


راه سعادت مندی

درس هشتم 

مردى از ابوذر پرسيد: چرا ما از مرگ مى ترسيم؟
ابوذر جواب داد:

ــت كه دوست  ــما دنيايتان را آباد كرده ايد و آخرتتان را خراب و معلوم اس زيرا ش
نداريد از آبادانى به ويرانى برويد.1  

ــان ها در هنگام روبه رو شدن با مرگ يكسان نيست و  ــتيم كه حالت انس در درس پيش دانس
احساس هر كس متناسب با اعمالى است كه در دنيا انجام داده است.

ــت مى كنند، عدة ديگرى هم هستند كه  ــدن با مرگ وحش همان طور كه عده اى از روبه رو ش
مرگ برايشان مانند رفتن به مراسم اهداى جايزه هاست. اما علت اين تفاوت چيست؟

ما در اين درس به بررسى كارهايى مى پردازيم كه انجام آنها موجب آسانى يا سختى زندگى 
در جهان آخرت مى شود.

  

 

1ـ بحاراألنوار، ج 6، ص 137.
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١ــ نیکی به پدر و مادر
«مداوا ديگر فايده اى ندارد! بيمارى آن قدر پيش رفته است كه اميدى به بهبودى نيست.»

هنوز اين جمالت طبيب، تمام نشده بود كه جوان دوباره به هوش آمد:
«نه! نه!… كمك! كمكم كنيد!… شما را به خدا نجاتم دهيد…»

ــيد. اين چندمين بار بود كه تا به هوش  ــت به اطرافش نگاه مى كرد و فرياد مى كش با وحش
ــت. گويا در اين لحظات پيش از مرگ، چيزهايى را مى ديد  مى آمد با التماس كمك مى خواس
ــدت ترس  ــت آنها را به زبان بياورد و اين بار هم پس از مدت كوتاهى دوباره از ش كه نمى توانس

بيهوش شد… 
  

ــلمانى با وضعى رقت انگيز در حال جان دادن است. اگر به خانه اش  ــول اهللا، جوان مس «يا رس
بياييد و برايش دعايى كنيد، شايد آسوده شود!»

پيام آور رحمت و مهربانى به خانة جوان آمد. جوان به هوش آمد و تا چشمش به چهرة نورانى 
ــن! باز هم آن دو موجود  ــول خدا، كمكم ك ــان پيامبر اكرم افتاد با التماس گفت: اى رس و مهرب



ــيده  ــتناك مى آيند. آنها مى خواهند مرا با خود به دوزخ ببرند. مى دانم زمان مرگم فرا رس وحش
است، به فريادم برس و مرا از دست آنها رها كن. خواهش مى كنم… 

و دوباره بيهوش شد.
رسول خدا رو به مادر آن جوان كرد و فرمود:
ـ از پسرت ناراضى هستى. همين طور است؟

بغض مادر تركيد و با صداى بلند شروع به گريه كرد:
ــيدم و رنج بردم. چه شب ها  ــرم خيلى زحمت كش ــول اهللا، من براى بزرگ كردن پس ـ يا رس
ــنه مى ماندم و غذايم را به او مى دادم. با اين همه وقتى به  كه بيدار ماندم تا او بخوابد. خود گرس
ــّن جوانى رسيد زحمت هاى مرا يكسره فراموش كرد و با پرخاش و تندى با من سخن گفت و  س
احترامم را نگاه نداشت. حتى گاهى هم زبان به دشنام مى گشود. اى پيامبر خدا، او دلم را شكسته 

است و من نيز از او به خدا شكايت كرده ام.
رسول خدا فرمود: از او راضى شو.

ــگاه ترحم آميزى به فرزندش افكند و گفت: خدايا، به خاطر پيامبر گرامى تو  ــادر رنج ديده ن م
فرزندم را بخشيدم، تو هم او را ببخش.

پيامبر براى جوان از خدا طلب آمرزش كرد.
ــاى عمرش دوباره  ــرد. جوان در آخرين لحظه ه ــر و رضايت مادر كار خود را ك ــاى پيامب دع
چشمش را باز كرد و با تبسم گفت: يا رسول اهللا، آن دو موجود ترسناك رفتند و حاال دو فرشته 
زيبا و خندان به سوى من مى آيند. سپس به يگانگى خدا و پيامبرى حضرت محمد صلى اهللا عليه و آله 

گواهى داد و با لبخند، براى هميشه چشمانش را بست.1
  

امام صادق عليه السالم مى فرمايد:

ــيار  ــد و با پدر و مادرش بس ــتگانش محكم كن ــد خود را با بس ــس پيون هرك
ــوارى هاى مرگ بر او آسان مى شود و در دنيا نيز  ــد، دش خوش رفتار و مهربان باش

هرگز فقير و تهى دست نمى شود.2

ـ  288. 1ـ اَمالى مفيد، ص 287ـ
2ـ بحاراألنوار، ج 71، ص 66.
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سی
 کال

یت
1ــ ما چگونه مى توانيم پدر و مادرمان را از خود راضى نگه داريم؟فعال

2ــ چه كارهايى باعث رنجش و ناراحتى آنها از ما مى شود؟
دربارة اين پرسش ها در كالس گفت وگو كنيد و نتيجة اين گفت وگو 

را با پدر و مادر خود در منزل در ميان بگذاريد.

