
ــت كه عبارت اند از: شگفتى هاى  ــه درس تشكيل شده اس فصل حاضر از س
خلقت، دو سرماية گرانبها و استعانت از خداوند.

 درس اّول (شگفتى هاى خلقت) با بررسى نظم و 
هماهنگى موجود در جهان خلقت و بدن انسان، به تبيين علم 
و حكمت خداوند مى پردازد و به هدف خداوند از اين آفرينش 

اشاره مى كند.

 درس دوم (دو سرماية گرانبها) دو نعمت ارزشمند 
«فرصت زندگى و قدرت تفكر» در انسان و تأثير اين دو نعمت 

را در رسيدن به خوشبختى ابدى تبيين مى كند.

 درس سوم (استعانت از خداوند) ضمن تأكيد بر 
اينكه فقط خداوند مى تواند به ديگران يارى رساند، به بررسى 
بيشتر  يارى  جلب  باعث  مى توانند  كه  مى پردازد  كارهايى 

خداوند شوند.

فصل اّول        خداشناسی





شگفتی های خلقت 

اگر هنگام تميز كردن شيشة ساعت كسى از ما بپرسد: «ساعت چند است؟». ما معموالً در 
چنين حالتى دوباره به ساعت نگاه مى كنيم و سپس جواب مى دهيم. مى دانيد چرا؟

  

ــت و به همين دليل در نگاه  ــريع و گذراس نگاه ما به پديده هاى اطراف مان معموالً نگاهى س
اول، بسيارى از جزئيات از چشم ما پوشيده مى ماند. شگفتى هاى جهان آفرينش ـ كه بسيارى از 
آنها در وجود خود ما انسان ها قرار دارد ـ بخشى از ديدنى هاى اين جهان زيباست كه ما معموالً 
بى توجه از كنار آنها عبور مى كنيم. كافى است دست كم براى يك روز نگاهمان را به جهان تغيير 

دهيم تا براى اّولين بار به برخى شگفتى ها پى ببريم.  

درس اّول 
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بی نظیر 
حميد با آب و تاب دربارة نمايشگاهى كه ديروز با دايى اش به آنجا رفته بود صحبت مى كرد: 
«بچه ها باورتان نمى شود! يك دوربين فيلمبردارى بزرگ ديدم كه زيرش چرخ گذاشته بودند. 
ــه پايه اش را كه نگو!  ــود آن را حركت داد. س ــه پاية مخصوص نمى ش مى گفتند بدون چرخ و س
ــاعت  ــنگين تر بود. يك دوربين ديگر بود كه مى گفتند بدون فيلم، چند س از خود دوربين هم س
ــد؛ نمى شود با  ــت كه مى گفتند اگر اينها نباش فيلمبردارى مى كند! لنزهاى عجيب و غريبى داش
ــراى محافظت از دوربين ها، مايع هاى  ــور كم (مثل غروب) فيلمبردارى كرد. جعبه هاى بزرگ ب ن
مخصوص براى شست و شوى لنزها، وسايلى كه با آنها جلوى نور شديد را مى گرفتند تا دوربين و 
ــارژى بزرگ كه دوربين تا چند ساعت مى تواند بدون اينكه  فيلم ها را خراب نكند، باطرى هاى ش
به برق وصل شود، به كمك آنها فيلمبردارى كند، نورافكن هاى خيلى بزرگ براى فيلمبردارى در 

جاهاى كم نور …
با دايى ام نزد مسئول دوربين ها رفتيم و گفتيم: آيا ممكن است پيشرفته ترين دوربين نمايشگاه 
را به ما نشان بدهيد؟ گفت: شما چطور متوجه پيشرفته ترين و عجيب ترين دوربين دنيا نشديد؟!

ــت و به راحتى حركت مى كند. تازه بدون اينكه احتياج به  ــيار سبك و زيباس اين دوربين بس
فيلم داشته باشد تا ده ها سال مى تواند بدون كم ترين مشكلى فيلمبردارى كند. اگر كمى گرد و 
غبار داخلش شود، خود به خود به كار افتاده و خودش را شست وشو مى دهد. حتى گاهى اوقات كه 
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دچار مشكلى مى شود، به صورت طبيعى خودش را تعمير و تنظيم مى كند. در نور شديد لنزش 
بسته مى شود و در نور كم به صورت خودكار لنزش باز مى شود. وقتى هم كه صاحبش نخواهد از 

آن استفاده كند، خود به خود خاموش و بسته مى شود …
من با خوشحالى گفتم: اگر ممكن است زودتر اين دوربين بى نظير را به ما نشان دهيد. 

گفت: كافى است يك بار با دقت در آينه نگاه كنى تا بهترين دوربين دنيا را ببينى!» 

