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شناسی خدا

در کتاب پیام های آسمان سال هفتم و هشتم به مطالعه برخی از صفات خداوند پرداختیم. در این 
کتاب با دو موضوع مهم دیگر در بحث خداشناسی آشنا می شویم:

درس اول )تو را چگونه بشناسم(: در سال های گذشته با  برخی از صفات خداوند آشنا شدیم؛ 
اینکه خدای مهربان مراقب ما و شاهد اعمال ماست، مستعان و یاری رسان است، عالم است و قادر، 
غفار است و پرده پوش و... . حتماً بسیاری از شما دوست دارید با صفات بیشتری از خداوند آشنا 
شوید تا او را بهتر از گذشته بشناسید.ما در این درس دو راه مطمئن به شما نشان می دهیم تا با مراجعه 
به آنها بتوانید با صفات بیشتری از خالق هستی آشنا شوید. این دو راه عبارت اند از:1ــ تفکر در  کتاب 
آسمانی خداوند یعنی قرآن 2ــ تفکر در جهان آفرینش. این دو راه به ما کمک می کند تا با صفات فراوان 
خداوند آشنا شویم )صفات ثبوتی( و بدانیم که او برخی از صفات و ویژگی ها را که نشان از نقص و 

ناتوانی است ندارد )صفات سلبی(.
درس دوم )در پناه ایمان(: با توجه به اینکه تاکنون درس های زیادی درباره خداوند خوانده ایم، 
حال باید بدانیم چگونه می توان با تمام وجود به خدایی که شناختیم، ایمان آوریم و بر ایمان به او بیفزاییم. 

همچنین می آموزیم که ایمان داشتن به خداوند چه ثمرات ارزشمندی در زندگی ما دارد.
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تو را چگوهن بشناسم؟
خدایی و  پاکی  تو  که  گویم  تو  ذکر  راهنماییملکا  توام  که  ره  همان  به  جز  نروم 
پویم تو  از فضل  همه  تو جویم  درگاه  سزاییهمه  توحید  به  که  گویم  تو  توحید  همه 
ثناییتو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی سزاوار   تو   فضلی،   نمایندٔه   تو  
بری از بیم و امیدی، بری از عیب و خطاییبری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی
نیایینتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی وهم  در  تو  که  تو جستن،  شبه  نتوان 

فزایینَبُد این خلق و تو بودی، نبَُود خلق و تو باشی  نه  بکاهی  نه  بگردی،  نه  بجنبی  نه 
یقینی و  علمی  همه  جاللی،  و  عّزی  همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی١همه 

        

١ــ سنایی، شاعر قرن پنجم و ششم قمری.

فّعالیت کالسی
١ــ صفت هایی را که در این شعر به خدا نسبت داده شده است، بیان کنید.

…………………………………………………………      
آن به  شعر  این  در  که  می شناسید،  خدا  از  دیگری  صفات  چه  ٢ــ 

      اشاره نشده است؟
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راه های شناخت صفات خداوند
یکی از مسائلی که همیشه ذهن انسان را به خود مشغول کرده است، یافتن راهی برای شناخت 
هرچه بیشتر خالق و آفریدگار هستی است. بشر همواره به دنبال یافتن پاسخ این پرسش بوده است که 
خدایی که او و هستی را خلق کرده، و قرار است روزی به سوی او بازگردد، چگونه خدایی است؟ چه 
ویژگی هایی دارد؟ آیا او به همه چیز علم دارد؟ او قادر به انجام دادن چه کارهایی است؟ او با بندگان 

خود چگونه رفتار می کند؟
یافتن پاسخ این پرسش ها، نیازمند دستیابی انسان به منبعی است که اطالعاتی دقیق و غیرقابل خدشه 
به او بدهد تا با تکیه بر آن بتواند به شناختی صحیح و به دور از اشتباه و خطا در مورد خداوند، دست یابد.

را  نامحدود  خدای  کامل  شناخت  امکان  خود،  محدود  توانایی های  دلیل  به  انسان ها  ما  البته 
نداریم، اما به قدر توان و درک خود، می توانیم به شناختی محدود از خداوند، دست یابیم؛ به همین دلیل 

است که رسول خدا صلی اللّٰه علیه  و آله می فرماید:

ما َعـَرفـناَک َحـقَّ َمعـِرفَـِتـَک 1
آن چنان که شایستٔه معرفت توست، تو را نشناختیم.

تفکر در کتاب آسمانی
یکی از بهترین راه های دستیابی به شناخت صفات خداوند، مراجعه به کالم خود اوست. توصیفی 
که خداوند از خود می کند، توصیفی دقیق و بی نقص است که می تواند ما را در شناخت صحیح از او، 
یاری دهد. با مطالعٔه کالم الهی، با آیات زیادی روبه رو می شویم که هر کدام به بیان بخشی از ویژگی ها و 

صفات خداوند می پردازد. قرآن کریم به ما می آموزد که:
خداوند بر همه چیز آگاه است. او از آنچه در قلب ما می گذرد٢، از آنچه چشم های ما می بیند٣، 
و آنچه در گوش دیگران نجوا می کنیم آگاه است ٤،  او حتی از فرو افتادن برگ درختی در گوشه ای از 
جهان نیز باخبر است٥؛ خالصه اینکه هیچ چیز آشکار و مخفی ای نیست مگر آنکه خدا به آن علم دارد:

هو یَعـلَـُم الـَجهـَر َو ما یَخـفٰی٦ َـّ ِان
او هر آشکار و نهانی را می داند.

٣ــ سورهٔ  غاِفر، آیٔه 19.    1ــ بحاراالنوار ،ج71، ص23.                    ٢ــ سورهٔ  احزاب، آیهٔ 51.    
٥ ــ سورهٔ  َانعام، آیٔه 59.                    ٦ ــ سورهٔ  اعلی، آیٔه 7.                      ٤ــ سورهٔ  توبه، آیٔه 78. 
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خداوند مهربان است و مهربانی او همه چیز و همه کس را در برگرفته است١،  او آن قدر مهربان 
است که مهرورزی بر بندگان را بر خود واجب کرده٢ و خود را دوستدار آنان نامیده است:

َو هُـَو الـَغـفوُر الـَودو ُد٣
او آمرزنده و دوستدار بندگانش است.٭

با حق برخیزند و از گناه و  به مبارزه  نیز هست و کسانی را که  با این وجود، او مجازات کننده 
سرکشی دست بر ندارند از رحمت خویش محروم و به عذابی دردناک گرفتار می کند:

َه َشـدیـُد الـِعـقاِب٤ نَّ اللٰـّ َو َمن یُـشاِقّ اللَّٰه، فَـاِ
و هرکه با خدا دشمنی کند بداند که خداوند به سختی عقوبت می کند.

او به بندگانش ظلم نمی کند بلکه این انسان ها هستند که با گناهان و خطاهایشان به خود ظلم می کنند  
و خود را در مسیر گرفتاری و هالکت قرار می دهند:

ِانَّ اللَّٰه ال یَظـِلـُم الّناَس َشیـًئا، َو لٰـِکـنَّ الّنـاَس َانـُفـَسـُهم یَظـِلـموَن٥
خداوند به مردم هیچ ستمی نمی کند بلکه این مردمند که به خود ستم می کنند.

البته، کسانی را که از گناه خویش پشیمان شوند و توبه کنند با آغوش باز می پذیرد٦؛ چرا که او  خود 
را خدای  بسیارتوبه پذیر معرفی می کند٧ و توبه کنندگان را دوست می دارد. 

٣ــ سورهٔ  بُروج، آیٔه 14. ٢ــ سورهٔ  َانعام، آیٔه 12.  ١ــ سورهٔ  اعراف، آیٔه 156. 
٦ ــ سورهٔ  نساء، آیٔه 27.  ٥ ــ سورهٔ  یونس، آیٔه 44.  ٤ــ سورهٔ  حشر، آیٔه 4.  

٭  آیه با ترجمه حفظ شود. ٧ــ سورهٔ  بقره، آیٔه 160. 



14

ـّوابیـَن١  َه یُـِحـبُّ التَّ ِانَّ اللٰـّ
همانا خداوند توبه کنندگان را دوست دارد.

او با احکام و قوانینش  قصد سخت گرفتن بر بندگانش را ندارد بلکه می خواهد با این قوانین 
انسان ها را از پلیدی ها و ناپاکی ها دور کند2 و آنها را به سوی زندگی سرشار از خوشبختی و سعادت در 

این جهان3 و بهشتی آباد و پرنعمت در جهان آخرت هدایت نماید4.
او شکرگزار است؛ شکرگزار و قدردان کارهای خوبی  که از سوی بندگانش انجام می شود، حتی 
اگر هیچ کس آن خوبی ها را نبیند و یا به چشم دیگران کوچک و بی ارزش بیاید.  خداوند تمام  این خوبی ها 

را ثبت می کند و با پاداش فراوان از انجام دهندگان این اعمال سپاسگزاری و قدردانی می کند:

ُه شاِکـًرا َعـلیـًما5 َو کاَن اللٰـّ
خداوند شکرگزار و آگاه است.

و  یاری کننده7  بهترین  روزی دهنده6،  بهترین  می کند  توصیف  قرآن  که  اینکه خدایی  سرانجام  و 
بهترین سرپرست  است8.

سوره حمد و توحید را بخوانید و بگویید خداوند در این سوره ها
 خود را با چه صفاتی معرفی کرده است.

