آخرین ایپمبر و آخرین ایپم

کاروان بشریت

زندگی انسان ها از ابتدای آفرینش تا کنون همانند کاروانی است که همواره در حال حرکت بوده
و حرکت آن تا روز قیامت نیز ادامه خواهد داشت .این کاروان همچون هر کاروان دیگری نیاز به راهنما
دارد.حضرت آدم ،اولین راهنما بود و بعد از او نیز راهنمایان بسیاری فرستاده شد تا مسیر سعادت را به
این کاروان نشان دهد و از حرکت در مسیر گمراهی باز دارد .فرستادن پیامبران متعدد از سوی خداوند
ادامه یافت ،تا اینکه خداوند آخرین پیامبر خود را نیز فرستاد:
اول تا به ِ
آخر
یکی خط است از ّ

بر او خلق خدا جمله مسافر

در این ره انبیا چون سارباناند

دلیل و رهنمای کارواناند

و   زیشان سید ما گشته ساالر

اول هم او ِ
آخر در این کار
هم او ّ

شده او پیش و دل ها جمله در پی

گرفته دست جان ها دامن وی

بر او ختم آمده پایان این راه

بدو ُمن َزل شده « َادعوا الی ال ٰ ّله»1
2

ف ّعالیت کالسی

به نظر شما چرا خداوند با پیامبری حضرت محمد صلیالله علیه وآله
به کار ارسال راهنما برای کاروان بشریت پایان داد؟
			
آیه .108
1ــ
سوره یوسفٔ ،
ٔ

2ــ شبستری ،گلشن راز.
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آخرین پیامبر

پیامبران یکی پس از دیگری برای هدایت مردم فرستاده میشدند .هر پیامبری که میآمد مردم
را به ایمان به خداوند و روز قیامت ،و انجام عمل صالح دعوت میکرد .اما با رحلت آن پیامبر ،عدهای
که همواره به دنبال ایجاد انحراف در دین خدا برای رسیدن به خواستههای دنیوی خود بودند ،مردم
را از دین الهی منحرف میکردند .مردم نیز به علت اینکه ارزش این تعالیم را به خوبی نمیدانستند ،و
امکانات کافی نیز برای حفظ آن در دست نداشتند ،تعالیم آن پیامبر را پس از مدتی فراموش و یا دگرگون
میکردند.این کار باعث می شد نسلهای بعدی به دین حقیقی دسترسی نداشته باشند و نتوانند راه رشد
و سعادت را بیابند .به همین دلیل بعد از مدتی خداوند پیامبر دیگری میفرستاد و تحریفهای ایجاد شده
در دین پیامبر سابق را اصالح میکرد و این سرگذشت برای هر پیامبری تکرار می شد.
وعده آمدن حضرت
هر پیامبری که میآمد ،در عین حال که دین صحیح را به مردم عرضه میکردٔ ،
محمد صلیاللهعلیهوآله را با دادن نشانههای شخصیتی ،زمان و حتی مکان ظهور به مردم میداد؛
یهودیان و مسیحیان ــ همان طور که در کتابهای مقدس آنان آمده بود ــ منتظر ظهور پیامبر آخرالزمان
بودند .آنقدر نشانههای پیامبر اکرم در کتابهای یهودیان و مسیحیان فراوان بود که قرآن کریم میفرماید
آنان حضرت محمد صلیاللهعلیهوآله را همانند فرزند خود به خوبی میشناسند .1انتظار آمدن آخرین
پیامبر با آمدن پیامبر اکرم به پایان رسید:

ما کان مـحـمـد َابا َاح ٍـد ِمن ِر ِ
جالـکُم
محمد پدر هیچ یک ازمردان شما نیست؛
ّ
َ ُ َ َّ ٌ
َ
ِ
سول اللّٰـه
بلکه فرستاده خدا
َولٰ ِـکن َر َ
2
ِ
و خاتم پیامبران است.
یـن
َو خات َ َـم ال َّنـب ّـی َ
پیامبر اکرم خاتم پیامبران است؛ یعنی با آمدن ایشان سلسله ارسال انبیا پایان یافت و بعد از ایشان
خداوند دیگر کسی را به عنوان پیامبر برای مردم نخواهد فرستاد و هر کسی بعد از ایشان چنین ادعایی
کند ،قطعاً دروغگوست.
خداوند با آخرین پیامبر ،راه تمامی پیامبران را ــ که به مرور زمان کمرنگ و یا تحریف شده بود ــ بار
دیگر روشن ساخت؛ تمامی انحرافاتی که در ادیان پیشین ایجاد شده بود را تصحیح کرد و صراط مستقیم
خود را آشکارا به مردم نشان داد .بدینسان خداوند با آخرین پیامبر ،کاملترین دین را برای هدایت همه
انسانها تا روز قیامت فرستاد.
آیه . 20
آیه 146؛
1ــ
سوره انعامٔ ،
سوره بقرهٔ ،
ٔ
ٔ
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آیه .40
2ــ
سوره احزابٔ ،
ٔ

حضرت محمد صلیاللهعلیهوآله همه ویژگیهای مثبت اخالقی تمامی پیامبران سابق را دارا بود.
از نظر معنوی باالترین درجه رشد را نزد خداوند داشت و دینی که آورد کاملترین دین فرستاده شده از
سوی خداوند است .در کنار این خصوصیات ،مردم زمان پیامبر اکرم نیز به این توان رسیده بودند که
وحی الهی را از پیامبر دریافت و درک کنند؛ با ابزارهای مناسبی که در دست داشتند ،به خوبی از آن
مراقبت کنند تا همانند تعالیم پیامبران گذشته تحریف و یا نابود نشود و گفتههای پیامبر اکرم و قرآن کریم
را به گونهای محافظت کنند که بدون هیچ گونه تغییری به دست آیندگان برسد .همان طور که هماکنون
تمامی این تعالیم وجود دارد و هر کسی بخواهد در صراط مستقیم الهی قرار گیرد ،میتواند این کار
را انجام دهد .وجود این ویژگیهاست که موجب شد خداوند ایشان را آخرین پیامبر و دین ایشان را
آخرین دین قرار دهد و بعد از ایشان دیگر نیازی به آمدن پیامبر جدید نباشد.
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ف ّعالیت کالسی

بر اساس این شعر ،جایگاه پیامبر اکرم و دین اسالم را در میان سایر پیامبران و
ادیان گذشته توضیح دهید:
چون هک صد آمد نود هم شیپ ماست

انم احمد انم جمله انبیاست

1

آخرین پیام
کاروان بشریت تا روز قیامت به مسیر خود ادامه خواهد داد .همان طور که گفته شد ،این کاروان
سؤاالت اساسی ای دارد که همواره به دنبال پاسخ آنهاست .عالوه بر این سؤاالت ،این کاروان در هر
دوره زمانی با سؤاالت خاصی نیز مواجه است که در زمانهای دیگر مطرح نبوده است .دینی کامل
ٔ
است که عالوه بر پاسخ دادن به سؤاالت اساسی ،به سؤاالت جدید نیز پاسخ دهد .خداوند حکیم با
فرستاده خود پیامی را برای انسان ها فرستاد که تا روز قیامت برای هدایت آنها کافی است و آن
آخرین
ٔ
«قرآن» است.
خداوند قرآن را که آخرین وحی الهی بر انسان است ،اینگونه معرفی می کند:
رآن
این قرآن،
ِا َّن ٰهـذَ ا الـ ُق َ
2
ِ َّ ِ
به راهى که استوارترین راههاست ،هدایت مىکند.
قـو ُم
ـی َا َ
َیهـدى لـلـتى ه َ
ِ
ـن الـ ُق ِ
رآن
و ما آنچه از قرآن فرستیم،
َو ُن َـن ِ ّـز ُل م َ
3
ما ُهـو ِشـفاء و رحـمـ ٌة ِل ِ
شفاى دل و رحمت الهى بر اهل ایمان است.
ـنیـن
ُ
لـمؤم َ
ٌ َ َ َ
َ
رآن ِل ِ ّلذ ِ
ق
  الـ
ا
ن
ر
ـس
ی
و قطعاً قرآن را براى پندآموزى آسان کردهایم،
کـر
َو َل َقد َ َّ َ ُ َ
ِ 4
پس آیا پندگیرندهاى هست؟
َف َـهل ِمن ُم َّـدک ٍـر
قرآن کریم دریای عظیمی از معارف است که خداوند آن را به نوری تشبیه کرده است که راه را
دسته اصلی تقسیم کرد:
به انسانها نشان میدهد.معارف و مطالب موجود در قرآن را میتوان به سه ٔ
1ــ آفریننده جهان ،خداوند یگانه است و جز او هیچ خدایی وجود ندارد .اوست که تمام هستی
خلیفه خود قرار داده است .خداوند نسبت به
را با شگفتیهای فراوان آفریده و انسان را روی زمین
ٔ
				