٢ــ مناز اّول وقت
رسول گرامى اسالم فرموده است:

پروردگارتان مى فرمايد: هر كس به نمازهاى پنج گانه اش اهميت دهد و آنها 
را در وقت خود بخواند، من قول مى دهم در روزى كه به مالقات من مى آيد او را 

به بهشت ببرم.1

شايد از خودمان بپرسيم چطور چنين چيزى ممكن است؟
پاسخ اين سؤال را مى توانيم در قرآن كريم ببينيم:

الَة                                     و نماز را به پا دار … َو اَقِـِم الصَّ
الةَ تَنـهى َعـِن الـَفحـشاءِ َوالـُمـنَكـِر.2       كه بدون شك نماز [انسان را] اِنَّ الصَّ

                                                             از گناهان و زشتى ها بازمى دارد.

ــتن درست و به موقع نمازها باعث مى شود انسان از گناهان و زشتى ها دور شود. هر  برپا داش
قدر انسان از گناه دور شود به بهشت نزديك تر مى شود.

2ـ سوره عنكبوت، آيه 45. 1ـ وسائل الشيعة، ج 4، ص 110.  
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٣ــ خوش اخالقی
ــعد بن َمعاذ  1 از دنيا رفته است. ايشان در تشييع جنازة سعد  ــول خدا خبر دادند كه س به رس
حاضر شد و با پاى برهنه يك گوشة تابوت او را به دوش گرفت. هنگامى كه به قبرستان رسيدند 
با دست مباركش او را در قبر گذاشت و بر وى خاك ريخت. از پيامبر اكرم شنيدند كه مى فرمود: 

جبرئيل را ديدم كه با فرشتگان ديگر در تشييع جنازة سعد حاضر بودند.
ــعد كه اين رفتار پيامبر خدا را ديد رو به قبر پسرش كرد و گفت: اى سعد، بهشت بر  مادر س

تو گوارا باد!
رسول خدا فرمود: اين قدر با اطمينان سخن مگو؛ سعد اكنون از فشار قبر در آزار است.

ــيدند. حضرت فرمود: علت فشار قبر سعد اين است كه او با  اصحاب با تعجب علت آن را پرس
خانواده اش در خانه بداخالقى مى كرد.2

1ـ سعد از دوستان و اصحاب نزديك پيامبر اكرم بود.
2ـ بحاراالنوار، ج 6، ص 220.
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فقيرى از او كمك مى خواهد.
خوش اخالق:

بد اخالق:

كارى  انجام  در  مى خواهد  او  از  مادرش 
كمكش كند.

خوش اخالق:

بد اخالق:

كسى نسبت به او اشتباهى كرده و از او 
عذرخواهى مى كند.

خوش اخالق:

بد اخالق:

در يكى از مسابقات كسى او را ُهل مى دهد.
خوش اخالق:

بد اخالق:

دوستى از او مى خواهد بخشى از درس را 
برايش توضيح دهد.

خوش اخالق:

بد اخالق:

وقتى عصبانى مى شود.
خوش اخالق:

بد اخالق:

سی
 کال

یت
فعال

ــخاص بداخالق و خوش اخالق را در هر يك از موارد زير با  رفتار اش
هم مقايسه كنيد:

ــانى مرگ و زندگى  ــى از كارهاى نيك بودند كه باعث آس آنچه در اين درس خوانديم، بخش
پس از آن مى شوند. البته كارهاى نيك بسيارى وجود دارند كه انجام آنها مى تواند پاداش بزرگ 
خداوند را در هنگام انتقال از اين جهان به دنبال داشته باشد. اين كارها به صورت كلى عبارت اند 

از انجام واجبات و ترك گناهان.
ــما چگونه خود را براى مرگ آماده  ــيدند: ش ــالم پرس از اميرالمؤمنين حضرت على عليه الس
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كرده ايد كه از آن هراسى نداريد؟ امام عليه السالم فرمود:

كسى كه از گناهان بپرهيزد و به واجباتش عمل كند و خود را به اخالق نيكو 
زينت دهد، ديگر برايش فرقى ندارد چگونه بميرد. به خدا قسم براى پسر ابوطالب 

فرقى ندارد كه او به سراغ مرگ برود يا اينكه مرگ به سراغش آيد.1

1ـ اَمالى صدوق، ص 97.

