعه بیشتر
موارد معرفی شده در درس قبل.