1ــ مولوی ،مثنوی معنوی.
				
آیه .82
3ــ
سوره اسراءٔ ،
ٔ
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آیه .9
2ــ
سوره اسراءٔ ،
ٔ
آیه .17
4ــ
سوره قمرٔ ،
ٔ

بندگانش بسیار مهربان است و همواره خوبی و خیر آنها را میخواهد .خداوند انسانها را برای رسیدن
به بهشت زیبایش و رهایی از عذاب جهنم هدایت میکند و همواره مراقب و پشتیبان آنان است.
2ــ تنها راه رستگاری انسانها ،عمل کردن به دستورهای خداست و راه دیگری وجود ندارد.
اقوام فراوانی راه دشمنی با خدا را در پیش گرفتند که خداوند آنها را مجازات کرد ،برخی نیز با اطاعت
از خداوند در دنیا و آخرت رستگار شدند؛ خداوند داستان برخی از پیامبران ،داستان اقوام مؤمن و
همچنین داستان برخی از اقوام هالک شده را در قرآن کریم بیان کرده است .خداوند در وحی خود
به پیامبر اکرم ،دستوراتش را به روشنی بیان کرده است و توضیح کامل آن را نیز بر عهده پیامبر اکرم و
اهل بیت علیهمالسالم گذاشته است.
3ــ خداوند روزی تمام آسمان و زمین را برخواهد چید و در قیامت با حسابرسی به کارهای بندگانش،
نحوه
نیکوکاران را به بهشت و گناهکاران را به جهنم خواهد فرستاد .در قرآن کریم ویژگیهای روز قیامت و ٔ
حسابرسی خداوند از مردم و ویژگیهای بهشت و جهنم ،در سورههای فراوانی بیان شده است.
تمامی معارف فوق در  114سوره قرآن کریم و در قالب بیش از  6200آیه بیان شده است.

ف ّعالیت کالسی

یک بار دیگر به سؤاالت اساسی انسان که در درس «دین راستین» بیان
شد ،نگاه کنید و بگویید پاسخ هر کدام از این سؤاالت را در کدام یک
از سه بخش معارف قرآنی که گفته شد ،میتوان یافت.
با کشیدن خط به یکدیگر وصل کنید.
سوال ّاول............................................... :
ٔ
سوال دوم.. ............................................. :
ٔ
بخش ّاول
سوال سوم...............................................:
ٔ
بخش دوم
سوال چهارم............................................. :
ٔ
بخش سوم
سوال پنجم.............................................. :
ٔ
سوال ششم.............................................. :
ٔ
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جایگاه قرآن در زندگی

کسی را تصور کنید که گنج بسیار بزرگی در اختیار دارد ولی متوجه آن نیست و همواره به این
فکر میکند که از چه کسی برای تأمین هزینه زندگیاش وام بگیرد .کسی که قرآن را در اختیار دارد
ولی در حل مسائل زندگیاش به آن توجه نمیکند ،همانند شخص فوق است .اگر ما بدانیم قرآن چه
گنجینه ارزشمند و بینظیری از معارف در درون خود دارد آن وقت بیشتر و بهتر ،ارزش قرآن را درک
ٔ
میکنیم:
سال اه دل طلب جام جم از ما می کرد

و آنچه خود داشت ز بی گاهن تمنا می کرد

1

قرآن به راه سعادت هدایت می کند،
قرآن پاسخ تمامی پرسشهای اساسی انسان را میدهد،
قرآن ارزشمندترین کتاب روی زمین است،
ما میتوانیم به راحتی از قرآن استفاده کنیم،
قرآن تنها کتاب آسمانی است که به گواه تاریخ هیچ تحریف و تغییری در آن راه نیافته است
و تمامی نسخههایی که از آن تاکنون جمعآوری شده است یکی است و هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند.
امیرالمؤمنین علیهالسالم میفرماید:

و [پیامبر اکرم] با خود نورى آورد که هدایتگر همگان شد و آن نور ،قرآن بود.
بدانید ،که در قرآن علم آینده و خبر گذشته است و در آن داروى درد شما و راه سامان
2٭
یافتن زندگى شما قرار دارد.

حال سؤال این است که چگونه میتوانیم با قرآن ارتباط برقرار کنیم و آن را کتاب راهنمای
زندگی خود قرار دهیم؟

1ــ حافظ شیرازی ،دیوان اشعار.
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2ــ نهجالبالغه ،خطبه .158

٭ متن روایت حفظ شود.

برای این کار ضروری است مهارت استفاده از قرآن را به دست آوریم.
برای انجام این مهم الزم است:
اول :بتوانیم قرآن را به راحتی بخوانیم.
در گام ّ
در گام دوم :بعد از کسب توانایی قرائت ،آن را بفهمیم؛ معانی آیات و جمالتش را درک کنیم
و متوجه پیام و مقصود خداوند شویم.
و در گام سوم :به پیامها و معارف قرآن عمل کنیم.
اینگونه ما میتوانیم به آن هدفی که خداوند از فرستادن آخرین پیامبر خود داشته است ،دست
یابیم و با استفاده از هدایت قرآن به بهشت جاودان الهی برسیم.
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پیام های قرآنی زیر را بخوانید و بگویید هر کدام مربوط به
کدام یک از گام های استفاده از قرآن است:
1
«هرقدر که میتوانید قرآن بخوانید».
2
همه مردم است».
«قرآن برای هدایت ٔ
3
«در قرآن بهترین قصهها برای پند گرفتن انسان وجود دارد».
4
« برای مؤمنان شفا و رحمت است».
5
«وقتی قرآن میخوانید از شر شیطان به خداوند پناه ببرید ».یعنی در ابتدای قرآن
خواندن بگویید «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم»
«وقتی قرآن خوانده میشود به آن گوش کنید و ساکت باشید تا شامل رحمت الهی
6
شوید».
خودت را امتحان کن

1ــ چرا خداوند پیامبر اکرم و قرآن کریم را آخرین پیامبر و آخرین پیام خود قرار داد؟
2ــکل محتوای قرآن که در سه گروه دسته بندی شده بود را به صورت مختصر
بیان کنید.
3ــگامهای بهرهمندی از قرآن کریم را بیان کنید.

