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يكى از نزديكان امام: 
امام  خمينى (ره) به نماز اول وقت خيلى اهميت مى دادند. روايتى از امام صادق عليه السالم 
ــان محروم مى شود.»  نقل مى كردند كه «اگر كسى نمازش را سبك بشمارد، از شفاعتش
ــان عرض كردم: «سبك شمردن نماز شايد به اين معنا باشد كه  من يك بار به ايش
شخص، نمازش را يك وقت بخواند و يك وقت نخواند.» گفتند: نه، اين خالف شرع 
است. منظور امام صادق عليه السالم اين بوده است كه وقتى ظهر مى شود و فرد در 

اول وقت نماز نمى خواند، در واقع به چيز ديگرى رجحان1 داده است. 

1ـ اولويت، تقدم
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بسم اهللا الرحمن الرحيم

دبيران محترم دينى؛ سالم 
به شما تبريك مى گوييم كه توفيق يافتيد تا مسئوليت ارزشمند هدايت نسل هاى 
آينده را ــ كه همان رسالت انبياء است ــ به عهده بگيريد. بى شك انجام مخلصانه اين 
مسئوليت، رسالتى است كه هيچ ميزانى در دنيا قابليت سنجش آن را ندارد و پاداش آن 

در عالم طبيعت قابل پرداخت نيست.
هيچ جايگاهى در جامعه به اين درجه نمى رسد؛ چرا كه در دنيا هيچ موجودى به شأن 
انسان نمى رسد و انسان امانت در دست معلم است. نقش معلم خارج كردن انسان ها از 
ظلمت هاى گمراهى به نور هدايت و صراط مستقيم است. معلم كسى است كه اولين 
نگارش هاى نيك يا بد را مى تواند بر لوح سفيِد آماده اذهان دانش آموزان بنگارند و 
اين چنين دست تواناى معلم، چشم انداز آينده را ترسيم مى كند. معلم مى تواند جامعه را 
شجاع يا ترسو، بخشنده يا بخيل، فداكار يا خودپرست، اهل علم يا گريزان از علم، متقى 
و پاكدامن يا بى بندوبار بسازد؛ بنابراين اگر قرار باشد جامعه اصالح شود، اين اصالح 

بايد از مدرسه آغاز شود.
قرار  آموزش  و  هدايت  مقام  در  كه  مى فرمايد: «كسى  عليه السالم  اميرالمؤمنين
مى گيرد، بايد بيش از آموختن به ديگران، خود را پااليش روحى كند»1. تمامى 
رفتارهاى معلم در كالس؛ نگاه، اشاره، لبخند، اخم كردن، لباس پوشيدنش و … بر روى 
دانش آموز اثر مى گذارد و هر فردى در زندگى خود عميق ترين احساسات و عواطف را از 
معلمش دريافت مى كند. بنابراين شايسته است اين فرمايش پيامبر اكرم به اميرالمؤمنين 
عليهما السالم همواره آويزه گوشمان باشد كه «اى على! اگر خداوند به دستان تو انسانى 

را هدايت كند، از آنچه خورشيد بر آن تابيده براى تو بهتر است.»2

1ـ وسائل الشيعه ج 16، ص 150.
2ـ كافى ج 5، ص 28؛ المستدرك على الصحيحين: 6537/691/3.



همكاران گرامى
كتابى كه پيش روى شما معلم گرامى قرار دارد حاصل زحمات چندين ساله كارشناسان 
متعدد در حوزه هاى مختلف دينى و تربيتى است كه با نظرات شما دبيران گرامى به ثمر 
رسيده است و اميد مى رود باز هم با تالش هاى بى دريغ شما، در تعليم و تربيت اسالمى 

فرزندان ميهن اسالمى مان، ايران عزيز، بيشترين تأثيرگذارى را داشته باشد.
همانگونه كه مستحضريد كتاب «پيام هاى آسمان»، عالوه بر تغيير در محتوا و سبك 
نگارش، حاوى رويكردهاى نوين تربيتى ــ آموزشى است. بديهى است دستيابى به اهداف 

اين كتاب در گرو توجه شما همكارمحترم به اين رويكردها در مراحل تدريس است.
مهم ترين  از  تدريس  مراحل  در  آنها  كردن  سهيم  و  دانش آموزان  مشاركت  جلب 
رويكردهاى كتاب است. بر اين اساس بهترين روش تدريس اين كتاب، روش تدريس 
فعال است كه در آن دست كم بيست دقيقه از زمان هر جلسه تدريس به مشاركت 
دانش آموز در مباحث و ايراد نظرات وى اختصاص مى يابد. شايسته است دبيران محترم 
به جهت دهى مناسب و اصالح خطاهاى احتمالى دانش آموزان در  در اين زمانه صرفاً 
طرح نظرات بپردازند. گروه بندى دانش آموزان كالس، اختصاص دادن زمان مناسب به 
پرسش هاى آنان و ايجاد فرصت گفتگو بين دانش آموزان و داورى درباره نظرات يكديگر 

از ملزومات اين روش است.
يك  به  دانش آموز  تبديل  و  سخنرانى  روش  به  تدريس  روش هاى  ساختن  محدود 
شنونده صرف، در تعارض با اهداف تربيت دينى است و به آفت بزرگ حافظه محورى در 

دانش آموزش منجر خواهد شد.
كتاب حاضر بر اساس ارزيابى هاى صورت گرفته از كتاب «فرهنگ اسالمى و تعليمات 
دينى» سابق و شيوه نامه ارزشيابى آن، در قالب و رويكردى جديد تأليف شده و مورد 
ارزشيابى قرار مى گيرد كه در اينجا مهمترين بندهاى شيوه نامه ارزشيابى كه برگرفته از 
«راهنماى برنامه درسى تعليم و تربيت دينى دوره راهنمايى» است، ارائه مى شود و 

تفصيل يافته اين مباحث در راهنماى مذكور قرار دارد:



مبانى شيوه نامه ارزشيابى
يكى از اركان مهم برنامه ريزى درسى و فرايند يادگيرى، ارزشيابى است كه به دو 

منظور انجام مى گيرد:
1ـ تعيين ميزان تحقق اهداف ياددهى و يادگيرى. 

2ـ تثبيت و تحكيم آموخته ها.
بنابراين ارزشيابى بخشى از فرايند يادگيرى است كه در مراحل مختلف آن حضور دارد 
و معلم و دانش آموز به طور مرتب با آن در ارتباطند. ارزشيابى به اهداف يادگيرى توجه دارد 
و همان گونه كه ميزان تحقق اهداف را مى سنجد، به تحقق آن اهداف نيز كمك مى كند؛ 
يعنى دانش آموز را به فعاليت هايى سوق مى دهد كه او را در رسيدن به اهداف يارى مى كنند.

تعليم و تربيت دينى سه هدف را دنبال مى كند و مى كوشد كه دانش آموزان به اين 
سه هدف دست يابند:

1ـ شناختى عقالنى از مبانى، معارف و وظايف دينى.
2ـ ايمان به آن مبانى، معارف و وظايف، و ... .

3ـ عمل به وظايف و مسئوليت ها.
اين سه هدف، گرچه نوعى تقدم و تأخر دارند اما در يكديگر تأثير مى گذارند. در ميان 
اين سه هدف، فعاليت هايى كه مربوط به هدف رفتارى و عمل صالح است، نمى تواند در دايره 
ارزشيابى قرار گيرد. اما اين به معنى ناديده گرفتن اين قبيل فعاليت ها در محيط آموزشى 
نيست. مشاركت دانش آموزان در برگزارى نماز جماعت، فعاليت هاى خيريه و امدادى، دعوت 
ديگران به خوبى ها و منع از بدى ها، و ساير فعاليت هاى شخصى و اجتماعى دينى مى تواند 
در برنامه درسى پيش بينى شود و دانش آموزان به انجام اختيارى آنها دعوت شوند؛ بنابراين، 
ارزشيابى از دانش آموز در تعليم و تربيت دينى بايد در حوزه فعاليت هاى زير انجام پذيرد:

1ـ  ارزشيابى از فعاليت هاى رشددهنده تفكر و تعقل.
2ـ ارزشيابى از فعاليت هاى تقويت كننده ايمان و احساس دينى.

ارزشيابى درس تعليم و تربيت دينى دوره راهنمايى در دو قالب «ارزشيابى تكوينى» 
و «ارزشيابى پايانى» انجام مى گيرد و نمره نهايى از مجموع نمرات اين دو ارزشيابى 

به دست مى آيد.



در ارزشيابى تكوينى بايد بيشتر به مهارت ها توجه شود و جنبه كيفى و توصيفى داشته 
باشد؛ زيرا ارزشيابى تكوينى يك ارزشيابى سازنده است كه مى تواند در خدمت ارتقاى 
كيفى يادگيرى قرار گيرد. دبير در برگه ثبت ارزشيابى، ميزان يادگيرى هر دانش آموز و 
انجام فعاليت آموزشى او را مى نويسد و نظر خود را ابراز مى كند. عالوه بر اين، متناسب 
با فعاليت هاى انجام شده، ميزان يادگيرى دانش آموز را تبديل به ابزار كمى مى كند و به 

صورت نمره ارائه مى دهد.
ارزشيابى پايانى داراى آزمون كتبى است. در اين آزمون ميزان يادگيرى محتواى آموزشى 
مورد ارزيابى قرار مى گيرد. سؤال هاى آزمون بايد توزيع متناسبى از سطوح يادگيرى را 
دربرگيرد و به سطوح باالتر توجه بيشترى كند. درك مفاهيم، كاربرد آنها، قدرت تجزيه و 
تحليل، تركيب، مقايسه، تطبيق، توانايى استدالل و داورى از اهم سطوحى است كه بايد 

بدان توجه شود.

شيوه اجراى ارزشيابى
1ـ ارزشيابى تكوينى (اعم از كتبى و شفاهى) دوازده نمره دارد و ارزشيابى كتبى پايانى 

هشت نمره دارد.
2ـ ارزشيابى پايانى نوبت اول از مطالب تدريس شده همان نوبت و ارزشيابى پايانى 

نوبت دوم از تمام محتواى كتاب به عمل مى آيد.
3ـ بارم بندى ارزشيابى تكوينى هر نوبت (12 نمره) به شرح زير است:

الف) پاسخ به پرسش هاى استخراجى معلم از متن كتاب: 4 نمره
ب) انجام فعاليت هاى كالسى متن كتاب: 3 نمره
ج) پاسخ به پرسش هاى پايانى هر درس: 3 نمره

د) فعال بودن و مشاركت در فرآيند تدريس: 2 نمره
4ـ نمره پايانى هر نوبت عبارت است از مجموع نمرات ارزشيابى تكوينى (12 نمره) و 

ارزشيابى پايانى (8 نمره) آن نوبت.
5  ـ درج نمره نهايى ارزشيابى درس «پيام هاى آسمان» در كارنامه تحصيلى دانش آموزان 

مى تواند به دو صورت ذيل انجام مى گيرد:



الف) تبديل هر كدام از نمره هاى ارزشيابى مستمر (12) و ارزشيابى پايانى (8) به 
بيست نمره با نسبت گيرى، و درج آنها در ستون هاى مربوطه، و يا

ب) جمع كردن نمره ارزشيابى مستمر (12) با نمره ارزشيابى پايانى (8) و درج مجموع 
نمره در هر دو ستون ارزشيابى مستمر و پايانى.

6ـ در كليه ارزشيابى ها (تكوينى و پايانى) مالك ارزشيابى درك مفهوم است و از نام 
شخص، تاريخ، مكان و ساير سؤاالتى كه بيشتر بر حافظه تكيه دارد و كمتر درك مطلب و 

مفهومى است، سؤال طرح نمى شود.
7ـ حفظ متن عربى آيات و احاديث و همچنين عين ترجمه آنها براى دانش آموز الزامى 
نيست و در ارزشيابى ها فقط مى توان از مضمون، مفهوم و پيام آيات و احاديث استفاده كرد.
8   ـ مطالب بخش «فعاليت كالسى» به منظور افزايش مشاركت دانش آموزان در فرآيند 

تدريس است و مى تواند نقش مهمى در ارزشيابى هاى دانش آموز داشته باشد.
9ـ بخش «بيشتر بدانيم» هر درس فقط براى توسعه اطالعات دانش آموزان است. 
دبير محترم مى تواند براى توضيح درس از آنها استفاده نمايد و يا نمره تشويقى براى اين 

بخش در نظر بگيرد اما نبايد در ارزشيابى تكوينى يا پايانى مورد سؤال قرار گيرد.
10ـ بخش «پيشنهاد» درس ها، دانش آموز را در رسيدن به اهداف موردنظر درس 
يارى مى كند. انجام اين بخش و ساير فعاليت هايى كه از سوى معلم يا دانش آموز پيشنهاد 
مى شود، كامًال اختيارى است و صرفاً مى تواند براى دانش آموز نمره تشويقى داشته باشد. 
اين نمره حداكثر دو نمره عالوه بر دوازده نمره ارزشيابى تكوينى است و مكمل نمره تكوينى 

دانش آموز خواهد بود و نمى تواند به نمره ارزشيابى پايانى اضافه شود.
11ـ بخش «الهى» در هر درس براى جمع بندى در انتهاى برخى دروس قرار گرفته 

است كه در ارزشيابى تكوينى و پايانى مورد سؤال قرار نمى گيرد.



دانش آموزان گرامى،  سالم  
آفرين بر شما كه توانستيد با تالش و كوشش خود، سال تحصيلى گذشته 
را با موفقيت پشت سر بگذاريد و به مرحلة جديدى از زندگى تحصيلى تان 

وارد شويد. 
خداوند بزرگ را براى اين موفقيت سپاسگزاريم. 

خداوند مهربان، بهشت زيبايش را براى تو آفريده است. براى تو و هركس 
ديگرى كه آن را دوست بدارد و براى رسيدن به آن تالش كند. 

او تمام موجودات را براى خوشبختى و سعادت انسان آفريده است و آنها 
را در مسير هدايت و كمال وى قرار داده تا بتواند در دنيا و آخرت خوشبخت 

باشد و راه سعادت را كه پايان آن، بهشت زيباى اوست بپيمايد. 
اين كتاب تالش مى كند تا به چند سؤال مهم شما پاسخ بدهد: 

 از كجا آمده ام؟ 
 به كجا خواهم رفت؟ 

 راه درست را از چه كسى بايد بپرسم؟ 
 چه كسانى مرا در اين راه، همراهى مى كنند؟ 

 براى اين كه سالم به مقصدم برسم، چه توشه اى بايد همراه خود ببرم؟ 
سربلندى  با  قبلى  مراحل  مانند  نيز  را  مراحل  اين  بتوانيد  كه  اميدواريم 
پشت سر بگذاريد و با عمل به آنچه فرا مى گيريد، هر لحظه به مقصد زيبايى 

كه در پيش رو داريد نزديك و نزديك تر شويد. 
سعى كنيد درس ها را خوب بياموزيد. به آموخته هاى خود فكر كنيد 
و دربارة آنها با هم كالسى هايتان گفت وگو كنيد. اگر پيشنهادى داشتيد، 
حتماً آن را بازگو كنيد. بدانيد كه خداوند به شما نيرويى داده است كه اگر 
خودتان بخواهيد، مى توانيد از پس هر كارى برآييد، پس از او يارى بخواهيد 

و تالش را آغاز كنيد. تالش براى موفقيتى ديگر ... . 



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

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

اشاره مى كند.

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

را در رسيدن به خوشبختى ابدى تبيين مى كند.

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

خداوند شوند.

فصل اّول        خداشناسی





شگفتی های خلقت 

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

  

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سی
 کال

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

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

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

کن
ان 

متح
 را ا

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

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

آفرينش شگفتى هاى بى پايان در آسمان و زمين چيست؟ 

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ی. ن آسان سا را را   یا ش   ذ و 
ی، ا

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

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

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

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

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

پنج ثانيه گذشت!

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

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

  

دو رسمایۀ گرانبها

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

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

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

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

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

سی
 کال

یت
 به نظر شمافعال

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

3- تفاوت هاى اين دو در چيست؟

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

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

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

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

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

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

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

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

َحـّتى اِذا جاَء اََحَدُهـُم الـَموُت 
قاَل َرِبّ ارِجـعوِن  

لَـَعـلّى اَعَمـُل صالِـًحا فيـما تَـَركُت

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

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

دنيا و آخرت برسند؟
علت چيست؟

  

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

سی
 کال

یت
فعال

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

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

1ـ فرد دورانديش………………………………

2ـ فرد بى توجه…………………………………

معلم در كالس مشغول توضيح دادن 
درس است. 

1ـ

2ـ

صداى اذان را مى شنود.
1ـ

2ـ

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

1ـ

2ـ

تا زمان امتحانات، يك ماه بيشتر باقى 
نمانده است.

1ـ

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

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

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

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

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

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

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

1ـ آيات: نشانه ها
2ـ كافى، ج 2، ص 54.

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

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

کن
ان 

متح
 را ا

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

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

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

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

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

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

از مشكالت علمى خود را با استعانت از خداوند بزرگ حل مى كردم».
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1ـ اقتباس از كتاب خداى من (با اندكى تلخيص)

17





ــته و  ــى) در حضورش نشس ــده اى از درباريان هارون (خليفه مغرور و زورگوى عباس روزى ع
مشغول چاپلوسى بودند كه بهلول زيرك وارد شد. 

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

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

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

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

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

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

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

استعانت از خداوند
درس سوم 
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سی
 کال

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                    كسى كه مرا بخواند پاسخ مى دهم. 

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

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

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

بخشى از گناهانش را مى آمرزد.3

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

دعاهايش مستجاب نمى شود: 
  

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

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



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

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

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

را فراگرفت.»
 

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

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

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

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

1ـ  وسائل الشيعه، ج 8، ص 139.

سی
 کال

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

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

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

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

و پيروانش آسوده خواهد شد …. 
  

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

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

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

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

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

خواهد كرد. 

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

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

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

متح
 را ا

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

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

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

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

يارى خداوند مى شود. 

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

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

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

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

1ـ كافى، ج4، ص63. 

سی
 کال

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

پس از جنگ احد بيان كنيد. 
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بیشتـر بدانیم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چشم به هم زدن كشته مى شوند. 

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

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

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

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

پیشنـهاد

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

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

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

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

مى كنيد بيناست. 

ذيـَن آَمـُنوا َها الـَّ يا اَيـُّ
اُذُكـروا نِعـَمـَة اهللاِ َعـلَيـُكم

اِذ جاَءتـُكم ُجـنوٌد 
َفـاَرَسلـنا َعـلَيـِهم

ِريـًحا َوُجـنـوًدا لَم تَـَروها

َو كاَن اهللاُ بِـماتَعـَمـلُوَن بَصيـرا1ً

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

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

ار دادی. د 
ن، وا ن و ای  ای دا

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

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

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

رم؛ دا ت  واره آن را دو
م؛ مل  و  آن 

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

پروردگارت سخن بگو).
....................................................................
....................................................................
...................................................................
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فصل دوم        راه و توشه
در فصل پيش دانستيم كه جهان آفرينش با تمام وسعت و شگفتى هايى كه دارد، 
ــده است كه انسان از آن استفاده كند و با سرمايه هاى گرانقدرى  براى اين آفريده ش
ــيدن) كه در اختيار دارد، به سوى بهشت الهى  (مانند فرصت زندگى و توانايى انديش

حركت كند.
ــى كارهايى مى پردازيم كه مى توانند ما را در رسيدن به  ما در اين فصل، به بررس

هدفى كه داريم يارى كنند.
فصل حاضر از سه درس تشكيل شده است كه به ترتيب عبارت اند از: دين؛ گنج 

بى پايان، نردبان آسمان و يك فرصت طاليى.

 درس چهارم (دين؛ گنج بى پايان) با نشان دادن برخى 
ــان ها و  ــبختى انس ــكالت جوامع بى دين، تأثير دين در خوش مش

مسئوليت ما در برابر اين نعمت بزرگ الهى را بيان مى كند.

