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بسم اهلل الرحمن الرحیم

دبیران محترم دینی؛ سالم 
به شما تبریک می گوییم که توفیق یافتید تا مسئولیت ارزشمند هدایت نسل های 
آینده را ــ که همان رسالت انبیاء است ــ به عهده بگیرید. بی شک انجام مخلصانه این 
مسئولیت، رسالتی است که هیچ میزانی در دنیا قابلیت سنجش آن را ندارد و پاداش آن 

در عالم طبیعت قابل پرداخت نیست.
هیچ جایگاهی در جامعه به این درجه نمی رسد؛ چرا که در دنیا هیچ موجودی به شأن 
انسان نمی رسد و انسان امانت در دست معلم است. نقش معلم خارج کردن انسان ها از 
ظلمت های گمراهی به نور هدایت و صراط مستقیم است. معلم کسی است که اولین 
نگارش های نیک یا بد را می تواند بر لوح سفیِد آماده اذهان دانش آموزان بنگارند و 
این چنین دست توانای معلم، چشم انداز آینده را ترسیم می کند. معلم می تواند جامعه را 
شجاع یا ترسو، بخشنده یا بخیل، فداکار یا خودپرست، اهل علم یا گریزان از علم، متقی 
و پاکدامن یا بی بندوبار بسازد؛ بنابراین اگر قرار باشد جامعه اصالح شود، این اصالح 

باید از مدرسه آغاز شود.
علیه السالم می فرماید: »کسی که در مقام هدایت و آموزش قرار  امیرالمؤمنین
می گیرد، باید بیش از آموختن به دیگران، خود را پاالیش روحی کند«1. تمامی 

1ـ وسائل الشیعه ج 16، ص 150.



رفتارهای معلم در کالس؛ نگاه، اشاره، لبخند، اخم کردن، لباس پوشیدنش و … بر روی دانش آموز 
اثر می گذارد و هر فردی در زندگی خود عمیق ترین احساسات و عواطف را از معلمش دریافت 
می کند. بنابراین شایسته است این فرمایش پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین علیهما السالم همواره آویزه 
گوشمان باشد که »ای علی! اگر خداوند به دستان تو انسانی را هدایت کند، از آنچه 

خورشید بر آن تابیده برای تو بهتر است.«1

همکاران گرامی
کتابی که پیش روی شما معلم گرامی قرار دارد حاصل زحمات چندین ساله کارشناسان 
متعدد در حوزه های مختلف دینی و تربیتی است که با نظرات شما دبیران گرامی به ثمر 
رسیده است و امید می رود باز هم با تالش های بی دریغ شما، در تعلیم و تربیت اسالمی 

فرزندان میهن اسالمی مان، ایران عزیز، بیشترین تأثیرگذاری را داشته باشد.
همانگونه که مستحضرید کتاب »پیام های آسمان«، عالوه بر تغییر در محتوا و سبک 
ـ آموزشی است. بدیهی است دستیابی به اهداف  نگارش، حاوی رویکردهای نوین تربیتی ـ

این کتاب در گرو توجه شما همکارمحترم به این رویکردها در مراحل تدریس است.
از مهم ترین  آنها در مراحل تدریس  جلب مشارکت دانش آموزان و سهیم کردن 
رویکردهای کتاب است. بر این اساس بهترین روش تدریس این کتاب، روش تدریس 
فعال است که در آن دست کم بیست دقیقه از زمان هر جلسه تدریس به مشارکت 
دانش آموز در مباحث و ایراد نظرات وی اختصاص می یابد. شایسته است دبیران محترم 
در این زمانه صرفاً به جهت دهی مناسب و اصالح خطاهای احتمالی دانش آموزان در 
طرح نظرات بپردازند. گروه بندی دانش آموزان کالس، اختصاص دادن زمان مناسب به 
پرسش های آنان و ایجاد فرصت گفتگو بین دانش آموزان و داوری درباره نظرات یکدیگر 

1ـ کافی ج 5، ص 28؛ المستدرک علی الصحیحین: 6537/691/3  .



از ملزومات این روش است.
محدود ساختن روش های تدریس به روش سخنرانی و تبدیل دانش آموز به یک شنونده 
صرف، در تعارض با اهداف تربیت دینی است و به آفت بزرگ حافظه محوری در دانش آموز 

منجر خواهد شد.
کتاب حاضر بر اساس ارزیابی های صورت گرفته از کتاب »فرهنگ اسالمی و تعلیمات 
دینی« سابق و شیوه نامه ارزشیابی آن، در قالب و رویکردی جدید تألیف شده و مورد 
ارزشیابی قرار می گیرد که در اینجا مهمترین بندهای شیوه نامه ارزشیابی که برگرفته از 
»راهنمای برنامه درسی تعلیم و تربیت دینی دوره راهنمایی« است، ارائه می شود و 

تفصیل یافته این مباحث در راهنمای مذکور قرار دارد:

مبانی شیوه نامه ارزشیابی
یکی از ارکان مهم برنامه ریزی درسی و فرایند یادگیری، ارزشیابی است که به دو 

منظور انجام می گیرد:
1ـ تعیین میزان تحقق اهداف یاددهی و یادگیری. 

2ـ تثبیت و تحکیم آموخته ها.
بنابراین ارزشیابی بخشی از فرایند یادگیری است که در مراحل مختلف آن حضور دارد 
و معلم و دانش آموز به طور مرتب با آن در ارتباطند. ارزشیابی به اهداف یادگیری توجه دارد 
و همان گونه که میزان تحقق اهداف را می سنجد، به تحقق آن اهداف نیز کمک می کند؛ 
یعنی دانش آموز را به فعالیت هایی سوق می دهد که او را در رسیدن به اهداف یاری می کنند.
تعلیم و تربیت دینی سه هدف را دنبال می کند و می کوشد که دانش آموزان به این 

سه هدف دست یابند:
1ـ شناختی عقالنی از مبانی، معارف و وظایف دینی.

2ـ ایمان به آن مبانی، معارف و وظایف، و ... .
3ـ عمل به وظایف و مسئولیت ها.



این سه هدف، گرچه نوعی تقدم و تأخر دارند اما در یکدیگر تأثیر می گذارند. در میان 
این سه هدف، فعالیت هایی که مربوط به هدف رفتاری و عمل صالح است، نمی تواند در دایره 
ارزشیابی قرار گیرد. اما این به معنی نادیده گرفتن این قبیل فعالیت ها در محیط آموزشی 
نیست. مشارکت دانش آموزان در برگزاری نماز جماعت، فعالیت های خیریه و امدادی، دعوت 
دیگران به خوبی ها و منع از بدی ها، و سایر فعالیت های شخصی و اجتماعی دینی می تواند 
در برنامه درسی پیش بینی شود و دانش آموزان به انجام اختیاری آنها دعوت شوند؛ بنابراین، 
ارزشیابی از دانش آموز در تعلیم و تربیت دینی باید در حوزه فعالیت های زیر انجام پذیرد:

1ـ  ارزشیابی از فعالیت های رشددهنده تفکر و تعقل.
2ـ ارزشیابی از فعالیت های تقویت کننده ایمان و احساس دینی.

ارزشیابی درس تعلیم و تربیت دینی دوره راهنمایی در دو قالب »ارزشیابی تکوینی«   و 
»ارزشیابی پایانی« انجام می گیرد و نمره نهایی از مجموع نمرات این دو ارزشیابی به دست 

می آید.
در ارزشیابی تکوینی باید بیشتر به مهارت ها توجه شود و جنبه کیفی و توصیفی داشته 
باشد؛ زیرا ارزشیابی تکوینی یک ارزشیابی سازنده است که می تواند در خدمت ارتقای 
کیفی یادگیری قرار گیرد. دبیر در برگه ثبت ارزشیابی، میزان یادگیری هر دانش آموز و 
انجام فعالیت آموزشی او را می نویسد و نظر خود را ابراز می کند. عالوه بر این، متناسب 
با فعالیت های انجام شده، میزان یادگیری دانش آموز را تبدیل به ابزار کمی می کند و به 

صورت نمره ارائه می دهد.
ارزشیابی پایانی دارای آزمون کتبی است. در این آزمون میزان یادگیری محتوای آموزشی 
مورد ارزیابی قرار می گیرد. سؤال های آزمون باید توزیع متناسبی از سطوح یادگیری را 
دربرگیرد و به سطوح باالتر توجه بیشتری کند. درک مفاهیم، کاربرد آنها، قدرت تجزیه و 
تحلیل، ترکیب، مقایسه، تطبیق، توانایی استدالل و داوری از اهم سطوحی است که باید 

بدان توجه شود.



شیوه اجرای ارزشیابی
1ـ ارزشیابی تکوینی )اعم از کتبی و شفاهی( دوازده نمره دارد و ارزشیابی کتبی پایانی 

هشت نمره دارد.
2ـ ارزشیابی پایانی نوبت اول از مطالب تدریس شده همان نوبت و ارزشیابی پایانی 

نوبت دوم از تمام محتوای کتاب به عمل می آید.
3ـ بارم بندی ارزشیابی تکوینی هر نوبت )12 نمره( به شرح زیر است:

الف( پاسخ به پرسش های استخراجی معلم از متن کتاب: 4 نمره
ب( انجام فعالیت های کالسی متن کتاب: 3 نمره
ج( پاسخ به پرسش های پایانی هر درس: 3 نمره

د( فعال بودن و مشارکت در فرآیند تدریس: 2 نمره
4ـ نمره پایانی هر نوبت عبارت است از مجموع نمرات ارزشیابی تکوینی )12 نمره( و 

ارزشیابی پایانی )8 نمره( آن نوبت.
5  ـ درج نمره نهایی ارزشیابی درس »پیام های آسمان« در کارنامه تحصیلی دانش آموزان 

می تواند به دو صورت ذیل انجام می گیرد:
الف( تبدیل هر کدام از نمره های ارزشیابی مستمر )12( و ارزشیابی پایانی )8( به 

بیست نمره با نسبت گیری، و درج آنها در ستون های مربوطه، و یا
ب( جمع کردن نمره ارزشیابی مستمر )12( با نمره ارزشیابی پایانی )8( و درج مجموع 

نمره در هر دو ستون ارزشیابی مستمر و پایانی.
6ـ در کلیه ارزشیابی ها )تکوینی و پایانی( مالک ارزشیابی درک مفهوم است و از نام 
شخص، تاریخ، مکان و سایر سؤاالتی که بیشتر بر حافظه تکیه دارد و کمتر درک مطلب و 

مفهومی است، سؤال طرح نمی شود.
7ـ حفظ متن عربی آیات و احادیث و همچنین عین ترجمه آنها برای دانش آموز الزامی 
نیست و در ارزشیابی ها فقط می توان از مضمون، مفهوم و پیام آیات و احادیث استفاده کرد.



8   ـ مطالب بخش »فعالیت کالسی« به منظور افزایش مشارکت دانش آموزان در فرآیند 
تدریس است و می تواند نقش مهمی در ارزشیابی های دانش آموز داشته باشد.

9ـ بخش »بیشتر بدانیم« هر درس فقط برای توسعه اطالعات دانش آموزان است. 
دبیر محترم می تواند برای توضیح درس از آنها استفاده نماید و یا نمره تشویقی برای این 

بخش در نظر بگیرد اما نباید در ارزشیابی تکوینی یا پایانی مورد سؤال قرار گیرد.
10ـ بخش »پیشنهاد« درس ها، دانش آموز را در رسیدن به اهداف موردنظر درس 
یاری می کند. انجام این بخش و سایر فعالیت هایی که از سوی معلم یا دانش آموز پیشنهاد 
می شود، کاماًل اختیاری است و صرفاً می تواند برای دانش آموز نمره تشویقی داشته باشد. 
این نمره حداکثر دو نمره عالوه بر دوازده نمره ارزشیابی تکوینی است و مکمل نمره تکوینی 

دانش آموز خواهد بود و نمی تواند به نمره ارزشیابی پایانی اضافه شود.
11ـ بخش »الهی« در هر درس برای جمع بندی در انتهای برخی دروس قرار گرفته 

است که در ارزشیابی تکوینی و پایانی مورد سؤال قرار نمی گیرد.



دانش آموزان گرامی،  سالم  
آفرین بر شما که توانستید با تالش و کوشش خود، سال تحصیلی گذشته 
را با موفقیت پشت سر بگذارید و به مرحلة جدیدی از زندگی تحصیلی تان 

وارد شوید. 
خداوند بزرگ را برای این موفقیت سپاسگزاریم. 

خداوند مهربان، بهشت زیبایش را برای تو آفریده است. برای تو و هرکس 
دیگری که آن را دوست بدارد و برای رسیدن به آن تالش کند. 

او تمام موجودات را برای خوشبختی و سعادت انسان آفریده است و آنها 
را در مسیر هدایت و کمال وی قرار داده تا بتواند در دنیا و آخرت خوشبخت 

باشد و راه سعادت را که پایان آن، بهشت زیبای اوست بپیماید. 
این کتاب تالش می کند تا به چند سؤال مهم شما پاسخ بدهد: 

 از کجا آمده ام؟ 
 به کجا خواهم رفت؟ 

 راه درست را از چه کسی باید بپرسم؟ 
 چه کسانی مرا در این راه، همراهی می کنند؟ 

 برای این که سالم به مقصدم برسم، چه توشه ای باید همراه خود ببرم؟ 
با سربلندی  قبلی  مانند مراحل  نیز  را  این مراحل  بتوانید  امیدواریم که 
پشت سر بگذارید و با عمل به آنچه فرا می گیرید، هر لحظه به مقصد زیبایی 

که در پیش رو دارید نزدیک و نزدیک تر شوید. 
سعی کنید درس ها را خوب بیاموزید. به آموخته های خود فکر کنید 
و دربارة آنها با هم کالسی هایتان گفت وگو کنید. اگر پیشنهادی داشتید، 
حتماً آن را بازگو کنید. بدانید که خداوند به شما نیرویی داده است که اگر 
خودتان بخواهید، می توانید از پس هر کاری برآیید، پس از او یاری بخواهید 

و تالش را آغاز کنید. تالش برای موفقیتی دیگر ... . 



فصل اّول   : خداشناسی

در سال های پیش با برخی از نام ها و ویژگی های خداوند آشنا شدمی.

دانستیم که او آفریدگار همه موجودات است و متام هستی را با نظم و حکمتی 

آنهاست.  یاریگر  و  را می بیند  آفریده هایش  او همه  آورده است.  به وجود  شگفت انگیز 

دعاهای آنها را اجابت می کند و به سپاس گزاران لطف بیشتری دارد.

فصل نخست کتاب حاضر نیز مانند کتاب های پیشنی به خداشناسی اختصاص 

دارد.

و  و گذشت خداوند می پردازد  غفاریت  بررسی  به  ت  اول    درس 

گوشه ای از دریای بی پایان محبت و گذشت او را به ما نشان می دهد. همچننی این 

درس به ما می آموزد که گذشت نسبت به دیگران ما را مورد توجه بیشتر خداوند قرار 

می دهد.

درس دوم       به ما نشان می دهد که آفرینش 

موجودات با یکدیگر متفاوت است و خداوند حکیم آنها را مانند هم نیافریده است. این 

درس دلیل برخی از تفاوت ها را نیز در میان انسان ها بررسی می کند.
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عفو و گذشت

آمرزنده پرده پوش
بر سر مردم سنگینی  باران نمی بارید و سایٔه سنگین خشکسالی و قحطی  مدت ها بود که دیگر 

می کرد.
نزد  همگی  است،  خودشان  گناهان  خاطر  به  مشکالتشان  همه  بودند  فهمیده  دیگر  که  مردم 

پیامبرشان رفتند: 
ــ ای پیامبرخدا، اگر باران نبارد، همگی از تشنگی و گرسنگی خواهیم مرد. چه کنیم؟ 

ــ زن و مرد، کوچک و بزرگ و پیر و جوان، همه جمع شوید تا برای درخواست بخشش از 
خداوند و نماز باران از شهر بیرون برویم…

همه در بیابان مشغول مناجات بودند که فرشتٔه وحی نازل شد: 
ــ در میان مردم کسی هست که مرتکب گناهان بزرگی می شود، او هنوز توبه نکرده است. تا او 

در میان مردم باشد، دعای آنها مستجاب نمی شود.
گویا خداوند می خواست همه مردم توبه کنند و از گناهان پاک شوند. پیامبر خدا موضوع را با 

مردم در میان گذاشت.  
آن فرد گناهکار لحظات سختی را می گذراند. مردم کنجکاوانه می خواستند بدانند او کیست؟ 
اگر بلند می شد و بیرون می رفت، آبرویش پیش همه می رفت و دیگر نمی توانست در آن شهر زندگی کند.  

فرو  چشمانش  از  اشک  قطره های  و  انداخت  پایین  را  سرش  تنهاست.  خیلی  کرد  احساس 
چکید: خدایا، اکنون فقط تو صدای مرا می شنوی و از دل من آگاهی. خدایا، از تو عذر می خواهم و 

عهد می کنم که دیگر آن گناهان را تکرار نکنم.  

درس اّول 
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مردم هنوز منتظر بودند فرد گناهکار را ببینند که ناگهان صدای رعد و برق، و بارش باران آنها را 
به خودشان آورد. هیچ کس از بین جمعیت بیرون نرفت، پس آن فرد گناهکار کیست؟ 

پیامبر خدا این پرسش را از خداوند پرسید.
ــ ای پیامبر ما، او دیگر گناهکار نیست. بندهٔ ما توبه کرد و به سوی ما بازگشت. 

ــ خداوندا، او را به من معرفی کن تا حداقل من او را بشناسم! 
ــ آن زمان که او گناهکار بود آبرویش را نبردیم، اکنون که بازگشته و دوست و بنده ما شده است 

آبرویش را ببریم؟! 

به دنبال  مثبتی  نتیجه  چه  از سوی خداوند  باران  نزول  در  تأخیر  شما  به نظر  1ــ 
داشت؟

2ــ نمونه های دیگری از بخشندگی و گذشت خداوند را بیان کنید.

  ٭٭٭  

داستانی که خواندیم شما را به یاد کدام یک از نام های خداوند می اندازد؟
یکی از نام های خداوند بلندمرتبه غّفار است؛ یعنی بسیار آمرزنده. 