آیه .20
1ــ
سوره مزملٔ ،
ٔ
ِ
آیه . 82
4ــ
سوره اسراء ٔ ،
ٔ
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آیه .185
2ــ
سوره بقرهٔ ،
ٔ
آیه .98
  5ــ
سوره نحلٔ ،
ٔ

آیه .3
3ــ
سوره يوسفٔ ،
ٔ
آیه .204
  6ــ
سوره اعرافٔ ،
ٔ

الهی
گرامیرتین ردوداه و رتشیبین ربکات خود را رب محمد بنده و فرستادهات قرار ده.
همان فرستادهای هک ختمکنند   ۀ وحی و رسالت،

و بازکنندۀ راه بسته ٔ رست گاری و آش کار کنندۀ دین حق بود
از آن هن گام هک بار رسالت رب عهده او قرار داده شد
با تمام قدرت هب انجام آن رپداخت

و حتی یک قدم هم عقب
ا محکم
سس
ن
و ار ده ش ت شد

وحی و رسالت تو را هب خوبی ردیافت

و پیمان رسالتت را حافظ و نگهدا ر بود.

آن چنان رد اجرای فرمانت کوشش کرد هک
شعله فروزان حق را آش کار

و راه را ربای جاهالن و گمرااهن روشن ساخت.

1

خطبه.72
1ــ برگرفته از نهجالبالغه،
ٔ

63
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خورشید پنهان
عدالت سراسر جهان را فرا گرفته است و خبری از حکومتهای ظالمانه و زورگو نیست .علم و
دانش آنچنان شکوفا شده است که تمام پیشرفتهای بشر در طول تاریخ در برابر آن ناچیز است .دیگر
دادگاهها و زندانها شلوغ نیست .دلیلش معلوم است ،فهم انسانها آنقدر رشد کرده است که کمتر دیده
میشود کسی به حقوق دیگران دستدرازی کند.
حرص و طمع و ثروت اندوزی از میان جامعه رخت بربسته است .مردم به دنبال فرد مستمندی
میگردند تا صدقهای به او بدهند یا به او کمکی کنند ،اما انسان فقیری در جامعه یافت نمیشود.
انسانها دیگر در برابر مجسمههای سنگی و یا انسانهای دیگری مانند خودشان سرتعظیم فرود
نمی آورند.
از آسمان و زمین برکت میبارد؛ نه خشکسالی هست و نه گرسنگی .همه جا سرسبز و خرم است
1
و همه با شادی و خوشبختی در کنار هم زندگی میکنند.

1ــ برگرفته از روايات ظهور ،بحاراالنوار ،ج.53
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آنچه خواندید بخشی از اتفاقاتی است که پس از ظهور حضرت مهدی علیه السالم رویمیدهد.
این همان زمانی است که ایشان حکومت عدل جهانی را بهوجود آورده و با این کار آرزوی تمامی
پیامبران و مؤمنان را برآورده میسازد.
درباره قیام آن حضرت میفرمایند:
پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله
ٔ
شما را بشارت باد به مهدی ،مردی از خاندان من؛ در روزگاری که مردم گرفتار
اختالف و تزلزل هستند ،قیام میکند و زمین را همچنان که از جور و ستم پر شده است
1
از عدل  و  داد ،آکنده میسازد.
ف ّعالیت کالسی

به نظر شما در دوران ظهور امام زمان ،چه تغییراتی در اخالق مردم،
ارتباط کشورهای مختلف با یکدیگر ،پیشرفتهای علمی و وضعیت
اقتصادی جامعه رخ خواهد داد؟

عقیدهای اثرگذار

اعتقاد به قیام و ظهور حضرت مهدی علیهالسالم یکی از اثرگذارترین عقاید ما شیعیان است.
شیعیان پیوسته در طول تاریخ با انواع سختیها مواجه بودهاند ،اما آنچه به عنوان نیرویی عظیم ،آنان را به
ایستادگی و حرکت و تالش تشویق نموده است ،امید به آیندهای روشن و سراسر شور و اشتیاق بوده است.
البته اعتقاد به ظهور منجی ،تنها به ما شیعیان اختصاص ندارد بلکه سایر مسلمانان نیز به ظهور
یکی از فرزندان پیامبر و قیام او برای برقراری عدالت معتقد هستند .در تعالیم مسیحیت و یهود نیز
اعتقاد به نجاتبخش بزرگ آسمانی به چشم میخورد؛ در تورات و انجیل نیز از چنین منجی بزرگی
سخن به میان آمده است.
بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع و تأثیری که در زندگی ما به جا میگذارد ،الزم است
درباره
شناخت درست و دقیقتری از آن به دست آوریم .حتماً در ذهن بسیاری از شما سؤاالت فراوانی
ٔ
امام زمان علیهالسالم و قیام ایشان هست که در ادامه به پاسخ برخی از آنها خواهیم پرداخت.
1ــ حضرت مهدی علیهالسالم چگونه نزدیک به  12قرن عمر کرده است؟
سوره عنکبوت
با توجه به آیات قرآن کریم ،داشتن عمر طوالنی برای انسان ،غیرممکن نیست .در ٔ
آیه ٔ 14
1ــ کنزالعمال.38653 ،

66

مدت حضور حضرت نوح در میان قومش و راهنمایی آنها 950 ،سال ذکر شده است؛ البته این مدت فقط تا زمان
نزول عذاب و نابودی کافران است و خدا میداند که پس از آن ،ایشان چندین سال دیگر عمر کرده است.
از نظر دانش پزشکی نیز داشتن عمر طوالنی ،ناممکن نیست؛ اگر کسی بتواند مسائل بهداشتی
و تغذیهای را به خوبی مراعات کند از عمر طوالنیتری برخوردار خواهد بود.
بنابراین طوالنی بودن عمر آن حضرت امری ممکن است .همان خدایی که آدم را از گل آفرید و
آتش سوزنده را بر حضرت ابراهیم علیه السالم سرد کرد و از میان رود نیل ،راه عبوری برای حضرت
موسی علیه السالم و پیروانش قرار داد و حضرت عیسی علیه السالم را از چنگ دشمنانش نجات داد
و تا امروز او را نزد خویش زنده نگه داشته است ،میتواند امام زمان علیه السالم را نیز تا به امروز زنده
نگه دارد.
امام حسن علیه السالم میفرماید:
خداوند عمر او را در دوران غیبتش طوالنی میگرداند ،سپس به قدرت خداییاش
چهره جوانی کمتر از چهل سال آشکار میسازد تا مردمان دریابند که خداوند
او را در
ٔ
1
بر هر کاری تواناست.

2ــ حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف چه زمانی قیام میکنند؟
هر چند وقت یک بار میشنویم که اشخاصی در کشورهای مختلف ادعا میکنند با
امام زمانعلیه السالم ارتباط دارند و در بین مردم شایعه میسازند که امام زمان علیه السالم در فالن وقت
ظهور خواهد کرد؛ حتی گاهی افراد دروغگو و پُرمدعایی پیدا میشوند که پا را از این فراتر میگذارند
و ادعا میکنند خودشان امام زمان هستند.
این گونه ادعاها در حالی مطرح میشود که در احادیث اهل بیت میخوانیم هر کس برای آمدن
امام زمان علیه السالم وقتی را معین ،و یا ادعا کند ایشان را مالقات میکند ،دروغگوست 2.روشن است
که این ادعاها توسط عدهای شیاد با هدف فریب و سوء استفاده از مردم ساخته میشود .پس هیچکس
نمیتواند زمان دقیق قیام آن حضرت را مشخص سازد و بدونشک ،هر زمان که زمینه فراهم شود،
ایشان ظهور خواهد کرد.
1ــ بحاراالنوار ،ج ،51ص.109

