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آن ترک به تشویق و زندگی در آن عینی مصادیق ذکر با همراه اسراف مفهوم تبیین 

 معاونت فرهنگی و تبلیغی

 اقتصاد مقاومتی –اخالق و احکام اسالمی  –سبک زندگی اسالمی : دسته

 هدف
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 سیر درسنامه

روایات و آیات در اسراف گناه عظمت 

اسراف اثر بر آنها نابودی و سبا قوم داستان بیان 

هاست نعمت دادن دست از موجب اسراف 

اسراف از جلوگیری برای اجتماعی و فردی رفتارهای اصالح 

ریزیم می دور که نانی ارزش و مقدار محاسبه 

اسراف از جلوگیری عملی راهکارهای 

کاران اسراف با برخورد در اسالم علیه رضا امام روش 

 !!گونی نون خشک



(قصه گوییپرسش و پاسخ؛ مسابقه؛ شعر؛ داستان و )فعال   -توضیحی   
 روش تدیس



 هستبحث امروز در مورد یکی از گناهان بسیار بزرگ 
 .می توانند حدس بزنندبچه های باهوش به شما می گویم ببینم چند جمله درباره این گناه من 



 هستبحث امروز در مورد یکی از گناهان بسیار بزرگ 

 .بزنندحدس می تونند ببینم بچه های باهوش می گم چند جمله درباره این گناه بهتون من 

 .یه گناه بزرگ که اتفاقا خیلی به اون توجهی هم نداریم

 .معرفی کرده برادران شیطان این گناه آنقدر بزرگ است که خداوند کسانی را که این گناه را انجام می دهند  

 .ندارد  دوستدر دوجای قرآن به نحو صریح و روشن گفته شده که خداوند این افراد را 

 .هستند آتش جهنم در قرآن کریم به نحو صریح و روشن گفته شده این افراد اهل 

 .این کار را زشت و ناپسند می دانند کافرچه  مسلمانهمه ی مردم چه 

 . خیلی زیاد استبین ما  ولی در عین حال متاسفانه این گناه



   داریم مربع پنج اینجا شما راهنمایی برای

  درست اگر بزنه حدس را حرف یک تونه می شما از کس هر نوبت به حاال داریم خالی جای پنج اینجا

 هم کس هر ،می نویسیم مستطیل بیرون را آن بود اشتباه اگر و نویسیم می مستطیل داخل را حرف بود

 .کند اعالم را نظرش بزنه حدس درست خالی جاهای همه پرشدن از قبل توانست

بزنید  می توانند حدس خوب 

 چیست؟که این کار ناپسند 



 .یه گناه بزرگ که اتفاقا خیلی به اون توجهی هم نداریم

 معرفی کرده برادران شیطان بزرگ است که خداوند کسانی را که این گناه را انجام می دهند گناهی آن قدر این  

 .ندارد  دوستدر دوجای قرآن به نحو صریح و روشن گفته شده که خداوند این افراد را 

 .هستند آتش جهنم در قرآن کریم به نحو صریح و روشن گفته شده این افراد اهل 

 .این کار را زشت و ناپسند می دانند کافرچه  مسلمانهمه ی مردم چه 

 .  خیلی زیاد استبین ما  ولی در عین حال متاسفانه این گناه

 1مربع 

 ا ؟ ا

بزنید  می توانند حدس خوب 

 چیست؟که این کار ناپسند 



 2مربع 

 س ؟ اس

بزنید  می توانند حدس خوب 

 چیست؟که این کار ناپسند 

 .یه گناه بزرگ که اتفاقا خیلی به اون توجهی هم نداریم

 معرفی کرده برادران شیطان بزرگ است که خداوند کسانی را که این گناه را انجام می دهند گناهی آن قدر این  