  

تا حاال به آفرينش چشم هاى خود دقت كرده ايد؟
خداوند حكيم، چشم ها را داخل گودى صورت قرار داده است تا با استخوان هاى گونه، پيشانى 
و بينى از آنها محافظت كند. اگر اين حصار استخوانى اطراف چشم را نگرفته بود، هر ضربه اى به 

طرف چشم مى توانست انسان را براى هميشه از نعمت بينايى محروم كند.
به ابروهايتان نگاه كنيد. اين موهاى كوتاه كه زيبايى بخش صورت شما هستند، عالوه بر اينكه 
ــايبان از تابش شديد نور به چشم جلوگيرى مى كنند، نمى گذارند عرق پيشانى نيز وارد  مانند س

چشم ها شود.
حاال تصور كنيد؛ اگر چشم ها داخل گودى قرار نداشتند، اگر ابروها نبودند؛ اگر مژه ها هر لحظه 
ــته نمى شدند؛ اگر شكل   ــم جلوگيرى نمى كردند؛ اگر پلك ها باز و بس از ورود گرد و غبار به چش

چشم ها بادامى نبود و اشك از آن خارج نمى شد و… چه اتفاقى مى افتاد؟
ــمندان و مخترعان بزرگ، با الگو گرفتن از اين  ــده است كه دانش ــگفتى باعث ش اين همه ش

مخلوق خداوند، موفق به ساخت دوربين ها، ميكروسكوپ ها و تلسكوپ هاى دقيق شوند.
ــان دهندة عظمت و حكمت  ــاوت كنيد؛ آيا اين عضو كوچك به تنهايى نش ــاال خودتان قض ح

آفريدگار نيست؟
اميرمؤمنان حضرت على عليه السالم دربارة آفرينش انسان مى فرمايد:

ــه اى چربى نگاه مى كند، با  ــان بايد تعجب كرد كه با تك ــت] اين انس از [خلق
پاره اى گوشت سخن مى گويد و با چند استخوان [ريز] مى شنود.1

1ـ نهج البالغه، كلمات قصار، حكمت 8.
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هدف آفرینش 
كمى فكر كنيد؛ آيا ممكن است خداوند دانا و حكيم اين جهان زيبا و شگفت انگيز را بيهوده 

و بى هدف آفريده باشد؟
به نظر شما هدف از آفرينش اين جهان شگفت انگيز چيست؟

اميرمؤمنان حضرت على عليه السالم در پاسخ اين سؤال مى فرمايد:

ــت تا دربارة آنها  ــما آفريده اس ــت براى ش خداوند تمام آنچه را كه در زمين اس
بينديشيد و با استفاده از آنها به بهشت راه يابيد و خودتان را از عذاب دوزخ برهانيد.1

خداوند مهربان كه بهتر از هر كسى نيازهاى ما را مى داند، اين جهان را طورى آفريده است كه 
ــم داده است تا با دقت به نشانه هاى  ــكل در آن زندگى كنيم. او به ما چش ما بتوانيم به بهترين ش
ــت تا دربارة آنچه مى بينيم فكر كنيم و از دنياى  علم و قدرتش نگاه كنيم، و به ما عقل داده اس

پيرامون خود درس خداشناسى بياموزيم.
او ما را غرق در نعمت ها و زيبايى هايش كرده است تا بدانيم چقدر ما را دوست دارد، پس ما 
نيز او را دوست بداريم و از او اطاعت كنيم. اين همان راهى است كه نتيجه اش رسيدن به بهشت 

زيباى خداست.
حاال به نظر شما، خداوند مهربانى كه زمين را با همة شگفتى هايش براى ما آفريده است، آيا 

ممكن است ما را فراموش كند و در سختى ها و نيازها تنهايمان بگذارد؟

1ـ عيون اخبار الرضا عليه السالم، ج 2، ص 12.

سی
 کال

یت
ــگفتى هاى فعال ــخن گفتيم تنها يك نمونه از ش 1ــ آنچه دربارة آن س

بى پايان دنياى ماست. شما هم با دوستانتان گفت وگو كنيد و نمونه هاى 
ديگرى از اين شگفتى ها را نام ببريد.

ــان در جهان  ــگفتى هاى بى پاي ــاهده نظم، حكمت و ش 2ــ از مش
آفرينش چه مى فهميم؟
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پیشنـهاد

کن
ان 

متح
 را ا

دت
ــد خو ــتگاه هاى بدن را نام ببريد كه اگر نباش 1ــ مى توانيد يكى از دس

هيچ اشكالى در كارهاى بدن پيش نيايد؟ از اين موضوع چه مى فهميم؟ 
2ــ با توجه به سخن حضرت على عليه السالم توضيح دهيد كه دليل 

آفرينش شگفتى هاى بى پايان در آسمان و زمين چيست؟ 

 متن زير را با دقت بخوانيد:
ــم آن  را  ــت كه چش ــه بدن كوچك مورچه بنگريد! خلقتش آن چنان لطيف اس … ب
ــه روى زمين به راه مى افتد و براى  ــد و عقل آن را درك نمى كند، ببينيد چگون درنمى ياب
به دست آوردن روزى خود، تالش مى كند و دانه هايى را كه به النه اش مى برد در جايگاهى 

مخصوص نگه مى دارد.
خداوند نيكوكار هرگز از او غافل نمى شود و از بخشش محرومش نمى سازد، حتى اگر 

در دل سنگى سخت و يا صخره اى خشك به سرد برد.
ــم و  ــكمش فكر كنى و يا به چش ــتگاه گوارش و غضروف هاى درون ش اگر دربارة دس
گوشى كه در سر دارد انديشه كنى آن چنان از آفرينش مورچه دچار شگفتى خواهى شد 

كه از توصيف او به زحمت خواهى افتاد.
ــن به تو خواهند گفت كه آفريننده مورچة  ــه ات را به كار گيرى، داليل روش اگر انديش
ــت. همان كسى كه آفريدن همة موجودات  كوچك همان آفريدگار درخت بزرگ خرماس

سنگين و سبك، و بزرگ و كوچك، و نيرومند و ضعيف برايش يكسان است.1

  

ــالم در توصيف  ــان حضرت على عليه الس ــى از گفتار اميرمؤمن ــه خوانديم بخش آنچ
ــما نيز مى توانيد دربارة يكى از آفريده هاى خداوند  ــگفتى هاى خلقت مورچه هاست. ش ش
(مانند مورچه يا زنبورعسل) تحقيق كنيد و نتيجه را در كالس براى دوستانتان بخوانيد. 