2ــ بحاراالنوار ،ج ،53ص.103
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یکی از این شرایط ،آمادگی مردم جهان برای همراهی با قیام امام است .شرط دیگر ،وجود یاران
باوفایی است که تا پای جان در راه اهداف و آرمانهای امام بایستند .یاران حضرت فقط  313یار ویژه
نیستند بلکه عالوه بر آنها امام نیاز به هزاران هزار یار خواهد داشت که حضورشان برای پیروزی بر
دشمن ضروری است.
3ــ برخی میگویند وقتی امام زمان علیه السالم قیام کند ،بیشتر مردم کشته میشوند؛
آیا این مطلب درست است؟
واقعیت این است که پیش از آمدن امام زمان علیه السالم ،ظلم و خونریزی جهان را فرا گرفته
است و قدرتها و حاکمان زورگو هر کسی را مخالف منافع خود ببینند از بین میبرند .در این شرایط
است که خداوند ،امام علیهالسالم را برای پایان دادن به جنگ و بیعدالتی به میان مردم میفرستد.
پس هدف امام از قیام ،گسترش عدالت و مهربانی است و بیشک بسیاری از مردم جهان با این هدف
مقدس همراهی خواهند کرد و برای رسیدن به آن ،رهبری امام زمان علیه السالم را با دل و جان خواهند
پذیرفت .بنابراین امام جنگی به پا نمیکند ،بلکه با شکست ظالمان ،به خونریزی و جنگهای همیشگی
پایان میدهد.
ف ّعالیت کالسی

به نظر شما چرا برخ ی سعی میکنند قیام امام زمان علیه السالم را قیامی
خشونتبار و همراه با قتل و کشتار فراوان نشان دهند؟

4ــ آیا بعد از شکست حاکمان ظالم و پیروزی امام زمان علیه السالم ،جهان پایان
مییابد و روز قیامت فرا میرسد؟
قیام امام برای این است که سرنوشت مردم در دست نیکوکاران و عدالتجویان قرار گیرد و مردم
جهان پس از سال ها به خوشبختی و آرامش برسند .بنابراین ،اگر بالفاصله جهان به پایان برسد ،آمدن ایشان
چه سودی برای مردم خواهد داشت؟ در احادیث میخوانیم حکومت امام زمان علیهالسالم سالها ادامه
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خواهد داشت و پس از ایشان نیز صالحان دیگری اداره جهان را به دست خواهند گرفت.
 5ــ آیا ممکن است ما هم یکی از یاران امام زمان عجل الله تعالی فرجهالشریف باشیم؟
همانطور که دانستیم با ظهور امام زمان علیهالسالم 313 ،نفر از بهترین انسانها به او میپیوندند
که اینان بهترین و نزدیکترین یاران آن حضرتاند .به جز این ،تعداد بیشماری از افراد دیگر نیز خودشان
را به حضرت مهدی علیهالسالم میرسانند و آن حضرت را یاری میکنند .ما هم از خدا میخواهیم که
ظهور امام را ببینیم و از یاران خاص و یا از هزاران نفری باشیم که افتخار یاری امام زمان علیهالسالم را
پیدا میکنند.
البته یاران امام زمان علیه السالم فقط کسانی نیستند که ظهور امام را میبینند و به آن حضرت
میپیوندند؛ اکنون هم گروهی از مردم از یاران امام زمان علیه السالم هستند ،کسانی که با انجام واجبات
دینی ،دوری از گناهان ،گرهگشایی از کار گرفتاران و اخالق نیک ،باعث خوشحالی امام زمان میشوند،
یار امام محسوب میشوند .این افراد شاید هرگز حضرت مهدی علیه السالم را نبینند اما چون پیوسته
در پی خوشحال کردن امام هستند ،یار ایشان به شمار میآیندِ .
یاری امام زمانعجل اللّه تعالی فرجه الشریف
یعنی ِ
مختص دوران ظهور نیست.
یاری دین خدا و این کار
ّ
ف ّعالیت کالسی

با دوستان خود گفت وگو کنید و بگویید برای اینکه ما نیز لیاقت
حضور در جمع یاران امام زمان علیه السالم را داشته باشیم ،چگونه باید
زندگی کنیم.

منتظران حقیقی

اکنون با شناخت بیشتری که نسبت به امام زمان علیه السالم و قیام ایشان پیدا کردید ،حتماً بیش
از گذشته در انتظار ظهور آن حضرت و یاری ایشان هستید.
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فرموده پیامبر اعظم صلی اللّه علیه و آله از بهترین کارهای امت ایشان است.
انتظاری که به
ٔ
حاال فکر میکنید ما چگونه میتوانیم منتظر این رویداد مهم باشیم؟
آیا همین که دست روی دست بگذاریم و بنشینیم تا امام مهدی علیه السالم قیام کند و همه چیز
را درست کند ،میتوانیم خود را منتظر ایشان بدانیم؟
تصور کنید پس از مدتی طوالنی مهمان عزیزی را به خانه دعوت کردهاید و او تا ساعاتی دیگر به
منزل شما خواهد آمد ،برای پذیرایی و استقبال از او چه میکنید؟
آیا کسی که میداند مهمان بزرگی در راه است ولی برای پذیرایی از او هیچ برنامهای ندارد،
میتواند بگوید من منتظر او هستم؟
1

درباره وظایف منتظران واقعی میفرماید:
حضرت امام رضا علیه السالم
ٔ
انتظار فرج به چند چیز است :صبور بودن ،خوشرفتاری ،همسایهداری ،ترویج
کارهای نیک ،خودداری از آزار و اذیت دیگران ،گشادهرویی ،خیرخواهی و مهربانی
2
با مؤمنان.
کسی که تالش میکند این صفات را در خودش ایجاد کند ،در حقیقت بذر انتظار
امام مهدی علیه السالم را در وجود خود میکارد .روشن است که وقتی بهار ظهور فرا میرسد ،این
بذرها جوانه میزند و دوستان واقعی امام عصر عجل اللّه تعالی فرجه الشریف را از دیگران مشخص
میکند.

ف ّعالیت کالسی

در حدیث امام رضا علیه السالم به برخی از ویژگیهای منتظران واقعی
امام زمان علیه السالم اشاره شده است .شما نیز ویژگیهای
درباره آنها در کالس گفتوگو کنید.
دیگری را مشخص و
ٔ
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1ــ بحاراالنوار ،ج ،52ص.122

2ــ تحف العقول ،ص. 415
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من شما را می بینم...

شیخ مفید یکی از علمای بزرگ شیعه است که در قرن چهارم هجری میزیست .یکی از توفیقات ایشان ارتباط با
امام زمان علیه السالم بود .ایشان بارها نامه هایی را از امام زمان دریافت می کرد که آن حضرت در آن نامهها سفارشها و
توصیههایی به شیعیان میکرد .در یکی از این نامهها امام زمان علیه السالم خطاب به شیخ مفید می نویسد:
«ما از تمام حوادث و ماجراهایی که بر شما میگذرد آگاهیم و هیچ چیزی از اخبار شما بر ما پوشیده نیست.
از خطاها و گناهانی که بندگان صالح خداوند از آنها دوری میکردند ولی
بسیاری از شما مرتکب شدید باخبریم ...با این وجود ،ما در رسیدگی به
شما و سرپرستی شما کوتاهی و سستی نمی کنیم و یاد شما را از خاطر
نمیبریم و اگر جز این بود ،دشواریها و مصیبتها بر شما فرود میآمد و
دشمنان شما را ریشه کن می کردند.پس سعی کنید اعمال شما طوری باشد
که شما را به ما نزدیک سازد و از گناهانی که موجب نارضایتی ما را فراهم
نماید دوری کنید»...

1

خودت را امتحان کن

1ــ در چند جمله کوتاه ،اتفاقات بعد از ظهور امام زمان را توصیف کنید.
2ــ قرآن کریم خبر میدهد که حضرت نوح علیه السالم  950سال قوم خود
را به سوی خدا دعوت میکرد .از این خبر چه نتیجهای میتوان گرفت؟
3ــ با توجه به سخن امام رضا علیه السالم سه مورد از ویژگیهای منتظران
واقعی امام زمان علیه السالم را بنویسید.
4ــ دو شرط مهم از شرایط ظهور حضرت مهدی علیه السالم را بنویسید.
پیشنهاد

درباره ایشان ،در گفت  و  گویی
در نامه ای به امام مهدی علیه السالم احساس خود را
ٔ

صمیمانه به قلم بیاورید.