فّعالیت کالسی

٣ــ سورهٔ  نحل، آیٔه 97.  ٢ــ سورهٔ  مائده، آیٔه 6.    ١ــ سورهٔ  بقره، آیٔه 222. 
٥ ــ سورهٔ  نساء، آیٔه 147.  ٦ــ سورهٔ  جمعه، آیٔه 11.  ٤ــ سورهٔ  انفال، آیٔه 67. 

٨  ــ سورهٔ  انفال، آیٔه 40.  ٧ــ سورهٔ  آل عمران، آیٔه 150. 
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حضرت علی علیه الّسالم در خطبه 91 نهج البالغه در توصیف خداوند می فرماید:
»...خداوند از اندرون النه های تابستانی مورچگان و خانه های زمستانی حشرات، از آهنگ اندوهبار 
زنان غمدیده و صدای آهسته قدم ها آگاهی دارد. خدای سبحان از جایگاه پرورش میوه در درون پرده های 
شکوفه  و از مخفی گاه حیوانات وحشی در دل غارها و کوه ها و اعماق دره ها، از نهانگاه پشه ها بین ساقه ها و 

پوست درختان و از محل پیوستگی برگ ها به شاخسارها آگاه است.
خدا از آنچه پرده ابر را به وجود می آورد و به هم می پیوندد و از قطرات بارانی که از ابرهای متراکم 
می بارد و از آنچه گردبادها از روی زمین بر می دارند  و باران ها با سیالب آن را فرو می نشانند و نابود می کنند،  
کوه ها  بلند  قله  در  که  پرندگانی  النه  از  است،  پنهان شده  ماسه  و  انبوه شن  میان  که  زمین  گیاهان  ریشه  از 
جای   گرفته اند و از نغمه مرغان  در آشیانه های تاریک،  از مرواریدهایی که در دل صدف ها پنهان است، و امواج 
دریاهایی که آنها را در دامن خویش پروراندند، آگاهی دارد. این همه آگاهی هیچ گونه زحمت و دشواری برای 
او ندارد و برای نگهداری این همه مخلوقات رنگارنگ که پدیدآورده است، دچار نگرانی نمی شود و در تدبیر 

امور مخلوقات، سستی و ماللی در او راه نمی یابد... .
خدایا تو سزاوار زیباترین توصیف هایی  و درخور آنی که فراوان ستایشت کنند. اگر تو را آرزو کنند 

پس بهترین آرزویی و اگر به تو امید بندند پس بهترین امیدی.«

تفکر در کتاب خلقت
راه دیگر شناختن صفات خداوند، تفکر در کتاب خلقت است؛ یعنی از طریق آثار و نشانه های او، 
که در سراسر جهان آفرینش متجلی است به ویژگی های او پی ببریم؛ همانگونه که با دیدن نوشته ای عالوه 
بر پی بردن به وجود نویسنده، به میزان علم و دانایی و نوع افکار و اندیشه هایش پی  می بریم، یا همان گونه 
که با دیدن ساختمانی، از وجود سازنده و میزان مهارت و توانایی وی باخبر می شویم، با تفکر در جهان 
خلقت نیز می توان عالوه بر پی بردن به وجود خالقی بی همتا با برخی از ویژگی ها و صفات او نیز آشنا شد. 
تنها کافی است به تفکر در عالم، بنشینیم، آنگاه این جهان را همچون جاده ای رهنمون  به سوی 
او خواهیم یافت. زیبایی های عالم، جلوه ای از زیبایی او، خوبی های آن، روایتگر نیکی او و عظمت های 

آن، پرتوی از قدرت و بزرگی اوست. گویی تمام اجزای عالم از او سخن می گویند.
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ره   ور قش دفتری است معرفت کردگار ربگ ردختان سبز رد نظر    هوشیار  

البته به هر میزان که علم و دانش ما افزایش می یابد، بیشتر از گذشته آثار علم و قدرت خداوند را 
در جهان درمی یابیم و در برابر این همه عظمت، به شگفتی می آییم؛ آن  چنان که عقل و اندیشٔه بزرگ ترین 

دانشمندان نیز در برابر این همه شگفتی، به حیرت می آید. 
اینشتین، فیزیک دان نامی معاصر، درباره  مواجهه انسان با شگفتی های بی پایان طبیعت می گوید:»ما 
انسان ها همچون طفلی خردسال هستیم که وارد کتابخانه ای بزرگ می شود که همٔه دیوارهای آن از زمین 
تا سقف با کتاب هایی به زبان های گوناگون پوشیده شده است. کودک می داند که باید کسی آن کتاب ها را 
نوشته باشد…    . کودک طرحی مشخص در ترتیب کتاب ها می بیند، نظمی اسرارآمیز که او آن را درک 
نمی کند ولی می تواند با حسی مبهم حدس بزند. به نظر من وضعیت این کودک همانند وضعیت عقل انسان 

در برابر خداست…  . «1

1ــ فیزیک دانان غربی و مسئلٔه خداباوری، مهدی گلشنی، صص 46 و 47.
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با مراجعه به شعر ابتدای درس، صفات ثبوتی و سلبی را که در شعر آمده است، 
استخراج کنید و در جدول زیر جای دهید.

صفات ثبوتی
...............................................................................

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

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

صفات سلبی
...............................................................................

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

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

فّعالیت کالسی

صفات ثبوتی و سلبی 
در اینجا ممکن است این سؤال پیش بیاید که اگر مخلوقات و موجودات جهان، آیات و نشانه های 
الهی هستند و از طریق آنها می توان به صفات خالقشان پی برد،  آیا می توان هر صفتی را که در مخلوقات 
می بینیم به خداوند متعال نسبت دهیم؟ به طور مثال، آیا می توان خداوند را دارای جسم و محدود به زمان 

و مکان دانست؟
هر کمال و خوبی که مخلوقات دارند، از خالق دریافت کرده اند و کسی می تواند کمال و خوبی را 

به دیگری دهد که خود نیز آن را دارا باشد. بنابراین خداوند سرچشمٔه همٔه خوبی ها و کماالت است.
اما صفاتی که از مخلوق بودن و محدود بودن موجودات سرچشمه می گیرد، در خدای متعال 
نیست؛ زیرا خداوند مخلوق و محدود نیست. مثالً جهل، ظلم، ضعف و جسمانی بودن همه نوعی نقص 
و کاستی است. پس با توجه به اینکه خداوند موجودی کامل و بی نقص است، نمی تواند دارای چنین 
صفاتی باشد. به عنوان نمونه این گونه نیست که خداوند همچون ما اگر در این مکان حضور داشته باشد 

از مکان دیگر بی خبر باشد، یعنی خدا مثل اجسام محدود به یک مکان خاص نیست.
نتیجه اینکه: صفات را در رابطه با خداوند به دو دستٔه کلی تقسیم می کنیم:

حیات،  رازقیت،  رحمت،  عدالت،  علم،  قدرت،  مثل  دارند؛  کمال  جنبۀ  که  صفاتی  1ــ 
مهربانی و بخشندگی. این صفات را »صفات ثبوتی« می نامیم و به خدا نسبت می دهیم. یعنی خداوند این 

صفات را داراست.
2ــ صفاتی که از نقص ناشی می شوند؛ مانند جهل، خستگی، خواب، مرگ، عجز و نیاز به 
پدر و مادر. این صفات را »صفات سلبی« می نامیم و از خداوند سلب می کنیم. یعنی خداوند این صفات 

را ندارد و از آنها مبّراست. 
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حمد و تسبیح
شما با ذکرهای زیر  به خوبی آشنایید؛ زیرا در هر نماز بارها آنها را تکرار می کنید:

ِه َرِبّ الـعالَـمیـَن َالـَحمـُدِلـلٰـّ

ٰ
ُسبـحاَن َرِبّـَی الـَعـظیـِم َو ِبـَحمـِده

ِه َو الـَحمـُد ِللِّٰه ُسبـحاَن اللٰـّ
آیا می دانید معنی این ذکرها چیست؟

دانستن« است. وقتی  »منّزه  و  »پاک دانستن«  به معنی  و »تسبیح«  به معنای »ستایش«  »حمد« 
می گوییم »الحمدللّٰه«، می خواهیم بگوییم که »هر ستایش برای خداست« و وقتی می گوییم »سبحان اللّٰه«، 
قابل ستایش است که  منّزه است«. کسی و چیزی  از هر نقص و عیبی،  می خواهیم بگوییم »خداوند 
کماالت و زیبایی هایی در او باشد. می دانیم که همٔه زیبایی ها و خوبی های جهان از خداست. پس ستایش 

حقیقی و حمد واقعی از آِن اوست.
وقتی می گوییم خدایا تو پروردگار جهانی، تو رحمان و رحیمی، تو بخشنده و مهربانی، او را 
ستوده ایم. در حمد و ستایش، همواره »صفات ثبوتی« خدا را بیان می کنیم. و در تسبیح، خداوند را از 
»صفات سلبی« پاک و منزه می داریم؛ می گوییم: خدایا تو نیازمند نیستی، تو شریک نداری، تو فرزند 

نداری و ... .

با مراجعه به آیات 58 تا 65 سوره حج و آیات 25 تا 30 سوره شوری، آیاتی 
از  سوره های قرآن را که در آن به شناخت خدا اشاره شده یادداشت کرده و 

آنها را با خطی زیبا بنویسید و در کالس نصب کنید.  