 درس پنجم (نردبان آسمان) ضمن بيان برخى آداب نماز و 
فضايل آنها به آموزش احكام لباس و مكان نمازگزار خواهد پرداخت.

 درس ششم (يك فرصت طاليى) ابتدا برخى ويژگى هاى 
ــمرده و سپس فوايد روزه دارى را بيان مى كند و  ماه رمضان را برش

در انتها به احكام مربوط به روزه خواهد پرداخت.
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باورتان مى شود…
ــر مدعى است به اوج پيشرفت رسيده است؛ در برخى از  ــت و يكم، زمانى كه بش در قرن بيس
كشورهاى بزرگ و پيشرفته اى كه ما هر روز تصاوير ساختمان ها و اتوبان هاى بزرگ و زيباى آنها 

را از تلويزيون مى بينيم، اتفاقاتى مى افتد كه براى ما باوركردنى نيست. به عنوان مثال:
ــتش  ــورهاى دنيا هنوز هم عده زيادى از مردم به پرس ــن كش ــن و پرجمعيت تري در بزرگتري

حيوانات و بت هاى بى جان مشغولند؟
ساالنه در سراسر جهان بيش از چهل ميليون نوزاد پيش از آنكه به دنيا بيايند به درخواست 
ــورهاى بزرگ و پيشرفته دنيا كامًال  ــوند. اين كار وحشيانه در اغلب كش ــان كشته مى ش مادرانش

قانونى است!
ــاالنه بيش از  ــور س ــد! در اين كش ــور امريكا در هر 31 ثانيه يك نفر به قتل مى رس در كش
هشتصدهزار كودك ناپديد مى شوند كه تنها اجساد نيمى از آنان پيدا مى شود و از سرنوشت بقيه 

هيچگاه خبرى بدست نمى آيد!1
در هر ساعت 662 نفر در دنيا به خاطر مصرف مشروبات الكلى جان مى دهند!

اشغالگران صهيونيست اعضاى داخلى بدن كودكان و نوجوانان فلسطينى را قبل از كشتن آنها 
در زندان ها از بدنشان جدا مى كنند و مى فروشند؟ 

ــان بيش از خانواده شان  ــورهاى اروپايى بيش از نيمى از مردم به سگ هايش در بعضى از كش
عالقه دارند!

اين وضعيت ناپسند شما را به ياد كدام بخش از تاريخ مى اندازد؟

  

ــكا و پليس  ــترى امري ــمى وزارت دادگس ــت كه طبق آمارهاى رس ــدود 310 ميليون نفر اس ــكا ح ــت امري 1ـ جمعي
ــاالنه بيش از يك  ــت. از اين 4 ميليون نفر س ــور حدود 4 ميليون نفر اس ــاالنه اين كش فدرال (FBI) مرگ و مير س
ــترى امريكا  ــايت وزارت دادگس ــمى س ــور امريكا از گزارش رس ــند. آمارهاى مربوط به كش ميليون نفر به قتل مى رس

(www.justice.gov) نقل شده است. 

دین؛ گنج بی پایان
درس چهارم 
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اوضاع جزيرة العرب را در زمان جاهليت به ياد داريد؟
! در آن هنگام، صدايى كه هرگز قطع نمى شد، صداى برخورد شمشيرها و نالة مادران داغ دار بود.

چه بسيار دختران معصومى كه به جرم دختر بودن، بى رحمانه زنده به گور مى شدند. 
خوراك مردم، گوشت بد بوى مردار و هم نشين آنها مارها و سوسمارها بود.

خيانت به ديگران افتخار، و كشتار ديگران نشانة قدرت بود.
حضرت على عليه السالم دربارة اين زمان مى فرمايند:

ــدار به همه  ــد صلى اهللا عليه و آله را در حالى براى هش ــد حضرت محم خداون
ــتيد و در  ــما بدترين روش زندگى را داش جهانيان به پيامبرى مبعوث كرد كه ش
ــاميدنى هايتان آلوده بود و غذاهايتان ناگوار،  بدترين خانه ها زندگى مى كرديد. آش
ــاوندى را با بستگانتان ازبين مى برديد و  خون يكديگر را مى ريختيد، پيوند خويش

فسادها و گناهان شما را فرا گرفته بود.1

راه خوشبختی
پس از بعثت پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله در مدتى كوتاه همه چيز تغيير كرد.

ــمن يكديگر بودند، با پذيرش دين آسمانى اسالم، برادران  ــال هاى طوالنى دش مردمى كه س
دينى يكديگر شدند و در سرزمينى كه در آن تنها عده اى انگشت شمار توانايى خواندن و نوشتن 
داشتند، در مدتى كوتاه هزاران دانشجو و استاد تربيت شد. در اين سرزمين، ديگر كسى دختران را 
زنده به گور نمى كرد، مجسمه هاى سنگى و چوبى عبادت نمى شد  و كسى به خاطر رنگ پوستش 

تحقير نمى شد.

1ـ نهج البالغه، خطبة 26.                                           

سی
 کال

یت
1- به نظر شما چه شباهت هايى بين رفتار مردم در اين دو زمان فعال
وجود دارد؟

2- فكر مى كنيد علت اين شباهت ها چيست؟
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اينها همه تنها گوشه اى از ثمرات بى شمارى بود كه دين براى مردم به ارمغان آورده بود.
قرآن كريم با يادآورى اين موضوع مهم به مؤمنان مى فرمايد:

َل يُكم              و نعمت خداوند را بر خود ياد كنيد،  و اذُكروا نِعَمَت اهللاِ َعَ
اِذ ُكنُتم اَعداًء                              آن گاه كه دشمن يكديگر بوديد 

َفالَّف بَيَن ُقلوبُِكم                          و او دل هايتان را به هم مهربان ساخت 
َفاصَبحُتم بِِنعَمِته اِخوانا                  و به لطف او برادر شديد. 

َو ُكنُتم على شفاَ َمحَفرةٍ ِمن الناِر       و شما بر لبه پرتگاهى از آتش بوديد، 
َفا نََقذُكم ِمنها1                              پس شما را از آن رهانيد.

اكنون پس از گذشت قرن ها، هنوز هم برخى گمان مى كنند پيشرفت علمى آنها براى يافتن 
راه خوشبختى كافى است و براى همين خودشان را از راهنمايى خداوند مهربان بى نياز مى دانند 
ــبختى هر راهى را آزمايش  ــيدن به خوش و به تعاليم پيامبران بى توجهى مى كنند. آنها براى رس
ــف بارى كه در آن قرار دارند نجات دهند؛  مى كنند، اما باز هم نمى توانند خود را از وضعيت تأس

چرا كه تنها به تجربه و دانش محدود خود تكيه مى كنند.
خداوند حكيم براى از بين بردن اين تصور غلط مى فرمايد:

َكـما اَرَسلنـا فيُكم َرسوالً ِمنـُكم            در ميان شما پيامبرى از خودتان فرستاديم
يَـتـلو َعلَيـُكم آياتِـنا             [كه] آيات ما را براى شما بازگو مى كند؛

َو يُـَزّكيـُكم                                    و شما را پاك مى سازد  
َو يُـَعـلِّـُمـُكـُم الـِكـتاَب َو الـِحكـَمـَة   و به شما كتاب و حكمت مى آموزد

َو يُـَعلِّـُمُكم ما لَم تَـكونوا تَـعـلَـَموَن.2   و آنچه را نمى توانستيد بياموزيد به شما  
                                     مى آموزد.

 

ــت  ــود كه بدانيم، اگر پيامبران راه درس ــخص مى ش ــتر مش بنابراين، ارزش دين وقتى بيش

1ـ سورة آل عمران، آية 103.
2ـ سورة بقره، آية 151.
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خوشبختى را بيان نمى كردند، ما هرگز نمى توانستيم خودمان اين راه را پيدا كنيم.
ــتى راه خود اطمينان دارند و  ــانى كه به راهنمايى هاى دين اعتقاد دارند، همواره به درس كس
بدون هيچ ترس و اضطرابى به حركت خود به سوى هدف ادامه مى دهند. آنها به خوبى مى دانند 
ــت و حتى اگر ما از علت آنها هم بى خبر  ــتورات دين بى دليل و بى فايده نيس كه هيچ يك از دس
باشيم، باز هم عمل كردن به اين دستورات ضامن سعادت ما خواهد بود. براى نمونه در ماه مبارك 
رمضان كه مردم به مسائل دينى اهميت بيشترى مى دهند وكمتر دچار غفلت و وسوسه شيطان 
ــبت به ماه هاى ديگر  ــور ما ايران از 30 تا 80 درصد نس ــوند، آمار جرم هاى مختلف در كش مى ش

كاهش مى يابد.
همة ما در حال پيمودن مسيرى طوالنى به طرف بهشت هستيم كه قبًال اين راه را نرفته ايم 
ــوز، درست مانند امتحان  ــنايى نداريم. پيمودن اين راه بدون يك راهنماى آگاه و دلس و با آن آش

دادن درسى است كه تاكنون نخوانده ايم.
ــان راه را  ــت كه خودش ــتاده اس به همين دليل خداوند مهربان پيامبرانى را به كمك ما فرس
ــند و به ما نيز ياد مى دهند كه براى رسيدن به مقصد، چه چيزهايى را بايد  ــتى مى شناس به درس

همراه خود ببريم و چه چيزهايى را نبايد همراه داشته باشيم. 

دفاع از دین
ــالم درمى يابيم كه مسلمانان از ابتداى ظهور اسالم، همواره ازدين خود  با نگاهى به تاريخ اس
ــتند  ــت ــ با تمام توان محافظت كرده اند. آنان مى دانس ــ كه آخرين و كامل ترين دين الهى اس
ــت، به همين دليل، آن را از جان خود عزيزتر  ــعادت دنيا و آخرت اس ــيدن به س دين تنها راه رس
ــاس مى كردند خطرى دين را تهديد مى كند، با فدا كردن جانشان به  ــتند و هرگاه احس مى دانس

دفاع از دين خدا برمى خاستند.
ــيطان و سربازانش براى  ــت و تا وقتى ش ــته نيس اين فداكارى تنها مربوط به زمان هاى گذش

نابودى دين نقشه مى كشند، ما نيز موظفيم  با هوشيارى از آن پاسدارى كنيم.

سی
 کال

یت
با توجه به اهميت و تأثير بى نظير دين در خوشبختى انسان، وظيفة فعال

ما نسبت به دين چيست؟
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ــور عزيزمان ايران، در برابر  ــت سالة جوانان مؤمن كش مقاومت هش
ــت. نوشته ذيل  ــئوليت مهم اس ــن از اين مس ارتش صدام، نمونه اى روش

قسمتى از وصيت نامه يكى از شهيدان دفاع مقدس است كه مانند صدها هزار 
شهيد ديگر، جان پاكش را براى دفاع از دين خدا فدا كرد:

بیشتـر بدانیم

دفاع … من به خاطر اين به جبهه آمدم كه مى ديدم قرآن در خطر است.  ميهنم  و  اسالم  از  بايد  و  بودم  مسلمان  در خطر است. چون  قربانيان اسالم  پابرجا ماندن دين اسالم،  تاريخ براى  از شهداى ما در جبهه. پس بر من واجب بود تا از آن دفاع كنم. اسالمى زيادى داده شده است، مثل امام حسين عليه السالم و اصحابش و مثل مى كردم. در طول  دفاع  مسلمانان (براى  و  نگهداشته شده  بسيار  با سختى هاى  آن) استقامت مى كردند، بر من واجب بود از آن دفاع كنم…  .1كه 

1ـ بخشى از وصيت نامة شهيد رمضان عامرى كه در سال 1367 در جبهه هاى نبرد دفاع مقدس به شهادت رسيد.

 هزار 

اا ا ا ا ا ا ا ا استستستتستستتستستستستستستستست..... رطرطرطرطرطرطرطرطرطرطرطرطر
دددددددددفافافافافافافافافافافاعععععععععع منمنمنمنمنمنمنمنمنم ههههههههه
ننناانانانانيييايايايايايانننننننن ققققققربربربربرب
ثثثمثمثمثمثللللللللل وو و و و  ششششش
اساساساساسالمالمالمالمالمىىىىىىىىىىى ممم...
ااااااااز زززز زززز ز  عععاعاعاعاع ددفدفدفدف ىىى

1111... …………

ــد كه شانه اش با شانة افراد سالم  هركس براى اولين بار او را مى ديد متوجه مى ش
فرق دارد. زنان و دختران جوان با اينكه چند بار ماجراى جنگ اُحد را شنيده بودند، اما 

خيلى دوست داشتند كه خود «نَُسيبه» ماجراى دستش را براى آنها تعريف كند …

  

ــا اگر جنگى پيش مى آمد، زنان نيز تا نزديك ميدان جنگ مى آمدند و   «آن وقت ه
به مداواى مجروحان و آب دادن به رزمندگان و … مى پرداختند.

ــرم به همراه پيامبر خدا عازم اُُحد شدند، من هم  ــوهر و دو پس روز جنگ، وقتى ش
مشك آب را به همراه پارچه هايى براى بستن زخم مجروحان برداشتم و به راه افتادم.

در آن لحظات فكر هر چيزى را مى كردم جز جنگيدن!
ــلمانان با اينكه خيلى كمتر از كفار بودند، اما در ابتداى جنگ توانستند  آن روز مس
ــت بدهند و آنها را فرارى بدهند. عده اى از مسلمانان به گمان  ــختى شكس كفار را به س
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ــده است، سالح ها را به زمين گذاشتند و به جمع آورى غنيمت  اينكه كار ديگر تمام ش
ــغول شدند. حتى نگهبانان گردنة حساس احد كه پيامبر به آنها دستور داده بود به  مش
هيچ عنوان جايشان را ترك نكنند، وقتى بقية مسلمانان را در حال جمع غنيمت ديدند، 

از گردنه پايين آمدند و مانند بقيه مشغول جمع آورى غنيمت براى خودشان شدند.
ــر  ــت س ــدند و ناگهان از پش ــه از دور اين ماجرا را ديدند، با هم متحد ش ــار ك كف
ــلمانان بى سالح را غافلگير كردند و به آنان  ــلمانان، يعنى از همان گردنة احد، مس مس
حمله كردند. عدة زيادى كشته شدند، عده اى مجروح شدند و بقيه هم فرار كردند. فقط 
تعداد اندكى از مؤمنان واقعى مانند على ابن ابى طالب و حمزه اطراف پيامبر را گرفتند 

و به جنگ با مشركان پرداختند.
شرايط خيلى سختى بود. خيلى نگران بودم. خدايا، نكند براى پيامبر اتفاقى بيفتد؟! 
احساس كردم دين در خطر است. اگر كافران آن چند مسلمان را هم از پاى درآورند، 

ديگر از دين من چيزى باقى نمى ماند.
نتوانستم تحمل كنم. مشك را به زمين انداختم و به طرف ميدان دويدم. 

يكى ازكفار را ديدم كه فرياد مى زد: محمد كجاست؟ خود محمد كجاست؟
خودم را به او رساندم و چند ضربة شمشير نثارش كردم. ناگهان ديدم دو زره روى 
هم پوشيده است و ضربات من اثر زيادى بر او نداشته است. با شمشيرش ضربة محكمى 
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بر شانه من زد كه خون از دستم فواره زد.
پيامبر خدا در حالى كه خودش مشغول دفاع بود، يكى از پسرانم را صدا زد و فرمود: 

زود برو و زخم مادرت را ببند.
پسرم زخم شانه ام را بست. شمشيرم را برداشتم و دوباره خودم را به پيامبر رساندم.

ــغول جنگ بودم كه يكى از پسرهايم مجروح شد. فوراً خودم را به او رساندم و  مش
زخمش را بستم و به او گفتم: زود باش خودت را كنار پيامبر برسان… 

جنگ احد كه تمام شد، پيامبر براى اطمينان از وضع دشمن دستور تعقيب آنها را 
صادر كرد، ولى من كه چند جاى بدنم زخمى شده بود و خون زيادى هم از بدنم رفته 
ــتم ادامه دهم و در حالى كه ديگر اميدى به زنده ماندنم نبود، با هر  بود، ديگر نتوانس

زحمتى كه بود ازميدان جنگ بيرون آمدم.
آن روز وقتى سپاه اسالم به مدينه بازگشت، رسول گرامى اسالم، پيش از اينكه به 

خانه اش برود كسى را به منزل ما فرستاد تا از حال من باخبر شود.
وقتى شنيدم كه پيامبر خدا از شنيدن اين خبر كه نسيبه زنده است چقدر خوشحال 

شدند، از شادى در پوست خودم نمى گنجيدم.
ــانه ام درد زيادى دارد، ولى در  ــت است كه مجروح شدم و ش با خودم گفتم: درس
عوض تا جايى كه توانستم از پيامبر خدا و دين خودم دفاع كردم. اين خيلى مهم تر از 

سالمتى نسيبه است…»1

1ـ برداشت از داستان راستان استاد شهيد مرتضى مطهرى (به نقل از شرح ابن ابى الحديد، ج 3، ص 568 تا 570).

کن
ان 

متح
 را ا

دت
1ـ آيا انسان مى تواند بدون استفاده از دستورات خداوند همه نيازها خو

و خطرهاى راه سعادت را پيش بينى كند؟ توضيح دهيد.
2ـ توضيح دهيد كه راهنمايى هاى پيامبران چگونه باعث خوشبختى 

انسان در دنيا و آخرت مى شود؟
ــبت به راهنمايى هاى دين خود  ــما اگر مسلمانان نس 3ـ به نظر ش
ــند، چه سرنوشتى در انتظار آنها خواهد بود؟ آيا وضعيت  بى توجه باش

آنها با مردم كشورهاى بى دين تفاوتى خواهد داشت؟
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اميرمؤمنان حضرت على عليه السالم مى فرمايد:
«اى مردم، مراقب نمازهايتان باشيد و خودتان را با نماز به خدا نزديك كنيد. آيا نمى شنويد 
كه وقتى از دوزخيان مى پرسند چه چيزى شما را به دوزخ كشانيد، مى گويند: «ما از نمازگزاران 
نبوديم»؟ بدرستى كه نماز، گناهان را مانند برگ هاى پاييزى فرو مى ريزد و غل و زنجير گناهان 
ــايد. پيامبر خدا صلى اهللا عليه و آله نماز را به چشمه آبى تشبيه كرده است  را از گردن ها مى گش
كه در برابر خانه كسى جريان داشته باشد و او هر شبانه روز، پنج مرتبه خود را در آن شست و شو 

دهد؛ پس هرگز آلودگى در بدن او باقى نمى ماند.»1

  

در ميان احكام اسالم هيچ موضوعى نيست كه به اندازة نماز مورد تأكيد و سفارش پيشوايان 
دين قرار گرفته باشد. اين عبادت بزرگ در دين اسالم از چنان اهميتى برخوردار است كه از آن 
به عنوان ستون دين و معراج2 مؤمنان ياد شده است و ترك آن مى تواند انسان را به مرز هولناك 

كفر و بى ايمانى بكشاند.
اما بايد ببينيم هر نمازى مى تواند باعث باال رفتن ما به سوى خدا شود؟
ما بايد چگونه نماز بخوانيم كه مورد توجه بيشتر خداوند قرار بگيريم؟

آداب مناز
در سال گذشته با برخى از آداب نماز آشنا شديم.

به جاى آوردن نماز در اول وقت، پوشيدن لباس هاى تميز و مرتب كردن ظاهر در نماز از اين 
آداب بودند.

ــن درس به برخى ديگر از آداب و احكام نماز خواهيم پرداخت كه عمل به آنها مى تواند  در اي
نماز را نزد خداوند ارزشمندتر سازد.

2ـ معراج: وسيلة باال رفتن به سوى خداوند. 1ـ نهج البالغه، خطبة 199.  