1ــ احتجاج،طبرسی ،ج  ،2صص  596و.597
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الهی
صب
هس
من رد ح امروز و ات زمانی هک زنده تم

بی
عهد و پیمان و عتی را هک با امام زمان علیه السالم بستهام تجدید می کنم
نم
و از آن روی ی گردانم

هی
نم
و چ گاه از آن دست رب ی دارم
خدا یا مرا از یاران و مددکاران او

و دافع کنندگان از حضرتش و شتابندگان هب سوی او قرار بده
ربای ربآوردن خواستهاهیش و اطاعت از دستوراتش

و دافع از حضرتش و یشیپ گرفتن هب سوی خواستهاهیش و کشته شدن رد اگشیپهش

1

1ــ بخشی از دعای عهد ،که از دعاهای مشهور و مربوط به امام عصر عجل اللّه تعالی فرجهالشریف
است و مستحب است که هر روز صبح خوانده شود.

73

74

غی
ب
رهبری ردعصر ت
وظیفه هدایت و رهبری
پس از رحلت رسول خدا ــ که درود خدا بر او و خاندان پاکش باد ــ
ٔ
عهده امامان قرار گرفت.آنان تالشهای بسیاری برای اجرای دستورهای الهی و هدایت مردم
مردم بر ٔ
بهسوی دین راستین انجام دادند؛ اما از یک طرف ،حاکمان ظالم به شدت امامان را تحت فشار قرار
میدادند و فرصت هر اقدامی را از آنان میگرفتند و از سوی دیگر ،مردم به دلیل ترس از حاکمان ظالم
و دل بستن به دنیای زودگذر ،وظایف خود را در حمایت و پیروی از امامان انجام نمیدادند ،بهگونهای
که امام حسن علیه السالم را به پذیرش صلح وادار کردند و در برابر امام حسین علیه السالم ایستادند و
او را شهید کردند.
اوضاع روز به روز برای امامان سختتر میشد .آنان یکی پس از دیگری توسط حاکمان به
شهادت میرسیدند تا آنجا که سه امام قبل از حضرت مهدی علیه السالم ،در سن جوانی به شهادت
رسیدند .1در چنین موقعیتی بود که امام مهدی علیه السالم که آخرین امام مسلمانان است ،به دستور
خداوند از نظرها پنهان شد تا در زمان و موقعیتی مناسب که جامعه شایستگی درک حضور ایشان را
داشته باشد ،ظهور کند.
1ــ امام نهم ،محمدتقی علیهالسالم در  25سالگی؛ امام دهم ،علینقی علیهالسالم در  40سالگی و امام یازدهم ،حسن عسکری علیهالسالم

در  28سالگی توسط حاکمان زمان به شهادت رسیدند.
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اکنون کمی فکر کنیم؛
بیش از هزار سال است که امام زمان ــ ع َّجل اللّٰه تعالی فرجه الشریف ــ از دسترس مردم دور
است .آیا میتوانیم بگوییم که انسانها در تمام این مدت هیچ نیازی به هدایت و رهبری نداشتهاند؟
پس تکلیف مردم در این زمان ،که عصر غیبت نامیده میشود ،چیست؟

یکی از اصحاب امام صادق علیه السالم از ایشان پرسید:
ای فرزند رسول خدا ،دو نفر از دوستان ما بر سر مسئلهای با یکدیگر اختالف پیدا کردهاند؛ آیا
آنها میتوانند برای حل مشکلشان نزد هر حاکم یا پادشاهی بروند؟
حضرت فرمود:
ــ خیر ،کسی که به اینگونه حاکمان مراجعه کند و با حکم آنان چیزی بهدست آورد ،در حقیقت
به طاغوت 1مراجعه کرده و خداوند در قرآن کریم مردم را از مراجعه به طاغوت نهی کرده است.
ــ ای فرزند رسول خدا ،پس تکلیف مردم در اینگونه مسائل چیست؟
ــ باید به سراغ کسانی بروند که سخنان ما [اهل بیت] را برایشان بازگو میکنند؛ کسانی که بر
حالل و حرام ما آگاهند و احکام ما را میشناسند .من این افراد را بر شما حاکم قرار دادهام؛ بنابراین،
مردم نیز باید به حکم آنان راضی شوند .پس هر کس که حکم آنان را ــ که حکم ماست ــ قبول نکند،
2
بدون شک حکم خدا را خوار شمرده است و کسی که ما را رد کند ،خداوند را رد کرده است.
عهده عالمان و
این حدیث به خوبی نشان میدهد که هدایت و رهبری مردم در عصر غیبت بر
ٔ
دانشمندان دینی است .اما این عالمان دینی چه کسانی هستند؟
درباره مسائل دینی اظهارنظر میکند ،شایستگی الزم برای هدایت مردم را دارد؟
آیا هرکسی که
ٔ
درباره هدایتگران واقعی مردم میفرماید:
امام صادق علیه السالم
ٔ
1ــ حاکمان طاغوت :حاکمانی ظالم و ناآگاه که حق حکومت بر مردم را ندارند.
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 2ــ کافی ،ج ،1ص.6٧

«مردمی که میبینند عالمانشان آشکارا گناه میکنند و در جمع آوری دنیا و اموال
حرام حریصاند ،ولی باز هم از اینگونه عالمان پیروی میکنند ،مانند برخی یهودیانی
هستند که خداوند در قرآن آنان را به دلیل پیروی از عالمان بدکارشان سرزنش میکند .بر
مردم واجب است از فقیهان پرهیزکار ،که از دین خود محافظت و برخالف هوای نفس
خود رفتار میکنند و مطیع دستور خداوند هستند ،پیروی کنند»1.
ف ّعالیت کالسی

با توجه به حدیث باال فقیهانی که هدایت مردم را در زمان غیبت
امام زمان ــ ع َّجل اللّٰه تعالی فرجه الشریف ــ به عهده دارند ،چه
ویژگیهایی دارند؟
......................................................................
......................................................................

چهارگانه عالمان ،که در سخن امام صادق علیه السالم خواندیم موجب
هر یک از ویژگیهای
ٔ
میشود رهبران جامعه از انجام کارهایی که سعادت دنیا و آخرت مردم را به خطر میاندازد دوری کنند.
برای مثال ،به ویژگی ّاول (پرهیزکاری) توجه کنید:
به نظر شما اگر هدایت و رهبری مردم به کسی سپرده شود که پرهیزکار نباشد و هر کاری که دلش
بخواهد انجام دهد ،چه اتفاقی در جامعه خواهد افتاد؟
آیا چنین فردی حاضر است با عدالت بین مردم رفتار کند؟
آیا او احکام خدا را به نفع خود و اطرافیانش تغییر نخواهد داد؟
اسالمشناسان و فقیهان واقعیکسانی هستند که در سخنان و راهنماییهایشان ،پیرو سخنان
معصومیناند و در هر مسئلهای نظر پیامبر اکرم و امامان علیهمالسالم را برای مردم بازگو میکنند .بنابراین
پذیرفتن فتواهای فقیهان که برگرفته از قرآن و احادیث معصومین علیهمالسالم است در واقع پذیرفتن
سخنان امامان است و مخالفت با فقها ،مخالفت با احادیث معصومین علیهمالسالم است .به همین دلیل
1ــ وسائل الشیعه ،ج ،27ص.131

77

فقیهان ،نایب و جانشین امام زمان علیه السالم به شمار میروند و همانگونه که مردم در زمان امامان معصوم
موظف بودند از آنان اطاعت کنند ،در عصر غیبت نیز باید از جانشینان امام زمان علیه السالم یعنی فقیهان
پیروی کنند.
به رهبری و هدایت مردم جامعه توسط فقیه جامع الشرایط ،والیت فقیه گفته میشود .ولی فقیه،
جامعه اسالمی ،از
اسالمشناسی است دانا ،شجاع ،مدیر و مدبر که در هر زمان با در نظر گرفتن مصلحت
ٔ
تمام توان و امکانات برای پاسداری از دین و اجرای احکام الهی در جامعه استفاده میکند و نمیگذارد
دشمنان اسالم با به خطر انداختن کشور اسالمی مانع اجرای دستورهای خدا شوند.

