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ه چه روزهاى سختى را پشت  رد، به ياد مى آورد  ر مى  شته ى خود ف وقتى به گ
 . ن اى خانواده ى خود را فراهم  ه حتى نمى توانست غ اشته است. روزهايى بود  سر گ
ه بود، به پيشنهاد  ى از ياران پيامبر(ص) بود. وقتى به علت فقر از همه جا نا  امي ش او ي

. م بخواه ه به نزد پيامبر (ص) برود و از ايشان  همسرش تصميم گرفت 

È“نيا vكوشش تا ب Ë —كا

Ëœ ”—œ»“هم
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، پيامبر (ص) به او  ه چيزى بگوي ، قبل از آن  ه به حضور پيامبر رسي زمانى 
م  سى  نيم، ولى اگر از  م مى  ى بخواه ما به او  م س از ما  گفت: «هر 

«. ن اون نيازش را برطرف مى  ، خ وش ردن بيش تر ب ار نخواه و در 
رد ولى  ر  مرد چيزى نگفت و به خانه برگشت و درباره ى سخنان پيامبر (ص) ف
رد. به ناچار، دوباره نزد پيامبر رفت و همان سخنان را شني و وقتى براى  هيچ تالشى ن
رد. مرد اين بار  رار  بار سوم نزد پيامبر رفت، باز هم پيامبر گفته هاى قبلى خود را ت

ارى به دست آورد. وش و  ه ب ا تصميم گرفت  وار ش و با ايمان به خ امي
ه  ارى مى توانم انجام دهم. به نظرش رسي  ه من چه  رد  ر  او با خودش ف
. فرداى آن روز، صبح زود از  ن و بفروش م توان به صحرا برود و هيزم جمع 
رد و آن ها را فروخت  وشش بسيار، در صحرا هيزم جمع آورى  منزل بيرون رفت و با 



   ٥٢   

ا خري و خوشحال به خانه برگشت. ارى غ و با پول آن، مق
ار و تالش بيش تر، وضع  ه با  ار را ادامه داد تا اين  روزهاى ديگر هم اين 
رم (ص) او را  . روزى رسول ا م بهتر ش و از ديگران بى نياز گردي م  گى اش  زن
اون نيازش  ، خ ن وشش  ار و  س  ه هر  دي و با خوشرويى فرمود: «گفته بودم 

رد.» را برطرف خواه 
ردن ارزش زيادى دارد و از بهترين عبادت هاست. ار  در دين اسالم 

ار بسيار ناپسن  ؛ چون اين  ون زحمت از ديگران بخواه سى نباي چيزى را ب
است.

، در قيامت با پيامبران  ن گى اش را اداره  ه از دسترنج و تالش خود زن سى 

همنشين و مانن آنان پاداش مى گيرد.

وشش چه فرموده است؟ ار و  پيامبر (ص) در مورد 

پاسخ œهيد

سخنv »“ پيامبر (’)
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١ــ در دين اسالم، ……… ارزش زيادى دارد و از بهترين عبادت هاست.
ون زحمت،چيزى رااز ديگران خواستن بسيار ……… است. ٢ــ ب

 .................................... ه شغل   من دوست دارم در آين
 ................................................................
 ........................................ ردن باعث مى شود تا  ار   
 ................................................................

كامل كرÊœ عبا— ها

”—œ —œ جو Ë جست

.Áمه بد«œ« vخو»ه vطو— كه م Ê¬ «— جمله ها

شماره                                   پيام هاى اصلى درس
.............................................................                    ١

.............................................................                    ٢

.............................................................                    ٣

.............................................................                   ٤
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ه به وسيله ى اين مشاغل به  ماتى  در مورد مشاغل مختلف و خ
ن. جامعه داده مى شود، با دوستانت گفت و گو 

ن. امل  ول زير را  ج

گى… ، در زن نن ار و تالش مى  ه  انسان هايى 

١ــ
٢ــ
٣ــ

گى… ، در زن نن ار و تالش نمى  ه  انسان هايى 

١ــ
٢ــ
٣ــ

ÁيژË فّعالّيت

.Áبد Âكال” »جنا —œ معّلم vبا —»هنماي
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.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