1ـ نهج البالغه، خطبة 185.
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بیشتـر بدانیم
تا حاال يك زره را از نزديك ديده اى؟ مى دانى 

زره ها را از چه مى سازند؟ 
قدر  چه  دنيا  زره  ترين  بزرگ  مى كنى  فكر 
ضخامت دارد؟ 10 سانتى متر؟ نيم متر؟ 1متر ؟

كه  است  زمين  َجو  دنيا،  زره  ترين  ضخيم 
صدهزار متر ضخامت دارد. اين زره كه از جنسى 
چنان  آن  است  شده  تشكيل  (هوا)  لطيف  بسيار 

محكم و نفوذناپذير است كه هر موجود مهاجمى را قبل از رسيدن به زمين نابود مى كند. 
شهاب سنگ ها گروهى از اين مهاجمان هستند كه با سرعت اعجاب آور پنجاه كيلومتر 
در ثانيه (يعنى صدبرابر سرعت گلوله) در فضا حركت مى كنند. به گفته دانشمندان، اين 
سرعت باعث مى شود كه در يك سنگ  بسيار كوچك آسمانى، نيرويى معادل انرژى يك 
بمب اتمى نهفته گردد. براى همين است كه آنها با هر جسمى برخورد كنند، انرژى 

فوق العاده اى را آزاد مى كنند و منفجر مى شوند. 
اهميت جو زمين وقتى براى ما معلوم مى شود كه بدانيم در هر شبانه روز، ميليون ها 
شهاب سنگ با جو زمين برخورد مى كنند و قبل از رسيدن به سطح زمين منفجر و به 

گاز و بخار تبديل مى شوند. 
اين تنها بخشى از مأموريت زره دفاعى زمين است. اتمسفر (يا جو زمين) عالوه بر 
سنگ هاى آسمانى، اشعه هاى مرگبار كيهانى، اشعه مادون قرمز و جريان هاى مغناطيسى 
شديد فضايى را نيز قبل از رسيدن به زمين خنثى مى كند و خطرهاى بزرگ ديگرى را 
از ساكنان زمين دور مى كند. مى توانى حدس بزنى اگر اين زره مقاوم، زمين را نپوشانده 

بود، چه اتفاقى در انتظار ساكنين زمين بود؟ 
حاال بهتر مى توانيم معنى اين كلمات نورانى خداوند را دريابيم كه مى فرمايد: 

ماَء َسقًفا َمحفوًظا             و آسمان را سقفى نگاهدارنده قرار داديم، َوَجَعلَنا السَّ
َو ُهم َعن آياتِـها ُمعـِرضوَن1و 2       ولى آنها از نشانه هاى او رويگردانند. 

1ـ سوره انبياء، آيه 32.
2ـ تفسير نمونه، ج 13، ص 400. (براى اطالع بيشتر دربارة اتمسفر زمين مى توانيد به سايت دانشنامه فضايى ايران 

در «www.isa.ir» مراجعه كنيد.)
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، دا و دا
یا آوردی؛ ا  د ه  پاس  و را 
م دادی؛ ذ ا وارا  ر  و از 

دی؛ بان  ن  ان را با  و دل ما
دی؛ ت  حا ن  ودم؛ از  ف  فی  واره،  ه   و آن زمان 

ودی؛ ن ا د  ت،  ر ذ ن  ه از  و  سال 
ی؛ ندم سا ه  ون  و وشا ک  وراک و  و از 

ی؛ و ن آ اری را   پاس م،  د یا ه ر و آن زمان 
دی؛ ھام  م ا ودت را  د و  

ی. ن آسان سا را را   یا ش   ذ و 
ی، ا

م، و پاس  ش  را  مارم، و  ت  را  و  چ
ند.١ آ مارش  ه   د  ش از آن ا  ، ت  ه  ی   حا

(تو هم اگر دوست دارى چند جمله با پروردگارت 
سخن بگو).

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

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

1ـ بخشى از دعاى امام حسين عليه السالم در روز عرفه
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اعداد زير را يك بار بخوانيد:
1001
1002
1003
1004
1005

پنج ثانيه گذشت!

تا حاال به حركت ابرها توجه كرده ايد؟
ــوند، ولى ما معموالً متوجه سرعت حركت آنها  ــرعت زياد توسط باد جابه جا مى ش ابرها با س

نمى شويم. چه چيزهاى ديگرى را مى شناسيد كه گذشتن آنها مانند حركت ابرها باشد؟ 

  

دو رسمایۀ گرانبها

درس دوم 
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… سوت شروع مسابقه به صدا درمى آيد و بازى آغاز مى شود!
در تيم اول هر كدام از بازيكنان وظيفة خود را مى شناسند و آماده اند با شروع بازى، دستورات 
مربيان خود را مو به مو در زمين اجرا كنند. برنامة آنها براى پيروز شدن در مسابقه اين است كه 

از همان دقيقة اول، با تمام قدرت بازى كنند و هيچ فرصتى را از دست ندهند. 
اما در تيم دوم، بازيكنان هنوز بازى را جدى نگرفته اند و تالش چندانى از خود نشان نمى دهند. 