بیدارگر قرن
آیا شما کسی را میشناسید که تمام ویژگیهای الزم برای رهبری و هدایت مردم را داشته باشد؟
« ...هنگامی که از در وارد شد ،احساس کردم گردبادی بزرگ از نیروهای معنوی وزیدن گرفت.
همه
گویا در ورای آن عبای قهوهای ،عمامه سیاه و ریش سفید ،روح زندگی جریان داشت؛ آنچنان که ٔ
همه ما کوچک شدهایم و گویا
بینندگان را محو تماشای خود میکرد .ناگهان احساس کردم با حضور او ٔ
در آن مکان اصال ً کسی جز او باقی نمانده است.
آری! او بارقهای از نور بود که در قلب و روح همه حاضران رسوخ کرده بود .او تمام معیارهایی
را که گمان میکردم میتواند مرا در تعریف و ارزیابی شخصیت و مقامش یاری کند ،درهم شکست.
هنگامی که بر روی صندلیاش نشست ،احساس کردم نیرویی از وجودش پخش میشود.
نیرویی مانند یک گردباد که اگر با دقت نگاه میکردی در مییافتی آرامشی عظیم در درون آن نهفته
است .در عین حال او را چنان آرام و ساکت میدیدی که گویی نیرویی ثابت در درونش جریان دارد و
البته این نیرو همان نیرویی است که رژیم سابق ایران را به یکباره برچید.
اما آیا چنین شخصیتی میتواند یک فرد عادی باشد؟
من تاکنون هیچیک از مردان بزرگ را برتر از او و حتی مانند او ندیدهام.
کمترین چیزی که میتوانم بگویم این است که گویا او یکی از انبیای گذشته است یا اینکه او
موسای پیامبر است که آمده تا قوم خود را نجات دهد».
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آنچه خواندیم بخشی از نوشتههای «روبین وودزورث »1یکی از مشهورترین خبرنگاران
درباره شخصیت امام
حسینیه جماران
آمریکاست که پس از مالقات با امام خمینی رحمة اللّه علیه در
ٔ
ٔ
نوشته است.
2
درباره شخصیت این بیدارگر بزرگ قرن نوشته شدهاست.
کتاب وی یکی از هزاران کتابی است که
ٔ
امام خمینی رحمة اللّه علیه رهبری است که نه تنها ملت ایران بلکه تمام مردم آزاده جهان و حتی دشمنان
اسالم و انقالب را نیز به تحسین وا میدارد.
مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا که لحظهای از دشمنی با اسالم و انقالب اسالمی مردم ایران
کننده امام اینگونه اعتراف میکند:
دست برنداشته است در برابر عظمت و نفوذ خیره ٔ
«آیت اللّٰه خمینی غرب را با بحران جدی برنامهریزی مواجه کرد .تصمیمات او آنچنان رعدآسا
2ــ با نام «زیباترین تجرب ٔه من» ترجمه و منتشر شده است.

1-Robin woodsworth
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بود که مجال هرگونه تفکر و برنامهریزی 1را از سیاستمداران و نظریهپردازان سیاسی میگرفت .هیچکس
نمیتوانست تصمیمات او را از پیش حدس بزند .او با معیارهایی غیر از معیارهای شناخته شده در دنیا
سخن میگفت و عمل میکرد .گویی او از جای دیگری الهام میگرفت .دشمنی آیت اللّٰه خمینی با غرب
2
برگرفته از تعالیم الهی او بود .او حتی در دشمنی خود نیز خلوص نیت داشت».
امام در قرنی که دین و معنویت کامال ً منزوی شده بود و چیزی نمانده بود که مساجد و کلیساها به
فراموشی سپرده شوند ،با انقالب اسالمی ،به یکباره تمام نقشههای شوم ابرقدرتها را برهم زد و یکبار
دیگر به مردم سراسر جهان نشان داد که برای خوشبختی و سعادت در دنیا و آخرت هیچ راهی جز بازگشت
به مسیر نورانی پیامبران وجود ندارد.
او عابدی شبزندهدار و سیاستمداری آگاه بود ،مانند عادیترین مردم زندگی میکرد .در تمام
سالهای رهبریاش در خانهای اجارهای زندگی کرد .هرگز به کسی ظلم نکرد و در برابر هیچ ستمگری
گریه کودکی
سکوت نکرد .او که دشمنان اسالم از شنیدن نامش به وحشت میافتادند ،اگر صدای ٔ
را میشنید بسیار ناراحت میشد.برای عمل به اسالم از هیچکس نمیترسید .همانگونه که محکم
و استوار میگفت ،آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند ،وقتی نام امام حسین علیه السالم و یارانش را
میشنید ،اشک از چشمهایش جاری میشد.به پرسشهای دینی مردم پاسخ میداد .در جمع آنان
حاضر میشد و برایشان صحبت میکرد .در برابر مردم محروم میگفت« :به من خدمتگزار بگویید بهتر
است از اینکه مرا امام خود بنامید».

اینها بخشی از ویژگیهای امام خمینی رحمة اللّه علیه بود که باعث شد در زمان غیبت
عهده او گذاشته شود .پس از رحلت این مرد
وظیفه هدایت و رهبری مردم به
امام زمان علیه السالم،
ٔ
ٔ
عهده یکی از نزدیکترین یاران ایشان
جامعه اسالمی به
بزرگ الهی ،مسئولیت مهم و سنگین رهبری
ٔ
ٔ
یعنی آیتاللّٰه خامنهای قرار گرفت .دوراندیشی ،شجاعت ،پرهیزکاری ،و وفاداری ایشان به امام و
جامعه اسالمی معرفی کند.
انقالب اسالمی سبب شد مجلس خبرگان ،وی را شایستهترین فرد برای رهبری
ٔ
1ــ منظور کیسینجر از برنامهریزی ،نقشه کشیدن برای چپاول و غارت کشورهای ضعیفتر است.
2ــ عصر امام خمینی ،ص.3٧
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خودت را امتحان کن

1ــ چه چیزی باعث شد تا امام مهدی علیه السالم به دستور خداوند از نظرها غائب شود؟

2ــ با توجه به حدیث امام صادق علیه السالم ویژگیهای راهنمایان مردم را در عصر غیبت بیان کنید.
3ــ توضیح دهید چرا مردم باید از ولی فقیه پیروی کنند؟
4ــ سه مورد از ویژگیهای امام خمینی رحمة اللّه علیه را بیان کنید.

پیشنهاد
درباره
شما میتوانید با کمک افراد آگاه و یا مراجعه به کتابهایی که
ٔ
زندگی امام خمینی رحمة اللّه علیه و مقام معظم رهبری نوشته شدهاند ،خاطرات یا

داستانهایی از زندگی این مردان بزرگ را یادداشت کنید و آنها را برای دوستانتان
در کالس بخوانید.
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الهی
خدا يا رد دوران غيبت امام زمان

ما را رد پيروي از راه و روش او پايدا ر گردان

و ما را هب كاراهيي مشغول بدا ر هك موجب خشنودي او باشد
و ياري كن ات خود را از بدي اه پاك سازيم
ات رد زمرهٔ ياران او قرار گيريم.