کن
ان 

متح
 را ا

دت
خو

1ــ با توجه به حديث امام صادق عليه السالم نيكى به پدر و مادر 
چه تأثيرى بر زندگى ما در دنيا و آخرت دارد؟ 

2ــ علت آزار و فشار قبر سعد بن َمعاذ چه بود؟
3ــ توضيح دهيد كه اقامه به موقع نماز، چگونه انسان را به بهشت 

مى رساند؟

بیشتـر بدانیم

ــط در زمان زندگى آنان  ــال مى كنند كه نيكى به والدين فق ــى از مردم خي بعض
ــى از دنيا بروند، ديگر نمى توان براى آنها كارى  ــت و اگر پدر و يا مادر كس ممكن اس
كرد. اما اين تصور درست نيست. ما انسان ها همان گونه كه مى توانيم افراد زنده را از 
ــنود و يا آزرده خاطر سازيم، مى توانيم با كارهايمان مردگان را نيز شاد  خودمان خش

يا اندوهناك سازيم. ماجراى زير نمونه اى از نيكى به والدين پس از مرگ آنهاست:
ــى عليه السالم از قبرستانى مى گذشت. در كنار قبرى صداى  روزى حضرت عيس
ــى عليه السالم به  ــنيد كه به خاطر گناهانش در عذاب بود. عيس ناله صاحب قبر را ش
ــال بعد اتفاقاً از همان مكان عبور  ــت. يك س ــتان گذش راه خود ادامه داد و از قبرس
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مى كرد كه متوجه شد خبرى از عذاب نيست و ديگر صدايى از قبر نمى آيد. گفت: 
پروردگارا؛ پارسال كه از اينجا مى گذشتم، صاحب اين قبر در عذاب بود ولى اكنون 

خبرى از عذابش نيست. علت چيست؟
خداوند به ايشان وحى فرمود:

«اين مرد فرزند صالحى دارد كه به تازگى بزرگ شده است. او در اين مدت دو 
كار نيك انجام داده است، اول اين كه راه عبور مردم را كه خراب شده بود، درست 
ــت. دوم اين كه به تازگى يتيمى را پناه داده  ــكل مردم را حل كرده اس كرده و مش
است. من به خاطر اعمال صالح اين فرزند، پدرش را بخشيدم و او را از عذاب نجات 

دادم.»1
ــى كه بعد از فوت پدر و مادرش براى آنها  حاال خودتان قضاوت كنيد، آيا كس
دعا مى كند، قرآن مى خواند و يا كارهاى خير ديگرى را انجام مى دهد با كسى كه 
ــرده و حتى با كارهاى بد آنان را آزار هم  ــس از مرگ والدينش آنها را فراموش ك پ

مى دهد، مساوى هستند؟

1ـ كافى، ج 6، ص 3.

فكر مى كنيد كسانى كه از اين دنيا رفته اند چه انتظارهايى از فرزندان خود دارند؟
براى پاسخ به اين پرسش از پدر يا مادر كمك بگيريد و پاسخ را براى دوستانتان در 

كالس بازگو كنيد.

پیشنـهاد
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فصل چهارم         راهنامشناسی
ــى آشنا شديم و دانستيم كه  ــته با تأثير سرمشق زيبا در زيبانويس ــال گذش در س
پيامبران و اولياى خدا سرمشق هاى مناسبى هستند كه توجه به زندگى آنها و پيروى 
ــيدن به هدف  ــن راهنماى ما در راه رس ــارى آنان مى تواند بهتري ــاى رفت از ويژگى ه

الهى مان باشد.
اما پرسشى كه در اين فصل به آن مى پردازيم اين است كه وظيفة ما در برابر اين 

الگوها چيست؟
فصل حاضر دو درس دارد كه به ترتيب عبارت اند: زيارت اولياى خدا و خورشيد 

پنهان.

 درس نهم (زيارت اولياى خدا) با بررسى برخى ثمرات 
زيارت به ما نشان مى دهد كه اولياى خدا نه تنها در زمان زندگى، 
ــت و رحمت براى مؤمنان     ــان نيز كانون برك بلكه پس از رحلتش
ــتند. اين درس در ادامه به آداب زيارت اشاره مى كند و شيوة  هس

انجام غسل را به ما آموزش مى دهد.

 درس دهم (خورشيد پنهان) رويدادهاى پس از ظهور 
ــريف را توصيف مى كند و با  ــان عجل اهللا تعالى فرجه الش امام زم
تبيين معناى درست انتظار، به معرفى ويژگى هاى منتظران واقعى 

ظهور ايشان مى پردازد.
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زیارت اولیای خدا

درس نهم 

ــان ها هرگونه  ـ براى هدايت و نجات انس ـ كه درود خداوند بر آنان بادـ  ــانـ  ــران و امام پيامب
ــختى را به جان خريدند و در اين راه حتى از جان خود و نزديكانشان نيز گذشتند.  ــكل و س مش
ــهادت امام حسين عليه السالم و اصحاب بزرگوارش در كربال نمونه اى از اين فداكارى  ماجراى ش

بى نظير است.
اما تا حاال فكر كرده ايد در عوض اين همه فداكارى، ما براى آنها چه كرده ايم؟

  

خداوند حكيم در كتاب هدايتش مى فرمايد:

[اى پيامبر] به مردم بگو من براى اين [زحمات    ُقل ال اَسـاَلُـُكم َعـلَيـِه اَجـًرا  
                                       رسالتم] از شما مزدى نمى خواهم

َة فِى الـُقربى1  جز دوست داشتن خويشاوندان نزديكم. اِالَّ الـَمـَودَّ

1ـ سورة شورى، آية 23. 