آنها با خودشان مى گويند: حاال 90 دقيقه وقت داريم…  .
شما نتيجة بازى را چگونه پيش بينى مى كنيد؟

ــوت پايان بازى به صدا درمى آيد، بازيكنان تيم دوم كه فرصت هاى خود  تصور كنيد وقتى س
ــوند و بگويند: ما اصًال حواسمان به زمان بازى نبود و  ــت داده اند، همه دور داور جمع ش را از دس
نفهميديم چطور مسابقه تمام شد. چند دقيقه ديگر به ما فرصت بدهيد تا موقعيت هاى از دست 

رفته را جبران كنيم. دوباره سوت بزنيد تا مسابقه را ادامه دهيم…!
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1ـ سوره مؤمنون، آيات 99 و 100.
2ـ نهج البالغه، كلمات قصار، شمارة 22.

سی
 کال

یت
 به نظر شمافعال

1- داور مسابقه چه پاسخى به اين درخواست خواهد داد؟
2- زندگى ما در دنيا، چه شباهت هايى با يك مسابقة فوتبال دارد؟ 

3- تفاوت هاى اين دو در چيست؟

فرصت عمر  
خداوند دربارة كسانى كه قدر عمر خود را نمى دانند و فرصت هاى زندگى را بى دليل از دست 

مى دهند و با دست خالى از اين دنيا مى روند مى فرمايد: 

ــت، از  ــت پاداش كارهاى نيك او در اين دنياس ــى كه مى داند نعمت هاى بهش ــتى كس به راس
فرصتى كه در اختيار دارد چگونه استفاده مى كند؟ 

راستى اصًال كسى مى داند تا چه زمانى براى جمع آورى توشه در اين دنيا وقت دارد؟ 
حضرت على عليه السالم مى فرمايد: 

فرصت ها مانند ابرها مى گذرند، پس فرصت هاى خوب را غنيمت شمريد.2
 

تا اينكه مرگ يكى از آنها فرا مى رسد، 
مى گويد پروردگارا؛ مرا [به دنيا] برگردان

ــى را كه ترك كرده بودم،   تا اعمال صالح
انجام دهم!

هرگز [چنين بازگشتى دركار نيست] اين  
ــت كه او به زبان مى گويد [و اگر  سخنى اس
بازگردد، كارش همچون گذشته خواهد بود]! 

َحـّتى اِذا جاَء اََحَدُهـُم الـَموُت 
قاَل َرِبّ ارِجـعوِن  

لَـَعـلّى اَعَمـُل صالِـًحا فيـما تَـَركُت

ها َكـلِـَمـٌة ُهـَو قائِـُلـها1  ـَّ َكـّال اِن
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ــرماية ما براى خوشبختى در دنيا و آخرت همين فرصت زندگانى است كه اگر  پس اولين س
ــود، از نعمت هاى ديگر نيز نمى تواند هيچ استفاده اى كند. آيا نعمت عمر  ــى از آن محروم ش كس

به تنهايى براى خوشبختى ما در دنيا و آخرت كافى است؟
اگر كمى فكر كنيم مى بينيم كه انسان هاى بدكار و حتى حيوانات نيز از نعمت ُعمر برخوردارند 
ــعادت و خوشبختى  و مدتى در دنيا زندگى مى كنند. آيا آنها نيز مى توانند مانند نيكوكاران به س

دنيا و آخرت برسند؟
علت چيست؟

  

يكى از تفاوت هاى انسان با حيوانات و گياهان، قدرت تفكر و انديشيدن است.
ما انسان ها مى توانيم با استفاده از اين نعمت ارزشمند، عالوه بر خوشبختى در دنيا به راه هاى 

سی
 کال

یت
فعال

ــى كه فرصت هاى زندگى خود را  در هر يك از موارد زير رفتار كس
از دست مى دهد را با رفتار انسان دورانديش مقايسه كنيد. وقتى…

برادر كوچكش از او مى خواهد سوره 
كوچكى از قرآن را به او بياموزد.

1ـ فرد دورانديش………………………………

2ـ فرد بى توجه…………………………………

معلم در كالس مشغول توضيح دادن 
درس است. 

1ـ

2ـ

صداى اذان را مى شنود.
1ـ

2ـ

مى داند برنامه مورد عالقه اش چه 
ساعتى از تلويزيون پخش مى شود.

1ـ

2ـ

تا زمان امتحانات، يك ماه بيشتر باقى 
نمانده است.

1ـ

2ـ
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ــيم و با كمك پيامبران الهى بهترين راه را براى سعادت  ــرفت خود در زندگى خوب بينديش پيش
خود انتخاب كنيم.

تفكر در آيات1 الهى آن چنان اهميتى دارد كه پيامبر اعظم صلى اهللا عليه و آله و سلم آن را از 
بسيارى عبادت هاى ديگر باالتر دانسته و مى فرمايد:2

ساعتى تفكر در نشانه هاى خداوند، از ساعت هاى طوالنى عبادت كردن برتر است.3

البته متأسفانه در ميان انسان ها كسانى هستند كه توانايى انديشيدن دارند، ولى از اين نعمت 
خداوند استفاده نمى كنند. چشم دارند، ولى از آنچه مى بينند عبرت نمى گيرند، گوش دارند، ولى 

براى شنيدن دستورات خداوند از آن استفاده نمى كنند.
ــت، از چهارپايان هم گمراه تر  ــان كر و الل اس ــان ها را كه دل هايش خداوند، اين گروه از انس

دانسته4 و آنها را بدترين موجودات5 معرفى مى كند.
به نظر شما علت اين همه تأكيد و سفارش دين اسالم به فكر كردن چيست؟

آيا انتخاب راهى درست براى زندگى بدون انديشيدن امكان پذير است؟

1ـ آيات: نشانه ها
2ـ كافى، ج 2، ص 54.