فّعالّيت پيشنهاÈœ معّلم
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 . ني آيات زير را بخواني و به معناى آن ها توجه 

ا ما َسعـىى. اِن ِاّل نْس َو َاْن لَيَْس لِالِْ
رده، پاداشى نيست. و براى انسان غير از آن چه تالش 

                                                                  (سوره ى نجم، آيه ى ٣٩)

نَّهاَر ُنُشورًا. ًا َو َجَعَل الال نَّْوَم ُسبات ًا َوالال ُُم االَّيَْل لِباس ى َجَعَل لَ َو ُهَو االَّ

ه شب را براى شما پوشش و خواب را استراحت و روز را [زمان]  سى است  ا)  و او (خ
ار] قرار داد. سب و  برخاستن [براى 

                                                                        (سوره ى فرقان، آيه ى ٤٧)

َو َجَعلْنَا الـالـنَّهاَر َمعاشـًا.
سب روزى قرار داديم…   .  و روز را براى تالش و 

                                                                          (سوره ى نبأ، آيه ى ١١)

 ”—œ
سيزœهم
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. لمه هاى زير را بخواني تمرين ١: 

ام آيه بيانگر اهميت سعى و تالش است؟ با  تمرين ٢: با توجه به معناى آيات، 
. ني عالمت✓ مشخص 

َُه ُحْسُن الالثَّواِب. َوالـالـّلُه ِعنْ

اون است. و بهترين پاداش ها نزد خ
                                                 (سوره ى آل عمران، آيه ى ١٩٥)

ا ما َسعـىى. نْساِن ِاّل َو َاْن لَيَْس لِالِْ
رده، پاداشى نيست. و براى انسان غير از آن چه تالش 

                                                             (سوره ى نجم، آيه ى ٣٩)

لِـ                 با                 سًا
 ُنـ                 ُشو               رًا
َجـ                ـَعْلـ              نا

لِْلـ                ِاْنـ                سا        ِن

لِباسًا
ُنُشورًا
َجَعْلنا
لِْالِنساِن
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ه بود. نزد  هنه اى پوشي . لباس پاره و  پيرمردى گرسنه و خسته وارد مسج ش
ارم، به من  ه؛ لباس مناسبى ن ا ب پيامبر رفت و گفت: «اى پيامبر، گرسنه ام، به من غ
ن.» حضرت محم (ص) فرمود: «االن چيزى  م  م م دارم،  ه؛ احتياج به  لباس ب
.» پيرمرد به  ن م مى  هم. به خانه ى دخترم فاطمه برو. او به تو  ه به تو ب ارم  ن
ه پيامبر گفته بود، به ايشان هم گفت. خانه ى حضرت فاطمه (س) رفت و حرف هايى را 

ه بود. او گردن بن خود را از گردن  حضرت فاطمه (س) بسيار مهربان و بخشن
ا  رد و به پيرمرد داد و گفت: «اين گردن بن را بفروش و با پولش براى خود غ باز 
پيامبر  پيش  و  گرفت  را  گردن بن  پيرمرد  ن.»  برطرف  را  خود  نياز  و  بخر  لباس  و 
برگشت؛ گردن بن را نشان داد و گفت: «اى پيامبر، دخترت اين گردن بن را به من داده  

تا بفروشم.»

œ—” چها—œهم

گرÊœ بند با بركت
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ه عّمار نام داشت، حرف هاى پيرمرد را شني و گفت:  ى از دوستان پيغمبر  ي
ا و لباس و ي اسب به  ارى پول، غ «من اين گردن بن را از تو مى خرم.» سپس مق
ارش  مت او داد. پيرمرد با خوشحالى به خانه ى خود بازگشت. عّمار گردن بن را به خ

. ه داد تا آن را به پيامبر ب
رد. پيامبر  ار نزد پيامبر رفت و گردن بن را به ايشان داد و ماجرا را تعريف  مت خ

ار، اين گردن بن را به دست دخترم، فاطمه، برسان.» مت هم به او گفت: «اى خ
ار نزد حضرت فاطمه (س) رفت و گردن بن را به ايشان داد و ماجرا را  مت خ
ار گفت: «من تو  مت رد. حضرت فاطمه (س) نيز گردن بن را گرفت و به خ تعريف 
. برو و آزاد  سى نيست ار  مت ، ديگر خ نم؛ از اين به بع ا آزاد مى  را در راه خ
تى ! باعث انجام اين همه  ايا، چه گردن بن با بر ار گفت: «خ مت ن.» آن خ گى  زن

ار خوب ش و در آخر به دست صاحبش برگشت.»
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ه است و بخشش را دوست دارد. اون بخشن ــ خ

ــ حضرت فاطمه (س) بسيار مهربان و ……… بود.