 شاید برای شما هم پیش آمده باشد که به طور اتفاقی یا از روی نادانی کسی حّق شما را ضایع 
از خودتان نشان  این هنگام، شما چه واکنشی  به شما رفتار بدی نشان دهد. در  اینکه نسبت  یا  کند 

داده اید؟ 
برخی از مردم هرگز حاضر نیستند خطاهای دیگران را ببخشند. عده ای هم فقط از اشتباهات 

کوچک دیگران،  چشم پوشی می کنند، اما نمی توانند از اشتباهات بزرگ آنان بگذرند.  
خداوند بخشایشگر، نه تنها خطاهای کوچک، بلکه همٔه گناهان و حتی اشتباهات متعدد بندگانش 
را نیز می آمرزد. تنها کافی است بنده ای از کار زشتش پشیمان شود و تصمیم بگیرد دیگر آن کار را 

تکرار نکند.1

1ــ روشن است که اگر حق الناس به عهدٔه کسی باشد، برای توبه کردن پشیمانی کافی نیست و انسان باید حقوق مردم را جبران کند. 
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همان طور که خداوند مهربان از خطاهای بندگانش می گذرد، از بندگانش نیز می خواهد تا آنان 
نیز از خطاهای دیگران بگذرند:

»…َولـَیعـفوا                               ]مؤمنان[ باید عفو و گذشت پیشه کنند
َو لـَیصَفـحوا                               و ]از یکدیگر[ درگذرند. 

َاال ُتـِحـّبـوَن َان َیغِفـَر الّلُٰه لَـکُم  آیا دوست نمى دارید که خدا هم شما را بیامرزد؟
َو الّلُٰه َغـفوٌر َرحیـٌم«1                      خداوند آمرزنده و مهربان است. 

در جامعه ای که هیچ کس حاضر به عفو و بخشش خطاهای دیگران نباشد، چه 
اتفاقی خواهد افتاد؟

افراد بی گذشت را در  افراد بخشنده و  با هم کالسی هایتان گفتگو کنید و رفتار 
اتفاقات روزمرهٔ زندگی با هم مقایسه کنید. 

1ــ سورٔه نور، آیٔه 22.  
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گذشت زیبا
بازار  با گام هایی آرام،  بر می داشت و  بلندقامت! محکم و استوار قدم  بود و  درشت استخوان 
کوفه را طی می کرد. اندام ورزیده و چهره آفتاب سوخته اش در کنار زخم شمشیری که از جنگ های 

قبلی روی صورتش به یادگار مانده بود، به او ابهت خاصی می بخشید.  
در شلوغی بازار، چند نفر با هم مشغول گفتگو بودند. در این میان، فردی که کارش خنداندن 
دیگران بود،  مشتی زباله برداشت،  چشمش به نزدیک ترین عابر که افتاد، زباله ها را به طرف او پرتاب 

کرد؛ صدای خنده آنها توجه دیگران را نیز جلب کرد. 

زباله ها روی شانٔه مرد بلند قد  ریخت و لباس و بدنش را آلوده کرد. 
گره ای که در ابروها و پیشانی بلندش افتاد نشان می داد که سخت عصبانی شده است. او سر 
جایش ایستاد و انگشتان را در مشتش فشرد، اما پس از مدت کوتاهی بر خالف انتظار حاضران که 
دعوایی سخت را پیش بینی می کردند، بدون اینکه حتی به طرف آنان برگردد، راه خودش را در پیش 

گرفت و از آنان دور شد. 
یکی از آنان گفت: خدا خیلی به تو رحم کرد، اگر به سراغت می آمد … 
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ــ او یک نفر بود و ما چند نفر، اگر هم دعوایی پیش می آمد،  خودش پشیمان می شد. 
یکی از بازاریان که از دور ماجرا را تماشا می کرد،  هراسناک خودش را به آنان رساند و گفت: 

هیچ می دانید به چه کسی توهین کردید؟ 
ــ او هم یکی بود، مثل هزاران عابری که هر روز از این بازار می گذرند، فقط قدش کمی بلندتر 

از بقیه بود. 
ــ اگر او را شناخته بودید، این گونه نمی خندیدید، او فرماندٔه لشکر اسالم، مالک اشتر بود! 

ناگهان صدای خنده قطع شد و رنگ از رخسار آن جمع پرید. 
ــ همان مالک اشتر معروف که نامش دل شیر را آب می کند؟ همان که پهلوانان دشمن از شنیدن 

نامش به خود می لرزند؟  بعد کمی سکوت کرد و آرام گفت:  
ــ وای بر من! چه حماقتی کردم! االن دستور خواهد داد مرا بگیرند و سخت مجازات کنند. باید 

بروم و از او عذرخواهی کنم. حتی اگر الزم شود به او التماس خواهم کرد … 
به دنبال مالک اشتر به راه افتاد. مالک وارد مسجدی شد. او نیز آرام و با ترس و لرز وارد مسجد 

شد. مالک اشتر به نماز ایستاد. نفس راحتی کشید و منتظر ماند تا نمازش تمام شود. 
مرد با سرافکندگی و پشیمانی کنار او نشست و با صدایی لرزان گفت: من همان کسی هستم که 
در بازار به شما بی ادبی کردم. از شما معذرت می خواهم و تقاضا می کنم از مجازات من صرف نظر کنید. 
مالک جواب داد: اشتباه می کنی. به خدا قسم من فقط به خاطر دعا برای تو به مسجد آمدم. وقتی 
دیدم تو بی دلیل مردم را آزار می دهی، دلم برایت سوخت. برای همین هم به مسجد آمدم تا دعا کنم و از 

خدا بخواهم که تو را به راه درست هدایت کند.1
این رفتار یکی از یاران امیرالمؤمنین علیه السالم است که با اخالق و رفتار اسالمی تربیت یافته 

بود.

٭٭٭
    عفو و گذشت از خطاهای دیگران، نه تنها موجب خشنودی خداوند می شود و انسان را از 
رحمت بیشتر الهی بهره مند می کند، بلکه همواره انسان مورد محبت و تقدیر مردم قرار می گیرد. حال 
اگر شخص  بخشنده، به جای عفو و گذشت،  از خطاکاران انتقام بگیرد، هرگز نمی تواند به این امتیاز ها 
دست یابد. بنابراین، کسی که در هنگام خشم از خطاهای دیگران با انتقام و تنبیه، خود را آرام می کند، 

تنها به زیان خودش عمل می کند و از پاداش بزرگ الهی محروم می شود. 

1ــ مجموعه ورام، ج 1، ص 2.
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اهل گذشت باشید،  بی تردید عفو و گذشت بنده را عزیز و سرافراز می گرداند. پس، 
از یکدیگر بگذرید تا خداوند شما را عزیز و سرافراز گرداند.1 

البته باید توجه داشته باشیم که همواره نباید از خطاهای دیگران گذشت کرد. در مواردی باید 
گذشت کرد که فرد خطاکار به اشتباهش پی برده و از انجام آن پشیمان شده باشد، دیگر نخواهد آن را 
انجام دهد و گذشت ما نیز موجب اصالح رفتارش شود.چشم پوشی از رفتار کسانی که اشتباهات خود 
را نمی پذیرند و تصمیمی برای ترک آنها ندارند، موجب می شود جسارت آنان بیشتر شود و فرصتی برای 

اصالح رفتارهای خود نیابند.

جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید:

مواردی که نباید از خطای افراد 
چشم پوشی کرد

 مواردی که گذشت از خطای دیگران
پسندیده است

فرد خطاکار به اشتباهش پی برده است

اصاًل کار خودش را خطا نمی داند

بخشش باعث راهنمایی او می شود

بخشش او باعث بی ادبی افراد نادان دیگر می شود

1ــ غّفار یعنی چه؟ چرا به خداوند مهربان غفار می گوییم؟ 
2ــ توضیح دهید گذشت از دیگران چه فایده هایی برای ما دارد؟ 

3ــ توضیح دهید چه موقع نباید از خطاهای دیگران گذشت؟
1ــ کافی، ج 2، ص 108.

پیامبر اکرم صلی اللّٰه علیه و آله و سلم می فرماید:



الهی، 
ای نهایت آرزوها و درخواست هایم، 

خطاهایم لباس ذلت بر من پوشانده،
را  دلم  توبه ای  با  خود  تو  پس  است،  میرانده  را  دلم  گناهان  و 

زنده کن. 
خداوندا، برای گناهانم جز تو آمرزنده ای نیافتم،

و برای شکست هایم غیر از تو جبران کننده ای ندیدم، 
پس اگر مرا از درگاهت برانی، به چه کسی پناه برم؟ 

و اگر از نزد خویش بازم گردانی، به چه کسی روی آورم؟ 
الهی، از تو می خواهم!

ای آمرزندٔه گناهان بزرگ
گناهانم را ببخش؛ که نابودگرند.

و خطاهای پنهانی ام را بپوشان؛ که رسواکننده اند. 
ای مهربان ترین مهربانان، … 1

1ــ بخش هایی از مناجات توابین امام سجاد علیه السالم، بحاراالنوار، ج 91، ص 143.
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هرچیزی به جای خویش نیکوست

 از میان رنگ های مختلف کدام رنگ زیباتر است؟
آبی؟ سبز؟ صورتی؟ و یا …… 

حاال تصور کن؛ همٔه دریاهای دنیا سبز شده اند. کوه ها هم سبز شده اند. خاک ها، آسمان ها، خانه ها، 
لباس ها و حتی پوست و موی همٔه انسان ها و حیوانات هم سبز شده اند. 

 آیا اکنون می توانیم بگوییم جهان زیباتر شده است؟
دنیای یکنواخت، دنیایی خسته کننده و کسالت آور است که برای هیچ کس جذابیتی ندارد. البته 
این یکنواختی تنها مربوط به رنگ ها نیست و اگر تمام کرٔه زمین پوشیده از جنگل باشد، همٔه غذاها یک 

مزه داشته باشند و همیشه هوا گرم یا سرد باشد، باز هم زندگی زیبا نخواهد بود.

  

٭٭٭

درس دوم 

به نظر شما چه چیزی موجب زیبایی و جذابیت جهان پیرامون ما می شود؟
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تفاوت های حکیمانه  
این دیگر چیست که روی سر توست؟ چقدر زشت است! واقعاً که حیواناتی مثل تو زیبایی این 

جنگل را از بین می برند … 
بار گوزن بزرگی را در جنگل می دید. او  برای اولین  اینها حرف های طاووس زیبایی بود که 
همین طور در برابر گوزن قدم می زد و زیبایی پرهای رنگارنگ خودش را به رخ او می کشید. گاهی 

هم در میان سخنانش به شاخ ها و پاهای بزرگ گوزن 
اشاره و او را مسخره می کرد. 

طاووس آن قدر گفت و گفت که گوزن بزرگ 
با  است!  زشت  خیلی  کرد  باور  هم  خودش  کم کم 
من  کاش  ای  می گوید.  راست  او  گفت:  خودش 
پاهای  بلند و این  به جای این شاخ های زشت و  هم 

بزرگ، ظاهری زیبا و رنگارنگ داشتم … 
آن  به  صیادی  چشم  ناگهان  هنگام  همین  در 
به  با توری که در دست داشت آرام آرام  افتاد.  دو 
تور  این  با  من  گفت:  خودش  با  شد.  نزدیک  آنها 
نمی توانم هر دوی آنها را با هم شکار کنم، پس بهتر 
او  بله  گوزن!  کنم.  انتخاب  را  دو  آن  از  یکی  است 
را باید بگیرم، او بزرگ تر است و گوشت زیادی هم 
دارد. اما نه! به شاخ های بلندش نگاه کن! اگر ناگهان 
با آن شاخ ها ضربه ای به من بزند، حتماً آسیب می بینم، 
از این گذشته، اگر نتوانم او را غافلگیر کنم، با پاهای 
قوی اش در یک چشم برهم زدن آن قدر از من دور 

می شود که دیگر به گرد پای او هم نخواهم رسید. پس بهتر است همین حاال از فکرش بیرون بیایم …

1ــ در این داستان چه چیزی گوزن را از خطر مرگ نجات داد؟
2ــ از ماجرای گوزن و طاووس چه نتیجه ای می توان گرفت؟
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 خداوند حکیم می فرماید:

َعـسىٰ  َاْن تَکـَرهوا َشیًئا         چه بسا چیزى را خوش نداشته باشید، 
َو ُهـَو َخیٌر لَـکُم                      در حالی که ]همان[ براى شما خوب است 

َو َعـسىٰ  َان ُتـِحـّبـوا َشیًئا     یا چیزى را دوست داشته باشید،
 لَـکُم                     در حالی که ]آن[ براى شما بد است  َو ُهـَو َشـرٌّ

َوالّلُٰه َیعـلَـُم                           و خدا مى داند
َو َانـُتم ال تَـعـلَـُموَن1.          و شما نمى دانید. 

 
با دیگران مقایسه می کنیم، معموالً سرمایه های ارزشمند  توانایی خودمان را  ما انسان ها وقتی 
خود را نادیده می گیریم و فقط به چیزهایی فکر می کنیم که دیگران دارند و ما نداریم، اما اگر واقع بین 
باشیم، می بینیم که همٔه انسان ها در کنار ضعف هایشان از نقاط قوتی هم برخوردارند که دیگران از آنها 
محروم اند.کافی است کمی فکر کنیم تا دریابیم آنچه اکنون داریم برای زندگی ما مفید است، یا آنچه 

آرزوی آن را داریم؟

با کمک دوستانتان جدول زیر را کامل کنید.

چیزهایی که دوستشان داریم ولی برای ما زیان آورندچیزهایی که برای ما خوشایند نیست ولی به سود ماست

آنچه خواندیم یکی از دالیل تفاوت در آفرینش ما انسان هاست، اما این تفاوت ها علت های دیگری 
نیز دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم: 

1ــ سورٔه بقره، آیٔه 216.



سوره مائده آیه 12.48 2 1ــ من ال یحضره الفقیه، ج4، ص 380.  

رشد در بستر سختی ها 
حتماً شما هم تاکنون مدال های درخشان و خوش رنگ طال را برگردن قهرمانان بزرگ جهان 
دیده اید. تا حاال فکر کرده اید که این مدال زیبا برای اینکه بر گردن یک قهرمان بنشیند چه راه دشواری 

را پیموده است؟
سنگ طال را با ضربات بسیار سخت، از معدنی که هزاران سال در آن قرار داشته جدا می کنند. 
سپس آن را به کارخانه منتقل می کنند و با ضربات متعدد، کامالً خرد می کنند. در این مرحله است که 
کورٔه داغ و آتشین انتظار او را می کشد. سنگ آن قدر در کوره می سوزد تا تمام نا خالصی ها از وجود 
ارزشمندش جدا شود و فقط فلزی صاف و درخشان باقی بماند. حاال دیگر وقت آن است که او را به 

صنعتگری ماهر و با تجربه بسپارند تا با ضربه های ریز و دقیق چکش، مدالی زیبا بسازد. 
حاال خودتان قضاوت کنید؛ اگر سنگ طال این همه رنج و درد را تحمل نمی کرد، آیا هرگز این 

ارزش را پیدا می کرد که بر سینٔه قهرمانان بزرگ جای گیرد؟ 
پیامبر اکرم صلی اللّٰه علیه وآله وسلم می فرماید:

مردم معادنی هستند مانند معدن های طال و نقره.1

بنابراین گرفتاری ها و مشکالت زندگی گوهر ارزشمند درون ما را از ناخالصی ها جدا می کنند و 
ما را به این شایستگی می رسانند که با قهرمانان تاریخ بشریت یعنی پیامبران و اولیای خدا همنشین شویم.

خداوند درباره حکمت تفاوت های انسان ها می فرماید:

»… َو لَْو شاءَ اللَُّه
ًة واِحَدًة  لََجَعلَکُْم ُأمَّ

َولکِْن لَِیبْلَُوکُْم في ما َاتاکُْم 

َفاْستَِبُقوا ا لَْخیْراِت 
إِلَی اللَِّه َمْرِجُعکُْم َجمیعًا 

َفُینَبُِّئکُْم بِما کُنُْتْم فیِه تَْختَلُِفوَن«

اگر خدا می خواست
همه شما را همانند هم  تمامی شما را امت واحدی قرار می داد 

قرار می داد
این کار را نکرد تا شما در چیزهایی که عطا کرده است  ولی 

بیازماید؛
بنابراین در کارهای خیر از یکدیگر سبقت بگیرید

بازگشت همه شما به سوی خداست
در آن روز شما را نسبت به چیزهایی که در آن اختالف داشتید،  

2 آگاه خواهد کرد
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1ــ توضیح دهید که چرا خداوند حکیم مردم را دقیقاً مانند یکدیگر نیافریده است؟ 
2ــ دو برادر را تصور کنید که یکی از آنها باهوش تر از دیگری است. آیا می توانیم 

بگوییم آفرینش آن دو عادالنه نبوده است؟ چرا؟ 
3ــ خداوند حکمت تفاوت های انسان ها را در چه چیزی می داند؟

هر که بامش بیش… 
هنگامی که توانایی های افراد را با یکدیگر مقایسه می کنیم، می بینیم که انجام کارهای پسندیده 
برای بعضی از آنها راحت تر از دیگران است. مثالً کسی که دارایی بسیاری دارد به راحتی می تواند به 
ده ها نیازمند کمک کند، بارها به زیارت خانه خدا برود و در ماه مبارک رمضان به روزه داران بسیاری 

افطار دهد. اینها اعمال پسندیده ای است که انجامشان برای همه مردم امکان پذیر نیست.
به نظر شما آیا می توانیم بگوییم که بقیه مردم از پاداش این کارهای نیک محروم شده اند؟

خداوند حکیم در قرآن می فرماید:

ُف اللَُّه نَـْفسًا إال ُوْسـَعـها…«1 »ال ُیـکَلِـّ
خداوند از هیچ کس بیش از توانایی اش تکلیفی نمی خواهد.

این آیه به خوبی نشان می دهد که انتظار خداوند از انسان ها هرگز یکسان نیست و وظیفه هر فرد 
نزد پروردگارش متناسب نعمت ها و توانایی هایی است که در اختیار دارد.