سی
 کال

یت
عال

ف

به نظر شما اكنون كه پيامبران و امامان در بين ما نيستند و از دنيا 
رفته اند، ما چگونه مى توانيم با آنان مهربان باشيم؟
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زيـارت مـزار اوليـاى خـدا و دعـا 
بـراى آنها يكى از بهتـرين راه هـاى 

قـدردانى از زحمـات آنهاست.
اين عمل ارزشمند تنها مخصوص 
ــوده و بزرگان دين، خود نيز به  ما نب
زيارت دوستان خدا مى رفتند. رسول 
ــر بزرگوارش  ــالم و دخت گرامى اس
ــنبه و  ــه، روزهاى دوش ــر هفت در ه
پنجشنبه به زيارت مزار شهداى احد 
مى آمدند و برايشان دعا مى كردند و 

نماز مى خواندند.1
حال آيا زيارت عالوه بر قدردانى 
ــتان خدا ثمرات ديگرى هم  از دوس

دارد؟

مثرات زیارت
اولين بار بود كه از طرف مدرسه 

ــل زيارت كرديم، لباس هاى تميزمان را پوشيديم، وضو  ــهد مى آمدم. بعد از استراحت غس به مش
گرفتيم و به طرف حرم راه افتاديم.

نزديك اذان ظهر بود و در صحن، كم كم صف ها را براى نماز مرتب مى كردند. 
خانم بينا گفت: بچه ها اول نماز مى خوانيم، بعد به زيارت مى رويم. 

ما هم در يكى از صف ها نشستيم.
نرگس كه مثل من براى اولين بار با همكالسى ها به مشهد مى آمد، گفت: اصًال فكر نمى كردم 
ــفرى  ــهد ثبت نام مى كنم. در هيچ س ــال ديگر هم براى اردوى مش اين قدر خوش بگذرد، من س

اين قدر به من خوش نگذشته بود.
خانم بينا كه داشت زير لب ذكر مى گفت، با شنيدن اين جمله كمى سكوت كرد و سپس 
گفت: بچه ها! مسافرت با دوستان هميشه خوب و لذت بخش است، اما بايد حواستان باشد كه 

1ـ مستدرك الوسائل، ج 10، ص 183.
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ــت و فايده هاى ديگرى هم دارد كه از گردش و تفريح خيلى  ــفر فقط براى تفريح نيس اين س
مهم تر است.

نرگس پرسيد: ببخشيد خانم، منظورتان چه فايده هايى است؟
خانم بينا گفت: شما با چه هدفى به زيارت آمده ايد؟

ــ خانم راستش را بخواهيد من آمده ام از امام رضا بخواهم براى من و خواهرم دعا كند تا در 
امتحانات آخر سال قبول بشويم.  

ــه و در همه كارها نيازمند يارى و كمك  ــت. ما هميش ــ اين يكى از فايده هاى زيارت اس
ــتيم و به همين دليل هنگامى كه با مشكلى روبه رو مى شويم، دست نياز به طرف  خداوند هس
خداوند دراز مى كنيم و از او يارى مى جوييم. يكى از بهترين راه هاى كمك خواستن از خدا هم 
اين است كه به سراغ پيامبران و امامان برويم و از آنها بخواهيم براى ما دعا كنند؛ چرا كه آنان 
ــترى دارد. البته دعا كردن به تنهايى  از همه نيكوكارترند و خداوند نيز به دعاى آنان توجه بيش
ــت و بايد براى رسيدن به هدفى كه داريم تمام توان خود را  ــكالت ما كافى نيس براى حل مش

نيز به  كار گيريم.
حاال به نظر شما زيارت چه فايده هاى ديگرى دارد؟

ريحانه گفت: خانم من در حديثى خوانده ام اگر كسى به زيارت امامان و پيامبران برود، خداوند 
گناهانش را مى بخشد و دعاهايش را مستجاب مى كند.

ــا مهم ترين و  ــت. ام ــر از فايده هاى مهم زيارت اس ــن. اين يكى ديگ ــا گفت: آفري ــم بين خان
ارزشمند ترين فايدة زيارت، ايجاد انس و محبت بين ما و اولياى خداست كه باعث مى شود ما در 

زندگى از آنها الگو بگيريم.
زيارت باعث مى شود محبت دوستان خدا در دل ما بيشتر شود و آنان نيز ما را بيش از پيش 
دوست بدارند. حاال خودتان بگوييد، اگر ما كسى را واقعاً دوست داشته باشيم، مى توانيم با كارهاى 

ناپسند او را از خود رنجيده و دلگير كنيم؟
روشن است كه هر قدر محبت و معرفت1 ما نسبت به بزرگان دين بيشتر شود، اعمال ما 
ــمندترى نزد خداوند بهره مند  ــد و درنتيجه از پاداش هاى بزرگ تر و ارزش نيز بهتر خواهد ش

خواهيم شد.
ــيد، صداى اذان از مناره هاى بلند حرم در فضا پيچيد. خانم  ــخن خانم بينا كه به اينجا رس س
بينا گفت: خوب بچه ها، ان شاء اهللا روزهاى بعد دربارة بقية فايده هاى زيارت با هم بيشتر صحبت 

مى كنيم. حاال بهتر است صف هايتان را مرتب كنيد…  .