3ـ البته فراموش نكنيم كه در دين اسالم هيچ عملى نمى تواند جايگزين عبادت هاى واجب مانند نمازهاى روزانه 
شود.

4ـ سورة فرقان، آيه 44.
5ـ سورة انفال، آيه 22.

کن
ان 

متح
 را ا

دت
1ــ بين حركت ابرها و گذشتن زمان چه شباهت هايى وجود دارد؟ خو

2ــ آيا نعمت عمر به تنهايى براى خوشبختى ما در دنيا و آخرت 
كافى است؟ توضيح دهيد. 

3ــ خداوند حكيم چه كسانى را از چهارپايان نيز گمراه تر معرفى 
مى كند؟ چرا؟ 
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بیشتـر بدانیم

راهی برای بهرت فهمیدن 
ــه را هديه اى از طرف  ــا ايمان كه قدرت فكر و انديش ــول تاريخ، متفكران ب در ط
پروردگار مهربان مى دانستند، براى رشد و حفظ اين نعمت ارزشمند دعا مى  كردند و 
در مناجات هاى خود همواره از خداوند مى خواستند براى درست فكر كردن و درست 

فهميدن مسائل آنان را يارى كند. 
ابن سينا فيلسوف و دانشمند بى مانند ايرانى مى گويد: 

ــيدن طوالنى در حل مسائل پيچيده فلسفى در مى ماندم و  « هرگاه پس از انديش
همه درها به رويم بسته مى شد، به مسجد جامع مى رفتم و دو  ركعت نماز مى خواندم و 
از خداوند مى خواستم كه مرا در تفكر و حل مسائل يارى كند و بدين    صورت بسيارى 

از مشكالت علمى خود را با استعانت از خداوند بزرگ حل مى كردم».
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1ـ اقتباس از كتاب خداى من (با اندكى تلخيص)
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ــته و  ــى) در حضورش نشس ــده اى از درباريان هارون (خليفه مغرور و زورگوى عباس روزى ع
مشغول چاپلوسى بودند كه بهلول زيرك وارد شد. 

ــى و به دربار ما  ــت كه ما را مى شناس هارون رو به بهلول كرد و گفت: اى بهلول، خيلى وقت اس
مى آيى، اما بر خالف ديگران تاكنون چيزى از ما نخواسته اى! امروز از ما چيزى بخواه تا به تو ببخشيم! 
ــم در روز قيامت  ــتم، مى ترس بهلول تأملى كرد و گفت: اى خليفة بزرگ، نگران گناهانم هس

باعث عذاب من شود. از شما مى خواهم گناهان مرا ببخشيد! 
ــر داد و  ــدة بلندى س خليفه خن
ــن نمى دانم خودم  گفت: اى نادان، م
در روز قيامت چه حال و روزى خواهم 
ــت. چگونه در آن روز تو را نجات  داش

دهم؟ چيز ديگرى بخواه! 
ـ اى خليفه، من بدنى نحيف دارم 
و زود بيمار مى شوم. از شما مى خواهم 

بيمارى ها را از من دور كنيد! 
ــا ناراحتى گفت:  ــارون اين بار ب ه
اين كار هم از من ساخته نيست. چيز 

ديگرى بخواه! 
ـ جناب خليفه، اين كشور پهناور 
ــما  ــاكنانش فرمانبردار ش و همة س

هستند، درست مى گويم؟ 
ــلطان اين  ــت. ما س ــوم اس ـ معل

سرزمين هستيم.
ــم  ــت مى خواه ــر وق ــن ه ـ م
ــتراحت كنم، پشه ها و مگس هاى  اس
ــد كنن مى  ــت  اذي ــرا  م ــم،  مزاح

استعانت از خداوند
درس سوم 
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سی
 کال

یت
فكر مى كنيد بهلول از اين درخواست ها چه منظورى داشت؟فعال

 و نمى گذارند بخوابم. اگر ممكن است به آنها دستور بدهيد با من كارى نداشته باشند تا بتوانم 
راحت استراحت كنم. 

ــت خودش را كنترل كند، فرياد كشيد: نادان! اينها چيست  هارون كه از عصبانيت نمى توانس
ــان از هيچ كسى برنمى آيد؟ نكند  كه از ما مى خواهى؟ چراكارهايى را از ما مى خواهى كه انجامش

ما را مسخره كرده اى؟ 
بهلول آرام ولى استوار جواب داد: جناب خليفه، من قصد مسخره كردن شما را نداشتم. فقط… 

بهلول اين را گفت و سپس در ميان سكوت و حيرت اطرافيان، قصر را ترك كرد. 