نردبان آسامن
درس پنجم 
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خواندن اذان و اقامه قبل از مناز
حضرت على عليه السالم مى فرمايد:

كسى كه اذان و اقامه بگويد و به نماز بايستد، دو صف از فرشتگان پشت سر او 
به نماز مى ايستند كه ابتدا و انتهاى اين دو صف ديده نمى شود، و كسى كه فقط 
اقامه بگويد و نماز بخواند، پشت سرش يك صف از فرشتگان به نماز مى ايستند.1

اين حديث نورانى به خوبى نشانگر اهميت و ارزش واالى اذان و اقامه در تكميل نماز است.
محتواى اذان و اقامه را به ياد داريد؟

ــمردن، شهادت به يگانگى خداوند، شهادت به پيامبرى حضرت  خداوند را از همه بزرگ تر ش
محمد صلى اهللا عليه و آله و…   .

اين موضوعات مهم ترين عقايد همة مسلمانان جهان است كه به عنوان شعار اسالم، هر روز و شب 
و در وقت هر نماز، با صداى بلند در آسمان شهرها و روستاهاى كشورهاى اسالمى طنين انداز مى شود.

پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله دربارة اين عمل ارزشمند مى فرمايد:

بخشى از ثواب نماز همة نمازگزاران، سهم مؤذنى است كه مردم با صداى اذان 
او به نماز ايستاده اند.2

ــت اذان گويى عملى پسنديده و قابل  ــفارش هاى بزرگان دين به اذان گفتن سبب شده اس س
ــورد اعتماد مردم بوده اند و از اعتبار  ــمار آيد، به گونه اى كه همواره مؤذنان، امين و م تقدير به ش

ويژه اى نسبت به ديگران برخوردارند.

مناز خواندن در مسجد
ــتر خداوند به  ــت كه باعث توجه بيش ــجد، يكى ديگر از آداب نماز اس نماز خواندن در مس

1ـ وسائل الشيعة ج 5، ص 373.

2ـ وسائل الشيعة ج 5، ص 371.
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ــود و لطف و رحمت بيشتر او را به دنبال مى آورد. انسان وقتى به مسجد مى رود  نمازگزار مى ش
در حقيقت ميهمان خداست و روشن است كه هيچ كس در پذيرايى از ميهمانان خود، از خداوند 

بزرگ تواناتر نيست.
امام صادق  عليه السالم مى فرمايد:

ــجد آمدن را جدى بگيريد؛ چرا كه مساجد خانه هاى خداوند در زمين  به مس
هستند و هر كس با طهارت به مسجد برود خداوند او را از گناهانش پاك مى كند 

و [نام] او را در ميان زائران خود مى نويسد.1

رشایط مناز صحیح
نماز جماعت كه تمام شد، سعيد از صف پشتى آمد و كنار من نشست:

ـ سالم
ــتم تسبيحات حضرت زهرا سالم اهللا عليها 2 را مى گفتم با او دست دادم و  همين طور كه داش

جوابش را دادم.
سعيد كه انگار مى خواست حرف مهمى بزند، همين طور چشم به من دوخته بود تا تسبيحات 

را تمام كردم. بالفاصله گفت: 
هيچ مى دانى بايد نمازت را دوباره از اول بخوانى؟ 

ـ چرا؟ 

1ـ امالى صدوق، ص 358.
2ـ تسبيحات حضرت فاطمه زهرا سالم اهللا عليها يعنى گفتن اهللا اكبر (34 مرتبه)، الحمدهللا (33 مرتبه) و 

سبحان اهللا (33 مرتبه)

سی
 کال

یت
ــورت با دوستانتان در كالس، توضيح دهيد كه چه فرقى فعال ضمن مش

ــخ به اين  ــب نماز وجود دارد؟ براى پاس ــن آداب نماز و احكام واج بي
پرسش مى توانيد از دبير محترمتان كمك بگيريد.
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ـ براى اينكه نمازى كه اآلن خواندى باطل بود! 
خيلى تعجب كردم. دوباره پرسيدم: چرا؟ 

ـ براى اينكه پشت آستين پيراهنت خونى شده و با لباس نجس نمى شود نماز خواند.
تو مطمئنى؟ 

ـ باور نمى كنى؟ اينجاست، ببين.
ــايد يك  ــت مى گفت ولى خيلى كم بود. ش با زحمت پيراهنم را چرخاندم و آن را ديدم. درس

قطره بود. 
ـ ولى اين كه خيلى كوچك است. مطمئنى اين مقدار خون نماز را باطل مى كند؟ 

ـ كارى ندارد، برويم از حاج آقا بپرسيم.
ــالم و  ــتيم. وقتى كه بعد از س ــجدمان نشس با هم رفتيم و كنار آقاى علوى امام جماعت مس

احوال پرسى ماجرا را براى او تعريف كرديم، حاج آقا گفت: 
ببينيد بچه ها؛ اگر نمازگزار قبل از نماز بفهمد كه لباس يا بدنش نجس شده است و با همان 
وضعيت نماز بخواند نمازش باطل است. از اين گذشته اگر هم بفهمد لباس و بدنش نجس شده 
ــت ولى بعداً فراموش كند، آن را پاك كند و در همان حال نماز بخواند، باز هم نمازش باطل  اس
ــت و بعد از نماز  ــده اس خواهد بود. اما اگر نمازگزار قبل از نماز نداند كه لباس يا بدنش نجس ش

بفهمد، نمازش صحيح است و فقط براى نمازهاى بعدى بايد آنها را پاك كند.
ـ ببخشيد حاج آقا، يعنى نماز على باطل نيست؟

ــته  ــته و از اين گذش ــش خبر نداش ـ نخير.چون اوالً خودش در حال نماز از نجس بودن لباس
خونى كه روى لباس على آقا ريخته از يك سكة كوچك1 كمتر است. 

سعيد گفت: پس من چند روز پيش كه برادر كوچكم را بغل كرده بودم و لباسم كمى نجس 
شد، الزم نبود آن را براى نماز مى شستم؟

ـ اين مقدار بدون اشكال فقط دربارة خون است؛ يعنى اگر لباس و يا بدن شما با نجاسات ديگر 
برخوردكند، حتى اگر يك قطره هم باشد، حتماً بايد قبل از نماز آن را پاك كنيد.

ــنيده ام اگر جوراب كسى نجس باشد، مى تواند با آن نماز بخواند.  ــيد؛ من ش ـ حاج آقا ببخش
اين درست است؟ 

ـ نماز خواندن با جوراب، كاله و يا دستكش نجس كه لباس به حساب نمى آيند اشكالى ندارد، 
به اين شرط كه خشك باشند و نجاست آنها به بدن و لباس هاى ديگر سرايت نكند. عالوه بر اينها، 

1ـ اين اندازه تقريباً به اندازة يك بند از انگشت سبابة انسان است.
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مكان و لباس نمازگزار شرايط ديگرى هم دارد كه بايد به آنها توجه داشته باشيم:
اّول: عالوه بر لباس و بدن نمازگزار، مكان نمازگزار (يعنى چيزى كه فرد بر آن سجده مى كند) 

هم بايد پاك باشد و سجده كردن بر اشياى نجس، نماز را باطل مى كند.
ــت و بايد در مكان ديگرى،  دوم: اگر نمازگزار در مكان غصبى1 نماز بخواند، نمازش باطل اس

دوباره آن نماز را به جاى آورد.
سوم: لباس نمازگزار نبايد غصبى باشد و حتى اگر دكمه ها و يا تنها بخشى از لباس نمازگزار 

نيز غصبى باشد، نماز با آن لباس ها باطل خواهد بود.
ــت آورده لباسى بخرد، نمى تواند در آن لباس  ــى با پولى كه از راه حرام به دس چهارم: اگر كس

نماز بخواند.
ــت و  ـ براى مردان حرام اس ــتر و يا گردنبندـ  ـ مانند انگش ــتفاده از زيورآالت طالـ  پنجم: اس

استفاده كردن از اين وسايل در هنگام نماز، باعث باطل شدن نماز مردان مى شود.
ــت، مو و يا اجزاى ديگر حيوانات حرام گوشت تهيه  ــم: نماز خواندن با لباسى كه از پوس شش
ــده باشد، صحيح نيست و حتى اگر بخش هاى كوچكى از اجزاى اين حيوانات همراه نمازگزار  ش

باشد، نماز او باطل خواهد بود.

1ـ مكان غصبى به مكانى گفته مى شود كه صاحبش راضى به حضور ديگران در آن مكان نباشد.
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سی
 کال

یت
فعال

ــه خوانديم، كدام يك از نمازهايى كه در جدول زير  با توجه به آنچ
آمده صحيح و كدام يك باطل است؟

باطلصحيححكم نماز كسى كه اين گونه نماز مى خواند
1ــ با لباس خيس روى فرش نجس نماز مى خواند.

2ــ بدنش نجس شده است ولى خودش نمى داند و نمازش را همين طور مى خواند.

3ــ با جوراب نجس و خشك نماز مى خواند. 

4ــ پاهايش خيس است و در همين حال جوراب نجسى به پا مى كند.

5 ــ بعد از ادرار كردن فراموش كرده كه محل نجس بدن را با آب شست و شو دهد.

6 ــ كمربندش از چرم گاو است.

7ــ پس از تماس با گربه، مقدارى از موهاى گربه روى لباسش باقى مانده است.

8 ــ با پولى كه رشوه گرفته است، لباسى خريده و با آن نماز مى خواند.

بیشتـر بدانیم
اّول مناز

سپهبد شهيد على صياد شيرازى مى گويد:
در زمان جنگ ايران و عراق روزى به همراه رئيس جمهور، رئيس مجلس، وزير دفاع 
ــى اوضاع جبهه ها در منزل امام خمينى (ره)  ــپاه پاسداران براى بررس و فرمانده كل س
ــته بوديم.  ــان به صورت نيم دايره نشس ــته بودند و ما هم دور ايش ــان نشس بوديم. ايش
ــان بلند  ــور گرم گفت وگو بوديم كه در ميان صحبت ها ناگهان امام از جايش همين ط

شدند و به طرف اتاق كنارى رفتند.
يكى از حاضران كه نگران حال امام بود بالفاصله پرسيد: آقا كسالتى پيش آمده است؟
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امام فرمودند: «خير، وقت نماز است.»
ــا چنان لحنى گفتند كه  اين جمله را ب
ــال اين طور به  ــيد تا به ح من به ذهنم رس
ــاعتم نگاه كردم،  فكر نماز نبوده ام! بعد به س
ديدم هنوز چند دقيقه اى به اذان ظهر باقى 

مانده است.1

1ـ اقتباس از كتاب برداشت هايى از سيرة امام خمينى (ره)، ج 3، ص 62.

کن
ان 

متح
 را ا

دت
1ــ اگر كسى بعد از نماز بفهمد كه بدن يا لباسش نجس بوده است، آيا خو

واجب است نمازش را دوباره بخواند؟ توضيح دهيد.
2ــ كسى كه كف پاهايش خيس است، آيا مى تواند بر روى فرش نجس 

نماز بخواند؟
3ــ استفاده از گردنبند و انگشتر طال:

 نماز مردان و زنان را باطل مى كند.          
 فقط نماز زنان را باطل مى كند.

 براى مردان حرام است و نماز آنان را باطل مى كند.              
  استفاده از آنها هيچ ارتباطى به نماز مردان و زنان ندارد.

پیشنـهاد
مواردى وجود دارد كه حتى اگر نمازگزار در حال نماز هم بفهمد لباس و يا بدنش 
ــت و بايد آن را ادامه دهد؛ مثًال كسى كه براى  ــت اس ــده است، نمازش درس نجس ش
پوشاندن بدنش تنها يك لباس دارد و آن هم نجس شده است، مى تواند با همان لباس 

نمازش را بخواند.
با افراد آگاه مشورت كرده و به كمك آنها سه مورد ديگر از اين موارد را بيابيد و آنها 

را در كالس بازگو كنيد.
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ــ «اى مردم، به ميهمانى بزرگ خدا دعوت شده ايد!
ــوى شما مى آيد، ماه بركت و مغفرت خداست! نََفس هايتان در اين ماه ثواب  اين ماه كه به س
تسبيح دارد و خواب هايتان عبادت است. اعمالتان در اين ماه مقبول و دعاهايتان مستجاب است. 

پس دعا كنيد و از خدا بخواهيد كه شما را به روزه گرفتن و تالوت قرآن در اين ماه توفيق دهد.
اى مردم، پاداش كارهاى نيك در اين ماه، هفتاد برابر ماه هاى ديگر است. هركس در اين ماه 
بسيار صلوات بفرستد، كارهاى نيكش در قيامت سنگين خواهد بود و هركس در اين ماه يك آيه 

قرآن بخواند، پاداش كسى را دارد كه تمام قرآن را تالوت كند.
اى مردم، هركس در اين ماه روزه دارى را افطار دهد، خداوند گناهان گذشته اش را مى آمرزد. 
ــانى از صراط خواهد گذشت و  ــى كه در اين ماه اخالقش را نيكو كند، در روز قيامت به   آس كس
ــتانش آسان بگيرد خداوند نيز  حسابش را در روز قيامت آسان  ــى كه در اين ماه بر زير دس كس

خواهد كرد».1

1ـ بخشى از سخنان پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله، پيش از فرا رسيدن ماه مبارك رمضان، امالى صدوق، ص 93.

یک فرصت طالیی

درس ششم 

سی
 کال

یت
عال

ف

1- پيامبر اعظم صلى اهللا عليه و آله در اين سخنان، به اعمالى اشاره 
ــى ما درجهان آخرت  ــت كه مى تواند نقش مهمى در زندگ فرموده  اس

داشته باشند.
2- سه مورد از اين اعمال را بيان كنيد و دربارة تأثير آنها در زندگى 

پس از مرگ، با دوستانتان صحبت كنيد.
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ــة ما حال و هواى ماه رمضان را تجربه كرده ايم و از اين ماه زيبا خاطراتى در ذهن داريم.  هم
ــيرينى كه باعث مى شود پس از پايان يافتن اين ماه، خيلى زود دلمان براى سحرها و  خاطرات ش

افطارهاى زيبايش تنگ شود و دوباره چشم به راه فرا رسيدنش در سال بعد باشيم.
ــات قرائت قرآن، ميهمانى ها و افطارى ها، بيدارشدن در وقت سحر، مراسم  ــركت در جلس ش
ــب هاى قدر و مناجات ها و دعاهاى مختلف در هنگام افطار و سحر، برنامه هايى اند كه اين ماه  ش

را بر ماه هاى ديگر برترى مى بخشند. اما مهم ترين تفاوت ماه رمضان با ماه هاى ديگر چيست؟

  

در ماه رمضان روزه گرفتن بر مسلمانان واجب است.
پيامبر اعظم صلى اهللا عليه و آله دربارة اهميت اين عبادت بزرگ مى فرمايد:

روزه سپرى است در برابر مشكالت دنيا و پوششى است در برابر عذاب آخرت.1

اين عمل صالح از اهميت ويژه اى برخوردار است؛ به گونه اى كه بزرگان دين مردم را ــ عالوه 
ــفارش كرده اند و براى اين كار  بر ماه مبارك رمضان ــ در زمان هاى ديگر نيز به روزه گرفتن س

پاداش هاى ارزشمندى را از طرف خداوند برشمرده اند.
روزه گرفتن چه سودى براى مردم دارد كه خداوند آن را بر همه واجب دانسته است؟

فواید روزه
١ـ تقویت صرب و اراده

به درختانى كه در كنار جوى هاى آب مى رويد نگاه كنيد. آنها براى رشد و ادامه زندگى هيچ 
مشكل و زحمتى را تحمل نمى كنند.

اما درختانى كه در مناطق كوهستانى و كم آب رشد مى كنند، براى استوار ماندن با سختى هاى 
زيادى دست و پنجه نرم مى كنند.

به نظر شما اگر اين درختان دچار طوفانى سهمگين شوند، كدام يك زودتر از پاى درمى آيند؟
كسى كه به خاطر دستور خداوند روزه مى گيرد، سختى گرسنگى و تشنگى را تحمل مى كند 

1ـ مصباح الشريعة، ص 135.
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و با اينكه آب و غذا در اختيار دارد، از آنها استفاده نمى كند. تكرار اين كار باعث قوى تر شدن اراده 
و صبر انسان مى شود. چنين فردى در صحنه هاى ديگر زندگى نيز هرجا كه مورد وسوسه شيطان 
قرار بگيرد مى تواند با كمك خداوند از ارادة محكم خود بهره ببرد و در برابر گناهان مقاوت كند. 
ــته فوراً تسليم شده است، نمى تواند در برابر وسوسه هاى  ــى كه هرگاه دلش چيزى خواس اما كس

شيطان مقاومت كند و خيلى زود در برابر او سر تعظيم فرو مى آورد.

٢ـ توجه به محرومان
همه ما بارها اين ضرب المثل را شنيده ايم كه مى گويند: شنيدن كى بود مانند ديدن!

شايد بگوييم درست است، اما اين ضرب المثل چه ربطى به روزه دارد؟

سی
 کال

یت
عال

ف

چه ارتباطى بين مثال درختان و روزه دارى وجود دارد؟ توضيح دهيد.
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روزى از امام صادق عليه السالم سؤال شد: چرا خداوند روزه را بر مردم واجب كرده است؟ امام 
عليه السالم فرمود:

ثروتمندان هرگز درد گرسنگى را حس نمى كنند، زيرا هرچه بخواهند مى توانند 
ــت آورند؛ به همين دليل نسبت به فقيران و گرسنگان دلسوزى نمى كنند.  به دس
خداوند بلند مرتبه روزه را بر همه واجب كرد تا [در اين ماه] همه مانند هم باشند 
ــنگى را بچشند و با گرسنگان و فقيران مهربان شوند و  و ثروتمندان نيز مزة گرس

به آنان كمك كنند.1

٣ـ حفظ سالمتی
مى توانيد حدس بزنيد علت بيشتر بيمارى ها چيست؟

نتيجة تحقيقات دانشمندان و پژوهشگران نشان مى دهد كه دليل اصلى بسيارى از بيمارى ها، 
ــت و به همين دليل در اغلب كتاب هاى معتبر پزشكى بخشى به  ــت و پرخورى اس تغذية نادرس

اصول تغذيه و منافع پرهيز از پرخورى اختصاص يافته است.
ــود و  ــد، به صورت چربى در بدن ذخيره مى ش وقتى كه مواد غذايى بيش از حد نياز بدن باش
ــار خون، باعث باال رفتن وزن بدن و انباشته شدن چربى در ميان  ضمن باال بردن چربى، قند و فش
ماهيچه هاى بدن مى شود كه محيطى بسيار مناسب براى رشد انواع باكترى ها و ميكروب هاست. 
يك ماه روزه گرفتن، چربى هاى مزاحم و زائد بدن را مصرف مى كند و از بين مى برد و در حقيقت 

بدن را از آلودگى هاى يك ساله خانه تكانى مى كند.
اكنون معناى اين حديث نورانى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله را بهتر مى فهميم كه مى فرمايد:

وا            روزه بگيريد تا سالم بمانيد!2 ُصـومـوا تَِصـحُّ

1ـ من ال يحضره الفقيه، ج 2، ص73.

2ـ مستدرك  الوسائل، ج 7، ص 73.
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ُمبِطالت روزه
ــامند براى روزه گرفتن كافى است،  ــايد برخى گمان كنند همين كه چيزى نخورند و نياش ش
ــت. روزه يعنى اين كه انسان تصميم بگيرد براى انجام دستور خداوند  ــت نيس اما اين تصور درس
ــود) خوددارى  از اذان صبح تا اذان مغرب از چند كار معين (كه به آنها ُمبطالت روزه گفته مى ش
ــت) نيت گفته مى شود. يعنى اگر كسى  كند. به اين تصميم (كه خودش يكى از واجبات روزه اس
ــته باشد، هرچند كه تمام روز را تشنه و گرسنه بماند، نمى تواند خود را  نيت روزه گرفتن را نداش

روزه دار بداند.