 .ندارد  دوستدر دوجای قرآن به نحو صریح و روشن گفته شده که خداوند این افراد را 

 .هستند آتش جهنم در قرآن کریم به نحو صریح و روشن گفته شده این افراد اهل 

 .این کار را زشت و ناپسند می دانند کافرچه  مسلمانهمه ی مردم چه 

 .  خیلی زیاد استبین ما  ولی در عین حال متاسفانه این گناه



 3مربع 

 ر ؟ اسر

بزنید  می توانند حدس خوب 

 چیست؟که این کار ناپسند 

 .یه گناه بزرگ که اتفاقا خیلی به اون توجهی هم نداریم

 معرفی کرده برادران شیطان بزرگ است که خداوند کسانی را که این گناه را انجام می دهند گناهی آن قدر این  

 .ندارد  دوستدر دوجای قرآن به نحو صریح و روشن گفته شده که خداوند این افراد را 

 .هستند آتش جهنم در قرآن کریم به نحو صریح و روشن گفته شده این افراد اهل 

 .این کار را زشت و ناپسند می دانند کافرچه  مسلمانهمه ی مردم چه 

 .  خیلی زیاد استبین ما  ولی در عین حال متاسفانه این گناه



 4مربع 

 ا ؟ اسرا

بزنید  می توانند حدس خوب 

 چیست؟که این کار ناپسند 

 .یه گناه بزرگ که اتفاقا خیلی به اون توجهی هم نداریم

 معرفی کرده برادران شیطان بزرگ است که خداوند کسانی را که این گناه را انجام می دهند گناهی آن قدر این  

 .ندارد  دوستدر دوجای قرآن به نحو صریح و روشن گفته شده که خداوند این افراد را 

 .هستند آتش جهنم در قرآن کریم به نحو صریح و روشن گفته شده این افراد اهل 

 .این کار را زشت و ناپسند می دانند کافرچه  مسلمانهمه ی مردم چه 

 .  خیلی زیاد استبین ما  ولی در عین حال متاسفانه این گناه



 5مربع 

 ف ؟ اسرا

بزنید  می توانند حدس خوب 

 چیست؟که این کار ناپسند 

 .یه گناه بزرگ که اتفاقا خیلی به اون توجهی هم نداریم

 معرفی کرده برادران شیطان بزرگ است که خداوند کسانی را که این گناه را انجام می دهند گناهی آن قدر این  

 .ندارد  دوستدر دوجای قرآن به نحو صریح و روشن گفته شده که خداوند این افراد را 

 .هستند آتش جهنم در قرآن کریم به نحو صریح و روشن گفته شده این افراد اهل 

 .این کار را زشت و ناپسند می دانند کافرچه  مسلمانهمه ی مردم چه 

 .  خیلی زیاد استبین ما  ولی در عین حال متاسفانه این گناه



 .یه گناه بزرگ که اتفاقا خیلی به اون توجهی هم نداریم

 .معرفی کرده برادران شیطان این گناه آنقدر بزرگ است که خداوند کسانی را که این گناه را انجام می دهند  

 .ندارد  دوستدر دوجای قرآن به نحو صریح و روشن گفته شده که خداوند این افراد را 

 .هستند آتش جهنم در قرآن کریم به نحو صریح و روشن گفته شده این افراد اهل 

 .این کار را زشت و ناپسند می دانند کافرچه  مسلمانهمه ی مردم چه 

 .  خیلی زیاد استبین ما  ولی در عین حال متاسفانه این گناه

خوب می تونید حدس بزنید 

 5مربع  که این کار ناپسند چیه؟

 ف ؟ اسراف



  حکومت آنها به خداوند و مردم هدایت و راهنمایی برای بودند شده فرستاده خداوند طرف از الهی پیامبر دو این ،شنیده اید را (ع) سلیمان و (ع)داوود حضرت اسم حتما

  حکومتی و آباد کشور یک امروز یمن نزدیکی های سرزمینی در سبا قوم که بود زمان ها همین در اید، شنیده حتما هم را بلقیس تخت و سبا ملکه داستان بود، داده قدرت مندی

 بودند، داده تشکیل را عرب حکومت ترین قدرتمند و ترین معروف و مهمترین که نحوی به بودند، نموده ایجاد را عالی

 معبد سلیمان

 تخت بلقیس ملکه سبا



 برکت پر و بزرگ کشتزارهایی و ها مزرعه و ها باغ آن با و کنند سازی ذخیره را فراوانی آب بودند توانسته و  کردند بنا بزرگی سد ها سیالب مسیر در و کوه دامنه در آنها

