
 شتربان با ایمان – 5درس 

. بود. پادشاهی که مخالف امام کاظم -1  هارون  )ع( بود نامش ............

. شترهای صفوان را کرایه کند.هارون می -2  سفر حج خواست برای .........

.. را هر کس زنده ماندن ...........»اند: امام کاظم )ع( فرموده -3
 «در آتش جهنم جای خواهد داشت.ن است و دوست بدارد از آنا

 ستمگران

قرآن به ما سفارش فرموده که به یکدیگر محبت بورزیم و  خدا در -4
. را دوست بداریم.انسان  های ..............

 با ایمان و نیکوکار

امبر او و اهل خداوند فرموده است از کسانی که با دین خدا و پی -5
. و راه خود را از آن...ورزند، ......بیتش )ع( دشمنی می ها جدا ......

 کنیم.
 دوری کنیم

م )ع( بود که داران امام کاظان، یکی از یاران، پیروان و دوستصفو -6
 به مسافران بود. کارش کرایه دادن شتر

 صحیح

 غلط دار امام کاظم )ع( بود.هارون، پادشاهی بود که دوست -7

صفوان فرستاد تا تعداد زیادی  هارون ، برای سفر حج، کسی را نزد -8
 از او کرایه کند. شتر

 صحیح

به هارون، پول هنگفتی به دست  صفوان از کرایه دادن شترهایش -9
 آورد.می

 صحیح

برای همین شترهایش  خواست به هارون خدمتی کند؛صفوان می -10
 را به هارون اجاره داد.

 غلط

کار تو را نمی پسندم  من این»فرمود:  امام کاظم )ع( به صفوان -11
 «ای.هایت را به هارون کرایه دادهکه شتر

 صحیح

ی و کرایهصفوان دوست داشت هارون زنده بماند تا برگردد  -12
 شترهایش را بپردازد.

 صحیح

صفوان به سخن امام کاظم )ع( گوش نداد و شترهایش را به  -13
 هارون کرایه داد.

 غلط

 صحیح مسلمانان را برادر یکدیگر شمرده است.ی خدا در قرآن، همه -14

ایه دادن شترهایش به هارون ی کرصفوان در درون خود درباره -15
 اندیشید؟چه می

خواست امام کاظم )ع( بود، دلش نمیاو که از پیروان و دوست داران 
توانست ی پرسود نیز نمی؛ اما از این معاملهبه هارون خدمتی کند

 بگذرد.

صفوان چگونه در ابتدا خود را راضی کرد که شترهایش را به  -16
 هارون کرایه دهد؟

ارد؟ شترهایم را برای گفت: کار من چه اشکالی دبا خودش می
 ی ندارد.دهم. این که دیگر عیبی خدا کرایه میزیارت خانه
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( رسید، ایشان به زمانی که صفوان به خدمت امام کاظم )ع -17
 و در پاسخ چه گفت؟ند صفوان چه فرمود

پسندم. صفوان با امام به وی فرمودند: صفوان! من این کار تو را نمی
شترهایت را به هارون  تعجت پرسید: کدام کار؟ امام فرمودند: این که

 ای.کرایه داده

امام کاظم )ع( با چه سوالی صفوان را متوجه عمل ناپسند خود  -18
 کردند؟

تا زمان پرداخت کرایه، هارون زنده امام فرمودند: آیا دوست داری 
 بماند؟

امام کاظم )ع( چه فرمودند که صفوان به خود آمد و شترهایش را  -19
 به هارون کرایه نداد؟

هر کس زنده ماندن ستمگران را دوست بدارد، از آنان است و در 
 آتش دوزخ جای خواهد داشت.

ت کند و از شر صفوان برای این که دستور امام کاظم )ع( را اطاع -20
 هارون خالص شود چه کرد؟

 ی شترهایش را فروخت تا به هارون کرایه ندهد.همه

خداوند در قرآن مسلمانان را به چه کارهایی سفارش فرموده  -21
 است؟

های با ایمان و سفارش فرموده که به یکدیگر محبت و انسان
پیامبر  ونیکوکار را دوست بداریم. همچنین از کسانی که با دین خدا 

ها د، دوری کنیم و راه خود را از آنورزنو اهل بیتش )ع( دشمنی می
 جدا نماییم.

ی پیامبر )ص( ی فتح، دربارهی مبارکهسوره 29ی خداوند در آیه -22
ها با یکدیگر و در مقابل دشمنان کافر و یارانشان و چگونگی رفتار آن

 چه فرموده است؟

سرسخت و  برابر دشمنان کافر،محمد رسول خدا و یارانش، در 
 ان و نیک رفتارند.استوار و با یکدیگر مهرب

 صفوان که بود و به چه کاری مشغول بود؟ -23

 (یکی از دوستان امام صادق )ع( بود که به ایشان بسیار وفادار بود.1
داران امام کاظم )ع( که کارش کرایه دادن شتر (از یاران و دوست2

 بود.
 ون بجنگد.هارون بود که قصد داشت با هاران (یکی از دشمن3
 (یکی از پیروان امام رضا )ع( بود که در شاعری بسیار توانا بود.4

ی شترهایش چه مقابل درخواست هارون برای کرایه صفوان در -24
 احساسی  داشت؟

 شد، بسیار خوشحال بود.(به خاطر سود زیادی که نصیبش می1
 ن معامله کند.خواست به هیچ وجه با هارو(نمی2
 (بین دو راهی مانده بود که شترهایش را اجاره بدهد یا نه.3
 خواست نظر امام موسی کاظم )ع( را در این مورد بداند.(می4

امام کاظم )ع( به صفوان فرمودند: هر کس زنده ماندن ستمگران  -25
 گاهی دارد؟چه جای را دوست بدارد چگونه آدمی است و

 و به دست شیطان سپرده است.(خودش را فریب داده 1
حمت حق به دور ا از خود خشمگین ساخته است و از ر(خداوند ر2

 است.
 کند و خدا او را دوست ندارد.(فرشتگان الهی را از خود دور می3
 (خودش نیز از ستمگران است و در آتش دوزخ جای خواهد داشت.4

صفوان چگونه توانست هم دستور امام کاظم )ع( را اجرا کند و  -26
 هم از شر هارون رهایی یابد؟

 (به مسافرتی طوالنی رفت تا هارون او را پیدا نکند.1
 (شترهایش را به هارون فروخت تا دیگر مسئولیتی نداشته باشد.2
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 ها را به هارون کرایه ندهد.(شترهایش را فروخت تا آن3
 اند.گفت که شترهایش دچار بیماری شده (به هارون4

ی یاران پیامبر )ص( در مقابل دشمنان به بیابان قرآن، وظیفه -27
 کافر چیست؟

 (در مقابل دشمنان کافر، سرسخت و استوار هستند.1
 هراسند.جنگند و از مردن نمیها می(با آن2
 کنند تا آسیبی نبینند.ها با مالیمت رفتار می(با آن3
 ها رو در رو نشوند تا درگیری اتفاق نیفتد.کنند با آنمی(سعی 4
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