شماره                                   پيام هاى اصلى درس

.............................................................                    ١

.............................................................                    ٢

.............................................................                     ٣

.............................................................                      ٤

سخنv »“ پيامبر (’)

”—œ —œ جو Ë جست

كامل كرÊœ عبا— ها
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 .......................... ه  دوست دارم چيزى را به ديگران ببخشم 
  ................................................................
نم ................................  يه مى  سى ه  وقتى چيزى را به 
 ................................................................

.Áمه بد«œ« vخو»ه vطو— كه م Ê¬ «— جمله ها



        ٦٣  

نيم؟ م  ه نيازمن هستن  ــ چگونه مى توانيم به افرادى 

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

در مورد ويژگى هاى اخالقى حضرت فاطمه (س) مطالبى را تهيه 
. الس بخواني ني و در 

با —»هنمايv معّلم œ— كال” با Ëœستانت گفت Ë گو كن.

فّعالّيت پيشنهاÈœ معّلم

ÁيژË فّعالّيت



٦٤

 . ني آيات زير را بخواني و به معناى آن ها توجه 

ُْم…   . يَن اَمنُواا َانِْفُقواا ِمّما َرَزْقنا يا َايَُّها االَّ
.   … اون به شما روزى داده است، ببخشي اى مؤمنان، از آن چه خ

                                                (سوره ى بقره، آيه ى ٢٥٤)

ُْم  ََسبُْتْم َو ِمّما َاْخَرْجنا لَ يَن اَمنُواا َانِْفقُواا ِمْن طَِيّباِت ما  يا َايَُّها االَّ
ِمَن ااْالَْرِض…   .

.   … ني رده ايم، انفاق  ه به دست آورده اي و از زمين براى شما فراهم  اى مؤمنان،از بهترين هايى 
                                                          (سوره ى بقره، آيه ى ٢٦٧)

َبيٌر. ُْم َو َانَْفُقواا لَُهْم َاْجٌر  يَن اَمنُواا ِمنْ … َفاالَّ
، (در جهان آخرت) براى آن ها پاداش بزرگى است. ن ه ايمان آوردن و بخشي … از بين شما افرادى 

، آيه ى ٧) ي                                                        (سوره ى ح

 ”—œ
پانزœهم
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. لمه هاى زير را بخواني تمرين ١: 

با  است؟  بخشش  و  انفاق  بيانگر  آيه  ام   آيات، معناى  به  توجه  با   :٢ تمرين 
. ني عالمت✓ مشخص 

َبيٌر. ُْم َو َانَْفُقواا لَُهْم َاْجٌر  يَن اَمنُواا ِمنْ … َفاالَّ
، (در جهان آخرت) براى آن ها  ن ه ايمان آوردن و بخشي … از بين شما افرادى 

پاداش بزرگى است.
، آيه ى ٧) ي                                                                       (سوره ى ح

             … َو الـالـّلُه َخبيٌر بِما تَْعَملُوَن.
، آگاه است. اون به آن چه انجام مى دهي                  … و خ

                                                             (سوره ى آل عمران، آيه ى ١٥٣)

ْم ُ َر           َزْقـ           نا           
ـ          بيـ            ٌر َ 
ـ          َسْبـ           ُتْم َ

َا ْنـ          ِفـ            ُقواا

ْم ُ َرَزْقنا
بيٌر َ
َسْبُتْم َ

َاْنِفُقواا
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روزى پيامبر گرامى ما، حضرت محم (ص)، نزد اصحابش٢ نشسته بود و براى آن ها 
، روزه  : «اى ياران من، بعضى از مردم نماز مى خوانن رد. ايشان فرمودن صحبت مى 
ارهاى خوب را از  اون اين  نن ولى در روز قيامت، خ ا را عبادت مى  ، خ مى گيرن
ا اين همه  : «يا رسول الّله، چرا خ ى از اصحاب پيامبر(ص) پرسي .» ي ن آنان قبول نمى 