  سبدی کسی گاه هر که می شد آشکار میوه آنقدر باغ ها آن درختان شاخسارهای بر» است شده نقل مثال باشد ندیده کسی را آنها نمونه شاید که برکتی پر باغ های نمایند، ایجاد

  گوناگون های میوه از پر سبد کوتاهی مدت در و می افتاد سبد آن در میوه هم سر پشت ،می رفت دیگر طرف به باغ طرف یک از درختان زیر از و می گذاشت سرش روی

   . « می شد

 سد

 باغ میوه کشتزار



 و مه» که را غذایی و نان که نداشت اهمیتی برایشان بود فراوان میوه و غذا چون کردند، اسراف و ناشکری ها نعمت این از درست استفاده و شکرگزاری جای به قوم این اما

  پاک برای حتی نکنید باور شاید که آنجا تا ....و کنند خورده نیم را ها میوه و غذاها بریزند، دور را « نخوری غفلت به و آری کف به نانی تو تا کارند در همه فلک و خورشید

  ... بیار را دستمال بدو زنه می فریاد مامان و سفره تو ریزه می خورشت ظرف یا نوشابه یا دوغ گاهی دیدید :مثال !می کردند استفاده نان از ...و نجاسات و ها کثیفی کردن

 این از بود دستش کنار خمیر و بود نان پختن مشغول یا بود دستش کنار نان و کند تمیز و تعویض را کوچکش بچه می خواست مادر اگر کردند، می استفاده نان از وقتها اینجور

  از ای تپه و تل یه که نحوی به می کردند برخورد خدا نعمت با اینگونه آنان از بسیاری بلکه نفر دو یکی نه ،می کرد استفاده بچه کردن تمیز و کردن پاک برای خمیر و نان

 این نان تکه دو یکی با روزانه فقط من بابا برو :گفتند می ،می کردند نصیحت را اونها صالح و عاقل انسان های وقتی بود؛ شده جمع ها زباله میان شهر در کثیف و نجس نان های

   داریم؛ غذا و میوه همه این طرفی از می کنند را کار این بقیه نریزم دور هم من اگر ،می ریزم دور و می کنم را کار

 .بروند بین از درختان و باغ ها این و  شوند تمام آب ها این ممکنه مگر



  بی شماری حکایات و داستان ها است، تاریخی داستانی  یا است افسانه یک این نکنیم فکر گل بچه های

 به کنند اسراف که گروهی و قوم هر مکانی هر و زمان هر در می دهد نشان که دارد وجود این به شبیه

  احترامی بی الهی های نعمت به و کنیم اسراف اگر هم االن ،می شوند مبتال گرفتاری و خشکسالی و فقر

  همین به توجی بی خاطر به زندگی در مشکالتمان و گرفتاری ها از خیلی نیست، این جز نتیجه کنیم،

 همه خانه در ولی نمی کنیم را کردند خوراکی ها و غذا با آنان که زشتی کار ما که البته است، ساده موارد

 بر می شود، خشک نون کوه یه به تبدیل می شود جمع وقتی که داره وجود خشکی نون های گونی ما

 ریز دور احتساب با .شود می ریخته دور تهران در تنها نان تن هزار 150 ساالنه شده منتشر آمار اساس

  بخواهیم اگر .شود می ریخته دور خشک نان تن هزار 600 از بیش ساالنه کشور، شهرهای سایر در

 . هست پول تومان میلیارد 40 ریختن دور با معادل تقریبا کنیم حساب را ریالی اش ارزش



  10 بنز هزار 60 به کنیم جابجا تن 10 بنز های کامیون با بخواهیم اگر را خشک نان تن هزار 600

 .داریم نیاز تن

 این لودر دستگاه یک با بخواهیم ما و باشد شده انبار یکجا در همه خشک نان تن 600000 این اگر

 زمان دقیقه 10 کامیون هر بارگیری حداقل کنیم، تن 10 بنز های بارکامیون را ها خشک نان

  چقدر کنیم بارگیری چهارساعته و بیست و روز شبانه بخواهیم اگر را کامیون 60000 ،می خواهد