برای مثال اگر کشور اسالمی مورد هجوم دشمنان قرار گیرد، کسانی که از سالمتی و قدرت 
کافی برخوردارند و توانایی جنگیدن در جبهه را دارند، وظیفه دارند در جبهه حضور بیابند و رو در 
روی دشمنان جهاد کنند. این وظیفه ایست که خداوند به عهده آنان قرار داده است. اما کسانی که واقعاً 
توان مقابله با دشمن را ندارند، الزم نیست در خط مقدم جبهه حضور یابند، بلکه این افراد وظیفه دارند 
پشت جبهه ها، نیازهای رزمندگان )مانند تهیه اسلحه و رساندن آذوقه به آنان( را برطرف کنند. روشن 
است که هریک از این افراد اگر به وظیفه خود به درستی عمل کنند، نزد خداوند از مجاهدان به شمار 

می روند و شایسته پاداش بزرگ الهی می شوند.

1ــ سوره بقره، آیه 286.



خداوند دانا و مهربان ما را به این دنیا آورده است تا با اجنام اعمال صالح و 

دوری از کارهای ناپسند، بهشت خود را آباد کنیم. ما در سال های پیش با برخی کارها 

که توشه مناسبی برای سفر به سوی بهشت الهی هستند آشنا شدمی. نیکی به پدر و 

مادر، مناز خواندن، روزه گرفنت، زیارت اولیای الهی، علم آموزی و راست گویی از این 

توشه ها هستند.

به سوی  ما  اصلی  نشان می دهد که حرکت  ما  به  درس سوم   

بهشت از چه زمانی آغاز می شود و ما در این زمان که سن تکلیف نامیده می شود چه 

کارهایی را نباید اجنام دهیم و چه کارهایی را باید اجنام دهیم. این درس همچننی به 

معرفی کارشناسان اصلی دین و ویژگی های آنان می پردازد.

ما  به  را  آن  شرایط  و  گرفنت  وضو  صحیح  شیوه  م  چهارم    درس 

می آموزد. این درس در ادامه به مواردی که به جای وضو باید تیمم کنیم اشاره می کند 

و شیوه اجنام تیمم را برای ما توضیح می دهد.

ا به ما می آموزد که اجنام چه کارهایی باعث باطل  ت  درس پنجم 

شدن مناز منازگزار می شود.

فصل دوم   : راه و توشه
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درس سوم 

افتخار بندگی

روز به یاد ماندنی
ــ پسرم، این هدیه را از من و مادرت بپذیر. 

هدیه ای برای تبریک امروز.
روزی  چه  امروز  مگر  گفتم:  خود  با 
را  آن  و  برداشتم  را  هدیه  کنجکاوی  با  است؟ 
باز کردم. انگشتر زیبای نقره با نگینی از عقیق 

قرمز.
ــ ممنونم. اما واقعاً من هنوز نفهمیده ام 
برای  هدیه  این  و  است  روزی  چه  امروز  که 

؟ چیست
ــ امروز روز مهمی در زندگی توست؛ تو 

از امروز به تکلیف می رسی. 
ــ ولی تا روز تکلیف من هنوز چند ماهی 

باقی مانده است.
کنی چند  به سال شمسی حساب  اگر  ــ 
ماه مانده است، ولی سن تکلیف را به سال قمری 
بیرون   کودکی  از  امروز  تو  می کنند.  حساب 

می آیی و وارد مرحله جدیدی از زندگی ات می شوی. دورانی که در آن مسئولیت های جدیدی بر عهده  
می گیری.

با خود گفتم: درست است. از امروز باید به تکالیف خود با جدیت عمل کنم. باید نمازهایم را به 
موقع به جا بیاورم. از امروز خداوند مرا در جمع بندگانش پذیرفته است.
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احساس خوبی داشتم. انگشترم را در دست کردم و به آن نگاه کردم. احساس می کردم مهم تر 
شده  ام و شخصیت من رسمیت یافته است. زیر لب به انگشترم گفتم: تو را نگه می دارم. تو یادگار روز 
مهمی هستی. تو را نگه می دارم تا هرگز این روز را فراموش نکنم. نه این روز را و نه مسئولیت هایم را…

٭٭٭
بلوغ شرعی سرآغاز انجام تکالیف شرعی است؛ یعنی بر هر دختر و پسری واجب است پس از 

بلوغ، مانند بزرگساالن، به احکام دینی خود همانند نماز، روزه، حجاب و… عمل کند.
ممکن است انجام تکالیف در ابتدا با دشواری همراه باشد؛ 

ــ هر روز باید پیش از طلوع آفتاب برای نماز صبح بیدار شویم، 
ــ در ماه رمضان باید از صبح تا غروب روزه بگیریم، 

ــ در هنگام روبرو شدن با نامحرمان، باید نگاه خود را کنترل کنیم و…
اگر خداوند ما را دوست دارد ــ که مطمئنیم دوست دارد ــ پس چرا تکالیف دینی را بر ما واجب 

کرده است؟
مدال،  و  مقام  به  و رسیدن  بر حریف  او  پیروزی  برای  مربی اش  که  کنید  را تصور  ورزشکاری 

می دهد. او  به  سختی  تمرین های 
آیا ورزشکار به مربی خود اعتراض می کند؟ یا چون می داند الزمه پیروزی در مسابقه، ورزیدگی 

و آمادگی بیشتر است، از آنها استقبال می کند و از مربی خود تشکر نیز می کند؟
برای اینکه ما انسان ها توان مقابله با شیطان و رسیدن به پاداش الهی را داشته باشیم، خداوند 
بهتر از  توانایی ها و ضعف های ما  به  آفریده است و  بر ما واجب کرده است؛ زیرا او ما را  تکالیفی را 
خودمان آگاه است. همانطور که در درس دوم دیدیم خداوند بهتر می داند چه چیزی به سود ما و چه 

یا بد بودن کاری نیست. یا نداشتن ما دلیل خوب  چیزی به زیان ماست، و دوست داشتن 
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به کمک دوستانتان در کالس، کارهای دیگری را نام ببرید که انجام آنها نیازمند تالش، تمرین و 
زحمت  است ولی موجب رشد و پیشرفت انسان می شود.

نشانه های رسیدن به بلوغ
بلوغ شرعی سه نشانه دارد؛ اگر یکی از این نشانه ها در کسی ظاهر شود، او به بلوغ رسیده است:

1ــ روییدن مو در برخی قسمت های بدن،
2ــ فعال شدن برخی هورمون ها در بدن که نشانه های آن در پسران و دختران متفاوت است، و 

3ــ رسیدن به سن بلوغ؛ این سن برای پسران پایان پانزده سال قمری1، و برای دختران پایان نه 
سال قمری است.2

همزمان با بلوغ جسمی، تغییرات دیگری نیز در بدن به وجود می آید، همانند:
ــ تغییرات تدریجی صدا و دو رگه شدن آن، 

ــ به هم خوردن میزان خواب و خوراک،
ــ تغییر وزن، 

ــ رشد ناگهانی و نامتوازن طولی بدن که معموالً با رشد استخوان پا آغاز می شود، 
ــ بروز جوش های پوستی در صورت و بدن، 

ــ به وجود آمدن تغییرات در چهره، و ...
به  توجه  بازمی گردد.  خود  طبیعی  شکل  به  بدن  تدریج،  به  و  هستند  گذرا  تغییرات  این  البته 

است. زندگی  مرحله  این  از  عبور  شیوه  بهترین  بهداشتی  و  دینی  توصیه های 
عالوه بر تغییرات جسمی، تحوالت روحی و شخصیتی مهمی نیز به وجود می آید، همانند؛

ــ پرسش های جدید در ذهن انسان به وجود می آید. در این دوران، انسان ها در دانسته های قبلی 
خود دچار تردید می شوند و تالش می کنند همه دانسته ها و اعتقادات خود را بر اساس منطقی جدید نظم 
دهند. بر اساس همین ویژگی  است که دین اسالم می گوید: همه انسان ها باید اصول دین را بر اساس فهم 

و درک خود بنا کنند و از تقلید در آنها بپرهیزند.
مستقل  صورت  به  می توانند  می کنند  احساس  افراد  و  می یابد  افزایش  استقالل طلبی  حس  ــ 
دیدگاه های خود را بیان کنند. به همین دلیل انتظار دارند دیگران به حرف های آنها توجه کنند و به آنها 

1ــ این سن در سال شمسی برابر است با چهارده سال و شش ماه و پانزده روز.
2ــ این سن در سال شمسی برابر است با هشت سال و هشت ماه و بیست ویک روز.
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و  نظرات  به  و  باشند  داشته  نوجوانان  به  بیشتری  توجه  باید  که خانواده ها  اینجاست  در  دهند.  اهمیت 
روحیات آنها اهمیت دهند. اگر این گونه نباشد، نوجوان سعی می کند با دیگران بیشتر از خانواده خود 

باشد. داشته  معاشرت 
ــ در این دوران احساس مسئولیت بیشتر می شود. نوجوانی که تا قبل از این خود را نیازمند 

حمایت دیگران می دانست، دوست دارد از دیگران حمایت کند و مسئولیت آنها را به عهده بگیرد.
با این  اینها روحیات فطری و خدادادی است که موجب شکوفایی شخصیت ما می شود. اگر 
روحیات به درستی رفتار نکنیم و یا زیاده روی کنیم، انحرافات و مشکالت فکری و اخالقی زیادی در 
یا  ناآگاه و  به افراد  کمین ما خواهد بود؛ به عنوان مثال اگر برای یافتن پاسخ های سؤاالت مهم دینی، 
کسانی که اعتقادات صحیحی ندارند، مراجعه کنیم، جز سرگردانی و گمراهی نتیجه ای نخواهیم گرفت.

با توجه به تحوالت دوران بلوغ، به کمک معلم خود و دوستانتان، رفتار مناسب با هر کدام از 
بیان کنید. تحوالت را 

رفتار مناسب با این تحولتحوالت دوران بلوغ

 1ــ به وجود آمدن تغییرات در چهره

 2ــ  بروز جوش های پوستی در صورت و بدن

 3ــ  به وجود آمدن پرسش های جدید 

 4ــ  افزایش حس استقالل طلبی

 5 ــ بروز احساس مسئولیت بیشتر

ایجاد آمادگی برای انجام تکلیف
انجام تکالیف شرعی قبل از بلوغ واجب نیست؛ اما خوب است پیش از رسیدن به بلوغـ  با کمک 
پدر و مادر ـ وظایف دینی خود را فرا بگیریم و با تمرین این تکالیف، عالوه بر بهره مندی از پاداش  الهی، 

آمادگی کافی در ما ایجاد شود.
بیت  اهل  که  دارد  اهمیت  آن قدر  بلوغ،  به  رسیدن  از  قبل  دینی  دستورات  تمرین  و  تکرار 
علیهم السالم همواره فرزندانشان را از خردسالی با وظایف دینی آشنا می کردند و از آنان می خواستند به 
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کنند.1 عمل  تکالیف  این  به  توانشان،  اندازه 
امام صادق علیه السالم درباره ارزش عبادت در نوجوانی می فرماید:

محبوب ترین آفریده ها نزد خداوند، جوان نورسیده و با طراوتی است که جوانی و 
شادابی اش را در اطاعت خداوند سپری می کند. خداوند به چنین کسی نزد فرشتگانش 

افتخار می کند و می فرماید: این است بنده واقعی من.2

٭٭٭
راه شناخت تکالیف دینی

ــ نماز، 
ــ روزه، 

ــ خمس و زکات،
ــ حج، و...

اینها نمونه هایی از تکالیف دینی ما مسلمانان است. انجام صحیح این احکام، سعادت دنیا و آخرت 
ما را به دنبال دارد. حال چگونه می توانیم این تکالیف را به درستی انجام دهیم؟

 یکی از راه های دستیابی به نحوه صحیح انجام این وظایف، تحصیل علوم دینی است. در هر 
زمان افرادی برای کسب دانش و تخصص به حوزه های علمیه می روند و پس از سال ها تحصیل، مطالعه 
و تحقیق در علوم دینی به تخصص دست می  یابند. به افراد متخصص در دین، مجتهد یا فقیه می گویند. 
مجتهدان می توانند تمام احکام دینی را به دست بیاورند و شیوه صحیح انجام دستورات خداوند را در 

هر موضوعی روشن کنند.
به نظر شما رسیدن به درجه اجتهاد برای همگان امکان پذیر است؟ 

اگر همه نمی توانند مجتهد شوند، راه آنها برای شناخت وظایف و تکالیف دینی چیست؟

تقلید از مجتهد
همانطور که در سال گذشته دانستیم، راه شناخت احکام، مراجعه به متخصص در احکام دین 
است که به این کار، تقلید گفته می شود. به مجتهدی که مردم برای یادگیری احکام به او مراجعه می کنند، 

مرجع تقلید می گویند. 
1ــ کافی، ج3، ص409.

2ــ اعالم الدین، ص120.
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مرجع تقلید باید شرایطی داشته باشد. برخی از آنها عبارتند از:
1ــ زنده باشد،

2ــ شیعه دوازده امامی باشد،
3ــ عادل باشد؛ یعنی به واجبات دینی عمل کند و از گناهان دوری کند، و 

4ــ اعلم باشد؛ یعنی از سایر مجتهدان داناتر باشد.
مردم  است. عموم  امکان پذیر  راحتی  به  دینی،  عالمان  و  روحانیان  برای  تقلید،  مرجع  شناخت 

کنند. انتخاب  را  تقلید خود  مرجع  آنان  با مشورت  می توانند 

الف( توضیح دهید از میان انواع تقلید کدام درست و کدام نادرست است؟
 جاهل از جاهل

جاهل از عالم
عالم از جاهل

ب( با توجه به شرایط مرجع تقلید، به پرسش های زیر پاسخ دهید:
1ــ از دو نفر مجتهد، یکی از آنها داناتر و دیگری مسن تر است، آیا مردم می توانند از هرکدام که 

بخواهند تقلید کنند؟ چرا؟
2ــ کسانی که امسال به بلوغ می رسند، آیا می توانند از مرجعی که از دنیا رفته است، تقلید کنند؟ 

1ــ نشانه های بلوغ را به صورت خالصه بیان کنید.
2ــ توضیح دهید از چه زمانی باید فراگیری تکالیف شرعی را آغاز کرد؟ چرا؟

3ــ مجتهد به چه کسی گفته می شود؟
4ــ تقلید در احکام شرعی به چه معنی است؟ توضیح دهید.

5 ــ سه مورد از شرایط مرجع تقلید را بیان کنید.

1ــ با توجه به تاریخ تولدتان، روز رسیدن به افتخار بندگی خودتان را مشخص کنید.
2ــ به کمک خانواده و روحانی محل، مرجع تقلید خود را انتخاب کنید.
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وضو و تیمم 

رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به یکی از اصحاب خود فرمود:

بسیار وضو بگیر تا خداوند بر عمرت بیفزاید. اگر برایت میسر است که شب و روز 
با وضو باشی، این کار را انجام بده؛ کسی که با وضو می خوابد، بسترش تا صبح برای او 

مسجد خواهد بود و خوابش برای او نماز!1  

1ــ وسائل الشیعه، ج1، ص 383 و مستدرک الوسائل  ج 1، ص 297.

درس چهارم 
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وقتی می خواهیم نماز بخوانیم؛ 
وقتی قصد داریم دستمان را به نوشته های قرآن بزنیم؛ 

وقتی به حج می رویم و می خواهیم طواف واجب حج را به جای بیاوریم؛ 
وقتی که به یکی از نام های خداوند )به هر زبانی که نوشته شده باشد( دست می زنیم؛ 

در تمام این موارد واجب است وضو داشته باشیم. 
عالوه بر این موارد، وضو گرفتن در بسیاری از موارد دیگر نیز مستحب است؛ هنگام تالوت 
قرآن کریم، همراه داشتن قرآن، زیارت حرم امامان علیهم السالم، رفتن به مسجد، زیارت اهل قبور، 
و حتی هنگام خوابیدن، از مواردی هستند که شایسته است انسان در این زمان ها وضو داشته باشد.     

اما شرایط وضوی صحیح چیست؟ 

شرایط وضوی صحیح

کسی که می خواهد وضو بگیرد، عالوه بر دانستن شیوهٔ صحیح انجام وضو، باید به نکته های 
دیگری نیز توجه کند که شرایط وضوی صحیح نام دارند. 

این شرایط عبارت اند از: 
1ـ پاک بودن آب وضو: آبی که با آن وضو می گیریم باید پاک باشد؛ اگر ندانیم و یا فراموش 

کنیم که آبی نجس است و با همان آب نجس وضو بگیریم، وضوی ما باطل است. 
2ـ ُمطَلق بودن آب وضو: پیش از توضیح این شرط باید بدانیم که آب ها به دو دسته تقسیم 

می شوند: مطلق و مضاف. 
آب مطلق به آب های خالصی گفته می شود که با چیز دیگر آمیخته نشده و یا از چیزی گرفته نشده 
باشد. آب باران، آب چشمه ها و چاه ها، آب رودها، دریاها و آب لوله کشی که در خانه ها وجود دارد، 

آب مطلق شمرده می شوند. 
اما آبی که خالص نیست و آن را از چیز دیگری گرفته اند ــ مانند گالب و آب میوه ــ و یا اینکه 
با چیز دیگرى مخلوط شده باشد ــ مثل آب نمک غلیظ و آب های خیلی گل آلود به گونه ای که دیگر به 

آن آب نگویند ــ آب مضاف نامیده می شود. 
وضو گرفتن فقط با آب مطلق صحیح است و ما نمی توانیم با آب مضاف وضو بگیریم. 