1ــ صفات ثبوتی و سلبی را تعریف کنید و برای هریک دو مثال بزنید.
2ــ راه های شناخت صفات خداوند را نام ببرید و درباره هر کدام به اختصار 

توضیح دهید.
3ــ حمد و تسبیح خداوند به چه معناست؟ و ارتباط آن با صفات ثبوتی و

 سلبی چیست؟
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الهی

يی هك رهگاه بنده ای   هب تو روی آورد، او را جزِء مقّربان خود می گردانی؛ ای خدا

يی هك رهگاه بنده ای هب تو امید بندد،  انامیدش نمی كنی؛ ای خدا

چگوهن فراموش كنم تو را، رد حالی هك تو هميشه هب ياد منی؛

و چگوهن دل از ياد تو ربدارم رد حالی هك هميشه رد كنار منی؛

 تو رداز کردم 
ِ
يا دست خود را هب سوی لطف و َکَرم خدا

و دل هب مو  هبت   اهی تو بستم؛

پس مرا ربای خود پاك و خالص كن

 و ما  را از بندگان ربگزيده ات قرار ده1.

1ــ برگرفته از مناجات الّراجین امام سجاد علیه الّسالم
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بسیار اتفاق می افتد که فایدٔه کاری را می دانیم، اما در انجام آن کوتاهی می کنیم. می دانیم که چند 
دقیقه ورزش در روز، سالمت و شادابی می آورد؛ یا زود خوابیدن در شب و زود برخاستن در صبح، 
نشاط و طراوت به همراه دارد، اما برخی از ما برای انجام آنها برنامه ریزی نمی کنیم. همچنین به زیان 
برخی کارها آگاهی داریم، اما از آنها دوری نمی کنیم. مثالً می دانیم که  عاقبت تنبلی و از دست دادن 
فرصت ها چیزی جز پشیمانی نیست و یا رفتارها و کارهای ناشایست پایان خوبی به  همراه ندارد اما 

برای ترک آن تصمیم جدی نمی گیریم.

به نظر شما چرا با اینکه می دانیم برخی کارها نتیجه و ثمرات خوبی دارند،
اما بدان عمل نمی کنیم و یا با اینکه می دانیم نتیجٔه برخی کارها به زیان ما

خواهد بود، از انجام آنها خودداری نمی ورزیم؟

فّعالیت کالسی

رد پناه ایمان

21
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دو دوست جدایی ناپذیر!
در درس قبل با برخی از صفات خداوند، آشنا شدیم. دانستیم که خالق هستی از تمام اعمال و 
رفتار ما آگاه است، او خیر و صالح بندگان خویش را می خواهد و... با این حال افرادی را می بینیم 
که با اینکه خدا را به عنوان خالق هستی می شناسند، اما به دستورات او چندان توجهی نمی کنند؛ اینان 
با آنکه خداوند را آگاه بر تمام اعمال آشکار و پنهان خود می دانند، اما گاهی در حضور او گناه می کنند؛ 
با آنکه می دانند قوانین الهی برای نجات انسان از پلیدی ها و سوق دادن او به سوی زندگی سعادتمندانه 

است، بازهم سرپیچی می کنند.
همٔه این موارد نشان می دهد که شناخت ما از خالق خویش و فرمان های او، به تنهایی منجر 
به اطاعت از او نخواهد شد، بلکه این شناخت نیازمند حقیقت دیگری به نام »ایمان« است؛ به عبارت 
دیگر، علم و شناخت مانند چراغی است که راه را نشان می دهد، اما داشتن چراغ، به تنهایی انگیزٔه 
و  برانگیزاننده  ایمان  به نام  حقیقتی  بلکه  نمی کند،  ایجاد  انسان  در  راه  به سمت  رفتن  برای  را  الزم 

محرک ما برای رفتن به سمت عمل و انجام دستورهای الهی است.
حضرت علی علیه الّسالم درباره ارتباط ایمان و عمل می فرماید:

ایمان و عمل دو برادر همراه و دو دوست جدایی ناپذیرند.1

اگر کسی ایمان داشته باشد عمل نیز به همراه آن خواهد آمد؛ پس  اگر کسی ادعا کند که در قلب 
به خدا ایمان دارد اما در ظاهر و اعمال او اثر ایمان به خدا مشاهده نشود، باید در ایمان خود شک کند. 

به نظر شما چه رفتارهایی در جامعٔه ما وجود دارد که با ادعای ایمان 
داشتن به خدا در تعارض است؟

فّعالیت کالسی

1ــ غررالحکم و درر الکلم، ج2، ص 136.
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از كوزه همان برون تراود كه در اوست
اتاقی را با چند پنجره باز تصور كنید. شما بیرون از اتاق ایستاده اید. اگر هنگام شب و در حالی كه 
همه جا تاریک است، یک نورافكن بزرگ را در این اتاق روشن كنند، از بیرون اتاق چه چیزی دیده می شود؟
آیا امكان دارد در حالی كه پنجره ها باز هستند و مانعی هم بر سر راه نور قرار ندارد، از این اتاق روشن 

هیچ نوری خارج نشود؟
چشم، گوش، زبان و بقیه اعضای بدن ما، پنجره های قلب ما هستند.

اگر نور ایمان واقعی در قلب كسی وجود داشته باشد، بدون شک این نور از قلب او فراتر می رود و 
در گفتار و رفتار او نمایان می شود و اگر قلب كسی به دلیل گناهان تیره و تار شده باشد، تأثیر آن در گفتار و 

كردار او نیز ظاهر می شود؛ به قول معروف: از كوزه همان برون تراود كه در اوست.

حقیقت ایمان
حال این سؤال مهم پیش می آید که »ایمان« چیست؟

ایمان، اعتماد و باور قلبی کامل به یک موضوع و یا حقیقت  است. باوری که شوق عمل به 
آن حقیقت را در انسان ایجاد می کند و آدمی را به سمت آن می کشاند. جایگاه ایمان قلب است. اگر 
قلب انسان به مطلبی ایمان آورد، انگیزه عمل به آن نیز در انسان ایجاد می شود؛ بنابراین اگر می خواهیم 
به سوی خدایی که او را به عنوان خالق هستی و دربردارندٔه همٔه ویژگی ها و صفات خوب شناخته ایم، 
حرکت کنیم، باید عالوه بر شناخت او، قلب خود را نیز برای پذیرش وی آماده سازیم و از صمیم قلب 

به او ایمان آوریم.
 اما قلب ما چگونه می تواند برای پذیرش خداوند، آماده شود و ایمان به خدا را در درون خود 

جای دهد؟

راه های دستیابی و تقویت ایمان به خدا
قرآن کریم و پیشوایان معصوم علیهم الّسالم راه های رسیدن به ایمان را به ما نشان داده اند. این 
راه ها، ما را از مرحلٔه شناخت خدا به مرحلٔه ایمان واقعی می رساند و سبب تقویت و محکم شدن ایمان 

نیز می شود.
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آیات  پیرامون  تفکر  1ــ 
در  آنچه  آفرینش:  جهان  در  خدا 
علم،  زیبایی،  نشانه های  است  جهان 
به  توجه  رحمت خداست.  و  قدرت 
این نشانه ها یاد خدا را در دل ها زنده 
به ما  می کند و لطف و رحمت او را 
یادآور می شود و در نهایت بر دوستی 

و محبت ما به خدا می افزاید.
خداوند:  ذکر  و  یاد  2ــ 
حضور خداوند در خاطر ما در همٔه 
در  صبح،  آغاز  در  زندگی،  لحظات 
طول روز و در هنگام کار و تحصیل 
افزایش  سبب  شب،  انتهای  در  و 
به  ایمان  تقویت  و  خدا  با  ما  ارتباط 
حکمت های  از  یکی  می شود.  او 
نمازهای پنج گانه، زنده نگه داشتن یاد 

خدا در تمام طول شبانه روز است. همچنین توصیٔه فراوان به قرائت قرآن در طول شبانه روز نیز برای  
تقویت ایمان در دل است، تا آنجا که خداوند گوش سپردن به آیات قرآن را یکی از عوامل افزایش ایمان 

برشمرده است.

همانا مؤمنان کسانی هستند ذیـنَ  َما الـُمؤِمـنوَن الَـّ َـّ ِان
که وقتی یاد خدا شود، دل هایشان ترسان است ُه َوِجـلَت ُقـلوبُـهم  ـَر اللٰـّ ِاذا ُذِکِ

و چون آیات خدا بر آنها تالوت شود َو ِاذا تُـِلـَیت َعـلَِیـهم آیاتُـه و 
ایمانشان افزوده می گردد. زاَدتـُهم ایـمانًا1                      

1ــ  سورٔه َانفال، آیٔه 2. 
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کارهای روزانه، مشغله های مداوم، وسوسه های شیطان و خواهش های نفسانی، آدمی را از یاد خدا 
برنامه ای  است.داشتن  شده  توصیه  قرآن کریم  روزانٔه  تالوت  مداوم،  غفلت های  زدودن  برای  می کند.  غافل 
که  به گونه ای  است  بوده  دین  پیشوایان  و  بزرگان  ثابت  کارهای  از  یکی  قرآن  آیات  خواندن  برای  روزانه 

در  شبانه روز  طول  در  رحمة اللّٰه علیه  امام  خمینی 
هشت زمان مختلف به قرائت قرآن می پرداختند.

عالوه بر خواندن قرآن،  به جا آوردن نماز 
در پنج زمان، هم حال غفلت را به حال ذکر و یاد 

خدا مبدل می کند و هم گناهان را می شوید. 
پیامبر اکرم صلی اللّٰه علیه و آله می فرماید:

نمازهای  بر  مؤمن  که  زمانی  »تا 
پنج گانه در وقت آن محافظت کند، شیطان 

پیوسته از او در هراس است«.١

مراجع عالیقدر از جمله رهبر کبیر انقالب 
اسالمی عالوه بر اینکه خود بر رعایت این موضوع مراقبت می کردند، همواره در رهنمودهای اخالقی خود بر 

اقامٔه نماز اّول وقت تأکید داشتند و می فرمودند: نمازهای پنج گانه را در پنج وقت بخوانید.