مبطالت روزه عبارت اند از:
١ و ٢ـ خوردن و آشامیدن

ــد،  ــخص روزه دار آب، غذا، دارو و يا هر چيز ديگرى را بخورد، حتى اگر خيلى هم كم باش اگر ش
روزه اش باطل مى شود. حتى فرو بردن غذايى كه در ميان دندان ها باقى مانده است نيز باعث باطل شدن 
روزه مى شود. براى همين به ما سفارش شده است در ماه رمضان بعد از خوردن سحرى، مسواك بزنيم 

تا چيزى از غذا در دهانمان باقى نماند. البته فروبردن آب دهان براى روزه دار اشكالى ندارد.

سی
 کال

یت
آية زير را با دقت بخوانيد:فعال

ذيـَن آَمـنوا                        اى كسانى كه ايمان آورده ايد، َها الـَّ يا اَيـُّ
ـيامُ               روزه بر شما واجب شد  ُكـِتـَب َعـلَيـُكـُم الِصّ

ذيـَن ِمن َقبـلِـُكم    همان گونه كه بر كسانى كه قبل               َكـما ُكـِتـَب َعـلَى الـَّ
                                                 از شما بودند نيز واجب         

                                                 شده بود؛ 
ُكم تَـتَّـقوَن1                           تا پرهيزگار شويد. لَـَعـلـَّ

1ــ با توجه به اين آيه، مهم ترين فايدة روزه چيست؟
2ــ اين آيه به كدام يك از فايده هاى روزه كه در اين درس خوانديم ارتباط دارد؟

1ـ سورة بقره، آية 183.
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٣ـ فروبردن رس به زیر آب
ــرش را به طور كامل به زير آب فرو ببرد و اگر اين كار را براى يك لحظه هم  روزه دار نبايد س
انجام دهد، روزه اش باطل مى شود. البته ايستادن زير دوش آب و يا ريختن آب بر روى سر براى 
ــمتى از سر را يك بار و قسمت ديگر را بار ديگر به زير آب  ــكالى ندارد و حتى اگر قس روزه دار اش

ببرد نيز روزه اش صحيح خواهد بود.

٤ـ فروبردن غبار یا دود غلیظ به حلق
روزه دار نبايد گرد و غبار و يا دود غليظ به حلق خود برساند. بنابراين، اگر جايى گرد و خاك 
خيلى زيادى در هوا پراكنده شده باشد و يا اينكه دود شديدى در هوا پيچيده باشد، روزه دار بايد 
آن جا را ترك كند و يا با استفاده از يك پارچه و يا ماسك از رسيدن آن به حلقش خوددارى كند.

۵ ـ  دروغ بسنت به خدا، پیامربان و یا امامان
ــت و يا  اگر روزه دار حرفى را از خودش بگويد و بعد به دروغ بگويد كه اين حرف در قرآن اس

آن را به يكى از امامان يا پيامبران نسبت دهد، روزه اش باطل مى شود.1 
تمام مواردى كه گفته شد درصورتى باعث باطل شدن روزه مى شود كه شخص روزه دار عمداً و 
با توجه به اين كه روزه است آنها را انجام دهد. ولى اگر روزه دار فراموش كند كه روزه است و يكى 

از مبطالت روزه را انجام دهد، روزه اش صحيح خواهد بود.

1ـ مبطالت روزه نُه چيز است كه در سال هاى آينده با ساير موارد آن آشنا خواهيم شد.

کن
ان 

متح
 را ا

دت
1ــ توضيح دهيد چگونه روزه گرفتن باعث رسيدگى بيشتر مردم به خو

فقرا و مستمندان مى شود.
2ــ چهار مورد از مبطالت روزه را نام ببريد.

3ــ اگر كسى در ماه رمضان فراموش كند كه روزه است و مبطالت 
روزه را انجام دهد، روزه اش چه حكمى دارد؟

4ــ آيا شنا كردن در آب روزه را باطل مى كند؟ توضيح دهيد.
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بیشتـر بدانیم

جراحی بدون چاقو
ــن، بى ضررترين و  «مطمئن تري

بى خطرترين روش درمانى!
ــدون چاقو  ــى جراحى ب ما نوع
ــه هيچ روش  ــف كرده ايم ك را كش
ــوان با آن  ــى ديگرى را نمى ت درمان
مقايسه كرد! آنچه گروه تحقيقاتى ما 
كشف كرده اين است: روزه درمانى!

ــس از آزمايش هاى مختلف  ما پ
ــچ يك از  ــم كه هي ــاهده كردي مش
روش هاى پزشكى موجود نمى تواند 
و  ــم  ترمي در  روش  ــن  اي ــد  مانن
جوان كردن سلول هاى بدن اثرگذار 
ــه اش در  ــه نتيج ــى ك ــد. روش باش

ــت. اين روش به سيستم بدن اجازه  پيش گيرى و درمان بيمارى ها، غيرقابل تصور اس
مى دهد كه پس از يك سال كار بى وقفه، كمى استراحت كند و بعد از رها شدن از شر 
مواد زائد انباشته شده در آن، دوباره خودش را تنظيم كند. روزه گرفتن تنها گرسنگى 
ــازى بدن. اين نيروى  ــت براى نظافت، ترميم و بازس ــت، بلكه راهى اس ــيدن نيس كش

شگفت انگيز هديه اى است كه خدا در وجود هر انسانى آفريده است …»1

1ـ روزه مى تواند زندگى ات را نجات دهد، هربرت شيتن، ص 19.
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، دا و دا
روزه داران؛  ت دار  دو ای  و  ضان  ر ماه  ب  صا ای 

رم؛ ش  روزه ب ی ام  با ش
وم. آن  مان  ن   و یاری ام 

ی، ا
دی، وا ا ی ات  ما ا   ود  و 

ن. فا  م را با  طار دعا و ا م را  س 
ن، م  م و زبان ووش را  و روزه 

وم! د  م و  و د ن م،  د    
وردگارا،

ن، ن و ای پاک  نده  ای 
َدر، بای  ی ز ب   

ن. ر  ّ ه  ای  ت را  رو رن  ش و  ا 
با  جمله  چند  دارى  دوست  اگر  هم  (تو 

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

ی ا
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فصل سوم          مــــعاد
در سال گذشته دانستيم كه مرگ پايان همه چيز نيست؛ بلكه تنها پلى ميان 
دنيا و آخرت است. اين را هم دانستيم كه حال هر كس در روز قيامت متناسب با 
اعمالى است كه در دنيا انجام داده است و در حقيقت بهشت و جهنم هر كس در 

همين دنيا و به دست خودش ساخته مى شود.
ما در اين فصل، ضمن مرور ارتباط بين زندگى دنيا و آخرت به بررسى كارهايى 

مى پردازيم كه تأثير بسيارى بر حالت انسان در هنگام مرگ دارند.
فصل حاضر از دو درس تشكيل شده است كه به ترتيب عبارت اند از: تلخ يا 

شيرين و راه سعادت مندى.

 درس هفتم (تلخ يا شيرين) در قالب داستانى مفصل، 
به بيان مراحل زندگى انسان از تولد در اين دنيا تا رسيدن به 

بهشت يا دوزخ اشاره دارد.

 درس هشتم (راه سعادت مندى) به بررسى سه عمل 
مى پردازد كه مى تواند تا حد زيادى از سختى مرگ براى انسان 

بكاهد.
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زیرک
بر روى تخت گران قيمت قصر نشسته بود و به حادثه هاى عجيب امروز فكر مى كرد:

« اين ديگر چه رسمى است؟ چرا مردم شهر همگى در مقابل دروازة شهر جمع شده بودند؟ 
چرا تا مرا ديدند، به طرفم دويدند؟ چرا مرا روى شانه هايشان نشاندند و به قصر آوردند؟ مگر اين 

شهر حاكم و فرمانروا ندارد؟ شايد مرا با شخص ديگرى اشتباه گرفته اند!…  .»
همه چيز برايش مثل يك رؤيا بود. نمى توانست باور كند؛ صبح وقتى براى اولين بار وارد اين 

شهر مى شد، مسافرى تنها و خسته بود و امشب، سلطان مردم اين سرزمين!

  

تلخ یا شیرین

درس هفتم 
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ــى مى آمدند و  ــى يك ــا يك روزه
مى رفتند، ولى كسى به پرسش هاى 
ــتى نمى داد. اين  پادشاه جواب درس
ــتر  ــوز اطرافيان، او را بيش رفتار مرم

نگران مى كرد، تا اينكه روزى…
ــهر  مخفيانه لباس مردم عادى ش
ــت.  ــرون رف ــر بي ــيد و از قص را پوش
ــه اطراف  ــه قدم زنان ب همين طور ك
ــلوغ شهر سر  نگاه مى كرد، از بازار ش
ــر و صداى  ــلوغى و س درآورد. در ش
ــغول كارى بود. با  ــازار هر كس مش ب
ــگاه مى كرد  ــه اطراف ن كنجكاوى ب
ــتى را روى  ــى دس ــه ناگهان گرم ك
شانه هايش احساس كرد. سر جايش 
ــد. سرش را كه برگرداند  ميخ كوب ش

پيرمردى مهربان را ديد.
ــلطان! شما اكنون  ــ « جناب س
بايد در قصر باشيد. با اين سر و وضع 

در بازار چه مى كنيد؟!»
ــرد.  ــم ك ــش را گ ــت و پاي دس
نمى دانست چه جوابى بدهد. پيرمرد 

او را شناخته بود. بريده بريده گفت: مى خواستم، مى خواستم، آخر مى دانيد…
پيرمرد لبخندى زد و گفت: از روز اول هم معلوم بود كه آدم زيركى هستيد. حتماً مى خواهيد 
ــت و علت رفتار عجيب مردم اين شهر چيست. حاال خوب گوش  ــهر چه خبر اس بدانيد در اين ش

كنيد تا من برايتان توضيح دهم:
ــت مردم اين شهر طبق يك رسم قديمى، در روز معينى كنار دروازه شهر  ــال هاى سال اس س
ــى كه وارد شهر مى شود را به دوش مى گيرند و او را به قصر مى برند  ــوند و اّولين كس جمع مى ش
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و پادشاه خود مى سازند. آنها تا يك سال به تمام دستورات پادشاه عمل مى كنند و فرمان بردار او 
هستند، سال بعد دوباره همگى در كنار دروازه شهر جمع مى شوند و براى انتخاب سلطان جديد، 
چشم به دروازه شهر مى دوزند. بنابراين، هيچ پادشاهى در اين شهر نمى تواند بيشتر از يك سال 

بر مردم حكومت كند.
ــ پس تكليف پادشاه قبلى چه مى شود؟

ــ او را بر كشتى سوار مى كنند و به جزيره اى مى برند و در آنجا مى گذارند.
ــ مى دانى آن جزيره كجاست؟

ــ من اين موضوع را به پادشاهان پيشين نيز گفتم، ولى آنان توجهى نكردند. اگر شما بخواهيد 
من نشانى آن جزيره را به شما خواهم داد…

  

آن شب تا نزديك صبح در قصر قدم مى زد و فكر مى كرد:
ــايش زندگى كنم و از حكومت لذت ببرم.  ــال بعد در اين قصر در كمال آس ــ مى توانم تا س
اآلن همه چيز شهر در اختيار من است. اصًال دليلى ندارد با فكر كردن به آينده خودم را ناراحت 

كنم…   .
ــگذرانى  ــال را به خوش ــال؟! بعد از آن چه كار كنم؟ اگر بخواهم اين يك س اما فقط يك س

بپردازم، در آن جزيره بدون آب و غذا، بدون خانه و سرپناه، چگونه زندگى كنم؟
انتخاب سختى بود. آسايش يك ساله و رنج هميشگى يا يك سال زحمت و در عوض راحتى 

هميشگى؟
باألخره نزديك صبح تصميمش را گرفت.

از فرداى آن روز، دركنار رسيدگى به كارهاى مردم و تالش صادقانه براى حل مشكالت آنان، 
با راهنمايى هاى پيرمرد دانا، چند دوست قابل اعتماد پيدا كرد و برنامه اش را براى آنها توضيح داد.

او تمام هدايايى را كه مردم شهر مى آوردند، به دوستان نزديكش مى داد تا با آنها برايش مصالح 
ــفند خريدارى كنند. او هيچ چيز از اموالش را در  ــاختمانى، نهال هاى درختان و گله هاى گوس س

قصر نگه نمى داشت.
ــى خبردار شود، يك كشتى از ساحل شهر به  از آن پس هر چند روز يك بار، بدون اينكه كس
ــفندان را با خود به آنجا  ــاختمانى، نهال هاى درختان و گله هاى گوس جزيره مى رفت و مصالح س
ــاورزان و كارگران مورد اعتماد پادشاه نيز هر روز به همراه خدمتكاران نزديك وى به  مى برد. كش

جزيره مى رفتند و…   .
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همه چيز طبق برنامه پيش مى رفت تا اينكه يك شب:
ــاس كرد نمى تواند دستانش را حركت دهد. چشمانش را كه باز  ــب ناگهان احس نيمه هاى ش
كرد با صحنة عجيبى روبه رو شد. نگهبانان قصر دست و پاى سلطان را بسته بودند و مى خواستند 

او را با خودشان ببرند.
ــ ببخشيد جناب سلطان! دورة يكسالة حكومت شما به پايان رسيده است و شما همين حاال 

بايد به همراه ما بياييد.
ــ كجا بيايم؟ من آماده نيستم. كمى به من فرصت بدهيد.

ــ متأسفانه چنين چيزى ممكن نيست.
ــ پس الاقل بگذاريد وسايل شخصى ام را بردارم…

ــ خيلى متأسفم! ما چنين اجازه اى نداريم. دورة حكومت شما تمام شده و ما بايد شما را در 
هر حالى كه باشيد به همراه خود ببريم.

وقتى او را از دِر قصر بيرون مى بردند، در ميان جمعيت انبوهى كه آمده بودند تا براى آخرين 
بار پادشاه را ببينند، چشمش به پيرمرد دلسوز و دانا افتاد كه با رضايت به او نگاه مى كرد. 
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ــاحل به آب انداختند و  ــلطان را نزديك س ــيد، مأموران، س ــتى به جزيره رس همين كه كش
ــب تاريك، عدة زيادى در جزيره منتظر ورود دوست  ــتند. آنها نمى دانستند كه در اين ش بازگش
ــتند و قصر بزرگ و زيباى او را كه در ميان باغى قرار داشت براى  ــاه هس ــان، يعنى پادش عزيزش

آمدنش آراسته اند.
ــنيدند كه در وسط دريا شهرى زيبا و  ــال ها بعد، مردم آن شهر بزرگ از دريانوردان مى ش س

بى ن ظير هست كه…1
  

1ـ اقتباس از كتاب منازل االخرة شيخ عباس قمى با تغيير.

سی
 کال

یت
ــاه زيرك به جاى كار و زحمت يكساله، فعال ــما اگر پادش الف: به نظر ش

ــتان ما  ــى راحت در قصر را انتخاب مى كرد، داس ــگذرانى و زندگ خوش
چگونه به پايان مى رسيد؟

ــتان زيرك شباهت هاى  ب: اگر كمى فكر كنيم درمى يابيم كه داس
ــباهت ها را پيدا كنيد و مانند نمونه،  ــادى با زندگى خود ما در دنيا دارد. اين ش زي

جاهاى خالى زير را پر كنيد:
1ــ زيرك كه اولين بار به آن شهر آمده بود، به راهنمايى نياز داشت.

ــبختى نيازمند راهنمايى  ما نيز كه تنها يك بار به اين دنيا مى آييم، براى خوش
پيامبران هستيم.

2ــ او مى توانست تمام وقتش را به استراحت در قصر بپردازد.
ما نيز ممكن است……………………………………………………………

3ــ زمان پادشاهى اش خيلى زود سپرى شد.
………………………………………………………………………………

4ــ اصًال گمان نمى كرد كه نگهبانان ناگهان نيمه شب به سراغش بيايند.
………………………………………………………………………………

5 ــ نگهبانان هنگام رفتن به او اجازة هيچ كارى را ندادند.
………………………………………………………………………………
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6 ــ او در آن جزيرة زيبا در جايى زندگى مى كرد كه خودش ساخته بود.
………………………………………………………………………………

ــد، هرگز نمى توانست روزى  ــتان ما وارد اين شهر نمى ش ــافِر داس 7ــ اگر مس
پادشاه جزيرة زيبا و ساكنان آن شود.

………………………………………………………………………………

ــما چه شباهت هاى ديگرى بين داستان زيرك و زندگى ما در اين  ج: به نظر ش
دنيا وجود دارد؟

رسانجاِم زندگی
مى دانيد قهرمان داستانى كه خوانديم كيست؟

اين داستان تنها يك قهرمان ندارد؛ بلكه هر كدام از ما مى توانيم نقش اين پادشاه را در زندگى 
خود بازى كنيم.

ــهر بـه سوى جزيره  ــاهان مختلف در هنگام رفتن از ش همان گونـه كـه ديـديم حـالت پادش
ــان هاى ديگر  ــان ها نيز در هنگام رفتن از اين دنيا با انس بـا يكديگر متفاوت بود. وضعيت ما انس

متفاوت است.
خداوند حكيم در قرآن مى فرمايد:

ذيـَن تَـَتـَوّفاُهـُم الَمـالئِـَكـُة َطـِيّـبـيـَن  [پرهيزكاران] كسانى هستند كه در    الـَّ
                                                      حالى پاكند فرشتگان جانشان را   

                                                      مى گيرند [و به آنان]
يَـقولوَن َسـالٌم َعـلَـيـُكـُم                  مى گويند: سالم و درود بر شما.

ادُخـُلوا الَجـنَّـَة بِـما ُكنـُتم تَعَمـلوَن1     [اكنون وقت آن است] به خاطر   
                                                     كارهاى [نيك]تان وارد بهشت شويد.

1ـ سورة نحل، آية 32.
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و در جاى ديگرى از قرآن كريم مى فرمايد:

ذيـَن َكـَفـُروا الَمـالئِـَكـُة    هنگامى كه فرشتگان جان    … اِذ يَـَتـَوفَّى الـَّ
                                                         كافران را مى گيرند

يَـضـِربوَن ُوجوَهـُهم َو اَدباَرُهم                       به صورت و پشت هايشان مى زنند
َو ذُوقُوا َعـذاَب الَحـريـِق1                       و [به آنان مى گويند:] عذاب   

                                                          سوزان را بچشيد.

به مفهوم اين دو آيه توجه كنيد.
از مقايسة اين دو آيه چه نتيجه اى مى گيريد؟

ــه فكر زندگى پس از مرگ  ــى خود به خدا و پيامبرانش ايمان دارند و ب ــانى كه در زندگ كس
هستند، مانند پادشاه زيرك اند كه رفتن از شهر، هيچ ترسى برايش نداشت؛ چرا كه مى دانند در 

زندگى جديد خود نيز در آرامش و راحتى به سر خواهند برد.
ــگذرانى و تفريح در دنيا مى پردازند و  ــا كافران و بدكارانى كه تمام زندگى خود را به خوش ام
براى سفر خود توشه اى آماده نمى كنند، اصًال دوست ندارند از اين دنيا بروند؛ زيرا مى دانند مرگ 

براى آنها به معناى پايان خوشى ها و سرآغاز سختى هاست.
اكنون اين پرسش باقى مى ماند كه ما بايد در دنيا چه كارهايى انجام دهيم تا هنگام سفر به 

جهان آخرت با سالم و درود فرشتگان روبه رو شويم؟
در درس بعد به پاسخ اين پرسش خواهيم پرداخت.

1ـ سورة انفال، آية 50.