3ـ مباح بودن آب و ظرف آن: آبی که ما با آن وضو می گیریم باید مباح باشد؛ یعنی یا آب 
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برای خودمان باشد و یا اینکه اگر برای دیگری است، او از وضو گرفتن ما با آب رضایت داشته باشد. 
بنابراین، استفاده از آب غصبی1 کاری حرام و وضو نیز با این آب باطل خواهد بود. البته وضو گرفتن 

با آب هایی که در مکان های عمومی قرار دارند صحیح است. 
توجه داشته باشیم که ظرف آب وضو نیز نباید غصبی باشد؛ یعنی اگر ما برای وضو از ظرفی 

استفاده کنیم که صاحبش از استفاده ما راضی نباشد، وضوی ما باطل است. 
4ـ پاک بودن اعضای وضو: اگر صورت، دست ها، سر و یا روی پاها در هنگام وضو گرفتن 
نجس باشند، باید ابتدا نجاست را برطرف کرد، بدن را پاک نمود و سپس وضو گرفت. روشن است که 

اگر اعضای وضو نجس باشند، وضو باطل است. 
که  باشد  اعضای وضو چسبیده  به  اگر چیزی  هنگام وضو،  در  در اعضا:  مانع  نبودن  ٥ ـ 
نگذارد آب به بدن برسد )مثل چربی غلیظ ِکِرم ها که بر دست و صورت باقی می ماند و یا الک روی 

ناخن( وضوی ما باطل خواهد بود. 
٦  ـ ترتیب: واجب است تمام مراحل وضو را به ترتیب انجام دهیم؛ یعنی پس از نیت، ابتدا 
صورتمان را می شوییم. سپس دست راست را از باالی آرنج تا نوک انگشتان می شوییم و پس از آن 
دست چپ را نیز به همین صورت می شوییم؛ بعد با همان رطوبتی که در دست داریم، سرمان را مسح2  
می کنیم و بعد هم با همان رطوبت با دست راست، روی پای راست و با دست چپ روی پای چپ را 

مسح می کنیم. اگر مکلف این ترتیب را به هم بزند، وضویش باطل می شود. 
٧ـ ُمواالت: واجب است کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهیم و بین آنها فاصله نیندازیم. 
اگر بین کارهاى وضو به قدرى فاصله بیندازیم که حالت وضو به هم بخورد، به گونه ای که بگویند او 
مشغول کار دیگری شده است؛ مثاًل هنگام وضو گرفتن کسی با تلفن منزل تماس بگیرد و ما به صحبت 

با او مشغول شویم، وضوی ما باطل است . 
ـ قصد ُقربت: باید فقط برای خشنودی خداوند وضو گرفت و اگر تمام وضو و یا بخشی از   ٨
آن را به قصد دیگری به جز رضایت خداوند انجام دهیم وضوی ما باطل می شود. البته الزم نیست نیت 

وضو را به زبان بگوییم. 
 

چند مسئله مهم وضو 
اّول ـ خانم ها نباید در جایى وضو بگیرند که نامحرم بدنشان را ببیند، هر چند این کار وضو را 

1ــ به آبی غصبی می گویند که صاحب آن راضی نباشد ما از آن استفاده کنیم. 
2ــ مسح سر یعنی کشیدن دست بر روی سر
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باطل نمی کند. 
دوم ـ اگر ناخن فرد بلندتر از حّد معمول باشد، باید چرک زیر آن را برای وضو برطرف کند. 

سوم ـ کسى که به دلیل بیماری یا مشکل دیگری نمى تواند خودش وضو بگیرد، باید از شخص 
از  کدام  هر  و  کند  نیت وضو  باید خودش  این حال مکلف  در  را وضو دهد.  او  که  بخواهد  دیگری 

کارهاى وضو را هم که مى تواند، خودش انجام دهد. 
چهارم ـ اگر پیش از تمام شدن وضو، جایى را که شسته یا مسح کرده نجس شود، وضو صحیح 

است؛ البته باید آن را برای نماز پاک کند. 
پنجم ـ اگر بعد از وضو چیزى که مانع از رسیدن آب است در اعضاى وضو ببیند و نداند موقع 

وضو بوده یا بعد پیدا شده، وضوى او صحیح است.  
ششم ـ در هنگام استفاده از اشیایی مانند گردنبند که نام خدا یا یکی از پیامبران یا امامان بر آن 

است ـ و با بدن تماس دارد ـ باید وضو داشت. 

تیمم
مواردی وجود دارد که باید به جای وضو یا غسل، تیمم کرد. این موارد عبارت اند از زمان هایی 

که مکلف:
1ــ اصاًل به آب دسترسی ندارد؛ مثاًل در بیابان و یا کوهستان بی آبی گرفتار شده است. 

2ــ آب به همراه دارد، ولی استفاده از آن برایش ضرر دارد. 
3ــ آب در دسترس هست، ولی غصبی، نجس یا خیلی گل آلود است.  

4 ــ آب کمی در اختیار دارد که اگر با آن وضو بگیرد، از تشنگی به سختی خواهد افتاد.  
5  ــ فرصت کافی برای وضو گرفتن ندارد و اگر بخواهد وضو بگیرد، نمازش قضا خواهد شد. 
در چهار مورد اول، مکلف درصورتی می تواند تیمم کند که مطمئن باشد تا پایان وقت نماز، این 

شرایط برایش تغییر نمی کند. 

٭٭٭
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برای تیمم کردن ابتدا نیت می کنیم که برای خشنودی خداوند و به جای وضو یا غسل می خواهیم 
تیمم کنیم. 

سپس کف هر دو دست را با هم بر روی خاک پاک می زنیم.
سپس دست ها را بر باالی پیشانی گذاشته و آنها را تا ابروها و باالی بینی می کشیم.1 

سپس کف دست چپ را بر پشت دست راست گذاشته و از مچ تا نوک انگشتان می کشیم. 
و  در آخر کف دست راست را پشت دست چپ گذاشته و از مچ تا نوک انگشتان می کشیم. 

1ــ در تیمم الزم نیست روی بینی دست کشیده شود.

12

34
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زیر، وضوی مکلف  از موارد  کنید در کدام یک  دلیل مشخص  با ذکر  الف(    
صحیح و در کدام یک باطل است؟ 

 در گرمای تابستان، برای خشنودی خداوند وضو می گیرد و با این کار خنک 
هم می شود. 

 در برابر چشم دیگران و برای اینکه از او تعریف کنند، وضو می گیرد. 
 آب پاک در اختیار ندارد و به همین دلیل با گالب وضو می گیرد. 

 در هنگام سفر، از آب رودخانه وضو می گیرد. 
 در حال وضو می خواهد سرش را مسح کند که ناگهان خون از بینی اش جاری 

می شود و روی صورتش می ریزد. 
از  برای همین  پاهایش را مسح کند،  نمی تواند خم شود و  به دلیل کمر درد،   

برادرش می خواهد تمام مراحل وضو را او برایش انجام دهد.
احتمالی  اشکاالت  تا  بخواهید  او  از  و  بگیرید  وضو  معلمتان  حضور  در  ب( 

وضوی شما را برطرف کند.

برخی از چیزهایی که وضو و تیمم را باطل می کنند عبارت اند از: 
1ــ خارج شدن ادرار، مدفوع و گازهای روده از بدن، 

2ــ به خواب رفتن )به صورتی که چشم نبیند و گوش هم نشنود(، و 
3ــ از بین رفتن موقتی یا دائمی عقل، مانند دیوانگى، مستى و بى هوشى.1 

 

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

3ــ شیوهٔ صحیح تیمم کردن را به صورت خالصه توضیح دهید. 

با مراجعه به رساله توضیح المسائل مرجع خود ببینید تیمم عالوه بر خاک، بر چه 
چیزهای دیگری صحیح است؟

1ــ عالوه بر این، مبطالت وضو چیزهای دیگری هم هستند که در آینده با آنها آشنا خواهید شد. 
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ُمْبِطالت1 نماز

آن روز، نمازخانه مدرسه شلوغ تر از روزهای دیگر بود.
صادقی و محمدی هم گوشه ای از نمازخانه نزدیک هم نماز می خواندند. 

زنگ  اآلن  باشید  زود  بچه ها  گفت:  و  کرد  داخل  پنجره  از  را  سرش  بچه ها  از  یکی  ناگهان 
می خورد. 

کمی بعد، صادقی ناگهان نمازش را شکست و پس از چند لحظه سکوت دوباره تکبیرة االحرام 
گفت و نمازش را شروع کرد. 

نمازشان که تمام شد، محمدی پرسید: چرا نمازت را شکستی؟ مگر نمی دانی شکستن نماز حرام 
است؟ 

صادقی جواب داد: اگر کسی بی دلیل نمازش را بشکند کار حرامی انجام داده است، اما من که 
بی دلیل این کار را نکردم. نماز من پیش از اینکه من آن را بشکنم، خودش باطل شده بود. 

محمدی با تعجب پرسید: چطور؟! 
صادقی گفت: داشتم تسبیحات اربعه را می گفتم که یک دفعه متوجه شدم مقداری از خرده های 
نان که پیش از نماز خورده بودم در دهانم باقی مانده است. در این فکر بودم که چه کار کنم که ناگهان 
بی اختیار آن را قورت دادم. همان وقت یک نفر گفت: اآلن زنگ می خورد. من که به خاطر قورت 
دادن نان شک کرده بودم نمازم درست است یا نه، این حرف هم حواسم را بیشتر پرت کرد. هرچه فکر 
کردم دیگر یادم نیامد رکعت سوم هستم یا چهارم؟ برای همین نمازم را که باطل شده بود رها کردم و آن 

را از اول خواندم. 
1  ــ باطل کننده ها 

درس پنجم 
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باطل  را  نماز  دیگر،  چیز  هر  یا  نان  کوچک  خرده های  دادن  قورت  که  اواًل  گفت:  محمدی 
نمی کند. از این گذشته چه کسی گفته آدم هر جای نمازش که شک کند، نماز باطل می شود؟ پس نمازت 

را بی دلیل شکسته ای!
صادقی پرسید: تو مطمئنی نمازم درست بوده؟ 

محمدی گفت: بله، امام جماعت مسجد محله ما چند شب است که دربارٔه مبطالت نماز صحبت 
می کند. من این موضوع را از او شنیده ام. اگر می خواهی مطمئن شوی امشب بیا مسجد و از خودش 

سؤال کن… 
٭٭٭

در سال های گذشته با برخی از احکام و آداب نماز آشنا شدیم و دانستیم که نمازی که با رعایت 
این  ما در  نمازگزار خواهد گذاشت.  از  آداب و احکام آن خوانده شود، موجب خشنودی خداوند 
درس به بررسی احکام دیگری خواهیم پرداخت که بی اطالعی از آنها باعث باطل شدن نماز می شود. 

ُمبِطالت نماز 
می دانید چه کارهایی نماز را باطل می کنند؟ بنابر فتوای مراجع تقلید، مبطالت نماز دوازده چیز 

است که ما به صورت خالصه به بررسی آنها می پردازیم: 
1ـ از بین رفتن یکی از شرایط  نماز: در سال گذشته با برخی از شرایط نماز آشنا شدیم. 
پاک بودن لباس و بدن نمازگزار، وضو داشتن و همچنین غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار از آن 

شرایط بودند. 
اگر نمازگزار در بین نماز متوجه شود که یکی از این شرایط از بین رفته است؛ مثاًل یادش بیاید 

وضو نگرفته یا مکانی که در آن نماز می خواند غصبی است، نمازش باطل است. 
2ـ باطل شدن وضو: اگر وضوی نمازگزار در بین نماز باطل شود، نمازش نیز باطل خواهد شد.  
3ـ روی برگرداندن از قبله: اگر نمازگزار در حال نماز صورت خود را از قبله به طرف چپ یا 
راست بگرداند، )به اندازه ای که دیگر رو به قبله به حساب نیاید( نمازش باطل است و فرقی بین عمدی 

و یا سهوی1  بودن این کار نیست. 
باطل  را  نماز  باشد  عمدی  که  در صورتی  بلند،  خنده  )قهقهه(:  بلند  با صدای  خندیدن  4ـ 

می کند. بنابراین، لبخند زدن و یا خنده باصدا که عمدی نباشد، نماز را باطل نمی کند. 

1 ــ کاری که از روی فراموشی و بی توجهی از انسان سر می زند. 
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٥ ـ حرف زدن در بین نماز: اگر نمازگزار در بین نماز عمدًا سخن بگوید، حتی اگر یک کلمه 
هم باشد، )مثاًل بگوید: آخ( نمازش باطل خواهد شد، ولی اگر بدون توجه و از روی فراموشی در بین 

نماز چیزی بگوید، نمازش صحیح است. 
٦ ـ به هم زدن صورت نماز: اگر نمازگزار در بین نماز، کاری انجام دهد که حالت نماز را به 
هم بزند، مثاًل دست بزند و یا به هوا بپرد نمازش باطل می شود و فرقی ندارد که این کارش کم باشد یا 
زیاد، عمدی باشد یا سهوی. البته انجام کارهایی که صورت و حالت نماز را به هم نمی زند، مثل اشاره 

کردن با دست، نماز را باطل نمی کند. 
٧  ـ خوردن و آشامیدن: خوردن و آشامیدن باعث باطل شدن نماز می شود، اما اگر نمازگزار 

ذره های ریز غذا یا چیزهای دیگر را که در دهان دارد، در بین نماز فرو برد، نمازش صحیح است.    
٨  ـ کم و زیاد کردن ارکان و واجبات نماز: ما در سال های پیش با ارکان و واجبات نماز آشنا 
شدیم. اگر نمازگزار عمدًا یا سهواً یکی از ارکان نماز مانند رکوع را کم یا زیاد کند، نمازش باطل می شود. 

البته کم یا زیاد کردن بقیٔه واجبات نماز، به جز ارکان تنها وقتی نماز را باطل می کند که عمدی باشد. 
٩ـ شک کردن در رکعت هاى نماز دو یا سه رکعتى: اگر نمازگزار در حالی که نماز دو یا 
سه رکعتی می خواند، شک کند که در رکعت چندم نماز است و با کمی فکر و تأمل نیز شک او برطرف 
نشود، نمازش باطل می شود و همچنین اگر در دو رکعت اول نماز های چهار رکعتی هم شک کند، 

نمازش باطل می شود.
چند مسئلۀ مهم دربارۀ نماز

 نماز گزار می تواند در قنوت نماز به زبان فارسى یا هر زبان دیگری دعا کند. 
 اگر نمازگزار اذکار نمازش را آن قدر تند و با عجله بگوید که تلفظ آنها صحیح نباشد، نمازش 

باطل می شود.
 شکستن نماز واجب از روى اختیار حرام است، ولى براى جلوگیرى از ضرر مالى یا بدنى 

مانعى ندارد.
 اگر اذکار واجب نماز را در حال حرکت بگوید؛ مثاًل بخشی از ذکر رکوع را در حالی بگوید 

که دارد از رکوع برمی خیزد، نمازش باطل می شود. 
 اگر نمازگزار در بین نماز به قدرى ساکت بماند که نگویند نماز مى خواند، نمازش باطل مى شود. 
 نمازگزار نباید در حال نماز به دیگران سالم کند، ولی اگر دیگران به او سالم کنند، باید جواب 
سالم آنها را در حال نماز بدهد. البته جواب دادن به سالم غلطی که سالم به حساب نمی آید یا از روی 
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در هریک از موارد زیر توضیح دهید که آیا نماز نمازگزار صحیح است یا خیر. 
در حال حرکت  را  نماز  اذکار  از  بعضی  دلیل  همین  به  و  دارد  1ـ خیلی عجله 

می گوید.
پایش  به  چرخه  سه  با  محکم  کوچکش  برادر  که  می خواند  نماز  اتاق  وسط  2ـ 
ادامه  را  نمازش  کمی سکوت،  از  بعد  و  آخ!  می زند:  فریاد  بی اختیار  هم  او  می کوبد! 

می دهد و بعد از پایان نماز هم دو سجده سهو انجام می دهد.  
3ـ مشغول خواندن حمد و سوره است که ناگهان از پشت سرش صدای بلندی 
می شنود، بی اختیار برمی گردد و به پشت سرش نگاه می کند. سپس خیلی زود تا حواسش 

جمع می شود رو به قبله برمی گردد و بقیٔه حمد و سوره اش را می خواند. 
4ـ درحالی که در مقابل تلویزیون نماز می خواند، خواهرزاده کوچکش تلویزیون 
را روشن می کند. با دیدن یکی از صحنه های فیلم خنده اش می گیرد، ولی با تالش فراوان 

خودش را کنترل می کند و فقط آرام می خندد. 
تلویزیون  از  اربعه است که خبر مهمی را  5ـ در رکعت سوم مشغول تسبیحات 
می شنود. برای اینکه درست متوجه خبر شود چند دقیقه سکوت می کند و پس از تمام 

شدن آن بخش از خبر، بقیه تسبیحات را می گوید. 
6ـ در بین نماز، گوشی تلفن همراهش زنگ می زند، بدون اینکه ذکر بگوید، آن را 

از جیبش درمی آورد و سپس خاموش می کند و نمازش را ادامه می دهد.  

تمسخر انجام می شود، واجب نیست .
 جواب سالم نمازگزار به دیگران باید مانند لفظ سالم آنان باشد، مثاًل اگر کسی به نمازگزار 
بگوید: سالم؛ نمازگزار هم در جواب تنها باید بگوید: سالم؛ و اگر سالم کننده بگوید: سالم علیکم، 

نمازگزار هم در جواب باید بگوید: سالم علیکم.
 سرفه ، عطسه و خمیازه کشیدن نماز را باطل نمی کند.

 اگر نمازگزار بعد از نماز شک کند که هنگام نماز، کارى که نماز را باطل مى کند انجام داده 
است یا نه، نمازش صحیح است. 
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1ــ پنج مورد از مبطالت نماز را نام ببرید. 
2ــ در چه زمانی انسان می تواند جواب سالم کسی را که در نماز به او سالم کرده 

است، ندهد؟  
3ــ اگر نمازگزار در نماز مغرب شک کند که دو رکعت خوانده است یا سه رکعت، 

نمازش چه حکمی دارد؟ 

    امیرالمؤمنین علیه السالم می فرماید: 
هنگامی که انسان به نماز می ایستد، به خاطر رحمت خداوند که او را فرا گرفته  است، 

شیطان با حسادت به او می نگرد.1  

با مراجعه به رساله توضیح المسائل مرجع خودتان، سایر مواردی که موجب باطل 
شدن نماز می شود را مشخص کنید و در کالس برای دوستانتان بخوانید.

 

1ــ خصال، 10/632. 