خدا يا عالمان دين را هك حافظان دين تو رد عصر غيبت مي باشند
نصرت فرما

و تالش ارزشمند آانن را هب نيكويي پاداش ده.
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راه و توهش

راهی که ما انسانها به سوی رستگاری طی میکنیم نیاز به توشه دارد .در سالهای گذشته برخی
از این توشهها را شناختیم .در سال هفتم با دوران بلوغ« ،افتخار بندگی» ،و شرایط و ویژگیهای آن آشنا
شدیم و دانستیم برای انجام عبادتهایی همچون نماز که «ستون دین» است باید «به سوی پاکی» حرکت
کنیم و از ناپاکیهایی همانند خون و سایر نجاسات پرهیز کنیم.همچنین آداب و احکام «نماز جماعت» و
غسل را نیز فرا گرفتیم .عالوه بر این با روزه که «یک فرصت طالیی» است و ما را به سوی خداوند تعالی
سوق میدهد نیز آشنا شدیم.
امسال با برخی دیگر از این توشهها آشنا میشویم:
مقدمه انجام نماز را بیان میکند .برای به جا آوردن نماز باید وضو
درس هشتم (وضو و تیمم)
ٔ
گرفت و در برخی شرایط میتوان به جای وضو تیمم کرد که در این درس با احکام و شرایط آن آشنا
میشویم.
درس نهم ِ
(مبطالت نماز) ما را با برخی از کارهایی که موجب باطل شدن نماز میشود آشنا میکند.
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ض تیم
و وو م

1

رسول اکرم صلی اللّٰه علیه و آله و سلم به یکی از اصحاب خود فرمود:
«بسیار وضو بگیر تا خداوند بر عمرت بیفزاید .اگر برایت میسر است که شب و
روز با وضو باشی ،این کار را انجام بده؛ کسی که با وضو میخوابد ،بسترش تا صبح
برای او مسجد خواهد بود و خوابش برای او نماز!»2
وقتی م یخواهیم نماز بخوانیم؛
وقتی قصد داریم دستمان را به آیات قرآن ب زنیم؛
وقتی به حج م یرویم و م یخواهیم طواف واجب حج را به جای بیاوریم؛
وقتی به یکی از نامهای خداوند (به هر زبانی که نوشته شده باشد) دست م یزنیم؛
در تمام این موارد ،واجب است وضو داشته باشیم.
عالوه بر این ،وضو گرفتن در بسیاری از موارد دیگر نیز مستحب است؛ هنگام تالوت قرآن کریم،
همراه داشتن قرآن ،زیارت حرمهای امامان علیهم السالم ،رفتن به مسجد ،زیارت اهل قبور و حتی
هنگام خوابیدن از مواردی هستند که شایسته است ،انسان در این زمانها وضو داشته باشد.
1ــ همکار گرامی ،این درس جهت آشنایی دانش آموزان با برخی از احکام نماز نگاشته شده است و هدف آن حفظ واژه  ها و طرح
سؤاالت پیچیده و معماگونه نیست.
2ــ وسائل الشیعه ،ج ،1ص  383و مستدرک الوسائل ،ج ،1ص.29٧
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شرایط وضوی صحیح

شیوه صحیح وضو گرفتن ،باید به نکتههای
کسی که میخواهد وضو بگیرد ،عالوه بر دانستن ٔ
دیگری نیز توجه کند که شرایط وضوی صحیح نام دارد.
این شرایط عبارت است از:
1ــ پاک بودن آب وضو :آبی که با آن وضو میگیریم ،باید پاک باشد .اگر ندانیم و یا فراموش
کنیم که آبی نجس است و با همان آب نجس ،وضو بگیریم ،وضوی ما باطل است.
2ــ ُمطلَق بودن آب وضو :پیش از توضیح این شرط باید بدانیم که آبها به دو دسته تقسیم
میشوند :مطلق و مضاف.
آب مطلق به آبهای خالصی گفته میشود که با چیز دیگر آمیخته نشده و یا از چیزی گرفته نشده
باشد؛ آب باران ،آب چشمهها و چاهها ،آب رودها ،دریاها و آب لولهکشی که در خانهها وجود دارد،
آب مطلق شمرده میشود.
اما آبی که خالص نیست و آن را از چیز دیگری گرفتهاند ــ مانند گالب و آب میوه ــ و یا با چیز
دیگری مخلوط شده باشد ــ مثل آب نمک غلیظ و آبهای خیلی گلآلود بهگونهای که دیگر به آن آب
نگویند ــ آب مضاف نامیده میشود.
وضو گرفتن فقط با آب مطلق صحیح است و ما نمیتوانیم با آب مضاف ،وضو بگیریم.
3ــ مباح بودن آب و ظرف آن :آبی که ما با آن وضو میگیریم باید مباح باشد؛ یعنی یا آب
برای خودمان باشد و یا اگر برای دیگری است ،او از وضو گرفتن ما با آب رضایت داشته باشد.
بنابراین ،استفاده از آب غصبی 1حرام است و وضو نیز با این آب ،باطل خواهد بود .البته وضوگرفتن
با آبهایی که در مکانهای عمومی قرار دارند ،صحیح است.
4ــ پاک بودن اعضای وضو :اگر صورت ،دستها ،سر و یا روی پاها هنگام وضو گرفتن
نجس باشند ،باید ابتدا نجاست را برطرف کرد ،بدن را پاک نمود و سپس وضو گرفت .روشن است اگر
اعضای وضو نجس باشند ،وضو باطل است.
 5ــ نبودن مانع در اعضا :هنگام وضو ،اگر چیزی مانع رسیدن آب به اعضای وضو شود
(مثل چربی ِک ِرمها که بر دست و صورت باقی میماند ،الک روی ناخن ،چسب و رنگ) وضوی ما
باطل خواهد بود.
1ــ به آبی غصبی میگویند که صاحب آن راضی نباشد ما از آن استفاده کنیم.
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 6ــ ترتیب :واجب است تمام مراحل وضو را به ترتیب انجام دهیم؛ یعنی پس از نیت ،ابتدا
صورتمان را میشوییم؛ سپس دست راست را از باالی آرنج تا نوک انگشتان میشوییم و پس از آن دست
چپ را نیز به همین صورت میشوییم؛ بعد با همان رطوبتی که در کف دست مانده است ،سر را مسح و با
همان رطوبت ،روی پای راست را با دست راست مسح میکنیم و روی پای چپ را با دست چپ .اگر
مکلف این ترتیب را ب ه هم بزند ،وضویش باطل میشود.
٧ــ ُمواالت :واجب است کارهای وضو را پشت سرهم انجام دهیم و بین آنها فاصله نیندازیم.
اگر بین کارهای وضو بهقدری فاصله بیندازیم که حالت وضو به هم بخورد ،بهگونهای که بگویند او
مشغول کار دیگری شده است؛ مثال ً هنگام وضوگرفتن ،کسی با تلفن منزل تماس بگیرد و مشغول
صحبت شود بدون آنکه کارهای وضو را دنبال کند ،وضوی او باطل است.
ف ّعالیت کالسی

الف) با ذکر دلیل مشخص کنید در کدامیک از موارد زیر ،وضوی مکلف
صحیح و در کدامیک ،باطل است.
آب پاک در اختیار ندارد و به همین دلیل با گالب وضو میگیرد.
............................................................
.................................................................
در هنگام سفر ،از آب رودخانه وضو میگیرد.
............................................................
.................................................................
هنگام وضوگرفتن ،کسی با تلفن وی تماس بگیرد و او مشغول صحبت با او
شود و بعد از پایان صحبت وضوی خود را ادامه دهد.
............................................................
.................................................................
ب) در حضور معلمتان وضو بگیرید و از او بخواهید اشکاالت احتمالی وضوی
شما را برطرف کند.
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چند مسئلۀ مهم وضو
حد معمول بلندتر باشد ،باید چرک زیر آن را برای وضو برطرف کند.
اول ــ اگر ناخن فرد از ّ
ّ

دوم ــ کسی که به دلیل بیماری یا مشکل دیگری نمیتواند خودش وضو بگیرد ،باید از شخص

دیگری بخواهد که او را وضو دهد؛ در این حال ،مکلف باید خودش نیت وضو کند و هر کدام از کارهای
وضو را هم که میتواند ،خودش انجام دهد.