کن
ان 

متح
 را ا

دت
1ــ چرا پادشاه زيرك از رفتن به جزيره هيچ ترسى در دل نداشت؟خو

2ــ مرگ براى چه كسانى وحشتناك و ناخوشايند است؟ چرا؟
3ــ حالت مؤمنان و كافران را در هنگام مرگ توضيح دهيد.
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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.
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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

79



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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فصل پنجم        اخالق
ــت خصوصياتى  ــان ها ويژگى هاى اخالقى خاصى داريم كه ممكن اس هر يك از ما انس
پسنديده يا ناپسند به شمار آيد. نكتة مهم اين است كه اين ويژگى هاى اخالقى تعيين كنندة 
رفتارهاى ما هستند و مثًال از شخصى با ويژگى هاى بد نمى توان انتظار رفتار مناسب داشت.
ــان و تصحيح اخالق او برنامه هايى دارد كه با برخى از  ــالم براى تربيت انس دين اس

آنها در سال پيش آشنا شديم.
ــاى اخالقى مى پردازيم كه مى توانند تأثير  ــى برخى ويژگى ه در اين فصل به بررس
ــند. فصل حاضر از سه درس تشكيل شده است كه  ــت ما داشته باش زيادى بر سرنوش

به ترتيب عبارت اند از: شاخه اى از درخت بهشتى، عادت ها و آسيب ها و ارزش كار.

 درس يازدهم (شاخه اى از درخت بهشتى) ضمن بررسى دو 
ويژگى سخاوت و بخل، تأثير هريك از اين ويژگى ها را بر زندگى انسان 
نشان مى دهد و در ادامه به تبيين مرز ميان سخاوت و اسراف مى پردازد.

 درس دوازدهم (عادت ها و آسـيب ها) ابتدا به ما نشان 
مى دهد كه يك عادت چگونه به وجود مى آيد. اين درس در ادامه به 
دو عادت كم طاقتى و افراط در سرگرمى ها پرداخته و در پايان به راه 

غلبه بر عادت هاى ناپسند اشاره مى كند.

ــش كار كردن در زندگى   درس سـيزدهم (ارزش كار) نق
انسان و فضيلت آن را در نگاه اسالم يادآورى مى كند. سپس با طرح 
موضوع كسب و كار حرام به ما نشان مى دهد كه اموال حرام چگونه 

مى تواند باعث نابودى دنيا و آخرت انسان شود.
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همين كه ابراهيم عليه السالم وارد 
ــمش به  ــد با تعجب چش خانه اش ش

مردى افتاد كه در خانه نشسته بود.
ـ اى بنده خدا، با اجازه چه كسى 

وارد خانه شدى؟
ـ با اجازه پروردگار خانه.

يعنى درست شنيده بود؟! دوباره 
ــرد و مرد همان  ــؤالش را تكرار ك س
ــى براى  ــرد. وقت ــرار ك ــواب را تك ج
ــومين بار اين پرسش و پاسخ بين  س
آنها رد  و بدل شد، ابراهيم تازه فهميد 
با چه كسى سخن مى گويد. جبرئيل، 

فرشته وحى و امين خداوند!
ــپاس گفت و منتظر  خداوند را س

ماند تا جبرئيل سخن بگويد.
ــروردگارت مرا به دنبال يكى از  ـ پ
بندگانش فرستاده است تا او را به عنوان 

دوست صميمى خود برگزيند.

شاخه ای از درخت بهشتی

درس یازدهم
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ــ چه افتخار بزرگى! اين فرد هر كه هست خوشا به حالش! دوست صميمى خدا؟! به من بگو 
آن فرد كيست تا من همواره در خدمت او باشم.

ــ آن مرد خود تو هستى!
ــ من؟! انتخاب من به اين مقام براى چيست؟

ــ براى دو ويژگى كه دارى. اّول اينكه تاكنون هرگز از كسى چيزى درخواست نكرده اى1 و دوم 
ــت [بجا و شايسته اى] نكرده است، مگر اينكه خواسته اش  اين كه تاكنون هيچ كس از تو درخواس

را برآورده ساخته اى.2

فواید سخاوت
شما كدام را مى پسنديد؟
 سخاوتمند و بخشنده!

 بخيل و خسيس!
ــراغ داريد كه از افراد خسيس خوشش بيايد؟ آيا خود انسان خسيس از آدم هاى  ــى را س كس

خسيس ديگر خوشش مى آيد؟
ــى به ما نيكى كند، او را دوست خواهيم داشت.  ــت كه اگر كس خداوند ما را طورى آفريده اس
يكى از بهترين و ساده ترين راه هاى نيكى به ديگران نيز، بخشش به آنهاست. براى همين است كه 

مى گويند اگر مى خواهيد كسى شما را دوست داشته باشد، به او هديه اى بدهيد.
آيا بخشش فقط همين يك فايده را دارد؟

پيامبر اعظم صلى اهللا عليه و آله مى فرمايد:

انسان سخاوتمند به خدا نزديك است، به بهشت نزديك است، به مردم نزديك 
است و از آتش جهنم دور است و انسان بخيل از خداوند دور است، از بهشت دور 

است، از مردم دور است و به آتش نزديك است.3

1ـ يعنى به كسى اظهار عجز و نياز نكرده اى.
2ـ كافى، ج 4، ص 40.

3ـ مستدرك الوسائل، ج 7، ص 13.
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منونه های بخشندگی
پيامبر اكرم مى فرمايد:

بخيل ترين مردم كسى است كه از سالم كردن به ديگران بخل ورزد.1

ــت كه ديگران را از آنچه  ــائل مالى نيست. سخاوتمندى اين اس ــخاوت و بخل تنها در مس س
داريم بهره مند كنيم. مثًال وقتى گفتن يك جمله تشكرآميز و يك لبخند، خستگى را از تن پدر و 

مادرمان مى زدايد، آيا تشكر و لبخند ما به آنها سخاوت نيست؟
ياد دادن درس به ديگران، گفتن جمالت تشكرآميز به كسانى كه براى ما زحمت مى كشند و 
خوشرويى با نزديكان، نمونه هايى از سخاوت هستند كه مى توانند ما را به بهشت نزديك تر كنند.

به همين دليل است كه امام رضا عليه السالم مى فرمايد:

سخاوت درختى است در بهشت كه شاخه هايش در دنياست. پس هر كس به 
شاخه اى از شاخه هاى اين درخت درآويزد، او را به بهشت خواهد رسانيد.2

1ـ وسائل الشيعه، ج 7، ص 27؛ جامع الصغير سيوطى، ج 1، ص 173،  
2ـ ُمسَتدَرك الوسائل، ج 7، ص 13.

سی
 کال

یت
صدقه دادن، يكى از ساده ترين نمونه هاى سخاوت است. به نظر شما فعال

اين كار چه سودى براى شخص صدقه دهنده دارد؟ 
براى جامعه چطور؟
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اندازه نگهدار که اندازه نکوست! 
به اين آيه توجه كنيد:

ذيـَن اِذا اَنـَفـقوا            [مؤمنان واقعى] كسانى اند كه هنگام بخشش وَ الـَّ
لَم يُسـِرفوا َو لَم يَقُتـروا        نه اسراف مى كنند و نه بخل مى ورزند،

َو كاَن بَيَن ذلِـَك َقـواًما1       بلكه در ميان اين دو [معتدل و ميانه رو] هستند.

يكى از اصحاب امام صادق عليه السالم 
ــان پرسيدم منظور  مى گويد: روزى از ايش

اين آيه چيست؟
ــتى سنگ ريزه  امام از روى زمين مش
ــت و آن را محكم در دست گرفت،  برداش
طورى كه هيچ چيز از دستش فرو نريخت. 
سپس فرمود: اين همان بخل ورزى است 
كه خداوند فرموده است. سپس مشتش 
ــه همه  ــرد، آن چنان ك ــاز ك ــًال ب را كام
سنگ ريزه ها از الى انگشتانش بر زمين 
ــتش نماند. بعد  ــت و چيزى در دس ريخ
ــراف است. در آخر مشتى  فرمود: اين اس
سنگ ريزه را برداشت و دستانش را كمى 
ــتش ريخت و مقدارى هم در دستش باقى ماند. سپس  ــنگ ريزه ها از دس باز كرد، مقدارى از س

فرمود: اين ميانه روى است.2

2ـ كافى، ج4، ص54. 1ـ سورة فرقان، آية 67.   

سی
 کال

یت
الف: شما در زنـدگـى خـود چـه نمونه هـاى ديـگرى بـراى بـخل فعال

و سخـاوت مى شناسيد؟
ــخ هر پرسش در يكى  ــش هاى زير را با دقت بخوانيد. پاس ب: پرس
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شما نيز داستان، شعر و يا ضرب المثلى دربارة سخاوت نوشته و آن  را در كالس براى 
دوستانتان بازگو كنيد. 

از آيات بعدى بيان شده است. عدد هر آيه را كنار پرسش مربوط به آن بنويسيد. 
آيه ………… سوره …………    چه كارهايى بخشش ما را باطل مى كند؟ 
آيه …………  چه چيزهايى را نبايد به ديگران ببخشيم؟ سوره …………  
آيه ………… سوره …………    چگونه به مقام نيكوكاران مى رسيم؟ 

1ــ به مقام نيكوكارى نخواهيد رسيد مگر اينكه از چيزهايى كه دوست داريد 
به ديگران ببخشيد.1

ــتن و اذيت  ــانى كه ايمان آورديد، صدقه هاى خود را با منت گذاش 2ــ اى كس
كردن [فقيران] باطل نكنيد.2

3ــ چيزهاى بدى را كه خودتان حاضر نيستيد از كسى بگيريد، براى بخشيدن 
به ديگران انتخاب نكنيد.3

1ـ سورة آل عمران، آية 92.
2ـ سورة بقره، آية 264.
3ـ سورة بقره، آية 267.

کن
حن 

 امت
ت را

ــول اكرم صلى اهللا عليه و آله چه چيزى خود 1ــ با توجه به حديث رس
ــان به خداوند و بهشت مى شود؟ نتيجة بخل  ــدن انس باعث نزديك ش

ورزيدن چيست؟
ــند؟  ــخاوتمند باش ــان هاى ثروتمند مى توانند س 2ــ آيا تنها انس

توضيح دهيد.
3ــ اسراف در سخاوت يعنى چه؟ دو نمونة آن را بيان كنيد.

پیشنـهاد
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تصور كنيد فردا براى اولين بار بايد ساعت پنج صبح از خواب بيدار شويد.
براى اينكه در اين ساعت خواب نمانيد چه مى كنيد؟

شايد شما هم مانند برخى افراد از ساعت كوكى براى بيدار شدن استفاده مى كنيد و يا اينكه 
از پدر و مادرتان مى خواهيد شما را بيدار كنند.

اما عده اى از مردم هستند كه براى بيدار شدن در ساعتى مشخص، نيازى به ساعت و يا كمك 
ديگران ندارند و خودشان به راحتى در همين ساعت بيدار مى شوند.

مى دانيد علت چيست؟
ــود و ترك آن  ــى ما كارى را به صورت مداوم انجام مى دهيم، آن كار براى ما عادت مى ش وقت

دشوار مى شود.
به نظر شما عادت كردن به انجام يك كار، خوب است يا بد؟

  

محمد از اولين روزهاى سال تحصيلى تصميم مى گيرد روزى سه ساعت مطالعه كند.
ــت، اما او كه در اجراى  ــكل اس ــه انجام اين كار در يكى دو هفتة اول كمى برايش مش اگرچ
ــوارى را تحمل مى كند و پس از مدتى كم كم به مطالعة روزانه  ــت، اين دش تصميمش جدى اس

عادت مى كند.
برادر محمد در تعطيالت تابستان هر شب تا دير وقت بيدار مى ماند و به همين دليل صبح ها 
ــروع سال تحصيلى هم نتوانسته است ساعت  ــد. او حتى با ش هم خيلى دير از خواب بيدار مى ش

خوابش را تنظيم كند و به ديرخوابيدن عادت كرده است.

عادت ها و آسیب ها

درس دوازدهم
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همان گونه كه ديديم، عادت هاى انسان ها با يكديگر متفاوت است.
ــان به وجود مى آورند و عده اى  عده اى با تكرار كارهاى خوب، عادت هاى خوبى را در خودش

ديگر عادت هاى بد!
حضرت على عليه السالم مى فرمايد:

كسى كه از عادت هاى [بد] پيروى كند، هرگز به مقام هاى بلند نخواهد رسيد.1

بنابراين اگر ما مى خواهيم رشد كنيم و در زندگى سعادتمند باشيم، چاره اى نداريم جز اينكه:
1ــ عادت هاى خوب ورزش كرده و مطالعه را در خودمان تقويت كنيم.

2ــ عادت هاى بد مانند پرخورى و تنبلى را بشناسيم و آنها را ترك كنيم.
ما در اين درس به بررسى دو عادت بد خواهيم پرداخت كه مى توانند مانع رشد ما شوند و ما 

را از مسير خوش بختى واقعى دور كنند.

١ــ رسگرمی های نامناسب
«همين كه به خانه مى آيد، با عجله سالم مى كند و قبل از اينكه حتى لباسش را عوض كند 

تلويزيون را روشن مى كند.
اين كار براى امير تبديل به يك عادت شده است. او از مدرسه كه مى آيد، كيفش را گوشه اى 
مى اندازد و به تماشاى تلويزيون مى نشيند. برنامة كودك و نوجوان، برنامه هاى ورزشى، مسابقه هاى 

تلويزيونى، فيلم هاى سينمايى و سريال ها! … 
امير با اشتياق همة برنامه ها را نگاه مى كند و به تذكرهاى ديگران هم ــ كه از او مى خواهند 

1ـ غررالحكم، ص 238.

سی
 کال

یت
1ــ به نظر شما عادت هاى محمد و برادرش هم ارزش هستند؟فعال

2ــ چه چيزى باعث تفاوت عادت هاى محمد و برادرش شده است؟
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سی
 کال

یت
1ــ آيا به نظر شما تماشاى تلويزيون كار بدى است؟فعال

2ــ اشتباه امير در اين يك سال چه بوده است؟
3ــ شما اگر مى خواستيد امير را راهنمايى كنيد به او چه مى گفتيد؟

ــدون اينكه درس هايش را خوانده  ــب هم ب ـ توجه نمى كند. آخر ش ــن كار زياده روى نكندـ  در اي
باشد، با خستگى برنامة فردا را آماده مى كند و مى خوابد.

اين وضعيت ادامه پيدا مى كند تا اينكه باالخره فصل امتحانات فرا مى رسد و همة دانش آموزان 
براى موفقيت در امتحانات تالش خود را بيشتر مى كنند، اما امير كه يك سال تمام به جاى هر 
ــت، ديگر نمى تواند به راحتى عادت بدش را ترك كند. به  ــا كرده اس كارى فقط تلويزيون تماش

همين خاطر…»

سرگرمى ها دو دسته اند:
گروه اول سرگرمى هايى است كه به خودى خود بد نيست، اما زياده روى در آنها باعث باز ماندن 
از وظايف ديگر و غفلت از كارهاى اصلى مى شود. تماشاى تلويزيون از اين دسته سرگرمى هاست.

گروه دوم سرگرمى هايى است كه تأثير بسيار بدى بر انسان مى گذارد و مى تواند باعث زيان هاى 
بزرگى شود. برخى فيلم هاى نامناسب و بازى هاى خطرناك رايانه اى از اين دسته سرگرمى هاست 

كه پرداختن به آنها گناه است.

٢ــ کم طاقتی
اين ضرب المثل را شنيده ايد كه: « نابرده رنج گنج ميسر نمى شود.» 

مى توانيد آن را توضيح دهيد؟
يكى از عادت هاى بدى كه باعث مى شود انسان نتواند به اهدافش در زندگى برسد، كم طاقتى 
و بى تابى است. ورزشكارى را تصور كنيد كه مى خواهد در بين دوستانش از همه قوى تر باشد. او 

براى رسيدن به اين هدف چه قدر بايد تمرين كند؟
ــكار بخواهد در مسابقات المپيك شركت كند و با قوى ترين ورزشكاران  حاال اگر همين ورزش

جهان مسابقه دهد، براى پيروزى در اين مسابقات چه قدر بايد تمرين كند؟
ــن است كه هر قدر هدف هاى ما در زندگى بزرگ تر و ارزشمندتر باشند، دستيابى  كامًال روش
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به آنها نيز مشكل تر خواهد بود.
ــرت، با كم طاقتى و بى صبرى  ــعادت در دنيا و آخ ــيدن به هدف بزرگى مانند س حال آيا رس

امكان پذير است؟
امام باقر عليه السالم مى فرمايد:

هركس بر سختى ها و ناماليمات زندگى استقامت ورزد، وارد بهشت خواهد شد.1

فرد كم طاقتى را تصور كنيد كه بايد مانند بقيه مسلمانان در ماه رمضان روزه بگيرد. همين كه 
مقدارى از روز مى گذرد و تشنگى و گرسنگى به او فشار مى آورد، تسليم مى شود و دستور خداوند 
ــت كه او نه تنها از پاداش هاى بزرگ خداوند براى روزه داران محروم  را زير پا مى گذارد. واضح اس

مى شود؛ بلكه بايد خود را براى محاكمة روز قيامت نيز آماده كند.
آيا واقعاً انسان كم طاقت مى تواند در برابر وسوسه هاى شيطان مقاومت كند؟

1ـ كافى، ج 2، ص 89.
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سی
 کال

یت
فعال

رفتار انسان هاى صبور و افراد كم طاقت را در هريك از موارد زير با 
هم مقايسه كنيد:

هنگامى كه عصبانى مى شود.
صبور:

كم طاقت:

وقتى مادر در هنگام خانه تكانى، پاك كردن 
همة شيشه ها را به عهدة او مى گذارد.

صبور:

كم طاقت:

يك ساعت وقت صرف آموزش سورة حمد به 
برادر كوچكش كرده، اما برادرش هنوز هم 

نمى تواند سوره را بدون غلط بخواند.

صبور:

كم طاقت:

کن
حن 

 امت
ت را

1ــ چه چيزى باعث مى شود يك كار براى انسان به صورت عادت خود
درآيد؟

2ــ با ذكر چند مثال نقش صبر و استقامت را در رسيدن به بهشت 
توضيح دهيد.

3ــ با توجه به آنچه در اين درس خوانديم:
الف: توضيح دهيد سرگرمى ها چند دسته اند؟

ب: زياده روى در كدام گروه از اين سرگرمى ها ناپسند است؟
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بیشتـر بدانیم

جلوی رضر را از هر کجا بگیرید منفعت است.
شايد براى شما هم اين پرسش به وجود آمده باشد كه اگر متوجه عادت ناپسندى 

در خودمان شديم چه كار بايد كنيم؟
1ــ استعانت از خدا

توجه داشته باشيم كه خداوند بزرگ به همة ما نيروى بسيار قوى و ارزشمندى 
به نام اراده بخشيده است كه با آن مى توانيم هر كار دشوارى را با موفقيت پشت سر 

بگذاريم. پس از خدا يارى بخواهيم و اميدوار باشيم.
2ــ تصميم جدى

مهم ترين گام در راه ترك يك عادت بد، تصميم جدى براى دورى از آن عادت 
است. براى اين تصميم الزم است به مشكالت آن عادت بد بينديشيم.