محیطی که در آن زندگی می کنیم ــ خوب یا بد ــ تأثیر مستقیمی بر افکار و 

رفتارهای ما دارد. به همنی دلیل الزم است ویژگی های محیط مناسب را بشناسیم 

تا بتوانیم آن را سالم نگه دارمی و از آن بهتر استفاده کنیم.

( به بررسی محیط عمومی جامعه ما قبل  ال ا ر  درس ششم 

و پس از پیروزی انقالب می پردازد و ویژگی های مثبتی را که پس از پیروزی انقالب 

یادآوری دشمنان  با  این درس  بیان می کند.  اسالمی در کشورمان شکل گرفت، 

این کشور، نقشه های آنان را برای از بنی بردن محیط سالم جامعه اسالمی توضیح 

می دهد.

جه فضیلت جهاد در اسالم و انواع جهاد را توضیح می دهد  درس هفتم 

و سپس نشان می دهد که کسب آمادگی دفاعی تا چه اندازه اهمیت دارد.

فصل سوم  : جامعه
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ثمرات انقالب اسالمی 

شما در کتاب تاریخ و با جنگ های ایران و روسیه در زمان حکومت قاجار آشنا شدید.یادآوری 
عهدنامه گلستان، ترکمانچای و... چه احساسی در شما به وجود می آورد؟

ضمن مقایسه جنگ های ایران و روسیه با جنگ تحمیلی ایران و عراق نتیجه را با هم مقایسه 
کنید.  

٭٭٭

درس ششم 
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دیروز و امروز 
    پیش از پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال 1357، ده ها هزار مستشار خارجی ــ که چهل 
هزار نفر آنان آمریکایی بودند ــ کارهای مختلف را در کشور ما به دست داشتند. آنها به ما این گونه 
القا کرده بودند که ایرانی نمی تواند در دنیای علم و صنعت حرفی برای گفتن داشته باشد. در آن زمان 
دستگاه های صنعتی را با پرداخت هزینه های بسیار هنگفت از ابرقدرت ها می خریدیم، اما برای استفاده 
از آن دستگاه مجبور بودیم کارشناسان و مهندسان را نیز از همان کشورها به ایران بیاوریم. غربی ها 
تحقیر و توهین به ملت ما را به حدی رسانده بودند که ما را مردمی وحشی می دانستند و به خاطر حضور 

در ایران، حقوق فوق العاده ای به نام حق توّحش می گرفتند. 
وضعیت بهداشت در شهرها و روستاهای ما اسفناک بود و مجبور بودیم از ده ها هزار پزشک 

پاکستانی و هندی در ایران استفاده کنیم. 
تنها دو هزار روستا از برق  در آن زمان در میان بیش از پنجاه و چهار هزار روستای کشور 
به  نیم درصد مردم می توانستند  برخوردار بودند. بی سوادی گسترده مردم را آزار می داد و کمتر از 

دانشگاه بروند! 
انتخابات کامالً نمایشی بود و نمایندگان مجلس و بقیٔه مسئوالن کشور توسط شاه و دربار انتخاب 
با  شاه  می رفت. حکومت  یغما  به  ها  غربی  دست  به  ما  گاز  و  نفت  منابع  و  مختلف  معادن  می شدند. 
هرچیزی که رنگ و بوی دینی داشت مخالفت می کرد و با دایرکردن مراکز فساد، جوانان را از دین 

دور می کرد. 
در این شرایط بود که مردم ایران به رهبری مرجع دینی خود امام خمینی در برابر حکومت شاه 

قیام کردند و او را سرنگرن ساختند.
بازگشتی  آید،  به شمار  تاریخ کشورمان  در  آنکه یک حرکت سیاسی  از  بیش  اسالمی  انقالب 
دوباره به دین و ارزش های دینی است و به همین دلیل ثمراتی بیش از یک حرکت سیاسی را به دنبال 

داشته است. 
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ثمرات انقالب اسالمی
 یکی از ثمرات ارزشمند انقالب، زنده شدن روحیٔه خودباوری و احساس بزرگی     در میان ملت 

ایران است. 
مردم ایران نشان دادند ملتی که با هم متحد باشد و برای خدا قیام کند، می تواند با رهبری مدبرانه 

هر مشکلی را حل کند و خود را به قله های پیشرفت و سعادت برساند. 
فکر می کنید چند کشور در دنیا می توانند موجودات زنده را شبیه سازی کنند؟ 

چند کشور از فنّاوری پرتاب ماهواره به فضا برخوردارند؟ 
چند کشور به فّناوری پیچیدٔه هسته ای دست یافته اند؟ 

اینها بخشی از پیشرفت های علم و فّناوری در کشور ماست که باعث شده است تا ایران در میان 
کشورهای منطقه به باالترین رشد تولید علم دست یابد و در برخی رشته های علمی جزء پنج کشور اول 

جهان قرار گیرد. 
اسالمی  انقالب  از  الگوگرفتن  با  های محروم  ملت  است  پیشرفت های عظیم موجب شده  این 
ایران، برای رهایی از وابستگی به ابرقدرت ها تالش کنند. امروزه بیداری اسالمی در جهان اسالم و 
حتی فراتر از آن حرکت های حق طلبانه مردم در نقاط دیگر جهان نیز بیش از هر چیز مرهون حرکت ملت 

ایران در برابر استکبارگران جهانی است. 

آیا  به استثمار ملت های محروم پرداخته اند،  به نظر شما ابرقدرت هایی که سالها 
حاضرند به راحتی از ثروت های این کشورها چشم پوشی کنند؟ 

فکر می کنید آنها چه برنامه ای برای ادامٔه غارتگری در این کشورها دارند؟

 
نقشه های شیطانی

مشرکان مکه با ظهور اسالم موقعیت خود را در خطر  دیدند. ابتدا تالش کردند تا با پیشنهادهای 
به پیامبر اکرم صلی اللّٰه علیه و آله و سلم او را از ادامه دعوت مردم به اسالم منصرف کنند. اما  فریبنده 

هنگامی که دیدند نمی توانند رسول خدا را فریب دهند، دشمنی خود را با مسلمانان آشکار کردند. 
آنها مسلمانان را در محاصرٔه شدید اقتصادی ــ در شعب ابی طالب ــ قرار دادند تا مجبور شوند 
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دست از اسالم بردارند و دوباره اختیار خود را به دست مشرکان بسپارند. 
و  آمریکا  و  شد  تکرار  نیز  ما  برای  اسالمی  انقالب  پیروزی  اول  سال های  در  فوق  ماجرای 

هم پیمانانش طرح تحریم )محاصره( اقتصادی ایران را به تصویب سازمان ملل رساندند.1
گام دوم غارتگران برای به زانو درآوردن ملت ایران، جنگ بود. رژیم بعثی صدام در شهریور 
1359 به دستور آمریکا جنگی را در برابر ما آغاز کرد که هشت سال به طول انجامید. اگرچه در این 
باز هم ارادٔه خداوند بر  جنگ بسیاری از دولت های چپاول گر از رژیم صدام حمایت می کردند، اما 
ارادٔه شیطان پیروز شد و ملت ایران با اتکای به خداوند و بدون کمترین وابستگی به قدرت های بیگانه 

توانست نیروهای متجاوز را از میهن اسالمی بیرون براند.2
برنامه ای بود که مشرکان صدر اسالم برای شکست مسلمانان  نیز کامالً شبیه همان  این واقعه 
ترتیب دادند. آنها نیز هنگامی که دیدند نمی توانند در برابر اسالم کاری از پیش ببرند، با یکدیگر متحد 
شدند و به جنگ با رسول خدا صلی اللّٰه علیه و آله و سلم پرداختند. این شباهت ها به ما نشان می دهد که 
برنامه های شیطان برای گمراهی انسان ها همواره ثابت بوده است و تنها افراد هستند که در طول تاریخ 

جایشان را به یکدیگر می سپارند. 
محاصرٔه اقتصادی، حمله نظامی، ترور و بمب گذاری، تفرقه افکنی و تالش برای کودتا و ایجاد 
جنگ داخلی ... . اینها همه نقشه هایی بود که استعمارگران بارها و بارها آنها را پس از انقالب به کار 
گرفتند، اما باز هم نتوانستند اسالم را در این کشور شکست دهند. پس از این مراحل بود که آنان به 

فکر استفاده از آخرین و مخرب ترین سالح خود در برابر ملت ایران افتادند. 
می توانید حدس بزنید این سالح چیست؟ 

1ــ این تحریم ها هنوز هم برطرف نشده است و دولت های استکباری به مناسبت های مختلف تالش می کنند تا دایرهٔ تحریم را تنگ تر کنند. 
2ــ در طول جنگ تحمیلی، در میان افرادی که به اسارت نیروهای ما درآمده بودند، سربازانی از 25 ملیت و کشور مختلف وجود 

داشتند و حتی در مواردی که آمریکایی ها می دیدند، شکست صدام نزدیک است، خودشان مستقیماً وارد جنگ می شدند. 
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شکست عبرت انگیز
از فتح آندلس1 توسط مسلمانان بیش از صد سال می گذشت و کشوری آباد و 
پیشرفته شده بود. مرکزی برای تجارت، کسب دانش و صنعت. این موضوع در کنار 

سودی که برای اروپایی ها داشت، حساسیت عده ای را نیز برانگیخته بود. 
وجود کشوری مسلمان و پیشرفته در اروپا، مایه نگرانی کشورهای مسیحی همسایه 
شده بود. جوانان مسیحی که پیشرفت های مسلمانان را می دیدند، رفته رفته به آنها عالقمند 
می شدند و در نهایت مسلمان می شدند و تحمل این وضع برای بزرگان این کشورها دشوار 
دیگری  چاره  باید  پس  بجنگند،  نمی توانند  مسلمانان  با  می دانستند  آنها  طرفی  از  بود. 

می اندیشیدند. آنها فکر کردند و نقشه کشیدند و باز نقشه کشیدند تا اینکه باالخره؛
ــ: جناب امیر ما از طرف پادشاه خود برای شما پیشنهادی آورده ایم. ما حاضریم برای 
شما مدرسه و اماکن تفریحی رایگان بسازیم و خودمان نیز بدون اینکه از شما پولی بخواهیم 
آنها را اداره کنیم. مسلمانان می توانند به صورت رایگان از این مراکز استفاده کنند. به عالوه 
ما حاضریم با شما قراردادی برای تجارت آزاد امضا کنیم؛ یعنی بازرگانان ما و شما بتوانند هر 

کاالیی را که دارند آزادانه به کشورهای یکدیگر ببرند و خرید و فروش کنند ... 
٭٭٭

همسایگان  که  می رفتند  مدارسی  به  مسلمان  نوجوانان  و  کودکان  بعد،  مدتی 
نیرنگ بازشان آنها را اداره می کردند. آنها در این مدارس بدون اینکه خود بدانند، نزد 

معلمان مسیحی تعلیمات مسیحی می دیدند.
مراکز تفریحی آنان نیز توسط زنان بی حیا و آلوده ای اداره می شد که گروه گروه از 

کشورهای همسایه وارد آندلس می شدند.
در این میان، بازرگانان مسیحی بر اساس قراردادی که داشتند، هر روز بشکه های 
بزرگ شراب را روانه مراکز تفریحی مسلمانان می کردند و جوانان مسلمان، بی خبر از دامی 

که برایشان پهن شده بود جذب این مراکز می شدند.
پادشاهان  به  مسلمان  حاکمان  نزدیکی  باعث  مسیحیان  با  تجاری  همکاری های 
به  و  دورتر  هم  از  روز  هر  مسلمان  حاکمان  بود،  شده  نیز  همسایه  کشورهای  مسیحی 

1ــ آندلس شامل کشور اسپانیا و بخش وسیعی از کشور پرتغال امروزی است.
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مسیحیان وابسته تر می شدند. 
چند سال بعد، دیگر در آندلس نه از فرماندهان دالور خبری بود و نه از سربازان 
غیور و از جان گذشته و فاتح. تنها چیزی که از آندلس بزرگ باقی مانده بود حاکمانی 

وابسته، جامعه ای بی تفاوت و جوانانی بی اراده و غرق در عیاشی و خوشگذرانی بود. 
باتالق فرو نرفته بودند، اما از  در این بین، عده کمی هم بودند که هنوز در این 
دست آنان کاری بر نمی آمد. این همان موقعیتی بود که دشمنان اسالم سال های طوالنی 
انتظار آن را می کشیدند. سربازان مسیحی با اولین حمله، آندلس را تسخیر کردند و پس 
از صدها سال دوباره مردم آن سرزمین را با شمشیرهایشان مسیحی کردند و هرکس هم 

که حاضر نشد از اسالم دست بکشد از دم تیغ گذراندند. 1

شبیخون فرهنگی 
بسیار  عالوه بر هزینه های  نظامی  جنگ های  که  دریافته اند  خوبی  به  بزرگ  قدرت های  امروزه 
گزاف، باعث تنفر ملت ها نیز می گردد. به همین دلیل آنها برای به زانو درآوردن ملت ها راهکار جدیدی 

به نام جنگ نرم2 یا شبیخون فرهنگی را در پیش گرفته اند. 
شایعه پراکنی3،ایجاد تفرقه بین مردم و مسئوالن کشور، تولید فیلم های ضد ایرانی و ضد اسالمی، 
تهیه و پخش فیلم ها و تصاویر زشت و مبتذل، ساخت بازی های رایانه ای ُمخرب، تولید و پخش مواد 
مخدر در بین جوانان و تالش همه جانبه برای ترویج بی حجابی و بی عفتی، بخشی از این جنگ نرم بر 

علیه ملت و فرهنگ ماست.4

1ــ برگرفته از: تاریخ حکومت مسلمین بر اروپا )محمد ابراهیم آیتی(؛ تمدن اسالم و عرب )گوستاو لوبون(؛ تاریخ فتوحات اسالم در 
اروپا )شکیب ارسالن( 

2ــ  جنگ نرم به اقداماتی گفته می شود که به وسیلٔه آن می توان یک کشور را بدون استفاده از نیروهای نظامی سرنگون کرد.
3ــ  یکی از شایعاتی که دشمن به شدت در مورد آن تبلیغ می کند این است که جمهوری اسالمی ایران می خواهد بمب اتمی بسازد. 
دشمن با ایجاد و گسترش این شایعه می خواهد ما را از استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای ــ که حّق مسلم هر کشوری است ــ محروم و تمامی 

دنیا را به کشور عزیزمان بدبین سازد. 
4ــ  خوب است بدانیم که مجلس نمایندگان آمریکا هر سال به صورت رسمی ده ها میلیون دالر را به طرح هایی که بتواند نظام اسالمی 
را در ایران از بین ببرد، اختصاص می دهد که این مبلغ معموالً صرف شبکه های ماهواره ای تلویزیونی و رادیوهای ضد ایران می شود. البته مبلغ 
واقعی کمک های پنهانی صهیونیست ها و سایر دشمنان اسالم برای مقابله با انقالب اسالمی بسیار بیشتر از مبالغی است که به صورت رسمی 

اعالن می شود.
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دشمنان با استفاده از تجربیات شومی که از سرگذشت اندلس و حوادث مانند آن اندوخته اند، 
تمام تالش خود را به کار گرفته اند تا با تکرار آن رویدادها ملت مسلمان ما را به زانو درآورند. 

کم اهمیت جلوه دادن حجاب، عادی سازی روابط نادرست بین دختران و پسران، ترویج بی عفتی 
و آلوده کردن جوانان از اصلی ترین نقشه های دشمنان در زمان حاضر است. آنها به خوبی می دانند که 
اگر جوانان مسلمان به دستورات اسالم درباره حفظ حجاب و پاکدامنی عمل کنند، شکست دادن آنها 
بسیار دشوار خواهد بود. پس تمام تالش خود را به کار می بندند تا آنها را از تعلیمات حکیمانه اسالم 

دورنگه دارند.
قرآن کریم درباره این نیرنگ همیشگی دشمنان اسالم می فرماید:

»َو ال َیـزالوَن ُیـقاتِـلونَـُكم         و آنان پیوسته با شما مى جنگند  
َحّتیٰ َیـُرّدوُكم َعن دیـنِـُكم          تا شما را از دینتان برگردانند.  

ِاِن اسـتَـطاعوا«1                                        اگر بتوانند.

این آیه به خوبی نشان می دهد که هدف اصلی دشمن از تحریم اقتصادی، جنگ نظامی و شبیخون 
فرهنگی چیزی جز نابودی باورهای دینی مردم و دور کردن آنها از دین نیست.

اکنون ارزش این کلمات نورانی امیرمؤمنان علیه السالم برای ما روشن تر می شود که می فرماید: 

پاکدامنی  و  عفیف  انسان  پاداش  از  بزرگ تر  خدا  راه  در  شهید  مجاهد  پاداش 
نیست که قدرت انجام گناه را دارد، ولی خود را آلوده نمی کند؛ انسان پاکدامن نزدیک 

است فرشته ای از فرشته ها شود.2

1ـ سورٔه بقره، آیٔه 217.
2ـ نهج البالغه، حکمت 477.

و  کنید  مرور  اسالمی  ایران  برای شکست  را  بیگانگان  نقشه های  دیگر  بار  یک 
دربارٔه راه های مقابله با این نقشه ها با دوستانتان در کالس گفت و گو کنید. 
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ـ ثمرات انقالب اسالمی را به صورت خالصه بیان کنید.  1ـ
را  ایران  اسالمی  نظام  شکست  برای  ابرقدرت ها  اقدامات  از  نمونه  چند  ـ   2ـ

توضیح دهید. 
ـ  خطرناک ترین سالح دشمن در جنگ علیه انقالب اسالمی چیست؟ توضیح  3ـ

دهید.
ـ  هدف اصلی دشمنان را از اجرای نقشه های مختلف در کشورهای اسالمی  4ـ

بیان کنید.