3ــ انجام نیکی ها و دوری از گناهان: همان طور که ایمان به خداوند، عمل به دستورات او 
را به دنبال دارد، باید دانست که عمل به دستورات الهی نیز موجب تقویت  ایمان می شود؛ یعنی میان این 
دو، رابطه دوسویه است و هر کدام دیگری را تقویت می کند. هر عمل نیکی، ایمان ما را قوی می کند و 
هر گناه، چون غباری صفحٔه دل را می پوشاند و به اندازهٔ خود، مانع رسیدن نور ایمان  به آن می گردد.

امام صادق علیه الّسالم می فرماید: 
آنچه ایمان را در دل پایدار می کند، دوری از گناهان است.٢ ٭

٭ روایت حفظ شود. ٢ــ خصال،ج1، ص 9.   1ــ عیون اخبار الرضا علیه الّسالم، ج٢، ص ٢٨.  
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١ــ نهج البالغه، خطبٔه ٨٥. 

هوسران،  انسان های  با  هم نشینی  می فرماید:  علیه الّسالم  علی  امام 
موجب از یاد  رفتن ایمان می شود.١

با توجه به این حدیث، بیان کنید دوستی با افراد فاسد چگونه موجب 
از بین رفتن ایمان می شود؟

فّعالیت کالسی

نشانه های انسان مؤمن
بسیاری از ما دوست داریم بدانیم که انسان های مؤمن چه ویژگی ها و نشانه هایی دارند 
تا خودمان را با این ویژگی ها بسنجیم  و در صورت نداشتن برخی از این صفات و ویژگی ها، 

آنها را در خود ایجاد کنیم.
خداوند در آیات ابتدایی سوره مؤمنون به توصیف ویژگی های انسان های مؤمن می پردازد 

و آنها را این گونه معرفی می کند:
بی تردید مؤمنان رستگار شدند، آنها که نمازشان را با خشوع و فروتنی در برابر خداوند 
و  می پردازند،  را  مالشان  زکات  و  می کنند،  دوری  بی فایده  و  لغو  کارهای  از  و  می خوانند، 
دامان خود را از آلوده شدن به گناه و بی عفتی حفظ می کنند،... امانتدارند و به عهد خود وفا 
می کنند و آنها که بر انجام به موقع نمازشان مراقبت می کنند، اینان وارث بهشت اند  و در آن 

جاودانه خواهند ماند... .
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آثار ایمان
در درون خود احساس  تحولی شگرف  پدیدار شود،  ما  قلب  در  ایمان  هنگامی که جوانه های 

خواهیم کرد که گویی، تولدی دوباره داشته ایم. قرآن کریم از این تولد دوباره چنین یاد می کند:

َاَو َمن کاَن َمیـًتا فَاَحـییـناُه
َو َجـَعلـنا لَـه و نوًرا 

 ِفی الّنـاِس
ٰ
یَمـشی ِبـه

لُـماِت کَـَمن َمـثَـلُـه و ِفی الظُـّ
 لَیـَس ِبـخاِرٍج ِمنـها1

یا آن کس که مرده بود و ]با ایمان[ زنده اش کردیم
و برای او نوری قرار دادیم 

که به وسیلٔه آن در میان مردم راه می رود،
همانند کسی است که در تاریکی است

 و از آن بیرون شدنی نیست 

آثار،  این  از  برخی  می کند.  مشاهده  خود  زندگی  جای  جای  در  را  ایمان  آثار  مؤمن،  انسان 
عبارت اند از:

1ــ آرامش: از اثرات مهم ایمان، دست یافتن به آرامش روحی است. این آرامش به دو دلیل است: 
اول: خداوند دل و جان آدمی را به گونه ای آفریده که جز با یاد و نام او، آرام نمی گیرد. وقتی 
انسان در این دنیا به هریک از خواسته های دنیایی ــ که سال ها آرزویش را داشته ــ می رسد، پس از 
همان  که  را،  قلب  واقعی  نمی تواند جای خواستٔه  هیچ خواسته ای  زیرا  می شود؛  دل زده  آن  از  مدتی 

رسیدن به خداست، بگیرد. از این روست که قرآن می فرماید:

ِه تَطـَمـِئـنُّ الـُقـلوُب2          آگاه باشید که دل ها تنها با یاد خدا آرام می گیرد.٭ َاال ِبـِذکـِر اللٰـّ
نزد خدا  دنیا که در  نه در  را  نهایی خود  ایمان دارد، مقصد و جایگاه  به خدا  که  دوم: کسی 
با توکل  جست وجو می کند و برای همین از نامالیمات دنیا، دچار اضطراب و ناراحتی نمی شود. او 
بر خدا و دل بستن به او از هرگونه یأس و اضطراب، رها می شود و در آرامشی که هدیٔه خدا به اوست 

روزگار خود را سپری می کند.

ـکیـَنـَة فی ُقـلوِب الـُمؤِمـنیـَن3       اوست کسی که آرامش را به دل های  ذی َانـَزَل السَّ هُـَو الَـّ
                         مؤمنان، فرود می آورد.

٭ آیه با ترجمه حفظ شود. ٣ــ سورٔه فتح، آیٔه ٤.  ٢ــ سورٔه رعد، آیٔه 28.  ١ــ سورٔه انعام، آیٔه 122.  
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اما کسانی که هنوز در قلب و جانشان ایمان به خدا وارد نشده است جز دنیا و نعمت های آن، 
از دست دادن داشته هایشان هستند و حسرت  نگران  افرادی همیشه  ندارند. چنین  خواستٔه دیگری 
برابر  در  افرادی  چنین  نمی بینند.  آرامش  روی  هرگز  همین  برای  ندارند،  که  می خورند  را  چیزی 

سختی های زندگی، آرامش خود را از دست می دهند و گرفتار یأس و اضطراب می گردند.

2ــ رهایی از احساس بیهودگی: احساس بیهودگی وقتی ایجاد می شود که کسی در زندگی 
خود هدف واال و ارزشمندی نداشته باشد؛ زیرا چیزی که به زندگی انسان معنا می دهد و آن را از پوچی 

و بیهودگی خارج می سازد، داشتن هدف متعالی و ارزشمند است.
کسانی که ایمان به خدا ندارند ناگزیر زندگی را در همین چند روز دنیا خالصه می کنند و آن را 
فاقد معنا و هدف مشخصی می دانند. اینان ناگزیرند تا خودشان هدفی برای این زندگی بسازند و خود 

را مشغول آن هدف کنند.
برخی از این افراد هدف زندگی خود را رسیدن به پول و مقام و شهرت، قرار می دهند. دسته ای 
دیگر هدفی جز پرداختن به لذت های زودگذر دنیا را در نظر نمی گیرند و غرق در شهوات می گردند.
گروهی هدف خود را تنها فخرفروشی به دیگران با ماشین و لباس و مد و ... قرار می دهند و مشخص 
است که این هدف ها به جای اینکه انسان را به مقصد و هدف اصلی خلقت برساند از آن دور می سازد.

حال می توان این گروه را با گروه دیگری مقایسه کرد که هدف زندگی آنها برخاسته از اعتقاد به 
خداست. چنین افرادی معتقدند نه تنها انسان بلکه آفرینِش همه چیز برای رسیدن به هدف مشخصی 
است و کاری که انسان باید انجام دهد این است که با کمک گرفتن از فرستادگان الهی، آن هدف را 
کشف کرده و برای رسیدن به آن بکوشد. این افراد هیچ گاه در زندگی احساس پوچی نمی کنند؛ زیرا 

می دانند که خدا از خلقت آنان هدفی داشته و در این جهان، به حال خود رها نشده اند.

آیا گمان کردید که ما شما را بیهوده و بی هدف آفریدیم ما َخـلَقـناکُم َعـبَـثًا  َـّ َافَـَحـِسبـُتم اَ ن
و به سوی ما باز نمی گردید؟ کُم ِالَیـنا ال تُرَجـعوَن1  َـّ َو اَ ن

1ــ سورٔه مؤمنون، آیٔه 115.
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1ــ توضیح دهید چرا با اینکه از خوبی برخی کارها آگاه هستیم اما آن کارها را انجام 
نمی دهیم.

2ــ دو مورد از راه های تقویت ایمان را بنویسید.
انسان مالک  عمل  و  ظاهر  و  باشد  پاک  باید  انسان  قلب  معتقدند  که  کسانی  به  3ــ 

نیست، چه پاسخی می دهید؟
4ــ یکی از دالیلی که باعث می شود انسان مؤمن از آرامش برخوردار باشد را بیان 

کنید.
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الهی

يا   تو   را   دوست   دارم خدا

 و می خواهم تو را رتشيب و رتشيب دوست داشته باشم

پس هب من ایمانی عطا كن هك روز هب روز مرا هب تو زنديك رت  كند

ایمانی هك   پايانش مالاقت تو باشد

يا قلبم  بی قرار است  خدا

كارم  رپيشان و اف

   زندگی ام را هب دست   اهی امن تو می سپارم
ٔ

پس رشته

يا اگر نبود اين دست گيری اهی   پی رد پی تو، خدا

وم تو،   اگر نبود اين دلسوزی اه  ی مدا

من تنهارتين بودم .
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راهنما شناسی

خداوند دانا و مهربان در مسیر زندگی، برای هدایت ما راهنمایان فراوانی قرار داده 
با  این کتاب  آشنا شده ایم؛ در  آنان  ازاین راهنمایان و ویژگی های  برخی  با  تاکنون  است. 