  

ما مسلمانان در هر شبانه روز دست كم ده مرتبه سورة حمد را مى خوانيم و در آن مى گوييم:

اِيّـاَك نَـعـُبـُد               [خدايا] تنها تو را مى پرستيم
و تنها از تو يارى مى خواهيم. َو اِيّـاَك نَـسـَتـعـيـُن1 

مى دانيد چرا؟
اگر كمى به زندگى روزانة خود فكر كنيم درمى يابيم كه ما نمى توانيم تمام نيازهاى زندگى خود 

را به تنهايى برطرف كنيم و براى پشت سر گذاشتن مشكالت، نيازمند كمك ديگران هستيم.
ــتند و تنها خداوند بزرگ و بى مانند است كه  ــان هاى ديگر نيز همگى مانند ما هس از طرفى انس
بدون آنكه خود نيازى به ديگران داشته باشد مى تواند به همه يارى رساند. پس طبيعى است كه همه 

از خداوند يارى بجويند. اما ما چگونه مى توانيم بيش از پيش از يارى خداوند برخوردار شويم؟ 

1ـ سورة حمد، آية 5.       
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چگونه از خدا یاری بخواهیم؟
١ــ دعا کردن 

ــت. خداوند  ــتعانت1 از خداوند بزرگ دعا كردن اس ــاده ترين راه ها براى اس يكى از مهم ترين و س
مهربان در قرآن كريم مى فرمايد:

 
َو اِذا َسـاَلَـَك ِعـبادى َعـّنى َفـاِنّى َقـريـٌب   اى پيامبر، هرگاه بندگانم از تو   

                                                    دربارة من سؤال كردند،
اُجيـُب َدعـَوةَ الّداِع اِذا َدعاِن2                  [بگو] من نزديكم؛ و به دعاى   

                                                    كسى كه مرا بخواند پاسخ مى دهم. 

اين آيه به روشنى نشان مى دهد كه دعاى هيچ يك از بندگان از خداوند پنهان نمى ماند و او نيز 
ــخ نمى گذارد. البته گاهى از خداوند چيزهايى را درخواست مى كنيم  ــت هيچ كس را بى پاس درخواس
ــود و زيان ما آگاه است، به جاى  ــت. خداوند كه بهتر از هركس ديگرى از س كه به مصلحت مان نيس

درخواست ما چيزى مى دهد كه مفيدتر و مناسب تر است. 
رسول خدا دربارة اين گونه دعاها مى فرمايد: 

هيچ مسلمانى خداوند را نمى خواند مگر اينكه دعايش يا در همين دنيا مستجاب 
ــره مى كند و يا در برابر آن دعا  ــا خداوند آن را برايش در روز قيامت ذخي ــود، ي مى ش

بخشى از گناهانش را مى آمرزد.3

موانع استجابت دعا
ــد مهربان به خاطر لطف و رحمتش، به همة آفريده هاى خود توجه دارد و هيچ دعايى از او  خداون
ــت، اما بعضى كارها در نزد خداوند آن قدر ناپسند است كه اگر كسى آنها را انجام دهد،  ــيده نيس پوش

دعاهايش مستجاب نمى شود: 
  

ــدند. رودها و چشمه ها خشك شد و همة  ــالى شديدى ش ــرائيل دچار قحطى و خشكس «بنى اس
ــد كه مردم از  ــالى آن چنان طوالنى ش ــاورزى و حيوانات اهلى از بين رفت. خشكس محصوالت كش

121ـ استعانت: يارى طلبيدن.    2ـ سوره بقره، آيه 186.        3ـ بحاراألنوار، ج 90، ص 378.



گرسنگى حتى حيوانات مرده را هم مى خوردند.  
ــدند و به بيابان رفتند و با گريه و زارى  جمعيت انبوهى براى طلب يارى از خداوند جمع ش
مشغول دعا شدند. پس از مدتى طوالنى باز هم خبرى از باران نشد و مردم خسته و نااميد دوباره 

به خانه هايشان بازگشتند. 
ــما اموالى است كه  ــرائيل برو و بگو در خانه هاى ش خداوند به پيامبر وحى كرد كه به ميان بنى اس
به زور از ديگران غارت كرده ايد. تا وقتى اموال ديگران را برنگردانيد هر قدر هم دعا كنيد، دعايتان را 

مستجاب نخواهم كرد. 
ــرائيل شروع به بازگرداندن اموال ديگران كردند. وقتى تمامى اموال را به آنان بازگرداندند،  بنى اس
دوباره ابرهاى باران زا در آسمان پديدار شدند و پس از سال ها خشكسالى، رحمت خداوند آن سرزمين 

را فراگرفت.»
 

ــوره حمد، قنوت، دعاهاى  ــت. نمازگزار در بخش هاى مختلف نماز (س نماز بهترين جايگاه دعاس
ــجود) با خداوند سخن مى گويد و از او يارى مى طلبد. در اين حال، انسان به خداوند توجه  ركوع و س

بيشترى دارد، خدا نيز با لطف و رحمت بيشترى با او رفتار مى كند.
امام صادق عليه السالم مى فرمايد:

ــد به نماز پناه  ــالم به گرفتارى بزرگى مبتال مى ش ــرگاه حضرت على عليه الس ه
ــما را غمگين كرد، وضو بگيريد، به  ــكالت دنيا ش ــكلى از مش مى برد. پس هرگاه مش

مسجد برويد و دو ركعت نماز بخوانيد و دعايتان را از خداوند بخواهيد.1

1ـ  وسائل الشيعه، ج 8، ص 139.

سی
 کال

یت
ماجراى بنى اسرائيل به يكى از موانع استجابت دعا (كسب مال حرام) فعال

اشاره مى كند. شما نيز در كالس و با كمك معلم محترم دربارة موانع ديگر 
استجابت دعا گفت وگو كنيد. 
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٢ــ صرب و تقوا
به جز دعا كردن چه كارهاى ديگرى را سراغ داريد كه يارى خداوند را به دنبال داشته باشد؟ 

ــلمانان رمقى باقى نمانده بود. تعداد زيادى شهيد شده و بقيه  «بعد از جنگ احد، ديگر براى مس
هم به سختى مجروح شده بودند.