طبل توخالی 
از  با خود  نیز  از دارایی های ملت را  ایران فرار کرده و میلیاردها دالر  از  شاه جنایتکار 
ایران خارج کرده است؛ در حالی که مردم ایران خواستار بازگرداندن او به ایران و محاکمه اش 
هستند و هیچ دولتی حاضر نیست او را بپذیرد، آمریکا اعالم می کند که با آغوش باز آمادٔه پناه دادن 
به شاه است. دولت ایران از آمریکا می خواهد که شاه را به همراه دارایی های ایران به کشورمان 
بازگرداند، اما دولت آمریکا هیچ اعتنایی به درخواست ملت ایران نمی کند. هر روز از گوشه و کنار 

کشور خبر از اغتشاشاتی می رسد که ریشه در سفارت آمریکا در تهران دارد. 
تهیه  مشغول  توان  تمام  با  ایران،  در  آمریکا  سفارت  کارمند  با عنوان  آمریکایی  جاسوسان 

نقشه ای برای کودتای نظامی بر علیه انقالب اسالمی هستند. 
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جوانان انقالبی و دانشجویان که از این همه شیطنت و نیرنگ آمریکایی ها به تنگ آمده اند، 
یا همان النٔه جاسوسی حمله و کارکنان آن را دستگیر  در حرکتی خودجوش به سفارت آمریکا 
آزاد  را  جاسوسان  بازنگرداند،  ایران  به  را  شاه  آمریکا  تا  می کنند  اعالم  دانشجویان  می کنند. 

نمی کنند.  
کارتر رئیس جمهور آمریکا شتابزده و خشمگین در برابر دوربین های خبری قرار می گیرد 
و اعالم می کند اگر ایران سریعاً جاسوسان را به کشورشان بازنگرداند، آمریکا به ایران حمله نظامی 

خواهد کرد. 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک است و کارتر برای پیروز شدن در این انتخابات 
کردن  آزاد  و  ایران  به  حمله  از  بهتر  تبلیغاتی  چه  و  است  تبلیغاتی  حرکت  یک  نیازمند  شدیدًا 

جاسوسان؟!
تهدیدهای نظامی آمریکا بسیاری از مردم را در نگرانی فرو برده است.

: » آمریکا بزرگ ترین قدرت نظامی روز دنیاست. مگر می شود در برابر آمریکا مقاومت 
کرد؟ راستی اگر آمریکا به کشورمان حمله کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ... «

عده ای ترسو که هنوز در حال و هوای زمان شاه به سر می برند کم کم صدایشان در می آید: 
چه کسی می خواهد در برابر آمریکا بایستد؟ آنها را آزاد کنید و ماجرا را تمام کنید. آدم عاقل که 

با ُدم شیر بازی نمی کند ... . 
چیزی نمانده است که همین تهدیدها کار خودش را بکند که ناگهان ورق کامالً بر می گردد. 
بقیٔه ماجرا را از کتاب خاطرات همیلتون ُجردن )رئیس کاخ سفید و دست راست کارتر( می خوانیم: 
بر ژینسكی در حالی وارد دفتر رئیس جمهور شد كه متن كامل سخنان ]امام[خمینی نسبت  
به رئیس جمهوری آمریكا را در دست داشت. او خشمگین و عصبانی، بعضی از جمالت آن را 

با صدای بلند برای ما می خواند: 
» ... اینها خیال  نكنند كه  ما همین طور نشسته ایم  تا اینها هر غلطی  می خواهند بكنند، نه  
این طور نیست . مسئله ، مسئلهٔ   انقالب  است . یک  انقالب  بزرگ تر از انقالب  اّول  خواهد شد. باید 
سرجای  خودشان  بنشینند و این  )شاه( خائن  را برگردانند ... آمریكا توقع  دارد كه  شاه  را ببرد 
به  آنجا )و علیه این ملت(  توطئه  كند، پایگاهی  هم  اینجا برای  توطئه  درست  كند، و جوان های  ما 
بنشینند و تماشا كنند؟ ... چرا ما باید بترسیم؟ كارتر طبل تو خالی است. او ُعرضٔه هیچ كاری را 
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ندارد ... آمریكا هیچ غلطی نمی تواند بكند ... « 
دیگر مطمئن بودیم که آنها می خواهند گروگان های آمریکایی را به اتهام جاسوسی محاکمه 
کنند. همٔه ما از تصور اینکه آنها افراد ما را محاکمه و سپس اعدام خواهند کرد بر خود لرزیدیم، 

این درحالی بود که ما با حالی نزار در کاخ سفید نشسته بودیم و نمی دانستیم چه کار باید بکنیم! 
برای من روشن بود که کلید انتخابات ما در دست کسان دیگری در آن سوی دنیا است؛ 
همان کسانی که تصمیم و عملشان تا آخرین لحظه برای ما قابل پیش بینی نیست. کارتر در هواپیما 
به من گفت: عجیب است که سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری کشور بزرگ ما نه در شیکاگو 

یا نیویورک، بلکه در تهران تعیین می شود.
    چند روز بعد در اشپیگل1 خواندم که: »زمانی ایاالت متحده می توانست تصمیم بگیرد كه 
چه كسی در ایران بر مسند قدرت بنشیند، اما امروز، در1۹۸۰م.  یک آیت اللّٰه در تهران می تواند 

سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده را تعیین كند.«

1ــ  مجلٔه مشهور آلمانی. 
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جهاد

اسامی زیر را یک بار مرور کنید:

قابیل، َابرهه، اسکندرمقدونی، چنگیزخان مغول، هیتلر، صدام، جرج بوش!

این نام ها شما را به یاد چه موضوعی می اندازد؟

با نگاهی گذرا به تاریخ می بینیم که هرگاه انسان های بی ایمان و زیاده خواه به قدرتی دست می یابند، 
خیلی زود به جنگ و تجاوز روی می آورند و برای تسلط بر جان و مال ملت های دیگر به کشتار مردم 

بی گناه می پردازند.

با حق  را  بیشترین دشمنی  همواره  ــ  نامیده می شوند  باطل  اسالم  فرهنگ  در  که  ــ  گروه  این 
دارند، چرا که می دانند در این نبرد همیشگی، مؤمنان به هیچ قیمتی در برابر آنها تسلیم نخواهند شد. 
به همین دلیل یاران شیطان همواره منتظر فرصتی هستند تا حق را برای همیشه از میان بردارند و راه را 

برای چپاول ملت های ضعیف هموار سازند.

به نظر شما وظیفٔه مؤمنان در این زمان ها چیست؟

٭٭٭

درس هفتم 
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جهاد در اسالم

کلمٔه جهاد در زبان عربی به معنای تالش و کوشش است، اما برای این کلمه در فرهنگ اسالمی 
معنای دیگری نیز وجود دارد: مبارزه )جنگ( مسلحانه با دشمنان اسالم.

جهاد در راه خدا در دین اسالم از چنان اهمیتی برخوردار است که حدود یکصد آیه از آیات 
قرآن کریم را به خود اختصاص داده است.

خداوند بزرگ دربارهٔ این عبادت ارزشمند در قرآن می فرماید:

خداوند خریداری کرد »ِانَّ اللَّٰه اْشـَتـریٰ 
از مؤمنان، جان ها و اموالشان را ِمـَن الْـُمْؤِمـنیـَن َانْـُفـَسـُهْم َو َاْمـوالَـُهمْ 

تا ]در برابرش[ بهشت برای آنان باشد. ِبـاَنَّ لَـُهـمُ    الْـَجـنَّـةَ 
]بنابراین آنان نیز[ در راه خدا پیکارمی کنند. یُـقاِتـلوَن فی َسـبـیـِل اللّٰه 

می کشند و کشته می شوند. فَـَیـْقُتـلوَن َو یُـْقَتـلونَ 
این ]موضوع[ وعدٔه حّق خداوند ا  َوعـًدا َعلَـْیـِه َحقًّ
در تورات و انجیل و قرآن است نْـجیـِل َو الْـُقْرآِن  ِفی الـتَّْوراِة َو ااْلِ

و چه کسی از خدا به عهدش وفادارتر است؟!  ِمـَن اللّٰه 
ٰ
َو َمْن َاْوفٰی ِبـَعْهـِده

پس بشارت باد بر شما، به داد و ستدی که با خدا کرده اید  
ٰ
ذی بایَـْعـُتْم ِبـه فَاْسـَتبْـِشـروا ِبـبَـْیـِعـکُـمُ    الَـّ

و این است آن پیروزی بزرگ! َو ٰذِلـَک هُـَو الْـَفْوُز الْـَعـظیـُم.«  1 

همان طورکه می بینیم، کسی که با دستور خداوند به جهاد با دشمنان برمی خیزد، همواره پیروز 
است؛ زیرا اگر دشمن را شکست دهد و خودش سالم به میهن باز گردد، عالوه بر افتخار و سربلندی، 
مغفرت و پاداش بزرگ خداوند نیز در انتظار اوست. و اگر در جنگ با دشمن شهید شود، به مقامی 
دست می یابد که نزد خداوند با هیچ مقام دیگری قابل مقایسه نیست؛ بنابراین جهاد در راه خدا مبارزه ای 

است که هرگز شکست ندارد.

1ــ سورٔه توبه، آیٔه 111.
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انواع جهاد

١ــ جهاد دفاعی

وقتی کشور اسالمی مورد حملٔه 
مسلمانان  همٔه  بر  می گیرد،  قرار  دشمنان 
است  واجب  و جوان ــ  پیر  زن،  مرد،  ــ 
با آنچه در توان دارند، به دفاع از کشور 
اسالمی برخیزند و دشمن را از سرزمین 

خود بیرون کنند. 

اسالم  دین  می دانند  که  دشمنان 
در  مردم  اتحاد  و  بیداری  باعث  همواره 
است،  بوده  غارتگران  و  ظالمان  برابر 
را  دیگر  ملت های  بتوانند  اینکه  برای 
از  پیش  دهند،  قرار  خود  اسیر  همیشه 
سر  در  را  اسالم  نابودی  نقشٔه  چیز  هر 
می پرورانند. از این رو، هرگونه ُسستی و 
کوتاهی در دفاع از میهن اسالمی، گناهی 
نابخشودنی خواهد بود که عذاب الهی را 

در پی خواهد داشت. جنگ های احد و احزاب در صدر اسالم، نمونه هایی از جهاد دفاعی مسلمانان در 
آن زمان هستند.

توجه داشته باشیم که دشمنان برای شکستن مقاومت مسلمانان هر کاری که بتوانند می کنند. آنها 
برای تضعیف جبهٔه حق، به دروغ مسلمانان را به خشونت طلبی و جنگ افروزی متهم می کنند، درحالی 
که خودشان با به راه انداختن جنگ های بزرگ )مانند جنگ های جهانی اّول و دوم و ده ها جنگ بزرگ 
دیگر( میلیون ها انسان بی گناه را به خاک و خون کشیده اند و هر روز شعلٔه جنگ های جدیدی را در 

دنیا برمی افروزند.
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جنگ تحمیلی بر علیه کشور اسالمی ما ایران، نمونه ای امروزی از این دسیسه ها بر ضد اسالم است.
جهاد با سرکشان: اگر در کشور اسالمی عده ای با گردن کشی در برابر قوانین، حکومت اسالمی 
را تضعیف کنند و به مبارزهٔ مسلحانه با مأموران نظام اسالمی بپردازند، رهبر جامعٔه اسالمی با مدارا و 
مالیمت به ارشاد آنان می پردازد و در صورت توبه و بازگشت، جامعٔه اسالمی آنها را می پذیرد و با لطف 

و مدارا با آنان رفتار می کند.
ولی اگر این افراد از مدارای جامعٔه اسالمی سوء استفاده کنند و به مبارزه خود با نظام اسالمی 
ادامه دهند و امنیت جامعه را به خطر اندازند، مسلمانان موظف اند با دستور ولّی فقیه، به جهاد و مقابله 
از  نمونه ای  نیز  از جهاد  نوع  این  کنند.  دور  اسالمی  از جامعٔه  را  آنان  و خطر  برخیزند  افراد  این  با 

جهادهای دفاعی است.
جنگ حضرت علی علیه السالم با خوارج نهروان در صدر اسالم نمونه ای از این نوع جهاد است.

٢ــ جهاد ابتدایی

خداوند بزرگ در قرآن کریم می فرماید:

چرا در راه خدا و ]برای نجات[ مردان و زنان و کودکان مستضعف1 نمی جنگید؟ 
]این ناتوانان[ همان کسانی اند که می گویند: »پروردگارا، ما را از این شهری که مردمش 

ستم پیشه اند بیرون ببر، و از نزد خود برای ما سرپرست و مدد کاری قرار ده«. 

کسانی که ایمان آورده اند، در راه خدا مبارزه می کنند و کسانی که کافر شده اند، در 
راه طاغوت2 می جنگند. پس با هواداران شیطان بجنگید که نیرنگ شیطان ضعیف است.3

این آیات به روشنی حاکمان زورگو و سرکشی را که مردم ناتوان را زیر سلطٔه خود نگاه داشته اند 
به آنها برسد، هواداران شیطان می نامد. در این زمان لشکر اسالم موظف  و نمی گذارند پیام خداوند 
ـ با حاکمان شیطانی جهاد کند و مردم را از اسارت آنها نجات  ـ به دستور پیامبر و یا ولّی مسلمینـ  استـ 

دهد و پیام خدا را به آنها برساند.
1ــ ُمستضعف یعنی ناتوان نگاه داشته شده.

به غیر حق منتهی شود همه طاغوت است.  به غیر از خداوند و هر مسیری که  2ــ شیاطین، بت ها، حاکمان ستمگر و هر معبودی 
تفسیر نمونه، ج 2، ص 280.

3ــ سورٔه نساء، آیات 75 و 76.
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البته اسالم هرگز عقاید خود را به زور بر هیچ گروهی تحمیل نکرده است و تنها با سرنگون کردن 
حاکمان فاسد، پیام دین را به مردم می رساند و آنان را در پذیرش این پیام آزاد می گذارد. نبرد سپاه اسالم 

با حکومت های ایران و روم در صدر اسالم، نمونه هایی از جهاد ابتدایی اسالم است.

معین کنید که هریک از نمونه های زیر به کدام یک از انواع جهاد مربوط اند؟
1ــ جهاد مردم مظلوم عراق با نظامیان متجاوز آمریکایی

2ــ جهاد مردم فلسطین با اشغالگران صهیونیست
3ــ جهاد مأموران نیروی انتظامی با اشرار و قاچاقچیان مسلح

4ــ مبارزهٔ مأموران نیروی انتظامی با منافقین تروریست در کشور
5  ــ دفاع مقدس هشت سالٔه ایران در برابر ارتش صدام.

کسب آمادگی برای دفاع
تا اینجا دانستیم که جهاد در راه خدا وظیفٔه همگانی و عبادتی ارزشمند است. اما آیا تا حاال 
فکر کرده اید که اگر دشمنان به صورت ناگهانی به کشور اسالمی ما حمله کنند، چه کسانی می توانند به 

دفاع از اسالم برخیزند و در این عبادت بزرگ شرکت کنند؟
دشمنان  برابر  در  می توانند  چگونه  ندارند،  جنگی  و  رزمی  فنون  در  مهارتی  هیچ  که  افرادی 

ایستادگی کرده و آنان را شکست دهند؟
خداوند حکیم در این باره می فرماید:

و ]برای مقابله با آنها[ آماده کنید وا لَـُهـمْ  »َو َاِعـدُّ

هرچه در توان دارید ٍة  َما اْسـَتـطَـْعـُتـْم ِمْن ُقـوَّ

و از اسب های ورزیده  َو ِمْن ِرباِط الْـَخْیـِل 

تا با این کار دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید کُمْ   َعـُدوَّ اللِّٰه وَ  َعـُدوَّ
ٰ
تُـْرِهـبوَن ِبـه

و دشمنان دیگری که شما آنها را نمی شناسید َو آَخـریـَن ِمْن دوِنـِهْم ال تَـْعلَمونَـُهمُ 
خداوند آنها را می شناسد. اللُّٰه یَـْعـلَـُمـُهـْم.«1 

1ــ سورٔه انفال، آیٔه 60.
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می دانید دشمنان در چه زمانی به خود جرأت می دهند به کشوری اسالمی حمله کنند؟
اگر کشوری در اوج آمادگی و مهارت های نظامی باشد، هیچ بیگانه ای خیال حمله به این کشور 
را در سر نخواهد داشت. بنابراین، آمادگی نظامی، عالوه بر پیروزی در جنگ، فایدٔه مهم دیگری دارد که 

همان ترساندن دشمن و جلوگیری از آغاز جنگ است. رسول اکرم صلی اللّٰه علیه و آله می فرماید:

سوارکاری و تیراندازی کنید )اگر تیراندازی کنید نزد من دوست داشتنی تر از 
سواری کاری است(. خداوند بلندمرتبه سه نفر را به واسطٔه یک تیر به بهشت می برد؛ 
1ــ مسلمانی که تیر را می سازد. 2ــ مسلمانی که برای رضای خداوند تیرها را تهیه 
به  را در راه خداوند  تیر  به دست رزمندگان می رساند و 3ــ رزمنده ای که  و  می کند 

سوی دشمن پرتاب می کند.1

 با دوستانتان در کالس گفت و گو و بررسی کنید که ما برای باال بردن توان دفاعی 
خود در دنیای امروز، باید چه آموزش هایی را فرا بگیریم؟

از کشور خود  گرفته اند،  قرار  تهاجم دشمنان  مورد  که  مردم کشوری  اگر  1ــ 
دفاع نکنند، چه سرنوشتی در انتظار آنان خواهد بود؟

2ــ جهاد دفاعی در چه زمان و بر چه کسانی واجب است؟
امنیت  بپردازند و  نظام اسالمی  با  به مبارزه  3ــ اگر در جامعٔه اسالمی، عده ای 

مردم را به خطر بیندازند، مسلمانان چه وظیفه ای دارند؟
4ــ در جهاد با دشمنان اسالم، آیا پاداش خداوند تنها برای کسانی است که در 

میدان جنگ به مبارزه با دشمنان مشغول اند؟ توضیح دهید.

1ــ کافی، ج 5، ص 50.
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اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  )ره(  امام خمینی  تصمیم های حکیمانه  از  یکی 
تشکیل بسیج بیست میلیونی بود که با هدف حفظ و افزایش آمادگی عمومی برای دفاع از 

میهن اسالمی و یاری رسانی به مردم شکل گرفت.
و  کنید  مراجعه  خود  منزل  اطراف  بسیج  پایگاه های  از  یکی  به  می توانید  شما 
کالس  در  دوستانتان  برای  را  آن  و  کنید  تهیه  بسیج  امروزی  فعالیت های  از  گزارشی 

بخوانید. 