موضوعات دیگری در خصوص راهنمایان راه، آشنا می شویم:
)دین راستین( بیان می کند که دین چه نقش ارزشمندی در هدایت انسان دارد و خداوند  درس سوم 

چگونه با فرستادن پیامبران در طول تاریخ بشریت، انسان را از گمراهی و هالکت نجات داده است.
درس چهارم )راهنمایان الهی( پیامبرانی را که وظیفه سنگین ابالغ دین الهی را به عهده داشته اند، معرفی 
و به بخشی از ویژگی های آنها در راه انجام مأموریت الهی اشاره می کند همانند: استقامت در راه خدا، مبارزه با 

عقاید باطل و خرافات و تسلیم در برابر دستورات الهی.
درس پنجم )آخرین پیامبر و آخرین پیام( نقش و جایگاه پیامبر اکرم را به عنوان آخرین فرستاده الهی و 
قرآن کریم را به عنوان آخرین کتاب آسمانی بیان می کند. در این درس می آموزیم که ما چگونه می توانیم از آخرین 

کتاب الهی در زندگی خود بهره ببریم. 
درس ششم )خورشید پنهان( ویژگی های دوران ظهور امام زمان علیه السالم را بیان می کند. همچنین 
سؤاالت متعددی که درباره امام زمان و شرایط ظهور و ویژگی یاران ایشان وجود دارد، به بحث می گذارد و در 

پایان، شرایط منتظر واقعی را بیان می کند.
درس هفتم )رهبری در عصر غیبت( وظیفه مردم در دوران غیبت امام زمان علیه السالم را بیان می کند. و 
به این پرسش پاسخ می دهد که در زمانی که مردم به امام دسترسی ندارند، در حل مشکالت خود به چه کسی مراجعه 
کنند و چه کسانی صالحیت اداره جامعه را دارند. در این درس نقش امام خمینی رحمة اللّٰه علیه در بیدارگری 

مسلمانان در دوران غیبت نیز بیان می شود.
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دين راستین

به نظر شما علت به وجود آمدن این همه تغییر در زندگی مردم،
 آن هم در مدت کوتاه بیست سال چیست؟ 

فّعالیت کالسی

مقایسه کنید
مردم جامعه ای در دورانی

   در برابر بت هایی از سنگ و چوب سجده می کنند و آنان را در زندگی خود صاحب قدرت می دانند،

   غذاهای آنان مردار و هم نشین آنها مارها و سوسمارها هستند،

   داشتن دختر را ننگ می دانند و گاهی آنان را زنده به گور می کنند،

   به کوچک ترین بهانه ای جنگ ها و غارت های شدیدی میانشان در می گیرد، و

   در جهالت و نادانی به سر می برند و کمترین اثری از علم در زندگی شان وجود ندارد.

همین جامعه حدود بیست سال بعد
   فقط خالق یکتا را می پرستند و از فرمان های او اطاعت می کنند،

   از خوردن غذاهای ناپاک دوری می کنند،

   در شهرهای آبادتر و با آسایش بیشتر زندگی می کنند،

برخوردار  باالیی  اجتماعی  و  فردی  از حقوق  و  می یابند  را  مناسب خود  و دختران، جایگاه  زنان     

می شوند،
   در این جامعه علم و دانش ارزش  و مقام می یابد و ...
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آیا انسان ها به تنهایی یا با اتکا به علم و دانش تجربی می توانند
 پاسخ سؤاالت اساسی فوق را بیابند؟ چرا؟

فّعالیت کالسی

همٔه انسان ها در این دنیا در جستجوی رستگاری هستند و راه رسیدن به آن را می جویند. آنان 
چون تشنگان در جستجوی آب به این طرف و آن طرف می دوند؛ گاه درخشِش زیبایی را چون یک 
دریاچه بزرگ مشاهده می کنند، به سرعت به سوی آن می شتابند، اما هنگامی که نزدیک می شوند چیزی 

نمی یابند، تازه می فهمند که در پی سراب دویده اند. 
به راستی چه راه و برنامه ای می تواند تشنگی جویندگان سعادت را برطرف کند و آنان را در مسیر 
رسیدن به خوشبختی قرار دهد؟ آیا هر سبک زندگی می تواند سبب رستگاری جامعه بشری شود؟ آیا به 

هر برنامه ای می توان اعتماد کرد و بر اساس آن زندگی را بنا نهاد؟
ما  که  بسیار مهمی است  به سؤاالت  قانع کننده  پاسخ  گرو  در  و خوشبختی  به سعادت  رسیدن 

انسان ها همواره در زندگی خود داریم، سؤاالتی همانند: 
   هدف از خلقت ما انسان ها چیست؟ 

   در چگونه جهانی زندگی می کنیم؟

   وظایف و مسئولیت های ما در این جهان چیست؟

   آیا غیر از زندگی این دنیا، زندگی دیگری نیز خواهیم داشت؟

   ویژگی های دنیای دیگر چیست؟ چه ارتباطی میان این دنیا و دنیای دیگر وجود دارد؟

   چه کسی می تواند به همٔه این پرسش ها، جواب دقیق و قابل اعتماد بدهد؟

در مثال ابتدای درس، مردمی که به آن همه مشکالت و عقب ماندگی ها دچارشده بودند، به گونه ای 
به این سؤاالت پاسخ داده و شیوه خاصی از زندگی را برای خود انتخاب کرده بودند و بیست سال بعد 

که آن گونه متحول شدند، پاسخ های جدیدی برای آن سؤاالت یافته بودند.

خداوند خالق انسان  و آگاه به تمامی استعدادها، روحیات، نیازها و آرزوهای اوست. او به دلیل 
این آگاهی، تنها کسی است که می تواند بهترین و کامل ترین پاسخ ها را به سؤاالت و نیازهای انسان بدهد. 

با توجه به اینکه بهترین پاسخ ها به پرسش های اساسی انسان توسط خالق هستی ارائه شده است، 
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پس راه رسیدن به خوشبختی و سعادت، یک راه بیشتر نیست و با قرار گرفتن در این راه است که انسان 
به رستگاری دنیا و آخرت دست می یابد:

ِه الّدیـُن الـخاِلـُص١                    آگاه باشید که دین خالص تنها ازآن خداست َاال ِلـلٰـّ
این دین را خداوندی که خالق جهان و انسان است، و خداوندی که عالم به عوامل سعادت و 
شقاوت انسان می باشد، فرستاده است. پیامبران وظیفه داشتند دین الهی یا همان برنامٔه زندگی مادی و 

معنوی انسان ها را ــ که از طریق وحی به آنها رسیده بود ــ به مردم ابالغ نمایند.

٢ــ سورٔه آل عمران، آیٔه ١٦٤.       ١ــ سورٔه زمر، آیٔه ٣.        

با توجه به آیٔه زیر، اگر خداوند پیامبران را برای هدایت انسان 
نمی فرستاد، چه اتفاقی می افتاد؟

ُه َعـلَى الـُمؤِمـنیـَن خداوند بر مؤمنان منت نهاد ]نعمت بزرگى بخشید[لَـَقد َمـنَّ اللٰـّ

که پیامبری از خودشان در میان آنان برانگیختِاذ بَـَعـَث فیـِهم َرسو اًل ِمن َانـُفـِسـِهم

 َو یُـَزکّیـِهم    
ٰ
 تا آیاتش را برآنها بخواند و پاکشان سازدیَـتلـو َعـلَیـِهم آیاِته

و احکام شریعت و حقایق حکمت را به آنان بیاموزد؛َو یُـَعـِلّـُمـُهـُم الـِکتاَب َو الـِحکـَمـَة
هر چند پیش از آن، در گمراهى آشکارى بودند.َو ِان کانو ا ِمن َقبـُل لَـفی  َضـالٍل ُمـبیـٍن٢

فّعالیت کالسی

دین واحد، پیامبر ان متعدد
نوح، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، لوط، یعقوب، یوسف، الیاس، ایوب، یونس، صالح، شعیب، 
موسی، عیسی و سایر پیامبران همگی، مردم را به یک دین دعوت می کردند. حضرت موسی به همان 
همان چیزی دعوت  به  نیز  بود و حضرت عیسی  کرده  نوح دعوت  که حضرت  می کرد  چیزی دعوت 

می کرد که پیامبران پیشین دعوت کرده بودند.
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در مأموریت همه پیامبران، دو موضوع اساسی مشترک است:
نخست: دعوت به پرستش خدای یگانه )توحید( 

دوم: دعوت به ایمان به جهان پس از این دنیا و جزای عادالنٔه انسان ها در آن سرا )معاد(
همٔه پیامبران با آوردن دلیل، ارائه معجزات و تشویق انسان ها به تفکر در شگفتی های خلقت، 
به گونه ای خلق شده اند که خدادوست و  به این دو اصل، دعوت می کردند. انسان ها  به ایمان  آنها را 
خداجو هستند. پیامبران فطرت انسان ها را بیدار می ساختند تا خدا را به یگانگی بشناسند و بپرستند و 
نشانه های عظمت و آثار قدرت او را در هر گوشه جهان، مشاهده نمایند. به این ترتیب، همه می توانستند 
به  هدف آفرینش انسان پی ببرند و از جهان بعد از مرگ ــ جهان آخرت ــ آگاه شوند و به سعادت و یا 