 دارد؟ نیاز زمان

دقیقه 600000= دقیقه 10*60000  

ساعت 10000= دقیقه 600000/60  

شبانه روز 416.66=  24/ ساعت  10000  

1 

2 

3 



 یک از بیشتر روز 51 یعنی هست، روز 365 سال یک که حالی در .هست نیاز زمان کنیم بارگیری هم سر پشت وقفه بدون اگه روز شبانه 416

 کامیون یک از بیشتر دقیقه 10 هر ایران کشور در ما یعنی کنیم؛ جابجا بتوانیم را خود ساله یک شده اسراف نان مقدار تا است نیازه زمان سال

 اساس بر هست، طور همین ها خوراکی و غذاها سایر به نسبت ما وضعیت هست، نان به مربوط فقط این ،می ریزیم دور نان داریم تن 10 بنز

 دور ایران در نفر میلون 15 غذای معادل غذا تن میلیون 35 ساالنه (فائو) کشاوزی و خواروبار جهانی سازمان سوی از شده منتشر آمارهای

 . کنند می نرم پنجه و دست گرسنگی مشکل با جهان در انسان میلیون ها که حالی در می شود ریخته



 سبا قوم مردم مثل ما کنیم دقت بشه، اسراف کمتر تا کنه تالش خودش اندازه به کس هر کنیم دقت بیشتر باید واقعا بچه ها خوب بسیار

 :گفتند می نریزید؛ دور را غذاهاتون و خوراکی و نکنید، آلوده را هاتون نان نکنید اسراف می گفتند اونها از کدام هر به وقتی نکنیم فکر

 جایی به که تکه دو یکی این ،می ریزم دور نان تکه دو یکی روزی فقط من ،می کنند اسراف دارند همه ،می ریزند دور دارند همه

  ریزیم دورمی غذا کوچولو یه و  نان تکه یه روزی خونه تو کدوممون هر شود، دریا وانگهی گردد جمع قطره قطره بچه ها ،برنمی خوره

  ،می شه نفر میلیون 15 غذای اندازه به میشه، جمع هم روی همه وقتی اما



 ....می توانیم بکنیم به نظر شما چه کارهایی 
خانه هایمان کم بشود؟اسراف و دور ریختن نان و غذا تو که .....   



  مامان بگیم، مامان به اگه بخریم، نان اندازه به مثال

 برم حاضرم روز هر من من، با نان خرید مسوولیت

  نان خوب کنم، تهیه نان داریم نیاز روز اون که مقداری

  را نانوایی یه میتوانیم هم بعد ،می شه اسراف کمتر تازه

  .بخریم اون از و پزه می نان بهتر بقیه از که کنیم پیدا

  یا جانونی توی میتوانیم آوردیم را ها نان هم وقتی

  غذا موقع میخواهیم که ای اندازه به و بذاریم پالستیک

 نشه، خشک تا بذاریم سفره در خوردن

  نمی پوسه وقت هیچ بخریم کم کم اگه طور همین هم را سبزی و میوه

 نم یزنه کپک و

 اگه و بکشیم قبل از کمتر مقدار یه میتوانیم ظرف در غذا کشیدن موقع

 همه ، هم ریختن خورشت موقع بکشیم، دیگه مقدار یه دوباره خواستیم

 بمونه، باقی نخورده دست اومد اضافه اگه تا نکنیم خورشتی را غذا

  خیلی برداریم، تفریح زنگ خوراکی برای ساندویچ می خواهیم وقتی

 را قسمتی بشیم مجبور و بخوریم را آن همه نتوانیم که برنداریم بزرگ

 بریزیم، دور

  را ای میوه ، بخوریم میوه می خواهیم وقتی

  هم اگر هست، شکممون اندازه که برداریم

 نصفش کنیم دستمالی اینکه از قبل بزرگه

 برادرو یا مادر یا پدر به را نصفش و کنیم

  میوه پوست خوردن از قبل ،بدهیم خواهرمان

 پوست با را میوه ممکنه اگه و بشوییم خوب را

  ویتامین از سرشار میوه پوست بخوریم،

 هاست،



  کلمات ستون هر و سطر هر در که کنید پر گونه ای به را خالی جاهای

 .بگیرند قرار تکرار بدون شریفه آیه

 مسابقه

 راهنما

6 

 کنید دقت

 خداوند   اسراف  کاران   را   دوست   ندارد



 6 مسابقه .(خداوند اسراف کاران را دوست ندارد. )جاهای خالی را به نحوی پر کنید که در هر سطر و هر ستون کلمات آیه شریفه بدون تکرار قرار بگیرند 