؟» ى انجام داده ان ار ب ؟ مگر چه  ن ه قبول نمى  ارهاى خوب را از اين ع
گى خود از مال حرام استفاده  حضرت محم (ص) فرمود: «چون اين مردم در زن
ن و آنان در  ام از عبادت هاى آن ها را قبول نمى  ا هيچ  ؛ به همين جهت، خ نن مى 

«. ار خود مى رسن آخرت به مجازات 
گى خود را  گى از راه هاى درست درآم به دست آورد و زن انسان باي در زن
 . ، درآم «حالل» مى گوين ه از راه درست به دست مى آين هايى  . به درآم ن اداره 
؛  ت مى ده ، دوست دارد و به مال آن ها بر ه درآم حالل دارن سانى را  اون  خ
سى روزى خود را از راه هاى نادرست به دست آورد، درآم او «حرام» است  ولى اگر 

رد. اون اين افراد را در جهان آخرت مجازات خواه  و خ

وشش ار و  ه از راه  ١ــ پول به دست آم
٢ــ يارانش

œ—¬مد1 حال‰

œ—” شانزœهم
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اشاره  نمونه  چن  به  حرام  هاى  درآم انواع  با  بيش تر  آشنايى  براى  نون  ا
نيم: مى 

 دزدى
ن و آن شخص راضى  ون رضايت و اجازه، از مال ديگرى استفاده  سى ب اگر 

. ، اين عمل دزدى به حساب مى آي ار نباش به اين 

 ربا
ارى پول به ديگرى قرض مى ده و موقع پس گرفتن پول، بخواه  س مق وقت 

. ه قرض داده بگيرد به اين عمل ربا مى گوين بيش تر از آن چه را 

 رشوه
س  به  حرام  يا  غيرقانونى  ارى  گرفتن  انجام  برابر  در  ه  چيز  يا  پول  به 

 . م پردازن رشوه مى گوين

ار  احت
ردن اجناس مورد نياز مردم و فروختن آن ها به چن برابر قيمت در زمان  «انبار 

اال». ميابى آن 
ايا، به ما  ى در دنيا و آخرت دارد. خ سب درآم از راه حرام نتايج بسيار ب

ن تا روزى خود را از راه حالل و درست به دست آوريم. م 



        ٦٩  

) حالل است. سب (درآم ارها  بهترين 

؟ ن سانى را قبول نمى  اون عبادت چه  ١ــ خ
٢ــ منظور از درآم حالل چيست؟

. هاى حرام را نام ببري ٣ــ  دو نمونه از درآم

عمل  اين   ، ن استفاده  ديگرى  مال  از  رضايت  و  اجازه  ون  ب سى  اگر  ١ــ 
. ……… به حساب مى آي

ار پول به ديگر قرض م ده و موقع پس گرفتن پول،  س مق ٢ــ وقت 
. ه قرض داده  بگيرد به اين عمل ……… مى گوين بيش تر از آن چه را 

سخنv »“ پيامبر (’)

پاسخ œهيد

كامل كرÊœ عبا— ها
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شماره                                   پيام هاى اصلى درس

.............................................................                    ١

.............................................................                    ٢

.............................................................                     ٣

.............................................................                      ٤

ون اجازه ..................................................  من ب
 ................................................................
 ................................................................

”—œ —œ جو Ë جست

.Áمه بد«œ« vخو»ه vطو— كه م Ê¬ «—  جمله
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.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

م بزرگترها بيان  ه است با  ه در درس آم عالوه بر موارد 
ها حرام م شود. سب درآم ه چه موارد ديگر باعث  ني 

فّعالّيت پيشنهاÈœ معّلم

ÁيژË فّعالّيت

با —»هنمايv معّلم œ— كال” جدË‰ “ير —» كامل كن.