شقاوت خویش در آینده، بیندیشند.
در درس پیشین دانستیم که نوع اخالق و رفتار هر کسی برخاسته از شناخت و ایمان اوست، 
نیکوکاری می دهد و  بار می آورد و شکوفه های زیبای  به  به آن، عمل صالح  ایمان  و  شناخت درست 
که  ــ  را  شناخت  ابتدا  پیامبران،  دلیل  همین  به  می دهد.  نتیجه  ستمگری  و  تباهی  نادرست،  شناخت 
زیربنای رفتار است ــ اصالح می کردند، سپس احکام و قوانین الهی را بیان می کردند و از این طریق به 
خیر و صالح دعوت می نمودند. پیامبران، ایمان به خدا و روز جزا را در دل مردم تقویت می کردند، تا 

مردم جز برای خدا نکوشند و جز اطاعت او را برنامه کار خویش قرار ندهند.
پیامبران، سعادت انسان ها را در ایمان به خدای یگانه می دانند و از انسان ها می خواهند که اعمال 
خود را در مسیر رضای خدا و نزدیکی به او قرار دهند، برای خدا در آبادی جهان بکوشند، برای خدا 
به خلق خدمت کنند و سود برسانند، برای خدا با ستمکاران نبرد کنند، برای خدا عدل و داد را گسترش 
دهند و به یاری محرومین و مستضعفین بشتابند و حتی خواب و خوراکشان را نیز به خاطر او و برای 

رضای او قرار دهند و هرگز کسی جز او را نپرستند و ... و این چنین، رستگار خواهند شد.

دین دانی و دین داری
ممکن است این سؤال برای برخی به وجود آید که چرا در میان پیروان دین راستین، جوامعی 
وجود دارد که نه تنها به سمت رشد و پیشرفت نمی روند بلکه به انواع گرفتاری ها و مشکالت دچار 
هستند؟ اگر دین آمده است تا با پاسخ به پرسش ها و نیازهای اساسی انسان ها، آنها را از مشکالت و 

تنگنا ها نجات دهد، چرا برخی جوامع دینی، گرفتار چنین مشکالتی هستند؟ 
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اولین علت بروز این مسئله، جهل بسیاری از مردم نسبت به دستورها و تعالیم دین است. آنان 
با   اینکه ادعا می کنند دین دار هستند، ولی از دستورهای دین اطالع کامل و درستی ندارند و به جای آنکه 
در پی مطالعه و یادگیری معارف دین باشند به آنچه از این و آن  شنیده اند بسنده می کنند. آنان نه می دانند 
که اصول دینشان چیست و بر چه پایه هایی استوار است و نه از احکام و قوانین دینشان که در زندگی 
روزمره باید به آن عمل کنند، خبر دارند. این گونه جوامع شاید به ظاهر دینی باشند اما در واقع بهره ای 

از تعالیم نجات بخش دین نبرده اند.
دومین علت، عمل نکردن مردم به دستورهای دین است. برخی از مردم با وجود آگاهی از تعالیم 
به هوس های  به دلیل دل بستن  اما  تعالیم است  به این  آنها در عمل  اینکه می دانند که نجات  با  دین و 

زودگذر، به آن عمل نمی کنند و پایبند به دستورهایش نیستند.
بنابراین اگر می خواهیم تأثیر بی نظیر دین را در زندگی و جامعه خود مشاهده کنیم، باید مطالعه و 
شناخت تعالیم دین و سپس اطاعت از دستورهای آن را سرلوحٔه کار خود قرار دهیم. البته در این راه 
باید سعی کنیم به تمام احکام شریعت عمل کنیم، نه اینکه به برخی موارد عمل کرده و برخی دیگر را کنار 

بگذاریم. عمل به تمامی دستورهای دین را می توان در سیرٔه پیشوایان دینی مشاهده کرد:
امیرالمؤمنین علی علیه السالم می فرماید:

از اصحاب حضرت محمد صلى اللّٰه   علیه   وآله آنان که حافظان دین و رازداران او 
هستند، مى دانند که هرگز از فرمان خدا و پیامبرش لحظه ای سر برنتافته ام.1

دفاع از دین
پس از اینکه دین را به عنوان راه و روش صحیح زندگی شناختیم، شایسته است از آن پاسداری 
کنیم. پاسداری از دین می تواند هم به صورت دفاع در صحنه نبرد با دشمنان اسالم باشد و هم به صورت 

دفاع علمی. 
در طول تاریخ همواره کسانی در تالش بوده اند دین را از مسیر اصلی آن خارج سازند و آن 
را مطابق خواسته های دنیایی خود تعریف کنند. وظیفه ما به عنوان انسان دین دار این است که از دین 

راستین دفاع کنیم و در این راه حتی از جان خود نیز بگذریم.

١ــ نهج البالغه، خطبٔه ١9٧.
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یکی از کسانی که در عصر ما زندگی خود را در راه عمل به دین و دفاع از آن فدا کرد، شهید 
مطهری بود. استاد شهید مطهری بر اساس وظیفه دینی به شبهاتی که درباره موضوعات دینی مطرح 

می شد پاسخ می داد و با انحرافاتی که در دین ایجاد می شد، مقابله می کرد. 
در زمان شهید مطهری یکی از گروه هایی که عقاید انحرافی پیدا کرده بود گروه فرقان1 بود. استاد 
مطهری، متوجه انحرافات فکری و اعتقادی این گروه شد و به مناسبت های مختلف، این اشتباهات را 

تذکر می داد. در این راه سخنرانی ها کرد و مطالب فراوانی نوشت و عقاید آنها را نقد کرد.

١ــ این گروه انحرافی افراد دیگری همانند شهید مفتح، شهید عراقی و شهید قرنی را نیز ترور کردند.
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مقاومت هشت ساله جوانان مؤمن کشور عزیزمان ایران، در برابر ارتش صدام، نمونه ای 
روشن از این مسئولیت مهم است. نوشته ذیل قسمتی از وصیت نامه یکی از شهیدان دفاع 
مقدس است که مانند صدها هزار شهید دیگر، جان پاکش را برای دفاع از دین خدا فدا کرد:
قرآن در خطر است؛ اسالم در خطر  که می دیدم  آمدم  به جبهه  این  به خاطر  ... من 
است. چون مسلمان بودم و باید از اسالم و میهنم دفاع می کردم. در طول تاریخ برای پابرجا 
ماندن دین اسالم، قربانیان زیادی داده شده است؛ مانند امام حسین علیه السالم و اصحابش 

به دنبال این کارها گروه فرقان به شهید مطهری هشدار داد که با او مقابله خواهد کرد و  او را 
تهدید به قتل کردند. وقتی دوستان استاد مطهری موضوع را با ایشان در میان گذاشتند، وی با شجاعت 

و شهامت کامل گفت: 
» اگر قرار باشد انسان از دنیا برود، چه بهتر که در راه اصالح عقاید و دفاع از اسالم 

باشد و من در این راه، کوچک ترین تردیدی ندارم«.
و سرانجام گروه فرقان آن دانشمند فرزانه و انقالبی را در شب دوازدهم اردیبهشت سال 1358 

هدف گلوله قرار داد و به شهادت رساند؛ 
همان روزی که هر سال به نام »روز معلم« گرامی داشته می شود.
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  1ــ سه مورد از سؤاالت اساسی انسان ها را بیان کنید.
  2ــتنها کسی که صالحیت ارائه دین به انسان ها را دارد چه کسی است؟ چرا؟

همٔه  که  است  اساسی  اصل  دو  به …………  دعوت  و  به …………  دعوت  ٣ــ 
پیامبران مأمور به انجام آن بوده اند.

٤ــ دو علت اصلی که موجب شده است برخی جوامع به ظاهر دین دار دچار چالش ها 
و مشکالت فراوان باشند را توضیح دهید.

با  که  اسالمی  کنم.  دفاع  آن  از  تا  بود  واجب  من  بر  پس  جبهه.  در  ما  شهدای  مانند  نیز  و 
سختی های بسیار نگه داشته شده و مسلمانان برای دفاع از آن استقامت کردند. بر من واجب 

بود از آن دفاع کنم… .
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الهی

مناجات

،  تو را سپاس هك دين اسالم را بنا نهادی وندا خدا

 و قوانینش را ربای کسی هك داخل آن شود، آسان نمودی .

 آرامش ربای 
ٔ
گاه امنی ربای  پناه ربندگان و ماهی  تو را سپاس هك اين دين را پناه

داخل شوندگانش قرار دادی ،

 دینی هك رهکس هب آن عمل كند، آرامش يابد و پايان راهش ، بهشت جاويد است.

نیم  يا، هب ما توفیق ده ات آنچه را دين تو  بد  دانسته ،  بد بدا خدا

و آنچه را هك بی ارزش شمرده،  پست و انچيز شماریم .1

١ــ برگرفته از خطبٔه ١0٦ نهج البالغه.
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راهنمايان الهی

سعی کنید با خط زیبا این بیت شعر را بنویسید.  
دل از تیرگی ها بدین آب شوی١به گفتار پیغمبرت راه جوی            

………………………………………………

حاال به این سرمشق نگاه کنید و سعی کنید مانند آن بنویسید.  

