بسمه تعالی
سؤاالت درس نهم پیام های آسمانی پایه هفتم
خودت را متحان کن
 ١اگر بدن انسان با خون نجس شود چگونه می توان آن را تطهیر کرد؟با آب قلیل یا کر یک مرتبه آب کشیده شود
 ٢زمین ،چه چیزهایی را می تواند پاک کند؟ زمین یکی از مطهِّرات است که کف پا و یا ته کفشی را که به واسطه راه رفتن
نجس شده باشد ،پاک می کند؛ البته با چهار شرط :اوِّل :خود زمین پاک باشد ،دوم :زمین خشک باشد ،سوم :عین
نجاست ،با راه رفتن روی زمین کامالًبرطرف شود،چهارم :زمین سبزه زار ،موکت یا فرش نباشد.
 ٣برای پاک کردن چیزهایی که نجس شده اند ،ابتدا چه باید کرد؟ ابتدا باید نجاست را برطرف کنیم ،سپس آن را زیر
شیر آب بگیریم یا در آب جاری فرو ببریم ،به طوری که آب به تمام جاهای نجس شده برسد.
فعِّالیت کالسی
* به نظر شما ،آیا کسی که ما انسان ها را آفریده ،برای زندگی سعادتمندانۀ ما نیزدفترچه راهنما فرستاده است؟ بله ،برای
ما کتاب های آسمانی مانند قرآن ،تورات و انجیل فرستاده است که راهنمای سعادت دنیا و آخرت ماست.
* گزینه های درست و نادرست را مشخص کنید:
 ١برای پاک شدن لباس خو ن آلود ،کافی است محل خون را بشوییم.

غ

 ٢اگر بدن ما با ادرار آلوده شد ،کافی است محل آن را با دستمال تمیز پاک کنیم.

غ

 ٣ظرف نجس با دو بار آب قلیل ریختن پاک نمی شود.

ص

 ٤اگر کف پای ما نجس شده باشد ،با راه رفتن روی موکت یا فرش پاک نمی شود.

ص

 ٥ظرفی را که سگ لیسیده است با دو بار شستن پاک می شود.

غ

سؤال های متن
* بنا به فرمایش امام رضا (ع) چه چیز هایی حرام و چه چیز هایی حالل است؟ خداوند حکیم هر چیزی را که برای
سالمتی مردم زیان آور باشد و موجب هالکت و نابودی آنان شود ،حرام کرده و آنچه را برای سالمتی آنها مفید باشد،
حالل کرده است.
* چهار مورد از نجسات را نام ببرید ١ .خون :خون بعد از خارج شدن از بدن نجس می شود و باید از تماس با آن
خودداری کرد و برای نماز حتماً پاک شود .عالوه بر خون انسان ،خون حیواناتی که خون جهنده دارند نیز نجس است.
٢و  ٣ادرار و مدفوع :باید محل دفع ادرار و مدفوع را با آب شست وشو داد .این کار عالوه بر اینکه برای سالمتی
ضروری است ،برای به جا آوردن نماز ،واجب است .ادرار و مدفوع حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارند ،مانند
گربه و موش نیزنجس است؛ اما ادرار و مدفوع حیوان های حالل گوشت ،مانند گاو و گوسفند نجس نیستند.
 ٤سگ :تمام اجزای بدن سگ (مو ،ناخن ،پوست و استخوان)و رطوبت های آن نجس است.
* امام در جواب شخصی که از امام صادق می پرسید« :آیا می توانم برای شکار از سگ استفاده کنم؟» چه گفت؟ بله ،اما
هرگز نباید آن را به داخل خانه ات ببری.
* آب یا راکد است یا جاری و آب راکد نیز یا کُر است یا قلیل.
* آب جاری آبی است که از زمین می جوشد و جریان دارد؛ مانند آب چشمه ،قنات و رودخانه .آب باران نیز حکم آب
جاری را دارد.
* اگر مقدار آب حداقل  483لیتر باشد ،به آن آب کُر گفته می شود ،همانند آب منبع ،حوض و استخر که به این
مقدار برسد .آب لوله کشی ساختمان ها ،حکم آب کُر را دارد؛ زیرا به منبع آب شهر یا روستا متصل است که مقدار آن
بیش از آب کُر است.

* آب جاری و کر در برخورد با نجاست ،نجس نمی شود .مگر اینکه به وسیله نجاست ،رنگ یا بویش تغییری کند؛مثالً
رنگ خون را به خود بگیرد.
* اگر مقدار آب از  483لیتر کمتر باشد ،به آن آب قلیل گفته می شود ،مانند آب لیوان ،پارچ و آفتابه .آب قلیل اگر با
چیز نجس برخورد کند ،نجس می شود؛ گرچه نجاست اندک باشد ،مثل آنکه ذرِّه ای خون در سطل آب بریزد.

*

* ظرفی را که سگ لیسیده یا از آن آب خورده است ،باید ابتدا خاک مال کرد ،سپس آن را دو بار شست تا پاک شود .این
ظرف بدون خاک مال کردن پاک نمی شود.