سرمایه ای از جوانی

مسابقه با شور و هیجان در حضور خلیفٔه ستمکار بنی امیه ادامه دارد که نگهبانان، 
امام  باقر و فرزندش حضرت صادق علیهما السالم را وارد می کنند.

وزیران، امیران لشکر و بزرگان کشور، همه در کاخ   هشام بن عبدالملک حاضرند. 
آنها در کاخ نشانه ای گذاشته اند و در حضور هشام تیر می اندازند و هرکدام خود را از 

دیگران ماهرتر می دانند.
امام علیه السالم وارد می شود و بدون اینکه به شکوه ظاهری مجلس اعتنایی کند، 
در گوشه ای می نشیند. این کار هشام را خشمگین تر می کند. او امام را فقط برای این به 
مجلس احضار کرده است که قدرت خود را به رخ ایشان بکشد و در حضور وزیران و 
امیران لشکر، ایشان را تحقیر کند. مدت ها دنبال فرصتی برای این کار بوده و حاال این 

فرصت را به دست آورده است:
ــ ای ابا جعفر، بد نیست تو هم در مسابقه شرکت کنی!

هشام که از همین حاال آرزوی خود را برای تمسخر امام برآورده شده می بیند، 
به  را  کمانت  و  تیر  می گوید:  بزرگان  از  یکی  به  فورًا  و  نمی ماند  ایشان  جواب  منتظر 

ابوجعفر بده!
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امام علیه السالم می فرماید: ای هشام، بهتر است از من صرف نظر کنی که دیگر پیر 
شده ام.

ــ اصالً! امکان ندارد! باید تیراندازی کنی!
امام که اصرار هشام را می بیند، بدون اینکه دیگر سخنی بگوید، کمان را می گیرد. 
با قدرت  سکوت، مجلس را فرا می گیرد. امام تیری در کمان می گذارد و زه کمان را 
می کشد. کمان آن قدر خم می شود که چیزی نمی ماند دو سرش به هم برسد، و ناگهان تیر 
پر می کشد و … در وسط هدف می نشیند و بیش از نیمی از آن در هدف فرو می رود. از 
آن جمعیت هیچ صدایی شنیده نمی شود. چشم ها به هدف خیره شده است و دهان ها از 

تعجب باز مانده اند.
یعنی درست می بینند؟! این تیراندازی یک پیرمرد بود؟!

امام بدون آنکه سخنی بگوید بالفاصله تیر دوم را در کمان می گذارد و …
به  و  می شکافد  را  آن  و  می خورد  قبلی  تیر  پشت  به  تیر  هر  نیست.  باورکردنی 
جای آن می نشیند. نهمین تیر که در هدف می نشیند، امام علیه السالم کمان را به دست 

صاحبش می دهد و برمی گردد.
سکوت همه جا را فرا گرفته و چشم ها به تیرهای درهم فرو رفته خیره مانده است. 
زبان هشام از تعجب بند آمده است، در حالی که سعی می کند خشمش را پنهان کند، بریده 
بریده و آرام می گوید: … آفرین! آفرین ای ابو جعفر! تو این تیراندازی را از کجا آموخته ای؟

امام علیه السالم با آرامش می فرماید: جوان که بودم، گاهی تمرین می کردم.1

1ــ مستدرک الوسائل، ج 14، ص 78.



فصل چهارم : معاد

می دانیم که مرگ پایان زندگی نیست بلکه پلی است که دو طرف زندگی 

ما )دنیا و آخرت( را به هم وصل می کند. هر انسانی دوست دارد بداند که پس از 

مرگ چه رویدادهایی منتظر اوست؟

در سال های پیش با برخی از رویدادهای پس از مرگ آشنا شدمی و دانستیم 

تأثیرگذار  آن  از  زندگی پس  و  ما در هنگام مرگ  بر حالت  ما می تواند  اعمال  که 

باشد.

اشاره  قیامت  روز  اتفاقات  از  دیگر  برخی  به  هشتم    درس 

می کند و به ما می آموزد که باید در دنیا چگونه باشیم تا در روز قیامت خوشحال 

و رستگار شومی.
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روز رستاخیز

از خورشید فروزان، جز دایره ای کم رنگ و بی رمق چیزی باقی نمانده است! ستاره ها هم نوری 
ندارند. کوه های ستبر و بلندی که روزی میخ های زمین بودند اکنون مانند ابرها در حرکت اند و دریاها 

آتش گرفته اند.1 این هنوز اّول ماجراست. 

٭٭٭
انسان ها دوباره زنده می شوند…

چهره اش  به  آرامش  می کند،  نگاه  که  کمی  می دهند.  راستش  دست  به  را  کسی  اعمال  کتاب 
برمی گردد. کم کم چهره اش روشن و روشن تر می شود و لبخند به لب هایش می نشیند. حاال بدون هیچ 

ترسی با اشتیاق کتابش را می خواند و ناگهان؛ 
:آهای! بیایید کتابم را ببینید! از اول هم می دانستم که روز حساب در کار است ...2 

از همین حاال نشاط بهشت در چهره اش موج می زند. می خواهد نامه اش را به همه نشان دهد. 
اما در گوشه ای دیگر،کتاب کسی را به دست چپش می دهند. از خجالت سرش را پایین می اندازد. 

از همین حاال تکلیفش روشن است. طوری که کسی نبیند، آرام گوشه کتابش را باز می کند. 
همین که نگاهی به کتابش می کند غباری تاریک صورتش را فرامی گیرد. 

این دیگر چه کتابی است؟ هرچه انجام داده ام اینجاست! کاش اصاًل کارنامٔه اعمالم را نمی دادند! 
ای کاش نمی دانستم حساب کارهایم چیست! کاش با مردن کارم تمام می شد! دارایی و ثروتم سودی 

برایم نداشت، قدرتم نیز از دستم رفت.3    
از غصه دستان خود را می گزد! دارد خودش را سرزنش می کند4 که ناگهان ...  .  

1ــ سوره تکویر، آیات 1ــ3. 
2ــ سوره حاقه، آیات 19ــ20. 
3ــ سوره حاقه، آیات 25ــ29. 

4ــ سوره فرقان، آیه 27. 

درس هشتم 
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یاد کرده است: روز جدایی، روز  نام های مختلفی  با  قیامت  از روز  قرآن کریم 
حسرت، روز برانگیختن و روز حساب.  

با دقت در متنی که خواندیم مشخص کنید این نام ها به کدام یک از بخش های متن 
صفحٔه قبل اشاره دارد؟

عالوه بر نام هایی که به آنها اشاره شد، روز قیامت نام های دیگری نیز دارد. برخی از این نام ها 
عبارت اند از: روز جاودانگی، روز جزا، روز حق، روز معلوم، روز بزرگ، روز جمع شدن و… هریک 
از این نام ها به ویژگی خاص روز قیامت اشاره دارد. در اینجا ویژگی دو نام از نام های روز قیامت را 

با هم بررسی می کنیم. 

١ـ روز حسابرسی
یکی از نام های روز قیامت یوم الحساب، یعنی روز حسابرسی است. در این روز تمام اعمال 
نیک و بد انسان ها ـ چه کوچک و چه بزرگ ـ مورد بازبینی و پرسش قرار می گیرند و هر کس در برابر 

یکایک کارهایی که انجام داده است، پاداش یا مجازات متناسب با عملش را دریافت خواهد کرد.
حسابرسی روز قیامت به نحوی انجام می شود که هیچ عملی بدون بررسی باقی نمی ماند و تمامی 

کارهای کوچک و بزرگی که انسان در زندگی انجام داده است حسابرسی می شود.
خداوند در قرآن کریم می فرماید:

ٍة َخْیـرًا    هرکس هم وزن ذّره ای کار خیر انجام دهد »َفَمْن َیـْعـَمْل ِمـْثقـاَل َذرَّ
َیـَرُه                                                        ]جزای[ آن را می بیند!

ا    و هرکس هم وزن ذّره ای کار بد انجام دهد ٍة َشـرًّ  و َمـْن َیـْعَمْل ِمـْثقـاَل َذرَّ
 َیـَرُه«1                                                   ]جزای[ آن را می بیند!

ـ  8.  1ــ سوره زلزله، آیات 7ـ
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حال که تمامی کارهای ما در روز قیامت به دقت حسابرسی می شود، وظیفه ما در 
برابر کارهایی که انجام می دهیم چیست؟

٢ـ روز جدایی
که  ـ همان طور  این روز  )روز جدایی( است.در  یوم الفصل  قیامت  نام های روز  از  دیگر  یکی 
از نامش پیداست ـ انسان ها از یکدیگر جدا می شوند و هرکس به گروهی که کارهایشان شبیه آنها بوده 

است، می پیوندد.   
به نظر شما برای نجات از چنین رنج بزرگی چه باید کرد؟ 

توشه های روز حساب

»الَّذیَن آَمـنُوا                                  کسانی که ایمان آورده 
الِـحاِت                   و کارهای شایسته کرده اند، َو َعـِمـلُوا الـصَّ

اولئِـکَ اصـحاُب الْـَجنَّةِ                   آنان اهل بهشتند، 
ُهم فیـها خـالِـُدوَن«1                         و در آن جاودان خواهند ماند.

اولین و مهم ترین چیزی که خداوند آن را مایه رستگاری انسان در روز قیامت می داند ایمان است. 
ایمان شرط اصلی سعادت و رهایی از زیان کاری است که بدون آن هیچ کار نیکی نیز سودمند نخواهد بود.

آیا ایمان به تنهایی برای معاد انسان کافی است؟ 
در جواب باید گفت: ایمان وقتی می تواند انسان را به خوشبختی واقعی برساند که با عمل صالح 
همراه شود و در حقیقت، عمل صالح نشانٔه ایمان است و بدون اعمال نیک، ایمان نیز کم کم از قلب 

انسان رخت بر می بندد.
 اتاقی را با چند پنجرٔه باز تصور کنید. شما بیرون از اتاق ایستاده اید. اگر هنگام شب و در حالی 
که همه جا تاریک است، یک نورافکن بزرگ را در این اتاق روشن کنند، از بیرون اتاق چه چیزی دیده 

1 سوره بقره، آیه 82.
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می شود؟ 
آیا امکان دارد در حالی که پنجره ها باز هستند و مانعی هم بر سر راه نور قرار ندارد، از این اتاق 

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

اگر نور ایمان واقعی در قلب کسی وجود داشته باشد، بدون شک این نور از قلب او فراتر می رود 
و در گفتار و رفتار او ظاهر می شود. 

اکنون شاید برای شما هم این پرسش به وجود آمده باشد که در میان اعمال صالح، کدام یک 
می تواند فایدٔه بیشتری در روز قیامت داشته باشد؟ 

نیکی های ماندگار
کسی که به ساخته شدن مسجد یا مدرسه ای کمک می کند و مردم تا سال های طوالنی بعد از 

مرگ او از این مکان ها استفاده می کنند؛ 
و  می کنند  عمل  کار  آن  به  وی  مرگ  از  پس  آنان  و  می آموزد  خوبی  کار  دیگران  به  که  کسی 

خودشان هم همان کار را به دیگران می آموزند؛ 
کسی که درختی را می کارد و پس از مرگش دیگران از آن درخت استفاده می کنند؛ 

کسی که فرزندان نیکی تربیت می کند و آنان پس از مرگ او، برایش دعا و طلب آمرزش می کنند 
و کار خیر انجام می دهند؛

کسی که دیگران را از انجام کارهای ناشایست بازمی دارد و به آنان کارهای خیر و خوب یاد 
می دهد.

کسی که با سال ها مطالعه و تحقیق کتاب های سودمندی می نویسد و دیگران با استفاده از آن 
کتاب ها رستگار می شوند؛   

باقیات الصالحات نام دارند. کارهای نیکی که پس از مرگ صاحبشان نیز  این گونه کارها، 
باقی می مانند و همچنان حسنات و پاداش های الهی را به پروندٔه اعمال او اضافه می کنند. این در حالی 
است که پروندهٔ اعمال سایر کارهای نیک پس از مرگ بسته می شود و چیز جدیدی به آن افزوده نمی شود. 
بنابراین کسی که از خود کار نیک ماندگاری به جای می گذارد، مانند این است که سال های 
طوالنی به عمر خود می افزاید و برای پربارتر کردن اعمال نیک خود فرصت بیشتری به دست می آورد.
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نمونه های دیگری از نیکی های ماندگار )باقیات الصالحات( را نام ببرید. 

1ــ سه نام از نام های روز قیامت را بنویسید و علت یکی از این نام گذاری ها را 
توضیح دهید. 

2ــ باقیات الصالحات یعنی چه؟ دو نمونه از آن را نام ببرید. 
3ــ عبارت های زیر را مرتب کنید و با استفاده از آنها حدیث داخل مستطیل را 

کامل کنید.
 

امام رضا علیه السالم می فرماید:1

اولین چیزی که ................................................
.........................................…خواهد شد. 

1ــ بحار االنوار، ج80، ص 20. 

اگر نماز بنده ای پذیرفته شود،و اگر نمازش رد شود،

نماز است.

بقیٔه اعمالش نیز پذیرفته می شود،اولین چیزی که در روز قیامت محاسبه می شود

بقیٔه اعمالش نیز مردود خواهد شد.



خداوند مهربان برای هدایت و کمک به ما راهنمایانی فرستاده است تا راه زندگی 

درست و رستگاری در دنیا و آخرت را به ما بیاموزند. پیامبران و امامان کسانی هستند 

که توجه به رفتار و سخنان آنها الگویی نیک برای سعادت است. در این فصل بیشتر با 

راهنمایان آشنا می شومی:

رسول اکرم  که  می آموزد  ما  به  ا  آ  ن     ( نهم  درس 

قرآن  او  جاوید  معجزه  و  است  پیامبران  خامت  و  الهی  رسول  آخرین  صلی اهلل علیه و آله 

کرمی، آخرین و کامل ترین نسخه شفابخش الهی برای انسان هاست.

ا با اشاره به ارتباط عمیق اهل بیت پیامبر   علیهم السالم  پ  درس دهم 

و قرآن کرمی، به ما می آموزد که آنان معلمان واقعی قرآن کرمی هستند و در میان متام 

افراد بشر، هیچ کس به اندازه آنان از اسرار و معارف قرآن کرمی باخبر نیست.

ل  با بیان یکی از مهم ترین رویدادهای تاریخ  ا درس یازدهم  ا 

صلی اهلل علیه و آله و سلم  خدا  پیامبر  جانشینی  مسئله  به  ُخم،  غدیر  واقعۀ  یعنی  اسالم 

می پردازد و نشان می دهد که پس از پیامبر اعظم، شایسته ترین فرد برای رهبری مردم 

امیراملؤمننی علی علیه السالم است.

در  که  می دهد  پاسخ  پرسش  این  به  ر    ه  دوازدهم     درس 

زمان غیبت، رهبری و هدایت مردم به عهده چه کسانی است و این افراد چه ویژگی هایی 

باید داشته باشند؟

فصل پنجم  : راهنماشناسی
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آخرین پیامبر
و

آخرین پیام
 

کودک هفت ساله ای را تصور کنید که برای اولین بار به مدرسه آمده است. 
معلم این کودک چگونه مسائل ریاضی را به او می آموزد؟ 

آیا معلم در همان روزها و هفته های اول می تواند شیؤه گرفتن جذر اعداد و یا ضرب و تقسیم 
اعداد کسری را به او یاد دهد؟ چرا؟ 

٭٭٭

درس  نهم 
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خاتم النبیین 
در طول تاریخ هرچه فهم و درک انسان ها رشد بیشتری می کرد، آمادگی برای پذیرش پیام های 
مهم تر و کامل تر خداوند نیز بیشتر می شد و در نتیجه، پیامبران الهی برای آنها معارفی را بازگو می کردند 

که پیشینیان، از درک آن معارف ناتوان بودند. 
پیام های اصلی همٔه پیامبران با هم یکسان است و اگر ناتوانی انسان ها در فهم آن پیام ها نبود، 

خداوند بزرگ همٔه پیام هایش را در اولین کتاب هدایت برای بشر ارسال می کرد. 
بنابراین هر یک از پیامبران عالوه بر اینکه مردم زمان خود را با زبانی ساده راهنمایی می کردند، 
ظرفیت آنان را نیز برای دریافت معارف عمیق تر و کامل تر خداوند افزایش می دادند و مقدمات دعوت پیامبر 

بعد از خود را فراهم می کردند. 
این مسیر ادامه داشت تا اینکه جامعٔه انسانی کم کم به مرز آمادگی نهایی خود برای درک واالترین 
پیام های خداوند  برای رساندن مهم ترین  پیامبر الهی  معارف الهی رسید. در این زمان بود که آخرین 

حکیم به مردم، برانگیخته شد. 

شعر زیر را بخوانید و ضمن گفتگو دربارٔه آن، بیان کنید که با موضوع درس چه 
ارتباطی دارد؟ 

چون که صد آمد َنود هم پیش ماست1  نام احـمد نام جمله انبیـاست  

قرآن، آخرین پیام 
اکنون که می دانیم رسول خدا صلی الله علیه و آله آخرین پیامبر الهی است، کاماًل روشن است که 
کتاب آسمانی ایشان قرآن نیز آخرین و کامل ترین کتابی است که از طرف خدا به زمین نازل شده است و 

انسان ها پس از آن، دیگر وحی و کتاب آسمانی از خداوند دریافت نخواهند کرد. 
اعمال  نیکوترین  از  آسمانی  کتاب  این  قرائت  است  موجب شده  کریم  قرآن  فوق العاده  اهمیت 

به شمار رود و پاداش بزرگ خداوند را به دنبال داشته باشد. 

1ــ مولوی 
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1ــ کافی، ج2، ص 603.
2ــ سورٔه مزمل، آیٔه 20.

6 ــ سورٔه اعراف آیٔه 204.  5 ــ سورٔه مزمل آیٔه 4.  4ــ سورٔه نحل آیٔه 98.  3ــ سورٔه بقره آیٔه 121. 
9ــ سورٔه اسراء آیٔه 82. 8 ــ سورٔه حج آیٔه 72.  7ــ سورٔه اسراء آیٔه 78. 