1ـ معرفت: شناخت آنها و توجه به وظيفة خودمان نسبت به آنان.
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امام باقر عليه السالم به يكى از ياران خود مى فرمايد:

ــان و به آنان بگو هرگز به پاداش هاى الهى و  ــتانمان برس ــالم ما را به دوس س
واليت ما نخواهند رسيد، مگر با پرهيزكارى و عمل صالح1.

آداب زیارت
آداب زيارت به كارهاى مستحبى گفته مى شود كه ما با انجام آنها در زيارتگاه ها، بيشتر مورد 

لطف و توجه دوستان خدا قرار مى گيريم.
در زيارتنامة پيامبر اكرم و امامان معصوم عليهم السالم مى خوانيم:

ــنوى و جواب  من گواهى مى دهم كه تو اكنون مرا مى بينى و صدايم را مى ش
سالم مرا مى دهى و از حال من باخبرى.

براى همين است كه به ما سفارش شده است:
1- قبل از زيارت غسل كنيم، 

2- در زيارتگاه ها با لباس تميز و پاك حاضر شويم،
3- از سخنان بيهوده و كارهاى زشت بپرهيزيم،

4- آرامش خود را حفظ كنيم،

1ـ من ال يحضره الفقيه، ج 2، ص 584.

سی
 کال

یت
به نظر شما امام رضا عليه السالم از ديدن كدام يك از كارهاى زائران فعال

خود بيشتر خشنود مى شوند؟ به چند نمونه از اين كارها اشاره كنيد.

78



5- با وضو به زيارت برويم، و
6- مزاحمتى براى ديگران ايجاد نكنيم. 

همان طور كه گفته شد يكى از آداب زيارت كه در اسالم تأكيد زيادى بر آن شده است، غسل 
زيارت است. حال بايد بدانيم، چگونه غسل كنيم:

شیوۀ انجام غسل   
غسل كردن چهار مرحله دارد.

1ــ ابتدا بايد نيت كنيم. يعنى قصد داشته باشيم براى خشنودى خداوند، غسل كنيم.
ــپس بايد سر و گردن خود را كامًال بشوييم (البته در اين مرحله الزم نيست وقتى كه  2ــ س
سرمان را مى شوييم داخل گوش و بينى و دهانمان را بشوييم؛ بلكه شستن همان مقدارى از سر 

و صورت كه ديده مى شود، براى غسل كافى است).
ــت بدن را شست  و شو دهيم؛ يعنى از باالى  ــتن سر و گردن، بايد طرف راس 3ــ پس از شس
شانة راست تا كف پاى راست را كامًال بشوييم. در اين مرحله بايد طرف راست شكم، سينه و كمر، 

تمام پاى راست و تمام دست راست شسته شود.
4ــ پس از اين مرحله، بايد طرف چپ بدن را نيز مانند طرف راست بدن كامًال شست   و شو دهيم.

به ياد داشته باشيم:
ــود و تنها نيت هاى آنها با  ــتحب به همين صورت انجام مى ش ــل هاى واجب و مس  تمام غس

يكديگر متفاوت است.
ــد، اگر چيزى به بدن چسبيده  ــل بايد آب به تمام اعضاى بدن برس  با توجه به اينكه در غس

باشد كه نگذارد آب به بدن برسد، بايد قبل از شروع غسل، آن را برطرف كنيم.
 براى اينكه مطمئن شويم هر طرف كامًال شسته شده، الزم است كمى از طرف ديگر را نيز 

در هر مرحله شست  و   شو دهيم.
بیشتـر بدانیم

دعای امامان برای زائران
يكى از اصحاب امام صادق عليه السالم مى گويد:

ــغول نماز و مناجات است. وارد  براى كارى به خانة آن حضرت رفتم. گفتند امام مش
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ــدم و گوشه اى نشستم تا دعايشان تمام شود. شنيدم كه در مناجات با پروردگار  ش
مى گفت:

«… خدايا، زائران قبر پدرم حسين را ببخش؛ همان كسانى كه براى زيارت ما 
ــانى كه با نيكى به ما، قلب  ــان را خسته كردند. كس ــان را خرج و بدن هايش اموالش
ــنودى تو و رسولت اين سختى ها را  ــاد كردند. خدايا، آنان براى خش پيامبرت را ش
ــب و روز حافظ آنان باش و خانواده ها و فرزندانشان  به جان خريدند، پس تو هم ش
ــان نگاه دار و همواره كنارشان باش و آنان را از شر هر زورگوى گردنكش و  را برايش
ــيطانى حفظ كن. خدايا، هر حاجت و آرزويى دارند به بهترين شكل برايشان  هر ش

برآورده ساز و…»1

ــما  ــت. ش ــى از كتاب به آداب زيارت اختصاص يافته اس در كتاب مفاتيح الجنان بخش
ــورد از آداب زيارت را  ــا مادر اين بخش را مطالعه كنيد و چند م ــد با كمك پدر ي مى تواني

يادداشت كرده و براى دوستانتان در كالس بازگو كنيد.