ــكر مشركان كه پس از جنگ، در راه بازگشت به مكه بودند، در بين راه با خود گفتند: اكنون  لش
كه پيروز شده ايم، چرا كار را يكسره نكنيم؟ بهتر است به مدينه حمله كنيم و مسلمانانى را كه زنده 
مانده اند بكشيم و دارايى هاى شهر مدينه را نيز غارت كنيم، با اين كار براى هميشه خيال ما از محمد 

و پيروانش آسوده خواهد شد …. 
  

خيلى زود به مسلمانان خبر رسيد كه لشكر مشركان دوباره به طرف آنها در حركتند. 
شرايط بسيار سختى به وجود آمده بود. آنان ديگر توان جنگيدن نداشتند. 

در حالى كه مسلمانان نا اميد شده بودند، ناگهان فرشتة وحى براى پيامبر خدا صلى اهللا عليه و آله 
ــيد كه حتى مجروحينى را كه ده ها  ــلمانان آن چنان روحيه اى بخش پيام مهمى آورد. اين پيام به مس

زخم در تن داشتند، براى نبرد با كافران به طرف ميدان مبارزه كشيد: 

بَـلى اِن تَصِبـروا َو تَـتَّـقوا      آرى، اگر صبر كنيد و پرهيزگارى پيشه نمائيد،
َو يَـأتوُكم ِمن َفوِرِهم هـذا     هنگامى كه دشمنان با جوش و خروش بر شما بتازند، 

ميـَن 1 ُكم بِـَخمَسـِة آالٍف ِمـَن الـَمـالئِـَكـِة ُمـَسـِوّ يُمـِددُكم َربـُّ
ــتگان، كه نشانه هايى با خود دارند، يارى  ــما را با پنج هزار نفر از فرش پروردگارتان ش

خواهد كرد. 

ــاره به طرف ميدان جنگ به حركت درآمدند.  ــلمانان با تمام توان دوب پس از نزول اين آيات مس
مشركان كه نمى توانستند باور كنند اين لشكر اميدوار و با روحيه، همان لشكر شكست خورده باشد 

به گمان اينكه لشكرى تازه نفس به سراغشان آمده است، از وحشت پابه فرار گذاشتند.» 

1ـ سورة آل عمران، آيه هاى 123 تا 125.   
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کن
ان 

متح
 را ا

دت
ــت خو ــول هرگز چيزى از هارون درخواس ــح دهيد چرا بهل 1ـ توضي

نمى كرد؟ 
ــان چيزى مى خواهند كه برايشان  ــان ها در دعاهايش 2ـ گاهى انس
زيان آور است. آيا خداوند اين دعاها را مستجاب مى كند؟ گفتار پيامبر 

اكرم صلى اهللا عليه و آله را در اين مورد توضيح دهيد. 
3ـ پيام مهم خداوند را كه باعث شد مسلمانان نيرويى تازه بگيرند 

و مشركان را فرارى دهند، به صورت خالصه بيان كنيد. 
4ـ توضيح دهيد روزه گرفتن چگونه باعث بهره مندى بيش تر ما از 

يارى خداوند مى شود. 

روزه، صرب ارزشمند
ــازد، روزه  ــود و او را با تقوا مى س ــان مى ش يكى از كارهايى كه موجب تقويت صبر انس

گرفتن است. 
مؤمنى كه روزه مى گيرد، با اينكه آب و غذا در اختيار دارد و مى تواند از آنها استفاده كند، براى 
خشنودى خداوند تشنگى و گرسنگى را تحمل مى كند. او با اين كار به تمرين صبر مى پردازد و به 
خواستة خداوند بيش از خواسته خودش توجه مى كند. كامًال روشن است كه خداوند مهربان نيز 

به چنين فردى بيش از پيش يارى مى رساند و او را در كارهايش موفق مى گرداند. 
امام صادق عليه السالم مى فرمايد:

ــد، روزه بگيرد؛ زيرا كه خداوند مى فرمايد: از  ــى به مشكل بزرگى مبتال ش هرگاه كس
صبر كمك بگيريد و در اينجا منظور از صبر روزه است.1 

1ـ كافى، ج4، ص63. 

سی
 کال

یت
ــتانتان گفتگو كنيد و نمونه هاى صبر و پرهيزگارى را در حوادث فعال با دوس

پس از جنگ احد بيان كنيد. 
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بیشتـر بدانیم

امداد غیبی  
چهارم ارديبهشت 1359، نيمه هاى شب در حالى كه مردم خوابيده اند، هواپيماها 
و بالگردهاى آمريكايى مخفيانه وارد ايران مى شوند و پس از پيمودن هزار كيلومتر در 

اطراف شهر طبس فرود مى آيند. 
ــوختگيرى، براى آخرين بار نقشه عمليات را مرور  آنها بايد در اين مكان ضمن س
ــرى خود را به انجام برسانند. آمريكايى ها بهترين  ــب مأموريت س كنند و همين امش
كماندوهاى خود را پنج ماه تمام آموزش هاى ويژه داده اند تا بتوانند اين مأموريت مهم 