3ــ تالش مستمر
قدم سوم به كار بستن تمام نيرو و تالش براى تكرار نكردن آن كار است. توجه 
داشته باشيم كه اگر چه ترك يك عادت در ابتدا خيلى مشكل به نظر مى رسد، 
اما پس از مدتى تمرين و مداومت، هر عادتى جاى خودش را به عادت ديگرى 

خواهد سپرد.
4ــ تغيير شرايط

انسان  در  بد  عادت هاى  ايجاد  باعث  كه  است  شرايطى  عوض كردن  بعدى  گام 
مى شود؛ مثًال كسى كه دوستانش همگى به انجام كار بدى عادت كرده اند، تا زمانى 
كه در ميان آن دوستان باشد، نمى تواند عادت ناپسند آنها را ترك كند. و يا كسى كه 
معموالً در تنهايى فكرهاى نادرست به سراغش مى آيد، بهتر است تا زمان ترك اين 

عادت، از تنها ماندن آن هم به صورت طوالنى پرهيز كند.
5 ــ پرهيز از يأس و نا اميدى

اگر با وجود اين كه تصميم گرفتيم كارى را ديگر انجام ندهيم، اما پس از مدتى 
باز هم ناخواسته به عادت قبلى خود عمل كرديم، نا اميد نشويم و تالشمان را براى 
ترك آن عادت  رها نكنيم؛ بلكه آن را يك اتفاق بدانيم و دوباره بر تصميم خود براى 

ايجاد عادتى خوب و جديد ثابت قدم بمانيم.
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ی ا
یی  ق  ای خا

یدی یک آ ا  وی  ق و  ه خُ م  و ی  پاس  و را 
دی م  دا ندی  ی  ودت  ه  و  آ
م ه  ود غ نان  ه  د م ده  و ی  ا

ند ی  و ام  ه و ی    طا
د ی کا ن  ت  ه از  ی  ف و 

ی سازد و دور  ت  ا از  ه  ی  م طا و 
م و با ار  پاس ش   رو  ا  ی  ا

ندم ود  عا  م   و 
م ر  م  ه  ود را از آ و 

ــد جمله با  ــت دارى چن ــر دوس ــم اگ ــو ه (ت
پروردگارت سخن بگو).
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عبادت بزرگ
«… قدم هايش را تندتر كرد. مى خواست هرچه زودتر خود را به خانه برساند. انگار از آسمان 
ــانى از خانه بيرون مى آمدند كه كار خيلى  آتش مى باريد. در اين بعدازظهر داغ مدينه، فقط كس
ــتند. همين طور كه با عجله راه مى رفت، از دور چشمش به كسى افتاد كه زير آفتاب  مهمى داش
ــاورزى اش مشغول كار بود. با خودش گفت: عجب آدم حريص و دنياطلبى!  ــوزان در زمين كش س

ــا چقدر ارزش دارد كه  مگر پول و مال دني
ــت  ــان اين گونه خودش را براى به دس انس
ــت  آوردن آن به زحمت بيندازد؟ خوب اس

او را نصيحت كنم.
ــد، تـعـجـبش  ــه نزديك تر ش كمى ك
بيشتر شد. درست مى بينم؟ او محمدبن على 
ــالم) است؟! خوب دقت  (امام باقر عليه الس
ــن چگونه عرق  ــت! ببي ــرد. بله خود اوس ك

مى ريزد و كار مى كند؟!
ــ سالم عليكم.

ــالم نفس زنان و عرق ريزان  امام عليه الس
جواب سالمش را داد و دوباره مشغول كار شد.

ــزرگان قريش، در اين  ــ آخر بزرگى از ب
ــن حال عرق بريزد و به دنبال  هواى گرم با اي
دنيا باشد؟! اگر همين حاال مرگ شما فرا رسد 
و شما در اين حال بميريد چه خواهيد كرد؟

ارزش کار

درس سیزدهم
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حضرت لحظه اى دست از كار كشيد و سپس فرمود:
ــد، در حال عبادت خدا از دنيا رفته ام. من تالش مى كنم تا با  «اگر در اين حال مرگم فرا رس
ــازم. اين عبادت خداوند است. اگر قرار  كار كردن، خودم و خانواده ام را از كمك ديگران بى نياز س

باشد از چيزى بترسم، بايد از اين بترسم كه در حال گناه و معصيت مرگم فرا رسد.
ــتم او را نصيحت  ــرش را پايين انداخت و كمى فكر كرد. چه جواب حكيمانه اى! مى خواس س

كنم، اما او مرا نصيحت كرد. خدا را شكر كه به اشتباهم پى بردم…».1

مثرات کار و کوشش
كار و تالش براى بى نياز شدن از ديگران، نه تنها ناپسند نيست؛ بلكه در دين اسالم در رديف 

عبادت هاى بزرگ شمرده شده است.
رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در اين باره مى فرمايد:

عبادت ده جزء دارد كه نه جزء آن، كار و كسب حالل است.2

ــخاوتمندى و مشاركت در كـارهاى خير  فايـدة ديـگر كـار كـردن، تـوانايى بـراى انـفاق، س
است. شما هيچ انسان عاقلى را نخواهيد يافت كه دوست داشته باشد از پاداش بزرگ خداوند به 
سخاوت مندان، محروم شود. كسى كه خودش نيازمند كمك ديگران باشد، آيا مى تواند به ديگران 
انفاق كند؟ آيا كسى كه خودش درآمدى ندارد، مى تواند اموالش را سخاوتمندانه در كارهاى خير 

(مانند ساختن مسجد، مدرسه، كتابخانه و…) خرج كند؟ 
ــاختن مشكالت اجتماعى است. به گفتة كارشناسان، كار  يكى ديگر از ثمرات كار برطرف س
ــب مى تواند از بسيارى جرايم و تخلفات اجتماعى مانند مزاحمت هاى خيابانى و  ــتغال مناس و اش

تكدى گرى جلوگيرى كند.

2ـ جامع االخبار، ص 139. 1ـ وسائل الشيعة، ج 17، ص 20.  

سی
 کال

یت
به نظر شما بى كارى باعث چه مشكالت ديگرى در جامعه مى شود؟فعال
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اكنون وقت آن است كه ببينيم آيا ما حق داريم از هر راهى اقدام به جمع آورى اموال و دارايى 
براى خود بكنيم؟ 

کسب حالل
ــى از راه حرام مالى را به دست  ــان پرسيد: كس ــالم از ايش يكى از اصحاب امام صادق عليه الس
ــال به فقيران صدقه مى دهد، به نزديكانش  ــود، از همان م مى آورد و براى اينكه گناهش پاك ش

رسيدگى مى كند و به زيارت خانة خدا مى رود. اين كارهايش نزد خدا چگونه است؟
امام عليه السالم فرمود: 

آنچه گناهان را پاك مى كند، كارهاى نيك است، اما كار حرام نمى تواند حرام 
ديگرى را پاك كند.1

بنابراين، اگر كسى اموالش را از راه حرام به دست آورد، مرتكب گناه بزرگى مى شود كه حتى 
اگر همة آن اموال را در كارهاى خوب نيز مصرف كند، نه تنها گناهانش پاك نمى شود، بلكه گناهى 

به گناهانش افزوده خواهد شد.
آيا مى  توانيد حدس بزنيد وارد شدن اموال حرام به زندگى انسان چه تأثيرات ديگرى بر زندگى 

او خواهد داشت؟

1و 2ـ كافى، ج 5، ص 126.  

سی
 کال

یت
عال

ف

ــول اهللا، از خداوند  ــزد پيامبر اكرم آمد و عرض كرد: يا رس مردى ن
ــود: اگر اين را  ــول خدا فرم ــتجاب كند. رس بخواهيد دعاهاى مرا مس

مى خواهى، كسب و كار حالل در پيش بگير.2
ــاره مى كند:  ــال حرام در زندگى اش ــث به يكى از آثار م ــن حدي اي

مستجاب نشدن دعاها.
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خیانت در کار
همه مى دانيم كه اگر انسان اموالش را از راه حرام مانند دزدى، قمار و خريد و فروش اجناس 

قاچاق به دست آورد، آن اموال حرام است و كسى حق ندارد از آنها استفاده كند.
ــت  ــغل به دس ــغل خوب و حاللى دارد، اموالى كه از آن ش ــان با اينكه ش اما گاهى اوقات انس

مى آورد حرام است.
مثًال كسى كه وسيلة بى كيفيت را در بسته بندى وسيلة خوب و با كيفيت قرار مى دهد و آن را 
با قيمتى بيشتر مى فروشد، به همان مقدار كه پول بيشترى دريافت مى كند مال او حرام مى شود 

و واجب است آن را به خريدار برگرداند.
ــور ادارى بپردازد، اگر در  ــت هر روز در محل كارش به انجام ام ــا كارمندى كه موظف اس و ي
ــت و استفاده از آن پول  ــاعت كارى به وظايفش نپردازد، پولى كه دريافت مى كند، حّق او نيس س

برايش حرام است.
ــت به خاطر بى توجهى و كوتاهى در انجام  ــغلى ممكن اس ــان در هر ش پس مى بينيم كه انس

وظايفش، گرفتار مال حرام شود.
خداوند بزرگ در كتاب هدايت خود به اين افراد وعدة عذاب مى دهد و مى فرمايد:

اكنون به اين دو حديث توجه كنيد و مانند نمونة باال، پيام هر حديث درباره 
مال حرام را بنويسيد:

ــت آيد، زياد  ــالم مى فرمايد: مالى كه از راه حرام به دس 1ـ امام رضا عليه الس
نخواهد شد و اگر هم زياد شود بركتى نخواهد داشت.1 

……………………………………………………………………………………………………… پيام: 
……………………………………………………………………………………………………………………

2ـ اميرالمؤمنين حضرت على عليه السالم مى فرمايد: كسى كه اموالش را از راه 
نادرست به دست آورد، در جاى نادرست هم آن را از دست مى دهد.2 

……………………………………………………………………………………………………… پيام: 
……………………………………………………………………………………………………………………

2ـ غررالحكم. 1ـ كافى، ج 5، ص 125.   
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کن
حن 

 امت
ت را

1ــ به نظر شما كار كردن چه فوايدى براى ما و جامعه ما دارد؟ به خود
سه مورد اشاره كنيد.

2ــ به چند نمونه از كارهايى كه انجام آنها و استفاده از درآمد آنها 
براى يك انسان مسلمان حرام است، اشاره كنيد.

ــه شغل حالل را نام ببريد و توضيح دهيد كه چگونه ممكن  3ــ س
است درآمد صاحبان آنها حرام باشد.

4ــ كسب و كار حرام چه آثار بدى بر زندگى افراد دارد؟

ـفيـَن                                 واى بر كم فروشان، َويـٌل لِلـُمـَطـِفّ
ذيـَن اَِذا اكـتالوا َعـلَى الّناِس يَسـَتـوفوَن       آنان كه وقتى براى خود پيمانه   الـَّ
                                                           مى كنند، حق خود را به طوركامل

                                                              مى گيرند،
َو اِذا كالوُهم اَو َوَزنوُهم يُـخـِسـروَن                 اما هنگامى كه مى خواهند 

                                               براى ديگران پيمانه يا  
                                                        وزن كنند، كم مى گذارند. 

ُهم َمبـعوثوَن                آيا آنها نمى دانند كه َ نـَّ اَال  يَـُظـنُّ اُولـِئـَك ا
                                                          برانگيخته مى شوند؟

لِـَيـوٍم َعـظيـمٍ                                 در روزى بزرگ
يَـوَم يَـقومُ  الّناُس لِـَرِبّ العالَـميـَن.1               روزى كه مردم در پيشگاه  

                                                         پروردگار جهانيان مى ايستند.

ــانى كه حقوق ديگران را از بين مى برند بيشتر آشنا  ــت كس در درس هاى بعد دربارة سرنوش
خواهيم شد.

1ـ سورة مطففين، آيات 1 تا 6.

داستان بازار سياه (داستان شمارة 33 از كتاب داستان راستان، نوشتة استاد شهيد 
مرتضى مطهرى) را بخوان و آن را براى خانواده و دوستانت بازگو كن.

پیشنـهاد
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بیشتـر بدانیم

برکت
حتماً شما هم شنيده ايد كه مى گويند: «از تو حركت از خدا بركت!»

مى دانيد معناى اين ضرب المثل چيست؟
ببينيم:

ديگر طاقتش تمام شده بود. آن قدر فقير شده بود كه حتى نمى توانست براى 
كودكانش غذايى تهيه كند. نمى دانست چه كار كند.

ــ فقط همين يك راه برايمان باقى مانده است، امروز نزد پيامبر برو و از او كمك 
بخواه. او حتماً به تو كمك خواهد كرد.

اين پيشنهاد همسرش بود.
ديگرى  چيز  ولى  كند،  كمك  درخواست  كسى  از  نمى خواست  دلش  اينكه  با 
به نظرش نمى رسيد. به مسجد آمد. رسول خدا در ميان عده اى از اصحاب نشسته 

بود و مشغول گفت وگو بودند.
گوشه اى نشست و به سخنان آنها گوش داد. منتظر فرصتى بود تا اطراف پيامبر 
خلوت تر شود و بتواند مشكلش را با ايشان درميان گذارد. در اين ميان ناگهان پيامبر 

خدا سخنش را قطع كرد و بدون اينكه به او نگاه كند فرمود:
ــ «هر كس از ما كمكى بخواهد ما به او كمك مى كنيم، ولى اگر كسى دست 

نياز پيش ديگران دراز نكند، خداوند او را بى نياز خواهد ساخت.»
ــ يعنى منظور پيامبر چه بود؟ آيا با من بود؟

آن روز چيزى نگفت و به خانه برگشت. اما تا فردا هيچ اتفاقى نيفتاد و فقر و 
گرسنگى مانند روزهاى پيش به او و خانواده اش فشار آورد. فردا دوباره با همان نيت 
قبلى به مسجد آمد. باز هم رسول خدا بدون اينكه اشاره  اى به او كند فرمود: «هر 
كس از ما كمكى بخواهد ما به او كمك مى كنيم، ولى اگر كسى دست نياز پيش 

ديگران دراز نكند خداوند او را بى نياز خواهد كرد.»
ديگر مطمئن بود كه منظور پيامبر خود اوست. باز هم بى آنكه چيزى بگويد به 

خانه بازگشت.
وقتى فرداى آن روز براى سومين بار نزد پيامبر خدا رفت و باز هم همين كلمات 

را از ايشان شنيد، با خودش گفت: 

112



ــ حتماً در اين جمالت رسول خدا حكمتى است كه هر بار همين سخن را تكرار 
مى كند. ديگر از هيچ كس كمك نخواهم خواست. به خدا تكيه مى كنم و از نيرويى 
كه خداوند در خودم قرار داده است استفاده مى كنم و از او مى خواهم در اين راه به 

من كمك كند تا از اين پس هرگز دست نياز به سوى كسى دراز نكنم.
تصميمش را گرفت و به خانه آمد. با خودش فكر كرد: از من چه كارهايى 

ساخته است؟
ــ: حداقل مى توانم به صحرا بروم و مقدارى هيزم بياورم و بفروشم.

از همسايه اش تيشه اى امانت گرفت. به صحرا رفت و مقدارى هيزم كند و به 
شهر آورد و فروخت و براى اولين بار پس از مدتى طوالنى حاصل دسترنج خود را 

به خانه برد.
همين كار را مدتى ادامه داد تا اينكه توانست به مرور براى خودش تيشه و وسايل 
كار و يك حيوان باربرى بخرد. همين طور كار كرد و كار كرد تا اينكه باالخره براى 

خودش صاحب سرمايه و خدمتكارانى شد.
روزى رسول خدا به او رسيد و تبسم كنان فرمود: نگفتم، هر كس از ما كمكى 
بخواهد، ما به او كمك مى كنيم، ولى اگر كسى دست نياز پيش ديگران دراز نكند 

خداوند او را بى نياز مى كند؟1

1ـ كافى، ج 2، ص 139.
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ش م روزی  ای 
ی و دن آ ن تالش  ه   ای 

م ی ام را   تان خا  د
دی شا ن  ش   ذت  و 

پاس. و را  م،  ت  ان   روزی ام را با دی
ی ن حالل آرا ه ام را   ه  پاس 

ی یاز سا ی  ان  ش دی ا از  و 
م ود را  ھا  ی  وان گام  ن   ی یاری ام  ا

یا دا
ی وب آرا ی ام را  کار  د ه ز ون  ا

ش ار ز  م را  ش  ت و زبا د
ــد جمله با  ــت دارى چن (تو هم اگر دوس

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

ی ا
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فصل ششم        جامعه اسالمی
جامعه اى كه  ما در آن زندگى مى كنيم از افراد مختلفى تشكيل شده است كه هر يك 
اخالق و ديدگاه هاى مخصوص به خود را دارند. از طرفى همة ما در يك جامعه زندگى 

مى كنيم و رفتارهاى هر يك از ما مى تواند بر تمام جامعه اثرگذار باشد.
دين اسالم براى تنظيم روابط افراد جامعه، برنامة مشخصى دارد كه با بخشى از آن در 
سال گذشته آشنا شديم. ما در اين فصل به برنامه هاى ديگرى از تعاليم اجتماعى اسالم 
مى پردازيم كه اجراى آنها مى تواند زندگى زيباتر و سالم ترى را براى جامعة ما به دنبال 

داشته باشد.
فصل حاضر از سه درس تشكيل شده است كه عبارت اند از: حّق الناس، نشان عزت 

و مسئوليت همگانى.
 درس چهاردهم (حّق الناس) به بررسى مسئوليت انسان دربارة 
خود، خدا و ديگران مى پردازد و ضمن يادآورى اهميت حقّ الناس در دين 
اسالم به بيان حقوق عمومى و وظيفة هر فرد در برابر اين حقوق مى پردازد.

 درس پانزدهم (نشان عزت) اهميت و نقش حجاب و پوشش 
اسالمى را در تأمين امنيت فردى و عمومى بيان مى كند. همچنين اين 
درس احكام ضرورى حجاب اسالمى كه مسلمانان بايد آنها را رعايت 

كنند را گوشزد مى نمايد.
 درس شانزدهم (مسئوليت همگانى) به يكى از مهم ترين 
اشاره  منكر  از  نهى  و  معروف  به  امر  يعنى  جامعه  افراد  تمام  وظايف 
مى كند و ضمن بيان اهميت اين عمل در اسالم، شيوه هاى مختلف اين 

كار را به ما آموزش مى دهد.
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ایستگاه آخر
فرشته مأمور رسيدگى به اعمال، با دقت آخرين صفحه هاى اين فصل پرونده او را هم مى بيند 
و بعد ُمهرى روى پرونده مى زند. چيزى نمانده كه قلبش از اضطراب كنده شود. همين كه فرشته 

مهر را برمى دارد، از خوشحالى فرياد مى كشد: 

…… قبول! 
نفس راحتى مى كشد. باورش نمى شود كه توانسته است از اين ايستگاه1 هم با سالمتى عبور 
ــرش نگاه مى كند. جمعيت انبوهى را مى بيند كه در ايستگاه هاى  ــت س كند. برمى گردد و به پش
مختلف متوقف مانده اند. عده اى كه نمازهايشان كامل نبوده در ايستگاه نماز، آنها كه روزه هايشان 
ــتگاه روزه، كسانى كه زكات اموالشان را نداده اند در ايستگاه زكات، عده اى در  كامل نبوده در ايس

ايستگاه حج، عده اى در ايستگاه امربه معروف و … 
ــت نبود، مدتى  يادش مى آيد كه خودش هم به خاطر اين كه بعضى نمازهايش در دنيا درس
طوالنى در ايستگاه نماز معطل مانده بود و اگر رحمت خداوند شامل حالش نشده بود، معلوم نبود 

چه سرنوشتى درانتظارش بود. 
كم كم از دور دروازه هاى بهشت نمايان مى شود. حاال فقط يك ايستگاه ديگر مانده و اگر از اين 

يكى هم با مهر قبول بگذرد، لحظاتى بعد در بهشت خواهد بود. ايستگاه حقّ الناس! 

  

ــتور مى دهد او را باالى  ــئول كنترل پرونده، نگاهى به فصل آخر پرونده اش مى كند و دس مس
ــپس يكى از مأموران با  مكان بلندى ببرند. از آن باال همه را مى بيند. مردم هم او را مى بينند. س

1ـ براساس سخنان امامان و پيامبر اكرم عليهم السالم (به عنوان مثال: كافى، ج 2، ص 331) در روز قيامت توقف گاه هايى 
وجود دارد كه اعمال مردم در آنها بررسى مى شود.