1ـ وسائل الشيعه، ج 14، ص 413.

کن
ان 

متح
 را ا

دت
1ــ مهم ترين فايدة زيارت چيست؟ توضيح دهيد.خو

ــود؟ به سه مورد از اين  2ــ به چه كارهايى آداب زيارت گفته مى ش
آداب اشاره كنيد.

3ــ شيوة صحيح غسل كردن را توضيح دهيد.

پیشنـهاد
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ی ا
ی  ا

پاس، و را 
ی مد و آل او را روزی ام سا ی با  نا ه آ پاس 

ی دا م ا ن را  ق ت آ و 
یدی ی شان  ا  دو و 

، دا و دا
ی  ور سا شان  م را  زیارت آرا     گا ه  ای 

راب ساز شان  و  م را از  د
ن. م  ت  یا ی شان را   ا و 
ن ه  راه رضای آ ن  ی یاری ام  ا

م و ت ب و ه رضای 
شان با تان  و از د

م و مان  ر زالل ا
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« .... از امروز يك هفته فرصت داريد! 
ــتيد روزنامه  ــت كنيد. اگر هم نتوانس ــرخط يكى از روزنامه ها را يادداش هر روز مهمترين س
تهيه كنيد، هر شب يكى از خبرهاى مهمى را كه در اخبار تلويزيون مى بينيد به صورت خالصه 

يادداشت كنيد. 
براى جلسه بعد يادداشت هايتان را به همراه خود بياوريد.» 

اين ديگر چه تكليفى است؟ 
چه ربطى به كالس دينى ما دارد؟ 

وقتى آقاى رسولى (معلم دينى ما) اين تكليف عجيب را براى جلسه بعد معين كرد، هيچ كدام 
از ما منظور او را از انجام اين تكليف نمى دانستيم. تنها مى توانستيم حدس بزنيم كه اين تكليف 

به درس هفته آينده مربوط مى شود ...
  

هفته بعد وقتى كالس شروع شد، آقاى رسولى از چند نفر خواست تا اخبار برگزيده خود را با 
صداى بلند براى دوستانشان بخوانند. 

1- نبرد خونين بين نظاميان دو كشور 
2- توليد خودروهايى با انرژى خورشيدى

3- گرسنگى ميليون ها نفر در آفريقا 

خورشید پنهان
درس دهم 
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4- پرتاب ماهواره مخابراتى به فضا 
5- حمله نژادپرستان به سياهپوستان  
و  ــطينيان  فلس ــزارع  م ــب  تخري  -6
اخراج آنها از خانه هايشان توسط نظاميان 

صهيونيست 
ــال در  ــى فوتب ــم مل ــروزى تي 7- پي

مسابقات آسيايى
ــاى طالق،  ــه آماره ــد بى روي 8- رش

خشونت و اختالف هاى خانوادگى 
 .... -

اين ها اخبارى بود كه در يادداشت هاى 
بيشتر دانش آموزان ديده مى شد. 

ــى از يادداشت ها  وقتى خواندن بخش
به پايان رسيد، آقاى رسولى گفت: بچه ها؛ 
شنيدن اين خبرها چه احساسى را در شما 

به وجود مى آورد؟ 
ــن گفت: آقا اجازه؛ درست است  محس
ــم در اين خبرها  ــر خوب ه ــه چند خب ك
وجود داشت، اما بيشتر اخبار نااميد كننده 

و ناراحت كننده بود. 
آقاى رسولى گفت: هر انسانى با شنيدن 
اين اتفاقات تلخ دچار يأس و نااميدى مى شود، 
اما من به آينده خوش بين هستم. يادداشتى 
ــما متفاوت  ــه من دارم كامًال با اخبار ش ك
ــت ببينيم آيا شما هم با  ــت. خوب اس اس
گوش كردن به اين اخبار با من هم عقيده 

مى شويد يا نه؟ 
ــولى  ــو آقاى رس ــن گفتگ ــد از اي بع

يادداشتش را براى ما خواند: 
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« ... عدالت سراسر جهان را فرا گرفته است و خبرى از حكومت هاى ظالمانه و زورگو نيست. 
علم و دانش آنچنان شكوفا شده است كه تمام پيشرفت هاى بشر در طول تاريخ در برابر آن ناچيز 

است. به همين دليل كسى از بيمارى هاى ناشناخته نمى ميرد. 
ديگر دادگاه ها و زندان ها شلوغ نيست. دليلش هم معلوم است، فهم انسان ها آن قدر رشد كرده 
است كه كمتر ديده مى شود كسى به حقوق ديگران دست درازى كند. راستى؛ چند وقتى است 
كه مى خواهم مقدارى پول را به فرد مستمندى بدهم. اين روزها ديگر نمى شود انسان فقيرى در 

جامعه ديده نمى شود. 
انسان ها ديگر در برابر يك مجسمه سنگى و يا انسان ديگرى مانند خودشان سجده نمى كنند. 
ــنگى. همه جا سرسبز و خرم  ــالى هست و نه گرس ــمان و زمين بركت مى بارد. نه خشكس از آس
است. اى كاش مردم همه زمان ها اكنون اينجا بودند و با شادى و خوشبختى در كنار هم زندگى 