را با پيروزى پشت سر بگذارند. 
ــان آمريكايى را كه در ايران دستگير شده اند آزاد كنند و  آنان مى خواهند جاسوس
ــپس با بمباران جماران (منزل امام خمينى) و كودتاى نظامى در ايران، حكومت را  س

دوباره به دست بگيرند. 
ــب ايران را كامًال صاف و  ــى مركزى آمريكا هواى امش ماهواره هاى ادارة هواشناس

مهتابى اعالم كرده اند.  
ــرى فاش نشود، آنها بايد بالفاصله پس از سوختگيرى  براى اينكه اين عمليات س

دوباره به پرواز درآيند و قبل از روشن شدن هوا كار را يكسره كنند. 
ــاى غول پيكر  ــرى به هواپيم ــى پس از ديگ ــاى بزرگ يك ــا و بالگرده هواپيماه
سوخت رسان نزديك مى شوند و پس از سوختگيرى جاى خود را به ديگرى مى دهند. 
ــده  ــه پيش مى رود و از همين حاال بايد عمليات را تمام ش ظاهراً همه چيز طبق نقش

دانست كه ناگهان: 
طوفانى سهمگين تمام منطقه را فرامى گيرد. تندباد صحرايى دانه هاى ريز شن را 
با خود همراه مى كند و در يك چشم به هم زدن همه را زمين گير مى كند. ديگر چشم 

چشم را نمى بيند. طوفان شن رادارهاى پيشرفته را هم از كار انداخته است. 
فرمانده با تالش فراوان با وزارت جنگ آمريكا تماس مى گيرد: 

ــما هوا را پيش بينى نكرده بوديد؟ ما اينجا گير  ــت؟ مگر ش «اين چه وضعيتى اس
افتاده ايم! اينجا جهنم است! از جهنم هم بدتر. هرچه زودتر دستور نهايى را صادر كنيد. 

اگر اين وضع ادامه پيدا كند بايد …» و دوباره ارتباط قطع مى شود. 
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ــوختگيرى به هواپيماى سوخت رسانى  در اين حال يكى از بالگردها كه براى س
ــر برخورد مى كند و  ــل عدم ديد كافى با هواپيماهاى ديگ ــود، به دلي نزديك مى ش
ناگهان با صدايى مهيب تمام صحرا روشن مى شود. خلبان و هشت كماندو در يك 

چشم به هم زدن كشته مى شوند. 

ــت زده از بالگردها پايين مى پرند و فرار مى كنند. هركس  ــاير كماندوها وحش س
ــر كه همزمان قصد فرار  ــان خودش را نجات دهد. دو بالگرد ديگ ــعى مى كند ج س

دارند، يكديگر را نمى بينند و دوباره صدايى مهيب … 
آتش انفجار بالگردها و مهمات درون آنها، هواپيماها و بالگردهاى ديگر را هم به 

آتش مى كشد و …  
ــت  ــى باور مى كند؟ هواپيماها و بالگردهايى كه در هيچ جنگى شكس چه كس
نخورده بودند! تمام آن پيش بينى ها و تمرين ها! آن همه مهمات و نيرو! … دانه هاى 
ــن همه را شكست داد. اين همان اتفاقى است كه رئيس جمهور آمريكا پس  ريز ش

از مدت ها دربارة آن مى گويد: 
من هنوز هم كابوس وحشتناك طبس را مى بينم! 
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1ـ سورة احزاب، آية 9.

پیشنـهاد

اى كسانى كه ايمان آورده ايد،
نعمت خدا را بر خودتان به

 ياد آوريد 
كه وقتى لشكريانى انبوه [براى 
نابوديتان] به سراغ شما آمدند،

 پس ما تندبادى را به  همراه 
سپاهيان خود كه شما آنها را 

نمى د   يديد به جنگ آنان فرستاديم
[تا بدانيد كه] خداوند به آنچه 

مى كنيد بيناست. 

ذيـَن آَمـُنوا َها الـَّ يا اَيـُّ
اُذُكـروا نِعـَمـَة اهللاِ َعـلَيـُكم

اِذ جاَءتـُكم ُجـنوٌد 
َفـاَرَسلـنا َعـلَيـِهم

ِريـًحا َوُجـنـوًدا لَم تَـَروها

َو كاَن اهللاُ بِـماتَعـَمـلُوَن بَصيـرا1ً

ــوره چه شباهت هايى با ماجراى طبس  ــورة فيل را بخوانيد و ببينيد معناى اين س س
دارد؟ اين شباهت ها را يادداشت كنيد و دربارة آنها با هم كالسى هايتان گفت وگو كنيد. 

به نظر شما اين شباهت ها و تكرار اين گونه اتفاق ها در زمان هاى مختلف نشانه چيست؟ 
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، دا و دا
ت دار  ا   دو ی؛ و  م سا ن دن را  ل  ه کا پاس  و را 

ار دادی. د 
ن، وا ن و ای  ای دا

ی؛ نا ی  سان را  ه ا ش از  ود  و 
ی؛ گا وش  ف و  و  

ص؛ ش  ون  ت و  دک ا ی اش ا ه دا ی   ی دا و 
ی، ا

ن؛ ت و یاری ام  ود  مد و آل او  س  
م؛ نا ت،  و ه دن  و را  ون  ه  ن  یاری ام 

رم؛ دا ت  واره آن را دو
م؛ مل  و  آن 

ن…  با ن  بان  ای 
ــد جمله با  ــت دارى چن (تو هم اگر دوس

پروردگارت سخن بگو).
....................................................................
....................................................................
...................................................................
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