حق ّالناس 
درس چهاردهم
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ــى بلند او را معرفى مى كند و مى گويد: هركس بر گردن اين فرد حقى دارد، بيايد و حّقش  صداي
را بگيرد. 

ــان در بين عدة زيادى از مردم  ــت مى ديد، ناگه ــه تا چند لحظه پيش خودش را در بهش او ك
گرفتار مى شود. مأموران همه را به صف مى كنند تا يكى يكى بيايند و حرفشان را بزنند. 

ــه مرا  ــت هميش ــايه بوديم. يادت هس نفر اول جلو مى آيد: مرا به ياد مى آورى؟ ما با هم همس
ــخره مى كردى؟ من از تو ناراضى ام و  به خاطر اين كه هنگام صحبت كردن زبانم مى گرفت، مس

نمى گذارم به بهشت بروى. 
دومين نفر: ما با هم در يك كالس درس مى خوانديم. تو از من قوى تر بودى و چون مى دانستى 
من زورم به تو نمى رسد، به بهانه هاى مختلف به من زور مى گفتى. يادت هست يك بار با من دعوا 

كردى و سيلى محكمى به صورتم زدى؟ من از تو ناراضى ام. 
ــازة من آمدى و پولت كم  ــت آن روز براى خريد به مغ ــومين نفر يك مغازه دار: يادت هس س
بود؟ هرچه  خواستى برداشتى و گفتى مى روم و خيلى زود بقية پول را مى آورم. اما رفتى و ديگر 

برنگشتى. حاال بقية پولم را از تو مى خواهم! 
ــى كار مى كردى؟ روزى من براى  ــت آن وقت كه در مغازة ميوه فروش نفر بعد: يادت هس
ــالم  ــد پيش تو آمدم. تو يك جعبه ميوه به من فروختى كه ميوه هاى روى آن همه س خري
بود، ولى ميوه هاى زير آن خراب. تو با اينكه مى دانستى آن ميوه ها خراب اند، چيزى به من 
ــالم بده! و همين طور  نگفتى و مرا فريب دادى. حاال يا پول مرا پس بده و يا به من ميوه س

نفر بعدى و … 
حسابى گيج شده است. ميوة خراب فروختم؟! مسخره كردم ؟ كتك زدم؟ … 

ــما يك چيزى  با التماس به مأموران مى گويد: آخر من در اين وضعيت پول از كجا بياورم؟ ش
بگوييد. اما مأموران مى گويند: چاره اى نيست. بايد رضايت آنها را به دست آورى. 

مدتى مى گذرد. او كه به جز كارهاى خوب داخل پرونده اش چيز ديگرى همراه ندارد، مجبور 
ــود مقدارى از كارهاى خوبش را به نفر اول بدهد تا او را از خودش راضى كند نفر دوم هم  مى ش
مقدارى ديگر از ثواب هايش را مى گيرد. نفر سوم و … . پس از مدتى همة كارهاى خوبش تمام 
مى شود، ولى طلبكاران هنوز تمام نشده اند. ديگر نمى داند چه كار كند. طلبكار بعدى كه مى بيند 
ــده مى گويد: چند تا از گناهان مرا بگير تا از حّق خودم بگذرم. نفر بعد  ــز ديگرى براى او نمان چي

گناهان ديگر و … . 
ــرش مى چرخد. اصًال حالش خوب نيست. هر  قدر تالش مى كند، ديگر  انگار همه چيز دور س
نمى تواند دروازه هاى بهشت را ببيند. شعله هاى آتش را مى بيند كه به طرفش مى آيد. سرش گيج 
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مى رود و زير پايش خالى مى شود. فرياد بلندى مى كشد و ناگهان … 

حقوق سه گانه 
به كارهايى كه در طول يك شبانه روز انجام مى دهيم فكركنيم: 

1ـ غذا مى خوريم، 
2ـ براى نماز به مسجد مى رويم، 

3ـ   براى سوار شدن به اتوبوس در صف مى ايستيم، 
اگر كمى دقت كنيم مى بينيم بعضى از كارهايى كه ما هر روز و شب انجام مى دهيم براى اين 
ــته باشيم. به اين كارها  ــالم بمانيم و بتوانيم از هر نظر رشد خوبى داش ــت كه خودمان س اس
ــود. غذا خوردن، استراحت كردن، مسواك زدن و مطالعه كردن از اين  حقّ النفس گفته مى ش
ــتند. توجه به حقّ النفس يكى از مهم ترين وظايفى است كه خداوند به عهدة هريك از  كارها هس

ما قرار داده است. 
ــتور خداوند را اطاعت كنيم. به اين  ــى كارهاى ديگر را براى اين انجام مى دهيم كه دس بعض
كارها حق اهللا گفته مى شود. نماز خواندن، امر به معروف و دورى از گناهان از اين گروه هستند. 

بخش ديگرى از كارها، وظيفه هاى ما نسبت به ديگران است. ما موظفيم به نيازمندان كمك 
ــى ظلم نكنيم. به اين وظايف  كنيم، ديگران را آزار ندهيم، حق ديگران را رعايت كنيم و به كس

حقّ الناس گفته مى شود. 
سی

 کال
یت

فعال

ــه نمونه ها توجه كنيد و جدول زير را با چند مثال ديگر كامل  1ـ ب
كنيد. 

بى توجهى به حقّ اهللا 

1ـ كسى كه بدون دليل در ماه رمضان روزه نمى گيرد. 

2ـ

3ـ
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خداوند بزرگ در قرآن كريم به بعضى از نمونه هاى حقّ الناس اشاره كرده و مى فرمايد: 

ذيـَن آَمـُنوا                   اى كسانى كه ايمان آورده ايد، َها الـَّ يا اَيـُّ
ـِنّ       از گمان فراوان درباره ديگران بپرهيزيد،  اجـَتـِنـبـوا َكـثيـًرا ِمـَن الظَّ

ـِنّ إِثـمٌ                              زيرا بعضى از گمان ها گناه است.  انَّ بَـعَض الظَّ
ـسوا                               و [در كار يكديگر] تجسس نكنيد َو ال تَـَجـسَّ

َوال يَغـَتب بَعـُضـُكـم بَـعًضـا                  و بعضى از شما غيبت 
                                                       بعضى ديگر را نكند. 

اَيُـِحـبُّ اََحـُدُكم اَن يَـأُكـَل لَـحـَم اَخـيِه َميـًتا     آيا كسى از شما دوست دارد   
                                                      گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ 
َفـَكـرِهُتـموُه                                اين كار براى شما ناپسند است،

ـُقـوا  اهللاَ… 1                                 پس در برابر خداوند پرهيزكار باشيد. َو اتـَّ

 

1ـ سورة ُحُجرات، آية 12.

بى توجهى به حقّ الناس

1ـ كسى كه به ديگران تهمت مى زند. 

2ـ

3ـ

بى توجهى به حقّ النفس

1ـ كسى كه عمر و وقتش را بيهوده تلف مى كند. 

2ـ

3ـ

2ـ به نظر شما اجراى كدام يك از اين سه نوع وظيفه، اهميت بيشترى دارد؟ 
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ــت؛ بلكه حفظ  ــان مى دهد كه حقّ الناس فقط در حقوق مالى مردم نيس اين آيه به خوبى نش
آبرو، اسرار و شخصيت آنان نيز جزء حقّ الناس است.

دامنة حقوق ديگران آن قدر گسترده است كه گاهى اوقات انسان ها با انجام بعضى كارها بدون 
ــان توجه داشته باشند، حقوق عدة زيادى از مردم را از بين مى برند و در روز قيامت  اينكه خودش

ناگهان با جمعيت بسيار زيادى از طلبكاران روبه رو مى شوند. 
مثًال كسى را تصور كنيد كه آتشى را در جنگل روشن مى كند و سپس هنگام رفتن،  آن را خاموش 
نمى كند و همين بى توجهى او  باعث آتش گرفتن بخش وسيعى از جنگل مى شود. به نظر شما آيا اين 

فرد در برابر تمام كسانى كه به خاطر بى توجهى او از هواى پاك محروم شده اند، مسئول نيست؟
ــمى در رودخانه ها آب هاى عمومى را آلوده مى كند، در برابر  ــى كه با ريختن مواد س آيا كس

مردم مسئول نيست؟
پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله به اين گونه افراد فرمود: 

ــى كه توقف گاه ها و استراحتگاه هاى عمومى را  ــت كس از رحمت خدا دور اس
آلوده كند و [همچنين] كسى كه راه عبور مردم را سد كند.1

ــوند؛  همين طور كه مى بينيد چيزهايى وجود دارد كه همة مردم حق دارند از آنها بهره مند ش
ــتند كه  ــبز و كوه ها نمونه هايى از اين اموال عمومى هس جنگل ها، رودخانه ها، درياها، فضاهاى س

خداوند مهربان آنها را براى استفادة همة مخلوقات آفريده است. 
دين اسالم نه تنها به همة مسلمانان سفارش مى كند در حفظ محيط زيست كوشا باشند؛ بلكه 

كمك به رشد و حفاظت از اين نعمت هاى الهى را در رديف عبادات مى شمارد.

1ـ كافى، ج 3، ص 16.

سی
 کال

یت
1ـ اگر كسى با شكستن يك درخت حق همه مردم را از بين ببرد، فعال

چگونه مى تواند اين حّق بزرگ را جبران كند؟
2ـ درباره بى توجهى به حقوق عمومى چند مثال بزنيد.
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کن
حن 

 امت
ت را

ــت الهى راه يابد، بايد حقوق چه خود ــى كه دوست دارد به بهش 1ـ كس
كسانى را رعايت كند؟

ــبت به حقوق يك  ديگر بى توجهى كنند، چه  2ـ اگر همة مردم نس
اتفاقى در جامعه خواهد افتاد؟

3ـ  سه نمونه از حقوقى را كه هم كالسى ها بر شما دارند، بيان كنيد.
4ـ سه نمونه از حقوقى را كه افراد خانواده (پدر، مادر، برادر، خواهر

و …) بر شما دارند، بيان كنيد.

بیشتـر بدانیم
بدترین دزدی

عقيل كه آن شب مهمان برادرش على عليه السالم بود، با برادرش روى بام داراالماره 
نشسته بودند و با هم سخن مى گفتند. عقيل منتظر فرصت مناسبى بود تا مسئلة اصلى 

را بيان كند.
كم كم موقع صرف شام فرا رسيد. عقيل كه خود را مهمان دربار خالفت مى ديد، 
انتظار سفرة رنگينى داشت،  ولى سفره كه پهن شد، جز غذايى بسيار ساده چيزى در 

آن نبود. غذايى مانند آنچه فقيرترين مردم كوفه مى خوردند!
عقيل با كمال تعجب پرسيد: غذا همين است؟

ــت؟ من كه خدا را به خاطر اين  ــالم فرمود: مگر اين نعمت خدا نيس على عليه الس
نعمت ها بسيار شكر مى كنم.

ــش را زودتر بگويم و  ــپس گفت: پس من حاجت خوي ــل كمى فكر كرد و س عقي
مرخص شوم. من بدهكارم و زير بار قرض هايم مانده ام. اگر مى خواهى به برادرت كمك 

كنى، دستور بده قرض مرا از بيت المال بپردازند.
ـ چقدر مقروضى؟
ـ صد هزار درهم!

ـ صدهزار درهم؟ چقدر زياد! متأسفم برادر جان! اين قدر ندارم كه قرض هاى تو را 
بدهم. اما كمى صبر كن تا موقع پرداخت حقوق برسد. از سهم شخصى خودم برمى دارم 
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ــه تو مى دهم و حق برادرى را به جا خواهم آورد. اگر نيازها و مخارج خانوادة خودم  و ب
نبود، تمام سهم خودم را به تو مى دادم و چيزى براى خودم نمى گذاشتم.

صبر كنم تا وقت پرداخت حقوق برسد؟ بيت المال و خزانه كشور در دست توست؛ 
آن وقت به من مى گويى صبر كن تا موقع پرداخت سهميه ها برسد و از سهم خودم به 
تو بدهم؟! تو هر اندازه بخواهى مى توانى از خزانه و بيت المال بردارى. چرا مرا به رسيدن 
ــته؛ مگر تمام حقوق تو از بيت المال  موقع پرداخت حقوق حواله مى كنى؟ از اين گذش
چقدر است؟ اگر تمام حقوق خودت را هم به من بدهى! چه دردى از من دوا مى كند؟

ـ من از پيشنهاد تو تعجب مى كنم. خزانه دولت پول دارد يا ندارد چه ربطى به من 
ــاير افراد مسلمين. اين درست  ــتيم مثل س و تو دارد؟ من و تو هم هر كدام فردى هس
است كه تو برادر منى و من بايد تا آنجا كه مى توانم به تو كمك كنم، اما از مال خودم 

نه از بيت المال مسلمين!
ــت و عقيل با زبان هاى مختلف درخواست خويش را تكرار  اين گفت وگو ادامه داش

مى كرد؛ 
ـ اجازه بده از بيت المال پول كافى به من بدهند تا من دنبال كار خود بروم.

ــام، صندوق هاى پول تجار و  ــت و از باالى ب ــن داراالماره، بازار كوفه قرار داش پايي
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ــد. در اين بين كه عقيل اصرار و سماجت مى كرد على عليه السالم  بازارى ها ديده مى ش
فرمود:

ــنهادى به تو مى كنم. اگر  ــخن مرا نمى پذيرى، پيش ــر باز هم اصرار دارى و س ـ اگ
بپذيرى مى توانى تمام ِدين خويش را بپردازى و بيش از آن هم داشته باشى.

ـ چه كار كنم؟
ــد و كسى در بازار نماند، از  ــت؛ همين كه خلوت ش ـ در اين پايين صندوق هايى اس

اينجا برو پايين و اين صندوق ها را بشكن و هر چه دلت مى خواهد بردار.
ـ صندوق ها مال كيست؟

ـ مال اين مغازه داران است. اموال نقدينة خود را در آنجا مى ريزند.
ـ عجب! به من پيشنهاد مى كنى صندوق هاى مردم را بشكنم و مال مردم را كه به 
هزار زحمت به دست مى آورند و در اينجا مى گذارند و با توكل بر خدا مى روند، بردارم؟

ـ پس تو چطور به من پيشنهاد مى كنى تا صندوق بيت المال مسلمين را براى تو باز 
ــت؟ اين هم متعلق به مردمى است كه اكنون راحت  كنم؟ مگر اين مال متعلق به كيس
ــنهاد مرا قبول ندارى، پيشنهاد ديگرى  در خانه هاى خويش خفته اند. حاال اگر آن پيش

مى كنم، اگر ميل دارى اين پيشنهاد را بپذير.
ـ ديگر چه پيشنهادى؟

ــير خود را برمى دارم. در اين  ــير خويش را بردار. من نيز شمش ـ اگر حاضرى شمش
نزديكى، شهر قديمى حيره است. در آنجا بازرگانان و ثروتمندان بزرگى زندگى مى كنند. 

شبانه به يكى از آنها شبيخون مى زنيم و ثروت كالنى به دست مى آوريم.
ــن حرف ها را مى زنى. من مى گويم  ــرادر جان من براى دزدى نيامده ام كه تو اي ـ ب
ــت، اجازه بده پولى به من بدهند تا من  ــور كه در اختيار تو اس از بيت المال و خزانه كش

قرض هايم را ادا كنم.
ــت، ولى ربودن مال عموم مردم  ــير دزدى اس ـ چطور ربودن مال يك نفر با شمش
دزدى نيست؟ تو خيال كرده اى دزدى فقط اين است كه كسى به ديگرى حمله كند و 
ــت ترين اقسام دزدى همين است  با زور مال او را از چنگالش بيرون آورد؟ بدترين و زش

كه تو اآلن به من پيشنهاد مى كنى!1 

1ـ بحاراألنوار، ج 41، صص 114 ــ 115. 
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1ـ بحاراالنوار، ج 87، ص 176 و مفاتيح الجنان دعاى روز دوشنبه.
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دو روز بيشتر تا پايان مهلت مسابقه عكاسى باقى نمانده بود و من هنوز نتوانسته بودم موضوع 
مناسبى براى عكاسى پيدا كنم. 

ــفيد، صورتى و قرمز  ــه نگاهم به باغچه  كنار پياده رو افتاد. گل هاى رز س آن روز در راه مدرس
در ميان سبزه هاى زيبا و شاداب خودنمايى مى كردند.

جلوتر رفتم و از نزديك به آنها نگاه كردم. گل ها بهترين موضوع براى عكاسى بودند، اما حيف 
كه دوربين همراهم نبود. با خودم گفتم: فردا حتماً دوربين را با خودم مى آورم و چند عكس زيبا 

از گل ها مى گيرم... .
فرداى آن روز زودتر از هميشه از خانه بيرون آمدم و با اشتياق به طرف باغچه گل ها به راه افتادم.

چند قدم تا باغچه بيشتر باقى نمانده بود كه ناگهان از تعجب سرجايم ميخ كوب شدم! روى 
ــده بودند! از آن  ــاقه جدا ش ــبز رنگى كه از س زمين پر بود از گلبرگ هاى پژمرده و برگ هاى س
ــود. اندوهى تمام وجودم را فرا  ــاقه خالى چيزى باقى نمانده ب بوته هاى زيباى گل به جز چند س

گرفت. نمى توانستم باور كنم كه ... 
آن روز تا ظهر در فكر سرنوشت دردناك گل ها بودم. تازه براى عكاسى هم بايد دنبال موضوع 
ــودم مى برم، ديگر نبايد هيچ  ــتم. با خودم گفتم فردا هرجا بروم دوربين را با خ ــدى مى گش جدي

فرصتى را از دست بدهم. 
فرداى آن روز در راه مدرسه ...

انگار دارم خواب مى بينم! يك بوته بزرگ پر از گل هاى محمدى زيبا! آن هم در نزديكى همان 
گل هاى پرپر شده ديروز؟! با خودم فكر كردم چطور ممكن است دست هاى بى رحمى تمام گل هاى 

آن بوته را پرپر كرده باشند، ولى هيچ آسيبى به اين گل هاى شاداب و با طراوت نرسانده باشند؟ 
خوب كه دقت كردم ديدم پاسخ من تنها يك كلمه بود: پرچين!1

  

نشان عزت
درس پانزدهم

1ـ برگرفته از كتاب گام به گام تا انتخاب حجاب.
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به نظر شما آيا باغبانى كه اطراف يك بوته گل را حصار مى كشد، آن را زندانى كرده است؟ 
اين اقدام باغبان براى چه كسى سودمند تر است؟

همه ما تالش مى كنيم از اشياء ارزشمند و گرانبهاى خود در برابر خطرات و آسيب ها محافظت 
كنيم. قراردادن اشياء گرانقيمت در گاوصندوق نمونه اى از اين مراقبت هاست. 

آرامش و امنیت
يكى از دستورات حكيمانه خداوند كه سالمتى روح ما انسان ها را در پى دارد، حكم حجاب 
است،  تر  آگاه  ما  ضعف  و  قوت  نقاط  به  ديگرى  شخص  هر  از  كه  توانا  و  دانا  آفريدگار  است. 

مى فرمايد: 

يا أَيَُّها النَِّبيُّ                                     اى پيامبر! 
ُقْل ِألَْزواِجَك َو بَناتَِك َو نِساءِ الُْمْؤِمنيَن     به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو

يُْدنيَن َعلَْيِهنَّ ِمْن َجَالبِيِبِهنَّ ...1              چادرهاى خود را بر خود فروپوشند.

ــان مى دهد كه مهمترين فايده حجاب، در امان ماندن از آزار  اين آيه نورانى به خوبى نش
ــده نشان مى دهد كه  ــت. نگاهى به آمارهاى منتشر ش ــران اس ــودجو و هوس و اذيت افراد س
ــترين آزار و اذيت ها درباره دختران و زنانى است كه پوشش مناسبى ندارند و خود را در  بيش
معرض ديد مردان نامحرم قرار مى دهند. اين افراد ــ بدون آنكه خودشان توجه داشته باشندــ با 
تحريك جوانان سست اراده، خود را در دامى مى اندازند كه نتيجه شوم آن قابل پيش بينى نيست. 