مى كردند ...»1 
سخن آقاى رسولى كه به اينجا رسيد ديگر همه بچه ها مى دانستند كه اين گزارش مربوط به 

چه زمانى است. اين ها اتفاقاتى بود كه پس از ظهور حضرت مهدى عليه السالم روى مى دهند.
پيام پيامبر اكرم صل اهللا عليه و آله مى فرمايد:

شما را بشارت باد به مهدى، مردى از خاندان من، در روزگارى كه مردم گرفتار 
اختالف و تزلزل هستند قيام مى كند و زمين را همچنان كه از جور و ستم پر شده، 

از عدل و داد آكنده مى سازد.2 

ــان حكومت عدل جهانى را به وجود آورده و با اين كار آرزوى  ــت كه ايش اين همان زمانى اس
تمامى پيامبران و مؤمنان تاريخ را برآورده مى سازد. 

بعد از سخنان آقاى رسولى محمد دستش را باال آورد و گفت: «آقا اجازه آيا اين درست است 
كه مى گويند وقتى امام زمان عليه السالم قيام كند بيشتر مردم كشته مى شوند؟» 

آقاى رسولى جواب داد: نه پسرم! واقعيت اين است كه پيش از آمدن ايشان ظلم و خونريزى 
سراسر جهان را فرا گرفته است و حاكمان بى رحم هركسى را كه مخالف منافع خود ببينند از بين 
مى برند. در اين شرايط است كه خداوند، امام عليه السالم را براى پايان دادن به جنگ و بى عدالتى 
به ميان مردم مى فرستد. بنابراين امام زمان جنگى به پا نمى كند، بلكه با شكست حاكمان ظالم، 

1ـ  برگرفته از روايات ظهور، بحاراالنوار ج 53.
2ـ كنزالعمال، 38653.
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به جنگ هاى هميشگى پايان مى دهد. 
ــولى گوش مى كرد اجازه گرفت و پرسيد: آيا بعد از قيام  ــخنان آقاى رس امير كه با دقت به س

امام زمان همه مردم مسلمان مى شوند؟ 
ــولى جواب داد: وقتى امام زمان عليه السالم مى آيند، بسيارى از پيروان اديان ديگر  آقاى رس
به ايشان مى پيوندند و مسلمان مى شوند، اما عده اى هم كه مى خواهند به دين سابق خود باقى 
بمانند، مانند زمان رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آزادانه به دين خود عمل مى كنند. در احاديث 
مى خوانيم كه اگر بين مردم غير مسلمان اختالفى به وجود بيايد، امام عليه السالم براساس احكام 
دين خودشان بين آنها حكم مى كند. اين نشان مى دهد كه آنان مسلمان نيستند و گرنه بايد طبق 

احكام اسالم با آنها رفتار شود.
در اين هنگام آرمان كه كنار من نشسته بود گفت: آقا اجازه، من شنيده ام كه بعد از شكست 
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حاكمان ظالم و پيروزى امام زمان عليه السالم، جهان به پايان مى رسد و روز قيامت فرا مى رسد. 
اين درست است؟ 

ــت مردم در  ــت كه سرنوش ــولى لبخندى زد و گفت: نه جانم؛ قيام امام براى اين اس آقاى رس
ــال به خوشبختى و  ــت نيكوكاران و عدالت جويان قرار گيرد و مردم جهان پس از هزاران س دس
ــد، آمدن امام عليه السالم چه سودى براى  ــند. حال اگر بالفاصله جهان به پايان برس آرامش برس
ــالم سال ها ادامه خواهد داشت و  مردم دارد؟ در احاديث1 مى خوانيم حكومت امام زمان عليه الس

پس از ايشان نيز صالحان ديگرى اداره جهان را به دست خواهند داشت. 
صحبت كه به اينجا رسيد، سعيد گفت: آقا اجازه امام مهدى چه وقتى مى آيند؟

آقاى رسولى گفت: بچه ها خوب دقت كنيد، سؤالى كه سعيد پرسيد سؤال بسيار مهمى 
است، چرا كه هر چند وقت يك بار مى شنويم كه اشخاصى در كشورهاى مختلف ادعا مى كنند 
كه با امام زمان ارتباط دارند و در بين مردم شايعه مى سازند كه امام زمان در فالن وقت ظهور 
خواهد كرد. حتى گاهى افراد دروغگو و پرادعايى پيدا مى شوند كه پا را از اين فراتر 

مى گذارند و ادعا مى كنند خودشان امام زمان هستند.
پيامبر  بيت  اهل  احاديث  در  كه  مى شوند  مطرح  حالى  در  شايعات  اين 
مى خوانيم هركس براى آمدن امام زمان عليه السالم وقتى را معين كند و يا ادعا 
كند ايشان را مالقات مى كند، دروغگوست.2 روشن است كه اين ادعاها توسط 
عده اى شياد و با هدف فريب و سوء استفاده از مردم ساخته مى شود و انسان 

عاقل هرگز نمى تواند به اين سخنان اعتماد كند. 
ــد داوود گفت: اى  ــولى كه تمام ش صحبت آقاى رس