پیغمبرت راه جوی            
دل از تيرگی اه  بدين آب شویهب گفتار   

………………………………………………

از  بعد  که  نوشته ای  به  و  نوشته اید  از سرمشق  قبل  که  نوشته ای  به  کنید.  نگاه  نوشته هایتان  به 
سرمشق نوشته اید. به نظر شما کدام یک زیباتر است؟ می دانید چرا؟

١ــ فردوسی، شاهنامه.
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در درس قبل دانستیم که خداوند بهترین دین را برای هدایت انسان فرستاده است و دین الهی 
توسط انسان های شایسته ای به نام »پیام آور« یا »رسول«، به انسان ها ابالغ شده است. پیامبران دارای 
ویژگی هایی بوده اند که شایسته دریافت و ابالغ پیام خداوند به انسان ها گشته اند. آنان بهترین انسان های زمان 
خود بوده اند. به همین دلیل خداوند پیامبران را الگوهای انسان ها در تمامی زمان ها معرفی کرده  است. 
بنابراین اگر کسی می خواهد جزو بهترین های زمان خود باشد و بتواند در همان مسیری که خداوند از انسان 
خواسته است گام بردارد، شایسته است پیامبران را در زندگی خود سرمشق قرار   دهد و الزمٔه سرمشق 
قرار  دادن، آشنا شدن با ویژگی های پیامبران است.در این درس با  سه ویژگی مهم پیامبران آشنا می شویم:

1ــ تسلیم در برابر امر خداوند
را  فردی  می کند  سعی  معموالً  بفرستد،  کاری  انجام  برای  را  شخصی  می خواهد  کسی  وقتی 
انتخاب کند که کامالً مطیع او باشد، و به دستوراتی که می دهد به صورت کامل عمل کند. در این صورت 
است که انجام کامل و دقیق کار، تضمین می شود. وقتی انسان ها در امور عادی شان این تدبیر را به کار 
می بندند، قطعاً خداوند حکیم در امر بزرگ هدایت انسان ها، کسانی را به عنوان پیام آور خود انتخاب 
می کند که در برابر دستوراتش مطیع و تسلیم باشند؛ بنابراین همٔه پیامبران الهی مسلمان بوده اند؛ یعنی 
تسلیم محض خواسته های خداوند. این ویژگِی پیامبران را در مواردی که قرآن کریم از پیامبران یاد 

کرده است، به خوبی می توان دید:
خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد زن و فرزند کوچک خود را در سرزمین مکه که در آن 
زمان سرزمینی بدون آب و آبادانی بود و امکانی برای زندگی نداشت سکونت دهد. حضرت ابراهیم با 

اطمینان خاطر به دستور خداوند عمل کرد.
خداوند به حضرت موسی دستور داد نزد فرعون برود و از او بخواهد بنی اسرائیل را آزاد کند. 
با اینکه موسی از خشم فرعون و قومش نسبت به خود آگاه بود و احتمال هرگونه خطری را برای خود 
می داد، به این مأموریت عمل کرد و وارد قصر فرعون شد و عالوه بر دعوت او به یکتاپرستی، خواستار 

آزادی بنی اسرائیل شد.1
به  می آید  پیش  برایش  زندگی  در  که  سختی هایی  و  مشکالت  تمامی  می دید  که  ایوب  حضرت 
خواست خداوند و برای امتحان کردن اوست، در برابر تمامی آنها صبر کرد و در برابر خواست خداوند 

تسلیم شد.٢
ـ  ٨٤. ـ  ٦٨.                                                                 ٢ــ سورهٔ انبیاء، آیات ٨٣  ـ ١ــ سورهٔ شعراء، آیات ١0ـ
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2ــ استقامت و پایداری در راه خدا
را  پیامبران  گروهی دعوت  می شدند؛  گروه  دو  پیامبران،  از  دین خداوند  دریافت  از  پس  مردم 
انسان ها  به دست خود  ــ که  تنها خود را از مشکالت متعدد  نه  آنان،  تعالیم  به  با عمل  می پذیرفتند و 
به وجود آمده بود ــ نجات می دادند بلکه رستگاری ابدی را نیز نصیب خود می کردند. گروه دیگری به 
لذت های زودگذر دنیا دل  خوش می کردند و با این تصور که با پذیرش دین، دنیای آنها به خطر می افتد، 
زندگی ابدی خود را نابود می کردند؛ غافل از اینکه دین الهی رستگاری دنیا و آخرت را برای انسان 

با      هم به ارمغان می آورد:

هر کس نعمت و پاداش دنیا را می خواهد نیا  َمن کاَن یُـریـُد ثَواَب الدُّ
بداند که نعمت و پاداش دنیا و آخرت هردو نزد خداست نیا َواآلِخـَرِة  َفـِعنـَد اللِّٰه ثَـواُب الدُّ

و خداوند شنوا و بیناست َوکاَن اللُّٰه َسـمیـًعا بَـصیـًرا١ 
گروه دوم با سرکشی در مقابل پیامبران، آنان را دروغگو می نامیدند تا مردم پیرو آنان نشوند و 
اگر در نقشٔه خود موفق نمی شدند، به قتل پیامبران دست می زدند. خداوند رفتار این افراد با پیامبران 

را چنین توصیف می کند:
پس چرا هرگاه پیامبرى چیزى را َافَـکُـلَّـما جاَءکُم َرسوٌل  

که خوشایند شما نبود برایتان آورد            َانـُفـُسـکُـُم  
ٰ

ِبـما ال تَهـوى
سرکشى کردید ِاسـَتـکـبَرتُم 

پس گروهى را منکر شدید بـُتم   َفـَفـریـًقا کَـذَّ
و گروهى راکشتید َوَفـریـًقا تَـقـُتـلوَن2 

١ــ سورٔه نساء، آیٔه ١٣٤ .                                                                 ٢ــ سورٔه بقره، آیٔه ٨٧  .

به نظر شما، ما به عنوان یک مسلمان چگونه می توانیم در زندگی خود،
تسلیم در برابر امر خدا باشیم. دربارٔه این موضوع با هم کالسی هایتان

 گفتگو کنید.

فّعالیت کالسی
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1ــ سورٔه هود، آیٔه ٣9.                                                  

پیامبران الهی با وجود این مشکالت در برابر تمامی آنها صبر و در راه خدا استقامت می کردند، 
با تمام توان و قدرت به راه خود ادامه می دادند و لحظه ای سست نمی شدند؛ زیرا به راه خود و آنچه به 
آن دعوت می کردند ایمان داشتند. تمام  پیامبران الهی الگوی استقامت در راه خدا بودند. در  این  باره 

باز هم قرآن سیره و روش پیامبران را چنین توصیف کرده است:
حضرت نوح مردم زمان خود را نهصد و پنجاه سال به یکتاپرستی دعوت کرد ولی در این مدت، 
مسخره  می دادند،  قرار  آزار  و  اذیت  مورد  را  نوح  بارها  آنان  آوردند.  ایمان  اندکی  بسیار  تعداد  تنها 
می کردند، تهدید به قتل می کردند و ....  تا اینکه خداوند به نوح دستور ساخت کشتی را داد و خبر داد 
که دیگر از قوم وی کسی ایمان نخواهد آورد. حضرت نوح به دستور خداوند شروع به ساختن کشتی 
کرد. در این مدت هرگاه که کافران از کنار او می گذشتند مسخره اش می کردند و می گفتند چرا در بیابان 
کشتی می سازی؟ نکند دیوانه شده ای؟! ولی چون نوح به خداوند ایمان داشت و می دانست وعده الهی 

حق است، استقامت کرد و ساختن کشتی را متوقف نکرد.1
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ــ حضرت ابراهیم بارها عموی خود آزر را به یکتاپرستی دعوت می کرد و او را به ترک پرستش 
بتها  فرامی خواند.  آزر هر بار او را با سخنانش می آزرد و از خود دور می کرد، اما او دست از دعوت 
خود برنمی داشت.1 حضرت ابراهیم نه تنها مردم عادی، بلکه نمرود ــ طاغوت زمانه که ادعای خدایی 
می کرد  ــ را در کاخش با شجاعت و استدالل های محکم به چالش کشید و به یکتاپرستی دعوت کرد2  و 
تبعید از وطن ذره ای دچار  برابر آزار وی از قبیل انداختن در آتش و  از تهدیدهایش نهراسید و در 
تردید نشد، و دست از راهی که در پیش گرفته بود برنداشت تا اینکه عده ای از مردم به یکتاپرستی روی 

آوردند.

٢ــ سورٔه بقره، آیٔه ٢٥٨. ١ــ سورٔه مریم، آیٔه ٤٢. 
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عبارات زیر مربوط به کدام یک از رسوالن الهی است؟ ضمن بیان 
داستان هریک از آنها، ارتباطشان را با موضوع درس بیان کنید.

1ــ شعب ابوطالب: 
...................................................................................

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

2ــ لیلة المبیت: 
...................................................................................

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

3ــ جنگ احد: 
...................................................................................