 دوست ندارد کاران

 اسراف کاران دوست

 کاران دوست اسراف

 اسراف دوست خداوند

 کاران ندارد دوست

 دوست خداوند کاران

 را خداوند اسراف

 ندارد را خداوند

 خداوند را ندارد

 ندارد کاران را

 خداوند اسراف را

 را اسراف ندارد

 نمونه



 رئوف معنای
 مهربان خیلی



 ؟خوب کی می دونه این صفت به کدام امام اختصاص داره

  رئوف امام السالم، علیه رضا امام به بله

 مهرمان، بسیار امام یعنی می شود، گفته

  مهربان امام السالم علیه رضا امام به چرا

  مهربان ها امام مابقی مگر می شود، گفته

  یک به ائمه از هرکدام احسنت نیستند؟

 در امام اون چون هستند، مشهور صفت

  و هستند سرآمد خصلت و صفت اون

 و داشته وجود ایشان در صفت اون اونقدر

  به معروف و مشهور که دیده اند مردم

 .شدند اون



 (علیه السالم)امام رضا 

 حکایت
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 خوب گوش بدید



 (ع)رضا امام خانه در آشنایان و دوستان از نفر چند .بودند کرده شلوغ بلوط بزرگ درخت روی گنجشک ها .می وزید خنکی نسیم»

 یکی .شدند نگران ایشان کردن دیر از و بودند امام برگشتن منتظر مهمان ها .شد سپری دقایقی .آمد بیرون اتاق از امام .بودند مهمان

 .آمد  بیرون شد، امام آمدن متوجه در الی از که امام جوان دوستان از

 است؟ کرده ناراحت را شما چیزی نمی شوید؟ داخل چرا !سرورم

 است؟ خورده گونه این کسی چه را میوه این :گفت و داد نشان را نیم خورده ای سیب امام

 کیست؟ نیم خورده میوه این :کرد بلند را صدایش جوان مرد

 سینه بر دست مهمانان از یکی .کرد تکرار را حرفش باز و گرفت امام از را نیم خورده سیب جوان مرد .آمدند بیرون اتاق از مهمان ها

 .خورده ام من را سیب این می خواهم، عذر شما از !موالیم :گفت و گذاشت



 خدا که نمی دانی  مگر بی اعتنایی، آن به و نمی دانی را خدا نعمت های قدر چرا می کنی؟ اسراف چرا :فرمود و کرد او به رو امام

 « .می دهد عذاب سختی به را اسراف کاران



 شدت از که مهربانی امام همون .می شود ناراحت اسراف از مهربان و رئوف امام السالم، علیه رضا امام گلم، های بچه

 قدر چرا ؟می کنی اسراف چرا :می فرماید خانه اش در خودش مهمان به که شود ناراحت قدر آن شد آهو ضامن مهربانی

 بی اعتنایی؟ آن به و نمی دانی را خدا نعمت های



 اَللّهُمَ ارفَعنِی فِی اَعلَی دَرَجاتٍ  و اَعِنِّی بِعَزمِ اِالِرادَه

 !خدایا توفیق عنایت کن تا بنده خوبی برای تو باشیم

 !را بدانیمنعمت هایت تا بتونیم قدر کمکمان کن خدایا 

 !  موفق شویممی گیریم خدایا یاریمان فرما تا در تصمیمات درستی که برای زندگیمان 



 اداره کل امور تبلیغی، گروه تأمین منابع ،فرهنگی و تبلیغی معاونت 

   025-371160: تلفنقم، چهار راه شهدا،  

www.balagh.ir-tabligh@dte.ir 

 معاونت فرهنگی و تبلیغی