سوم ــ اگر پیش از تمام شدن وضو ،جایی را که شسته یا مسح کرده است نجس شود ،وضو

صحیح است؛ البته باید آن را برای نماز پاک کند.

چهارم ــ خانمها نباید جایی وضو بگیرند که نامحرم آنان را ببیند ،مثل حیاط مساجد هر چند این کار

وضو را باطل نمیکند.

پنجم ــ راه رفتن بین وضو اشکالی ندارد .بنابراین ،اگر بعد از شستن صورت و دستها چند

قدم راه برود و بعد سر و پا را مسح کند ،وضوی او صحیح است.

ششم ــ اگر بعد از وضو چیزی که مانع رسیدن آب است در اعضای وضو ببیند و نداند موقع

وضو بوده یا بعد پیدا شده ،وضوی او صحیح است.

هفتم ــ در هنگام استفاده از اشیایی مانند گردنبند ،که نام خدا یا یکی از پیامبران یا امامان بر آن

است ــ و با بدن تماس دارد ــ باید با وضو بود.

تیمم

مواردی وجود دارد که باید به جای وضو یا غسل ،تیمم کرد.برخی از این موارد
عبارتاند از زمانهایی که مکلف:
1ــ آب در دسترس دارد ،ولی غصبی ،نجس یا خیلی گلآلود است.
2ــ آب کمی در اختیار دارد که اگر با آن وضو بگیرد ،از تشنگی به سختی خواهد افتاد.
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ف ّعالیت کالسی

به کمک دوستان خود سه مورد دیگر از مواقعی که باید به جای وضو
تیمم کرد را بیان کنید.
1ــ ...................................................
2ــ...................................................
3ــ...................................................

شیوۀ انجام تیمم
پس از آنکه نیت کردیم برای خشنودی خداوند و به جای وضو یا غسل تیمم میکنیم ،مراحل زیر
را به ترتیب انجام میدهیم:

کف هر دو دست
را با هم روی خاک پاک و یا
هر چیز دیگری که تیمم بر آن
صحیح است میزنیم.
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دستها را باالی پیشانی
میگذاریم و آنها را تا ابروها و باالی
بینی میکشیم.

کف دست چپ را بر پشت
دست راست میگذاریم و از مچ تا
نوک انگشتان میکشیم.
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کف دست راست را
پشت دست چپ میگذاریم و از
مچ تا نوک انگشتان میکشیم.
برخی از چیزهایی که وضو و تیمم را باطل میکند ،عبارت است از:
1ــ خارج شدن ادرار ،مدفوع و گازهای روده از بدن
2ــ به خواب رفتن (به صورتی که چشم نبیند و گوش هم نشنود.)1
خودت را امتحان کن

1ــ از شرایط وضوی صحیح ،پنج مورد را نام ببرید و توضیح دهید.
2ــ سه مورد از مواردی که مکلف باید برای نماز ،تیمم کند را بیان کنید.
شیوه صحیح تیمم کردن را به صورت خالصه ،توضیح دهید.
3ــ ٔ
پیشنهاد

رساله توضیح المسائل مرجع خود ببینید ،تیمم عالوه بر خاک ،بر چه
با مراجعه به
ٔ
چیزهای دیگری صحیح است.
1ــ عالوه بر این ،مبطالت وضو و تیمم چیزهای دیگری هم هستند که در آینده با آنها آشنا خواهید شد.

91

الهی

دعای وضو

امیرالمؤمنین علیه السالم در هنگام وضو گرفتن این دعاها را می خواند:
وقتی خواست دستها را بشوید ،خطاب به خداوند عرض کرد:

ِبسـمِ الل ِّٰـه َو ِبالل ِّٰـه
ِ
ابیـن خدایا! مرا از توبهکنندگان
َالل ُّٰـه َّـم َ
ـن ال َّت ّـو َ
اجـعلـنی م َ
اجـعـلـنی ِمـن ُ ِ
ـریـن و پاکان قرار ده.
َو َ
الـم َـتـطَ ّـه َ
َ
به نام خدا و با یاری خدا

چون خواست صورت را بشوید ،عرض کرد:

َالل ُّٰـه َّم ب َ ِ ّـیـض َوجـهی
ِ
جوه در آن روزی که چهرهها سیاه میشوند،
الـو ُ
سـو ُّد فیـه ُ
ـوم ت َ َ
یَ َ
و مرا روسیاه مگردان،
ـس ِ ّـود َوجـهی
َوال ت ُ َ
یـوم ت ِبـی ُّ ِ
جوه در آن روز که انسانهایی روسفید
َ َ َ
الـو ُ
ـض فیـه ُ
خدایا! مرا روسفید گردان

میگردند.

وقتی خواست دست راست را بشوید ،عرض کرد:

َالل ُّٰهم َا ِ
عـطـنی کـتابی ِب َـیمـیـنی خدایا! کتاب اعمالم را به دست راستم بده
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
لـد فی الـجـنان ب َـیـساری و جاودانگی در بهشت را به دست چپ
والـ ُخ َ
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َ
حاسبـنی ِ
و ِ
ـسیـرا
ی
ـا
ـساب
ح
ً َ ً
َ

و در حسابرسی بر من آسان بگیر.

ه

آنگاه که دست چپ را میشست ،گفت:
َالل ُّٰـهـم ال ت ُ ِ
ـعطـنی ِکـتابی ِب ِـشـمالی خدایا! کتاب اعمالم را به دست چپ
َّ
ِ
و از پشت سرم به من مده
َوال ِمن َوراء ظَهـری
ِ
لی ُعـنُـقی و دستهایم را با زنجیر به گردنم مبند
َوال ت َ َ
جـعلـها َمغـلولَـ ًة ا ٰ
ـك ِمن مـ َقـطَّ ِ
ـعات ال ّن ِ
ـیران و از پارههای آتش عذاب به تو پنا
َو َاعو ُذ ِب َ
ُ
میبرم.
هنگام مسح سر ،عرض کرد:

ِ
ِ
َالل ُّٰـه َّـم َغ ِ ّ ِ
ـك و َع ِ
ـفـو َك
ـشـنی ب َـر َ
حـمـتـك َو ب َ َـرکات َ َ

خدایا! مرا در پوشش رحمت و
برکتها و گذشت خویش ،قرار ده.
هنگام مسح پاها ،عرض کرد:
الـص ِ
ـراط خدایا! گامهایم بر صراط را ثابت
َالل ُّٰـه َّـم ث َ ِـبّت َق َـدمی َعـلَی ِ ّ
و استوار بدار
ِ
ِ
قـدام
در آن روز که قدمها بر صراط
ـوم تَـز ُّل فیـه اال َ ُ
یَ َ
میلرزد
ـرضیـك َعـ ّنی و تالش مرا در راه رضای
َ
َو َ
اجـعـل َسعـیی فیـما ی ُ
خودت قرار ده.
ـالل و ِ
االـج ِ
ای صاحب عظمت و بزرگی!
االکـرامِ
یا َذ َ

َ

چه زیباست که این دعا را حفظ کنیم و در هنگام وضو بخوانیم
تا اقتدایی باشد به پیشوای بزرگمان ،امام علی ،علیهالسالم.
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