سی
 کال

یت
    با دوستانتان در كالس گفت وگو كنيد و نمونه هاى ديگرى از فعال

اين مراقبت هاى عاقالنه را بيان كنيد. 

1ـ سوره احزاب، آيه 59. 128



حفظ خانواده 
يكى ديگر از ثمرات مهم حجاب، حفظ صميميت و محبت در ميان اعضاى خانواده است. در 
يك جامعه سالم، مردان و زنان بدون آنكه گرفتار خودآرايى و اختالط با يكديگر باشند، در محيط 
ــئوليت هاى اجتماعى خود مى پردازند و در محيط خانواده، نيازهاى  كار و تحصيل به انجام مس
عاطفى خود را تأمين مى نمايد و عالقه و محبت خود را در ميان خانواده خود و به صورت صحيح 

بیشتـر بدانیم

آمارهاى تكان دهنده جرايم اخالقى در كشورهاى غربى و مزاحمت هاى اجتماعى 
ــورها را به حجاب بيشتر جلب  ــان و صاحب نظران اين كش براى زنان، توجه كارشناس
ــى از بى حجابى در كشورهايشان ده ها برابر  ــت. آنان مى بينند مشكالت ناش كرده اس
ــلمان را عامل اصلى آرامش و امنيت آنها  ــورهاى اسالمى است و پوشش زنان مس كش

مى دانند. 
ــه اى با عنوان  ــه نيويورك تايمز در مقال ــر؛ خبرنگار امريكايى روزنام جوديت ميل
ــد: «امروزه بيش از هر زمان ديگرى شاهد گرايش  ــالم» مى نويس «امنيت زنان در اس
ــتيم. اما علت چيست؟ علت هديه اى است كه اسالم آن  ــلمان به حجاب هس زنان مس
را به روح و روان مردان و زنان جامعه هاى اسالمى تقديم كرده  است. پوشش(حجاب) 
براى زن اين امكان را فراهم ساخته است كه در شهرهاى شلوغ بتواند به راحتى فعاليت 
ــت مردان جوان و ... درامان بماند. حجاب يك پيام غيرقابل ترديد به  ــد و از مزاحم كن
اطرافيان مى فرستد. حجاب مى گويد: اين زن نجيب است، با او كارى نداشته باشيد!»

هم چنين روزنامه وال استريت ژورنال در سال 1389 گزارش مى دهد:  
« در پى افزايش آزار و اذيت و حمالت به زنان در شهر نيويورك، پليس اين شهر 
واحد گشتى تأسيس كرده است كه زنانى را كه پوشش نامناسب دارند متوقف مى كند 
و به آنان تذكر مى دهد تا نوع پوشش خود را تغيير دهند. طبق اظهار رهگذران، پليس 
ــان  ــود عده اى به خودش ــش بد آنها باعث مى ش به اين افراد يادآورى مى كند كه پوش
اجازه دهند تا آنان را مورد آزار و تجاوز قرار دهند. رييس پليس شهر نيويورك در اين 
باره مى گويد: ما تنها به زنان يادآورى مى كنيم كه در بخش عمده اى از تجاوزها، افراد 

متجاوز به زنانى حمله كرده اند كه لباس نامناسب به تن داشته اند.»
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ابراز مى كنند. اما در جامعه ناسالم، برخى زنان با پوشش نامناسب و  خودآرايى هاى تحريك كننده، 
ديگران را به تماشاى خود دعوت مى كنند. اكنون خودتان قضاوت كنيد؛ چنين خانمى آيا مى تواند 

تمام محبتش را تقديم خانواده خود كند؟ احساس خانواده اش نسبت به او چه خواهد بود؟ 

مسئولیت مشرتک 
ــالم است و هيچ مانعى براى رشد و  ــتورات مهم اس ــتيم كه حفظ حجاب از دس تا اينجا دانس
پيشرفت نيست؛ لذا امروزه در ميان نخبه هاى علمى كشور، دختران عفيف و محجبه بسيارى ديده 
مى شود كه گواه بر اين مدعاست. اما آيا اين تنها مسئوليت زنان است و مردان براى حفظ سالمت 

پاكدامنى جامعه مسئوليتى ندارند؟
خداوند در قرآن كريم مى فرمايد: 

[اى پيامبر] به مؤمنان بگو چشم هاى خود را [از نگاه به نامحرمان] فروگيرند، 
و دامان خود را [از گناه] حفظ نمايند، كه اين براى آنان پاكيزه تر است، زيرا خدا 
ــت. و به زنان مؤمن [نيز] بگو چشم هاى خود را [از نگاه  به آنچه مى كنند آگاه اس
به نامحرمان] فرو گيرند و دامان خود را [از گناه] حفظ نمايند و زينت خود را جز 

آن مقدار كه [مانند گردى صورت] نمايان است، آشكار نكنند.1

به نظر شما چرا خداوند دانا در اين آيات هريك از مردان و زنان را به صورت جداگانه مخاطب 
خود قرار داده و اين راهنمايى را براى هر دو گروه تكرار كرده است؟ 

ــش به تنهايى براى سالمت جامعه كافى  ــان مى دهد كه حفظ پوش ــنى نش اين آيات به روش

1ـ سوره نور، آيات 31-30.  

سی
 کال

یت
    به نظر شما علت اصلى بدحجابى و آرايش هاى تند و تحريك كننده فعال

برخى دختران و زنان در جامعه ما چيست؟ 
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نيست و تمام افراد - چه مرد و چه زن – بايد با رفتار و گفتار خود، حيا و عفت را رعايت كنند.
ــيدن لباس هاى  ــالم، هر كارى كه مردان يا زنان را به گناه اندازد، حرام مى داند. پوش دين اس
تنگ و بدن نما، سخن گفتن با لحنى كه ديگران را تحريك كند، پوشيدن لباس هايى كه انسان را 
در جامعه انگشت نما مى كند و انجام هر رفتارى كه توجه نامحرمان را به سوى انسان جلب كند 

حرام است و در تمام اين موارد فرقى بين مردان و زنان نيست. 

چند نکته احکام 
1– پوشاندن تمام بدن به جز صورت و دست ها ( از مچ تا انگشتان) براى زنان واجب است. 

2– نگاه به مو و بدن زنان نامحرم حرام است و نگاه به صورت آنان نيز اگر موجب گناه شود، 
جايز نيست. 

3– نگاه به بدن مردان نامحرم براى زن حرام است. 
ــوهر، عمو،  ــر، برادر، پدر بزرگ، پدر ش ــوهر، پس 4– افراد محرم براى زنان عبارتند از: پدر، ش
دايى، پسر برادر، پسر خواهر، پسر پسر، پسر دختر. به غير از اينها تمامى مردان براى زنان نامحرم 

هستند؛ يعنى زنان نبايد در حضور مردان نامحرم بدون حجاب اسالمى ظاهر شود.
ــادر، زن، دختر، خواهر، مادربزرگ، مادر زن،  خواهر،  ــراد محرم براى مردان عبارتند از: م و اف
ــر، دختر دختر. به غير از اينها تمامى زنان براى  عمه، خاله، دختر خواهر، دختر برادر، دختر پس

مردان نامحرم هستند؛ يعنى مردان نبايد به زنان نامحرم اگر حجاب اسالمى ندارند، نگاه كنند. 

کن 
حن 

 امت
ت را

ــرآن كريم، مهمترين فايده حجاب براى بانوان خود 1- با توجه به آيات ق
چيست؟ 

2- مسئوليت مشترك مردان و زنان براى حفظ پاكى جامعه چيست؟ 
3- مقدار پوشش واجب براى زنان چقدر است؟ 

ــوراب در برابر نامحرمان رفت و آمد  ــا بانوان مى توانند بدون ج 4- آي
كنند؟ چرا؟ 
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بیشتـر بدانیم

ارزش فرمان خدا 
يكى از اصلى ترين مخالفان حكم حجاب، سياستمداران فاسد و هوسرانى هستند 
ــيله اى  كه اهداف خود را در بى عفتى زنان مى بينند. آنها تالش مى كنند به هر وس
كه شده ( از تبليغات رسانه اى گرفته تا تصويب قوانين ضد حجاب و سخت گيرى به 

زنان محجبه) جامعه را به سوى بى حجابى و برهنگى سوق دهند. 
اخراج دختران با حجاب از مدارس و دانشگاه ها يكى از اين اقدامات است كه در 
برخى كشورها مانند فرانسه صورت مى پذيرد. آنچه مى خوانيد نامه دختر 10 ساله اى 
به نام راضيه نادران است كه به دليل به سرداشتن روسرى از تحصيل در مدرسه محروم 

شده است: 
اولين سالي كه ما به فرانسه آمديم، من را براي اين كه روسري داشتم به مدرسه 
ــال تمام در خانه ماندم و درس هايم را هم در خانه خواندم. در  راه ندادند. من يك س
سال دوم بعد از بحث هاي زياد باالخره قبول كردند كه من با حجاب به مدرسه بروم. 
ــال همراه درس هاي فرانسوي به فراگيري درس هاي ايراني در منزل ادامه  دراين س
ــال با اينكه معلم من پذيرفت كه من با روسرى در كالس حاضر شوم،  دادم. اما امس
ــه شروع به سخت گيرى درباره حجاب من كرد. او هر روز براي بابايم  اما مدير مدرس
نامه مي داد و از او مي خواست كه اجازه دهد من بي حجاب به مدرسه بروم. انگار كه 

من حجابم را به زور پدرم به سر مي كنم!
ــريش را بر ندارد ديگر حق آمدن  ــت: اگر راضيه روس باالخره در آخرين نامه نوش

به مدرسه را ندارد.
او اين نامه را صبح به من داد و بعد از ظهر وقتي براي آوردن كتاب ها و دفتر هايم 
ــتاده  ــه رفتم، ديدم مثل فرمانده پادگان با تعدادي از معلم ها جلوي در ايس به مدرس
ــونت گفت :          ــود و به خيال اين كه من مي خواهم به كالس بروم با عصبانيت و خش ب

« نه! نه! راضيه نه! نه!»
ــدم و بغض گلويم را گرفت. ولي با اين حال  من در آن موقع خيلي ناراحت ش
ــه نمي روم و در  به او گفتم: براي بردن كيفم آمده ام. من از آن روز ديگر به مدرس
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خانه درس هايم را ادامه مي دهم، اما اين برخورد بد و بي ادبانه مدير را هرگز فراموش 
نمي كنم. 

ــيد: آيا باز هم  ــه در مصاحبه اى از من پرس     پس از آن خبرنگار تلويزيون فرانس
ــت. من از 9 سالگي  مى خواهى به حجابت ادامه دهى؟ گفتم: حجاب بر من واجب اس
ــت. من بازي كردن با بچه ها و مدرسه  ــته ام و تا آخر عمر هم خواهم داش حجاب داش
ــتر دوست دارم و حاضرم در  ــت دارم، ولي دينم و حجابم را از همه بيش رفتن را دوس

خانه تنها باشم ولي خدا از من راضي باشد. 
ــوي ها و  ــر و صداهاي فرانس ــلمان مي گويم كه از اين س ــاي مس ــه دختر ه      ب
ــت هاي ضد اسالمي شان نترسند و به مبارزه خود ادامه دهند كه حتماً پيروزي  سياس

از آن ماست. 
راضيه نادران ده ساله از كلرمون فرانسه 
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شهرى را تصور كنيد كه مردم خوب و با ايمانى در آن زندگى مى كنند. آنها سعى مى كنند به 
دستورات دينشان عمل كنند و راه درست زندگى را در پيش بگيرند.

پس از مدتى در اين شهر گروهى پيدا مى شوند كه مرتكب كارهاى زشت مى شوند. آنها خيلى 
ــان به افراد با ايمان  ــم هاى ديگران گناه مى كنند و هنگامى هم كه چشمش راحت در مقابل چش
ــت آنها اعتراضى نمى كند و همه با  ــخره مى كنند. هيچ كس هم به رفتار زش مى افتد، آنها را مس

بى تفاوتى از كنار آنها مى گذرند.
به نظر شما رفتار زشت آنها چه تأثيرى بر ديگران خواهد گذاشت؟ و كودكان و نوجوانانى كه 

رفتارهاى اين گناه كاران را مشاهده مى كنند، چه چيزى از آنان خواهند آموخت؟
ــت را مى بينند و راحت از كنار آنها مى گذرند،  ــما مى توانيم كسانى كه كارهاى زش به نظر ش

درستكار بدانيم؟
اى كاش همة مردم راستگو و درستكار بودند و خودشان را از گناهان و كارهاى زشت دور نگه 
مى داشتند. اما واقعيت اين است كه همة آنها اين گونه نيستند. از ابتداى آفرينش تاكنون، همواره 

عده اى دانسته يا نادانسته مرتكب كارهاى زشت مى شوند و به وظايف خود عمل نمى كنند.
به نظر شما وظيفة ما در چنين زمانى چيست؟ 

  

مسئولیت همگانی

درس شانزدهم
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ــلمانان  ــترش نيكى ها و جلوگيرى از بدى ها، برنامة كاملى به مس خداوند حكيم براى گس
آموخته است:

ـٍة اُخـِرَجت لِلّنـاِس               شما بهترين امتى هستيد ُكنـُتم َخيـَر اُ  مَّ
                                                          كه براى مردم آفريده شده ايد؛

َتـأُمـروَن بِـالـَمعـروِف                          [چرا كه] امر به معروف 
َو َتـنـَهوَن َعـِن الـُمنـَكـِر                           و نهى از منكر مى كنيد
َو ُتـؤِمـنوَن بِاهللا1                                      و به خدا ايمان داريد.

ــتن  ــران به انجام وظايف دينى و نهى از منكر يعنى بازداش ــر به معروف يعنى دعوت ديگ ام
ديگران از زشتى ها و كارهاى ناپسند.

اميرمؤمنان حضرت على عليه السالم دربارة اين وظيفة مهم مى فرمايد:

ــه با امر به معروف  ــى جهاد در راه خدا، در مقايس ــة كارهاى نيك و حت هم
ــت. خداوند  ــر مانند يك قطره در برابر دريايى پهناور و عميق اس ــى از منك و نه
سبحان اقوام پيش از شما را عذاب نكرد، مگر به خاطر اينكه امر به معروف و نهى 
از منكر را ترك كردند. پس بى خردان آنها را به خاطر انجام معصيت ها عذاب كرد و 

خردمندان را به خاطر نهى نكردن از زشتى ها.2

1ـ سورة آل عمران، آية 110. 
2ـ نهج البالغه، كلمات قصار، ش 374 و خطبة 192.
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شیوه های امر به معروف و نهی از منکر
اگر مقدارى گچ روى لباس شما ريخته باشد، چگونه آن را پاك مى كنيد؟

حاال اگر لباس شما با جوهر خودكارتان كثيف شده باشد، آيا باز هم مى توانيد با تكاندن لباس، 
آن را پاك كنيد؟

در هر دو حالت هدف شما پاك كردن لباس است، اما روش ها متفاوت اند!
در نهى از منكر هدف ما اين است كه انسان خطاكار به اشتباهش ادامه ندهد.

سی
 کال

یت
فعال

انجام امر به معروف ورويداد
 نهى از منكر

ترك امر به معروف و 
نهى از منكر

دانش آمـوزى امـوال عـمومـى 
مدرسه را خراب مى كند.

افرادى با پوشش نامناسب در 
جامعه ظاهر مى شوند.

فردى دربارة ديگران بدگويى و 
غيبت مى كند.

در كالس يك نفر حواس ديگران 
را پرت مى كند.

مغازه دارى گران فروشى مى كند.

فـردى نـمازگـزاران را مسخـره 
مى كند.

…………………………………

…………………………………

با توجه به مطالب گفته شده جدول زير را كامل كنيد.
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ــت، در اين صورت ما بايد با مهربانى او را  ــخص خطاكار متوجه زشتى رفتارش نيس گاهى ش
متوجه اشتباهش كنيم و با احترام از او بخواهيم كه ديگر آن خطا را تكرار نكند.

گاهى نيز همين كه با ديدن يك گناه روى خود را برگردانيم و با فرد خطاكار به سردى رفتار 
كنيم، براى جلوگيرى از آن اشتباه كافى است.

ــان دهيم، بايد آنجا را  در بعضى موارد نيز براى اينكه ناراحتى خود را از انجام گناهى نش
ترك كنيم.

البته بايد توجه داشته باشيم كه براى حفظ آبروى افراد، تا حد امكان نبايد خطاهايشان را در 
حضور ديگران به آنها بازگو كنيم.

ــويق كنيم،  ما براى اينكه كار خوبى را به ديگران ياد بدهيم و يا آنها را به انجام خوبى ها تش
مى توانيم از شيوه هاى مختلفى استفاده كنيم. يكى از اين شيوه ها ـ كه بسيار ساده است ـ امر 
ــيوه ما با صحبت كردن با ديگران، كارهاى شايسته را به آنان  ــت. در اين ش به معروف زبانى اس

ياد داده و آنان را به انجام نيكى ها تشويق مى كنيم.
اما شيوة ديگر امر به معروف كه تأثير بيشترى هم بر ديگران مى گذارد، امر به معروف عملى 

است. ببينيم:
و  امام حسن  نبود.  بلد  را  كار  اين  صحيح  شيوة  اما  بود،  گرفتن  وضو  مشغول  پيرمردى 
گرفتن  وضو  بودند،  سال  و  كم سن  كودكانى  هنگام  آن  در  كه  عليهما السالم  حسين  امام 
آنها بايد او را از اين اشتباه نجات مى دادند، اما چگونه؟ اگر مى خواستند با  ديدند.  را  پيرمرد 
صراحت به او بگويند وضويت غلط است، حتماً دلش مى شكست و ناراحت مى شد. شايد به خاطر 

همين ناراحتى بر سر لجاجت مى افتاد و حاضر نمى شد وضوى صحيح را فرا گيرد.
آنها كمى فكر كردند و سپس؛

سی
 کال

یت
گناهان فعال انجام  از  مى توان  همواره  شيوه ها  اين  با  شما  به نظر  آيا 

جلوگيرى كرد؟ مثًال آيا مى توانيم با صحبت كردن با كسى كه به 
خريد و فروش مواد مخدر مى پردازد، او را از تكرار اين گناه بزرگ 

بازداريم؟
پس در چنين زمان هايى وظيفة ما چيست؟
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ـ ببين، وضوى من كامل تر است، خوب نگاه كن!…
ـ نخير، وضوى من بهتر است…

آنها همين طور با صداى بلندـ  طورى كه پيرمرد صدايشان را بشنودـ  با 
همديگر صحبت مى كردند و هر كدام وضوى خود را صحيح تر از ديگرى 

مى دانستند.
ــراغ پيرمرد رفتند و به او گفتند: ما وضو مى گيريم،  بعد س

شما داورى كنيد وضوى كدام يك از ما صحيح است؟
پيرمرد پذيرفت و آن دو بزرگوار هريك در برابر پيرمرد، 
ــپس از او  ــح گرفتند و س ــل و صحي ــى كام وضوي

پرسيدند: وضوى كدام يك از ما صحيح بود؟
پيرمرد كه تازه شيوه درست وضو گرفتن را 
آموخته بود، با مهربانى گفت: وضوى هر دوى 
شما صحيح است. اين پيرمرد است كه 
وضو گرفتن را تا حاال بلد نبود كه 
ــاال اين كار را از  او هم ح

شما فراگرفت.1

1ـ بحاراألنوار، ج43، ص319.

کن
حن 

 امت
ت را

1ــ امر به معروف و نهى از منكر يعنى چه؟خود
2ــ از ميان روش هاى نهى از منكر به سه شيوه اشاره كنيد.

3ــ مؤثرترين شيوة امر به معروف كدام شيوه است؟ مثالى بزنيد.
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