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

فّعالیت کالسی

پایداری فراوان پیامبران، ناشی از این بود که آنان اطمینان داشتند که استقامت، کلید دست یافتن 
به وعده های بزرگ الهی است؛ همچنان که خداوند می فرماید: 

آنان که گفتند: پروردگار ما اللّٰه است هُ  َنا اللٰـّ ُـّ ذیـَن قالوا َرب ِانَّ الَـّ
سپس ]در این راه[ پایدار ماندند، ثُـمَّ اسـَتـقاموا 

فرشتگان بر آنان نازل مى شوند ُل َعـلَیـِهـُم الـَمـالِئـَکـةُ  تَـَتـَنـزَّ
که نترسید و غمگین مباشید اَ اّل تَـخافوا َو ال تَحـَزنوا  

و به بهشتى که وعده داده شده بودید شاد شوید. تی  کُنـُتم توَعـدوَن١   َو َابـِشـروا ِبالـَجـنَّـِة الَـّ

١ــ سورٔه فّصلت، آیٔه ٣0.
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3ــ پیروی نکردن از عقاید باطل و مبارزه با آنها
پیامبران بوده است.  به یکتاپرستی، مهم ترین رسالت تمام  پیش ازاین دانستیم که دعوت مردم 
مردم دوران پیامبران، برای خداوند شریکانی قرارداده بودند؛ بت هایی ازسنگ و چوب، فرشتگان و 

اجرام آسمانی )ستاره، ماه، خورشید و ...( ازجمله این شریکان بودند.
مردم معتقد بودند که خیر و شر دنیایشان وابسته به آنهاست و به همین دلیل آنها را می پرستیدند. 
برخی از مردم زمان حضرت ابراهیم ستاره و خورشید و ماه را می پرستیدند و معتقد بودند اینها اثر خوبی 
در زندگی آنها دارند و برای خیر و برکت یافتن زندگی باید در برابر ستاره و خورشید و ماه سجده کرد.

بنی اسرائیل در زمان حضرت موسی گوساله ای را از طال و جواهرات ساختند و با این تصور که 
این گوساله منشأ خوبی و ثروت است به دور او طواف می کردند.

مردم زمان پیامبر اکرم در برابر بت های ساخته شده از سنگ و چوب سجده می کردند و می گفتند 
اینها به ما خیر و برکت می دهند.این درحالی بود که برای این عقیدٔه خود دلیلی جز پیروی از آباء و 

اجدادشان نداشتند.
 پیامبران الهی نه تنها خود به این امور اعتقاد نداشتند و آنها را باطل و خرافه می دانستند بلکه 
از طرف خدا مأموریت یافته بودند هر اعتقادی که ریشه در دستورات خداوند ندارد و نزد خداوند معتبر 

نیست را به مردم تذکر دهند و در راه اصالح آن بکوشند.
رسوالن الهی با آوردن دالیل محکم، مشرکین را به اندیشه   ورزی و تفکر دعوت می کردند و از 

آنها می خواستندکه به جای پیروی از خرافات، از دستورات خداوند اطاعت کنند.
حضرت ابراهیم علیه الّسالم در دعوت عمویش آزر می گوید:

هنگامی که به پدر خود گفت: اى پدر!  ِاذ قاَل اِلَبیـِه یا َابَـِت 
چرا چیزى مى پرستى که نه مى شنود و نه مى بیند،  ِلـَم تَعـبُـُد ما ال یَسـَمـُع  َو ال یُبـِصـرُ 

و نه هیچ مشکلى را از تو حّل مى کند؟! َو ال ُیغـنی  َعنـك َشیـئًـا1 
اى پدر!  یا َابَـِت 

دانشى براى من آمده که براى تو نیامده است  ِانّی َقد جاَءنی  ِمـَن الـِعلـِم ما لَم یَـأِتَك 
بنابراین از من پیروى کن، تا تو را به راه راست هدایت کنم! ا2  ًـّ ِبعـنی  َاهـِدَک ِصـراطًا َسـِوی فَاتَـّ

٢ــ سورٔه مریم، آیٔه ٤٣. ١ــ سورٔه مریم، آیٔه ٤٢.  
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با عقاید باطل و خرافی قوم خود مبارزه می کردند، مخالفان که پاسخ  پیامبران الهی  زمانی که 
قانع کننده ای برای رد نظر پیامبران و دورکردن مردم از آنها نداشتند، از عقیدٔه باطل دیگری استفاده 
می کردند. آنها به پیامبران می گفتند شما برای ما بدشانسی می آورید! پیامبران نیز در جواب می گفتند اگر 

بالیی سر شما می آید نتیجٔه کارهای خودتان است.٤  
خودمان  زحمات  نتیجه  این  می گفتند  می رسید  خیری  بنی اسرائیل  قوم  به  وقتی  مثال  به عنوان 
است ولی وقتی اتفاق بدی برایشان می افتاد می گفتند این به خاطر موسی است که برای ما بدشانسی 
می آورد. خداوند در جواب آنها فرمود: این بالهایی که بر سرشما می آید از خودتان است و ارتباطی 

٢ــ سورٔه آل عمران، آیٔه ٦٦ .              ١ــ سورٔه حج، آیٔه ٧١.  
ـ  ١9. ٤ــ سورٔه یس، آیات ١٨ـ  ٣ــ سورٔه انعام، آیٔه ١00.              

در آیات زیر مشرکان به  خاطر چه کارهایی سرزنش شده  اند و از آنها 
خواسته شده که آنها را ترک کنند؟

فّعالیت کالسی

آنها غیر از خداوند، چیزهایى را مى پرستند ِه  َو یَعـبُـدوَن ِمن دوِن اللٰـّ
که او هیچ گونه دلیلى بر آن نازل نکرده است،   ُسلـطانًا  

ٰ
ل ِبـه ما لَم یُـَنـِزّ

و چیزهایى را می پرستند که علم و آگاهى به آن ندارند!  ِعلـٌم1 
ٰ
َو ما لَیـَس لَـُهم ِبـه

  
چرا دربارٔه آنچه آگاه نیستید،   ِعلـمٌ 

ٰ
َفـِلـَم تُـحاّجوَن فی ما لَیـَس لَـکُم ِبـه

گفتگو مى کنید؟!  

در حالی که خدا مى داند، و شما  ُه یَعـلَـُم َو َانـُتم ال تَعـلَـموَن2  َواللٰـّ
نمى دانید.  

آنان براى خدا، بدون آگاهی،  َو َخـَرقوا لَـه و بَـنیـَن َو بَـناٍت ِبـَغیـِر ِعلـٍم3 
پسران و دخترانى ساختند.  
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با پیامبر ندارد.١
وقتی حضرت صالح قوم ثمود را به یکتاپرستی دعوت می کرد و آنان را از انجام گناه نهی می کرد، 
در جوابش می گفتند تو و همراهانت همواره برای ما بدشانسی می آورید. صالح در جواب می گفت: این 

بالهایی که بر سر شما می آید به خاطر کارهایتان است.٢
البته عقاید باطل و خرافی منحصر به زمان پیامبران نبوده است.امروزه در کشورهای مختلف 

عقاید خرافی بسیار فراوانی وجود دارد:
  ــ عدد 13 نحس است. 

  ــ به تخته زدن بدشانسی را از انسان دور می کند.
بد شانسی  باشد  کسی  راه  سر  سیاه  گربٔه    ــ اگر 

می آورد. 
     ــ اگر سکسکه کنی یعنی کسی به فکرت است.

به تو حسادت        ــ اگر چشمت بخارد یعنی کسی 
می کند.

  و هزاران مورد دیگر که در فرهنگ های مختلف 
وجود دارد.

اعتقاد به این امور موجب شده است برخی از مردم 
در انجام کارهایشان به کسانی مراجعه  کنند که ادعا دارند از 
آینده خبر دارند و می توانند از اتفاقات خوب و بدی که ممکن 
است برای افراد رخ دهد، خبر دهند و یا از روی دادن آنها 
جلوگیری کنند. امروزه این افراد در شکل های مختلفی از 
قبیل فال گیر )فال قهوه،…(، کف بین )ادعای بیان آینده با نگاه 
کردن به کف دست(، رّمال )ادعای پیشگویی آینده با استفاده 
از رمل و اسطرالب( و… مردم را فریب می دهند و موجب 
از    دست      رفتن  یا  و  فراوان  پاشیده شدن خانواده های  از هم 

اموال و آبرویشان می شوند.

٢ــ سورٔه نمل، آیات 45ــ4٧. ١ــ سورٔه اعراف، آیٔه ١3١.  
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وقتی بخواهیم از کسی یاد کنیم معموالً به لقبی از او اشاره می کنیم که باالترین و بهترین 
لقب اوست. به این عبارت که ما در تشهد نمازهای خود می گوییم توجه کنید.

َاشـَهـُد َان ال ِالٰـَه ِااّل اللُّٰه َوحـَده و ال َشـریـَک لَـه و َوَاشـَهـُد َانَّ ُمـَحـّمـًدا َعبـُده و َو َرسـولُـه و
درباره اینکه چرا از پیامبر اکرم ابتدا با لقب عبد و بعد با لقب رسول یاد می شود تحقیق 

کنید و در کالس برای هم کالسی هایتان بخوانید.

پیشنهاد

در منطقه ای که در آن زندگی می کنید چه خرافه هایی وجود دارد؟ 
به نظر شما چرا مردم به دنبال این امور می روند؟

فّعالیت کالسی

کن
ن 

حا
امت

را 
ت 

ود
خ

ـ یک نمونه از موارد تسلیم پیامبران الهی در برابر دستورات خداوند را بیان کنید.     1ـ
 2ــچرا پیامبران الهی در راه انجام دستورات خداوند استقامت فراوانی می کردند؟

 3ــ سه مورد از ویژگی های اصلی پیامبران را نام ببرید.
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يا    رب   ايپمبرانت ردود فرست خدا

آانن هك ربای دين تو سختی کشیدند

كار کردند ات دين تو را زنده نگه دارند و   با   زورگويان و ظالمان  پي

يا    ما را پيرو راه آانن قرار بده  خدا

و كمك كن  ات همچون آانن تسلیم فرمان تو باشیم 

و از عقايد باطل  پيروی نكنیم

يا ايپمبران را هب پاداش رنجی هك رد راه دين تو کشیدند هب عالی رتين  خدا

گاه بهشت  ببر . جاي

الهی
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