هاى حالل هاى حرامدرآم درآم

١ــ

٢ــ

٣ــ

١ــ

٢ــ

٣ــ
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 . ني آيات زير را بخواني و به معناى آن ها توجه 

َو َاقيُموا اا الَْوْزَن بِاالِْقْسِط َوال ُتْخِسُروا اا الْميزاَن.
. ني م فروشى ن ردن انصاف داشته باشي و  و موقع وزن 

                                                                      (سوره ى رحمان، آيه ى ٩)

با…    . َم الالِرّ … َو َاَحلَّ الالّلُه االْبَيَْع َو َحرَّ
رده است…    . رده و ربا را حرام  اون خري و فروش را حالل  … و خ

                                                          (سوره ى بقره، آيه ى ٢٧٥)

اُلوُهْم َاْو َوَزُنوُهْم ُيْخِسُروَن. َو ِاذا 
. م مى دهن  ، نن م فروشان) به ديگران پيمانه مى دهن يا وزن مى  ه ( و هنگامى 

                                                                    (سوره ى مطففين، آيه ى ٣)

 ”—œ
هفدهم



٧٣

. لمه هاى زير را بخواني تمرين ١: 

بِااْلـ             ِقْسـ          ِط
َحْر                َر              َم

ُيْخـ            ِسـ            ُرو        َن

َا               قيـ             ُمواا

بِااْلِقْسِط
َم َحرَّ

ُيْخِسُروَن
َاقيُمواا

ام آيه بيانگر حالل ــ حرام است؟ با عالمت  تمرين ٢: با توجه به معناى آيات، 
. ني ✓ مشخص 

با…    . َم الالِرّ … َو َاَحلَّ الالّلُه االْبَيَْع َو َحرَّ
رد…   . رده و ربا را حرام  اون خري و فروش را حالل  … و خ

                                                                      (سوره ى بقره، آيه ى ٢٧٥)

                   … َو الالّلُه ُيِحبُّ االُْمْحِسنيَن.
اران را دوست دارد. و اون ني                         … و خ

                                                (سوره ى آل عمران، آيه ى ١٣٤)



   ٧٤   

عتى را ……… مى خوانيم. ١ــ در مسافرت، نمازهاى چهار ر

ه در وقت خود به جا آورده نشود.  ٢ــ نمازى 

ى از بزرگ ترين عبادت هاست. ٣ــ در دين اسالم، ي

حضرت   ……… و  گى  بخشن صفت  دو  به  ت»  با    بر «گردن بن  درس  در  ٤ــ 

. فاطمه   (س) اشاره ش

، درآم ……… نام دارد. ه از راه درست به دست آي ى  ـ درآم ٥ ـ 

 ، ه درآم خود رااز ……… به دست مى آورن سانى را  اون عبادت  ـ خ ٦ ـ 

يرد. نمى پ

با مشو— هم جدË‰ حل كنيم.



        ٧٥  



   ٧٦   

ردى تا اين سال تحصيلى را با  ه مرا يارى  اى من تو را سپاس مى گويم  اى خ
موّفقّيت به پايان برسانم.

نم و اگر از  نى تا هرگز خطايى ن ه مرا يارى  ه، از تو مى خواهم  اى بخشن اى خ
روى نادانى خطايى از من سر زد، مرا به بزرگواريت ببخشى.

ه  گى به راهى بروم  نى تا در زن ه مرا يارى  اون توانا، از تو مى خواهم  اى خ
ه ى تو پس از مرگ است،  ه وع رضايت و خشنودى تو در آن است تا در جهان آخرت، 

سربلن باشم.
را  خود  امامان  و  پيامبر  تا  نى  يارى  مرا  ه  مى خواهم  تو  از  مهربان،  اون  خ اى 

مناجا



        ٧٧  

نم. به خوبى بشناسم و از دستورات آن ها پيروى 
نم و نماز  نى تا هميشه تو را عبادت  ه مرا يارى  اون دانا، از تو مى خواهم  اى خ

انم. ار ديگرى مهم تر ب نم و آن را از هر  خود را هرگز فراموش ن
نى تا روزى حالل به دست  ه مرا يارى  ه، از تو مى خواهم  اون روزى دهن اى خ

نم. ان، انفاق  م به نيازمن آورم و از آن، در راه 
ن و به وسيله ى آن، مرا از همه ى بالهاى دنيا  اى من، دلم را به نور قرآن روشن  اى خ

ن. حفظ 
آمين يا رب العالمين