كاش مى شد كارى كنيم كه امام مهدى زودتر بيايد.
آقاى رسولى جواب داد: اتفاقاً ما مى توانيم 
چنين كارى را انجام دهيم، مى دانيد چگونه؟ 
ــاال آوردم و گفتم: آقا  ــتم را ب من دس
ــر روز بعد از نماز  ــازه؛ پدر من ه اج
براى آمدن امام مهدى عليه السالم 
دعا مى كند. ما هم مى توانيم همين 

                                                  1ـ بحاراالنوار ج 53 ص 103.
                                                  2ـ كتاب الغيبه شيخ طوسى ص 395.
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كار را انجام دهيم. 
ــت. در احاديث  ــنديده دعا كردن اس ــرم، يكى از كارهاى پس ــولى گفت: آفرين پس آقاى رس

مى خوانيم: براى تعجيل در َفَرج1 بسيار دعا كنيد، زيرا گشايش كارهاى شما در آن است.2 
ــنديده، مقدمات قيام امام را فراهم  البته ما مى توانيم عالوه بر دعا كردن، با انجام كارهاى پس

كنيم. در احاديث پيامبر اكرم و خاندان ايشان به اين كار مهم انتظار فرج گفته مى شود. 

پيامبر اعظم صل اهللا عليه و آله مى فرمايد: 

بهترين كارهاى امت من انتظار فرج است.3

حاال فكر كنيد؛ ما چگونه مى توانيم منتظر اين رويداد مهم باشيم؟ 
آيا همين كه ما دست روى دست بگذاريم و بنشينيم تا امام مهدى عليه السالم خودشان قيام 

كنند و همه چيز را درست كنند، مى توانيم خود را منتظر ايشان بناميم؟ 
تصور كنيد كه پس از مدتى طوالنى ميهمان عزيزى را به خانه دعوت كرده ايد و او تا ساعاتى 

ديگر به منزل شما خواهد آمد. براى پذيرايى و استقبال از او چه مى كنيد؟ 
آيا كسى كه مى داند ميهمان بزرگى در راه است ولى براى پذيرايى از او هيچ برنامه اى ندارد، 

مى تواند بگويد كه من منتظر او هستم؟ 

حضرت امام رضا عليه السالم درباره وظايف منتظران واقعى مى فرمايد: 

ــايه دارى،  ــت: صبور بودن، خوش رفتارى، همس ــار فرج به چند چيز اس انتظ
ترويج كارهاى نيك، خوددارى از آزار و اذيت ديگران، گشاده رويى، خيرخواهى و 

مهربانى با مؤمنان.4

1ـ َفَرج يعنى گشايش در كارها و برطرف شدن مشكالت.      2ـ كمال الدين، ج2، ص483 .
3ـ بحاراألنوار، ج52،  ص122.         4ـ تحف العقول، ص415 .
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سی
 کال

یت
ــالم به برخى از ويژگى هاى منتظران فعال در حديث امام رضا عليه الس

ــت. شما نيز ويژگى هاى  ــالم اشاره شده اس واقعى امام زمان عليه الس
ديگرى را برشمرده و درباره آنها در كالس گفت وگو كنيد. 

كسى كه تالش مى كند اين صفات را در خودش ايجاد كند، در حقيقت بذر انتظار امام مهدى 
ــن است كه وقتى بهار ظهور فرا مى رسد، اين بذرها  ــالم را در وجود خود مى كارد. روش عليه الس

جوانه مى زند و دوستان واقعى امام عصر عليه السالم را از ديگران مشخص مى كند. 

کن
حن 

 امت
ت را

ــام امام مهدى عجل اهللا خود ــد جمله كوتاه، اتفاقات زمان قي 1- در چن
تعالى فرجه الشريف را توصيف كنيد. 

2- به نظر شما چگونه مى توانيم در قيام حضرت مهدى عليه السالم 
اثرگذار باشيم؟ 

3- هدف نهايى از قيام امام مهدى عليه السالم چيست؟
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ی ا

و  بان  ن و  ددکار   ، زمان  ه  و   ت  سا ن  ا ؛   دا و دا     
ت  رت  ودت  وی  بان  دیده  و  ما  را و  یاری   و  ر  ر
از  را  او  باد-   دراش  و  او  ود   ه   – باش  ن  ا ن  ا
او  و  ی  د و  س ن  ز روی  دم،   ت  ر و  ل  روی 

ند سازی. ه  ی  وال ی  ای زما را  

ــن َصَلواِتَك  اللَُّهمَّ ُكْن لَِولِيَِّك الُحَجِة بِن الَحَس
ــاَعِة َو ِفي ُكلِّ  ــِه َو َعلى آبائِِه َفِي َهِذِه السَّ َعَلي
َساَعٍة َولِّيًا َو َحاِفظًا َو َقائِداً َو نَاِصراً َو َدلِيًال َو َعْينًا 
َحتَّى ُتْسِكَنُه َأْرَضَك َطْوعًا َو ُتَمتَِّعُه ِفيَها َطِويًال 1

1ـ  تهذيب االحكام، ج 3، ص 102.
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