امام صادق علیه السالم دربارٔه فضیلت تالوت قرآن می فرماید: 

جوان با ایمانی که قرآن بخواند، قرآن با گوشت و خونش آمیخته می شود و خداوند 
او را در ردیف فرشتگان ارجمند و نیکوکار قرار می دهد. قرآن در روز قیامت، محافظ 
او می شود ]و[ می گوید: پروردگارا، هرکس که عملی انجام داده، مزد و پاداش کارش را 
گرفته است، پس به کسانی که به من عمل کرده اند نیز نیکوترین هدیه هایت را عطا کن.1  

شایسته است تالوت قرآن کریم همراه با تدبر و تفکر باشد؛ یعنی در معانی آیات اندیشه کنیم و آنها 
را در زندگی خود به کار بریم. برای رسیدن به این هدف، الزم است در طول شبانه روز مقدار معینی از 
وقت خود را برای تالوت قرآن قرار دهیم. تالوت و تدبر در قرآن کریم آن قدر ارزشمند و مفید است که 

خداوند برای آن اندازه خاصی قرار نداده و فرموده است:

ـَر ِمـَن الـُقرآِن…«  »…َفاقـَرئوا ما تَـَیـسَّ
هر قدر برایتان میّسر است قرآن بخوانید2.  

خداوند در قرآن کریم، آداب قرائت قرآن و تأثیر آن را این گونه بیان کرده است:
»مؤمنان قرآن را آن گونه که شایسته است تالوت می کنند؛3 بنابراین هنگامی که خواستید قرآن 
بخوانید به خداوند پناه ببرید4 )یعنی بگویید اعوذ باللّٰه من الشیطان الرجیم(، قرآن را شمرده شمرده و آرام 
بخوانید5 و وقتی که قرآن خوانده می شود به آن گوش کنید.6 بهترین زمان قرآن خواندن طلوع فجر است 
و بیشترین تأثیر را دارد.7 قرآن کریم انسان ها را از تاریکی های ظلمت به روشنایی هدایت می رساند8 و 

موجب شفا یافتن ]دل[ مؤمنان و رحمت بر آنان می شود.9«
اکنون شاید از خودمان بپرسیم علت این همه تأکید بر قرائت قرآن چیست و چگونه ممکن است 

یک کتاب چنین نقش مهمی را در سعادت انسان داشته باشد؟ 
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تنها کتاب جاویدانی  قرآن کریم  کنیم.  قرآن جست وجو  باید در محتوای  را  این سؤال  پاسخ 
است که می تواند به پرسش های اساسی و مهم انسان ها پاسخ درست بدهد. این پرسش ها عبارت اند از: 

من کیستم؟ 
آفریدگارم کیست و از کجا آمده ام؟ 

در این دنیا چگونه باید باشم؟ 
راهنمایان من چه کسانی هستند؟

پس از مرگ چه سرنوشتی در انتظار من است؟ 
یافتن پاسخ های درست  برای  به زمان خاصی نیست و انسان ها همواره  این پرسش ها محدود 

تالش کرده اند. 
�نم  �ت �ش �ی

و ا�نل ا�ن ا�وال دل �ن را �ن �که �چ ن�نم   �ب س� �کر من ا�ین ا��ت و همه �ش ها �ن رو�ن

وط�نم1 ی  نما�ی �ن� �نر  �آ می روم  ا  �ب �ک �به  �بود؟   ه  �چ هر  �ب مد�نم  �آ مده ام  �آ ا  �ب �ک ا�ن 

امیرمؤمنان علیه السالم دربارٔه قرآن می فرماید: 
» ... قرآن پند دهنده اى است که فریب نمی دهد.

هدایت کننده اى است که گمراه نمى سازد و سخنگویى است که هرگز دروغ نمى گوید.
کسى با قرآن همنشین نشد مگر آنکه قرآن چیزی بر او افزود و یا چیزی از او کاست، بر هدایت 

او افزود و از گمراهی و کوردلی اش کاست. 
بدون قرآن هیچ کس بى نیاز نخواهد شد، قرآن را یاد بگیرید که بهترین کالم است. قرآن را بفهمید 

که بهار دل هاست. مراقب باشید در عمل به قرآن کسی از شما سبقت نگیرد.
به وسیلٔه قرآن خواسته هاى خود را از خدا بخواهید و با دوستى قرآن به خدا روى آورید؛ زیرا 

وسیله اى براى تقّرب بندگان به خدا، بهتر از قرآن وجود ندارد. 
پس شما در گروه عمل کنندگان به قرآن باشید و از قرآن پیروى کنید. با قرآن خدا را بشناسید و 

خود را با قرآن اندرز دهید.«2 

توضیح دهید براساس توصیف امیرالمؤمنین چگونه می توان از قرآن بهره گرفت. برای 
این کار جدول را تکمیل نمایید.

1ــ مولوی
2ــ نهج البالغه، خطبٔه 176.  
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وظیفه ما در برابر این ویژگیویژگی قرآن

پند دهنده ای که فریب نمی دهد

هدایت کننده ای که گمراه نمی سازد

سخنگویی که دروغ نمی گوید

ما را هدایت می کند

اندرز دهنده ما انسان هاست
 

پیام های اصلی قرآن
با نگاهی کلی به آیات کتاب خدا می بینیم که محتوای این کتاب آسمانی به چند دسته کلی تقسیم 

می شود: 
1ـ خداشناسی، دعوت به یکتاپرستی و نهی از پرستش غیر خدا، 

2ـ معاد و سرنوشت انسان پس از مرگ و توصیف بهشت و جهنم،  
3ـ معرفی پیامبران و دعوت مردم به الگو گرفتن از آنان،  

4ـ سرگذشت اقوام پیشین و عبرت گرفتن از سرانجام آنها، 
5    ـ وظایف مردم در برابر یکدیگر و راه درست معاشرت با دیگران و  

6ـ یادآوری نعمت های الهی و تشویق مردم به تفکر دربارهٔ آنها و قدردانی و اطاعت از خداوند. 
همان گونه که می بینیم محتوای قرآن کریم بهترین پاسخ ها به پرسش های اصلی انسان است و هیچ کس 

به اندازهٔ آفریدگار حکیم با او و نیازهایش آشنا نیست. 
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با توجه به پیام های اصلی قرآن مشخص کنید آیات ذیل به کدام هدف اشاره دارند.

َو أنَزلْنَا ِمَن الُْمْعِصَراِت َماًء ثَّجاًجا1
از ابرهای باران زا آبی فراوان نازل کردیم

َیْوَم ُینَفُخ ِفی الّصوِر َفتَأُتوَن أْفَواًجا2
روزی که در صور دمیده شود و شما فوج فوج بیایید

ِس طُوًی3 َهْل أتَٰئَك َحِدیُث ُموسیَ إِْذ نَاَدئُٰه َربُُّه بِالَْواِد الُمَقدَّ
آیا داستان موسی به تو رسیده است آن گاه که پروردگارش او را در وادی مقدس طوی ندا داد

ِفیَن الَّذیَن إَِذا اکْتَاُلوْا َعلیَ النَّاِس َیستَوُفوَن َو إَِذا کاَُلوُهم أو َوَزُنوُهم ُیْخِسُروَن4 َویٌْل لِلُْمطَفِّ
وای بر کم فروشان، آنان که وقتی برای خود پیمانه می کنند، حق خود را به طور کامل می گیرند، و اما 

وقتی می خواهند برای دیگران پیمانه یا وزن کنند، کم می گذارند
َماَواِت َواأْلْرِض َو اللَُّه َعلیَ کلُّ َشیءٍ َشِهیُد٥ الَِّذی لَُه ُملکُ السَّ

آن خدایی که فرمانروایی آسمان ها و زمین از آن اوست، و بر هر چیزی ناظر است
َهْل أتَئکَ حدیُث الُجنُوِد ِفرَعوَن َو ثَُموَد٦

آیا داستان لشکرها را شنیده ای؟ لشکرهای فرعون و قوم ثمود؟

1ــ چرا خداوند حکیم، تعالیم عمیق قرآن را به اقوام پیش از اسالم نازل نفرمود؟  
انسان  بر  تأثیراتی  چه  قرآن  با  همنشینی  امیرمؤمنان،  فرمایش حضرت  طبق  2ــ 

می گذارد؟ 
3ــ براساس روایت امام صادق علیه السالم تأثیر قرائت قرآن در جوانی چیست؟

4ــ چرا قرآن کریم کتاب جاویدان هدایت تمامی انسان هاست؟

3ــ سورهٔ نازعات، آیات 15ــ16.  2ــ سورهٔ نبأ، آیه 18.  1ــ سورٔه نبأ، آیه 14. 
ـ  18. 6 ــ سورٔه بروج، آیات 17ـ 5 ــ سورٔه بروج، آیه 9.  4ــ سورٔه مطففین، آیات 1ــ3. 
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یک بار دیگر به محتوای اصلی قرآن که در درس گفته شد مراجعه کنید. برای هر 
مورد دو آیه در قرآن پیدا کنید و در کالس با ترجمه برای دوستانتان بخوانید. 

یکی از نزدیکان امام خمینی )ره( می گوید: 
امام هر روز مقداری قرآن می خواند. این یکی از کارهای روزانٔه ایشان بود که بر 
اساس همان نظم دقیقی که در زندگی داشت، ساعتی را نیز برای تالوت و انس با قرآن 
کریم اختصاص می داد. در این ساعت کسی نزد ایشان نمی رفت و پاسخ سؤال کسی 

را نمی داد و کاماًل جان و دل را به قرآن داده و به آیات قرآنی و معانی آن توجه می کرد.
روزی ایشان فرمود: هرکس بخواهد از آدمیت سر در بیاورد و آدم بشود باید 

دائم قرآن بخواند.1   

1ــ برداشت هایی از سیرٔه امام خمینی، ج3، صفحات 5 تا 13. 
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پیوند ناگسستنی

امام صادق علیه السالم در منزل خویش مشغول تدریس آیاتی از قرآن کریم به یارانشان بودند. 
هنگام غذا خوردن شد. سفره ای پهن گردید و همگان مشغول غذا خوردن شدند. بعد از تمام شدن غذا، 
یکی از یاران گفت بر اساس آیه »ُثمَّ َلُتْسَئُلنَّ َیْوَمِئٍذ َعِن النَّعیم«1 )پس در آن روز درباره نعمت از شما سؤ ال 

خواهد شد( در روز قیامت از این غذایی هم که نزد فرزند پیامبر اکرم خوردیم از ما سؤال خواهد شد.

امام صادق علیه السالم در تفسیر آیه فوق فرمود: 

خداوند کریم تر و شأنش باالتر از آن 
است که طعامی به بنده اش بدهد و آن را برایش 
حالل و گوارا سازد ، آن گاه از آن بازخواست 
تنها  آیه  این  در  نعیم  از  منظور  بلکه  نماید. 
نعمت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله 
است که به شما ارزانی داشته است.2 در روز 
قیامت درباره نعمت والیت ما اهل بیت از 

شما سؤال خواهد شد.3

نشانگر  علیه السالم  امام صادق  تفسیر  این 
آیا دیگران هم توانایی چنین تفسیری از  چیست؟ 
آیات قرآن کریم داشتند؟ اگر امام صادق علیه السالم 
و سایر امامان علیهم السالم مردم را در تفسیر قرآن 

راهنمایی نمی کردند، چه اتفاقی می افتاد؟
1ــ سورٔه تکاثر، آیه 8.

2ــ كافى، ج 6، ص 280.
3ــ تفسیر برهان، ج 4، ص 502، ح 6.

درس  دهم 



66

به نظر شما چرا در روز قیامت از نعمت اهل بیت علیهم السالم از ما سؤال خواهد شد؟

٭٭٭
در درس پیش دانستیم که در قرآن کریم هر آنچه برای سعادت انسان در دنیا و آخرت مورد نیاز 
است، گنجانده شده است. هرکس به این معجزه جاویدان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توجه 
کند، می تواند در سطح فهم و دانش خود از آن بهره ببرد. حال آیا هر کسی می تواند به همه معارف قرآن 

به صورت صحیح و دقیق دست یابد؟ 
خداوند حکیم، پیامبر اکرم صلی اللّٰه علیه و آله و سلم را اولین معلم قرآن قرار داد؛ زیرا ایشان بهتر 
از هر انسان دیگری می دانست که هر آیه از قرآن در چه زمانی و به چه علتی نازل شده است و مفهوم و 
تفسیر واقعی آن چیست. پیامبر اعظم برای انجام رسالت مهمی که برعهده داشت، با تمام وجود به بیان 

معارف الهی قرآن و آموزش مردم پرداخت. 
حال مردمی که بعد از وفات رسول خدا به دنیا می آیند چگونه می توانند از معارف قرآن به درستی 

استفاده نمایند؟ 
به نظر شما خداوند برای راهنمایی سایر مردم چه تدبیری اندیشیده است؟ 

تربیت امام
رسول خدا از ابتدای بعثت به فرمان خداوند برنامه دقیق و کاملی برای هدایت مردم پس از خود طراحی 

کرده بود. پیامبر اکرم شایسته ترین انسان را به دستور خداوند انتخاب کرد و به تربیت و آموزش او پرداخت.

من از کودکی نزد رسول خدا بودم و او هر روز دری از علم به رویم می گشود و اخالق و 
آداب نیکو را برایم آشکار می ساخت.

هر آیه ای بر پیامبر نازل می شد، آن را برای من قرائت می کرد. او می خواند و من می نوشتم 
و سپس تفسیر آیات را به من می آموخت.

به من  به او آموخته بود،  آینده را که خداوند  اتفاقات گذشته و  هرچه از حالل و حرام و 
آموخت و من آن را حفظ کردم و با دعای پیامبر حتی یک حرف از آن را فراموش نکردم.1

1ــ نهج البالغه، خطبه 187؛ کافی، ج1، ص 64.
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امیرالمؤمنین  به  را  قرآن  علم  و  تفسیر  اکرم  پیامبر 
آموخت تا پس از ایشان، مردم بتوانند با کمک حضرت علی 
و امامان دیگر از معارف و تفسیر قرآن بهره مند شوند و در 

مسیر سعادت همیشگی قرار گیرند.

حضرت علی علیه السالم می فرماید: 

روزی رسول خدا به من فرمود: ای علی، آنچه برایت می گویم، بنویس.
گفتم: ای رسول خدا، آیا بیم آن را دارید که سخنان شما را فراموش کنم؟  

تو را حافظ  ندارم؛ زیرا خدا خواسته است که  تو  بر  بیم فراموشی  نه؛  فرمود: 
احکام و معارف دین قرار دهد، اما اینها تنها برای تو نیست؛ بلکه برای امامان بعد از تو 

نیز هست، برای آنها بنویس.
آن گاه رسول خدا به پسرم حسن اشاره کرد و فرمود: اولین آنها، حسن است. سپس 

نگاهی به حسین کرد و فرمود: دومین آنها حسین است و بقیه از فرزندان حسین هستند.1 

    امیرالمؤمنین تمامی تفسیر و معارف قرآن کریم، و حالل و حرام خداوند را که از پیامبر اکرم 
فراگرفته بود، به فرزند خود امام حسن علیه السالم آموخت تا ایشان نیز در زمان خودشان، امام و رهبر 
مردم باشند. امام حسن علیه السالم نیز تمامی آنچه را که از پدران خود فراگرفته بود به امام حسین 
علیه السالم آموخت، تا ایشان نیز در زمان خودشان با کمک علم به قرآن و آگاهی کامل از حالل و حرام 
خداوند، مردم را به راه نجات و رستگاری هدایت کنند و دین را از نابودی نجات دهند؛ بدین ترتیب علم 
تفسیر و معارف قرآن کریم و دین خداوند، از امامی به امام دیگر منتقل شد، تا در هر زمان مردم برای 

رهایی از تاریکی های گمراهی، از امام و قرآن کریم در کنار هم پیروی کنند.

1ــ ینابیع الموّدة، ص 22.
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اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بارها و بارها از ایشان شنیده بودند که می فرمود: 

ای مردم، من از میان شما می روم و دو چیز گرانبها را در میان شما باقی می گذارم. 
تا وقتی به آن دو پناه ببرید گمراه نخواهید شد؛ یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیتم. 
این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آن هنگام که در کنار چشمٔه کوثر به من ملحق 

شوند، پس خوب مراقب باشید که بعد از من با این دو چگونه رفتار می کنید1.

که  این است  نشانگر  ثقلین  ثقلین مشهور شد. حدیث  به حدیث  بعدها  این سخن رسول خدا 
پیامبر  بیت  اهل  و  قرآن  به  بردن  پناه  زیبای خداوند،  بهشت  به  راهیابی  و  سعادت  به  رسیدن  راه  تنها 
علیهم السالم است و رها کردن هریک از این امانت های ارزشمند الهی )قرآن و عترت( نتیجه ای جز 

سرگردانی و گمراهی نخواهد داشت. 

آیات زیر را با دقت بخوانید: 
جز پاک شدگان کسی به آن ]قرآن[ دسترسی ندارد.  ـروَن 2  َّال الـُمـطَـهَّ ـه ِا 1ــ ال َیـَمـسُّ

بی تردید خداوند مى خواهد   2ــ ِانَّـما ُیـریـُد الّلٰهُ 
پلیدى و  گناه  را  از  شما  اهل بیت  ]پیامبر[ دور کند جـَس َاهلَ الـبَیـِت  لُِیـذِهـَب َعنـکُـُم الِرّ

و شما را کاماًل پاک سازد. ـَرکُم تَطـهیـًرا 3  َو ُیـطَِهّ

این آیات را کنار هم قرار دهید و دربارهٔ پیامی که از آنها درمی یابید در کالس گفتگو کنید. 

1ــ سنن ترمذی، ج5، صص 662  663؛ مستدرک حاکم، ج 3، صص 1۰۹، 11۰، 14۸، 533؛ سنن ابن ماجه، ج 2، ص 432؛ 
مسند احمد بن حنبل، ج 3، صص 14، 17، 26، 5۹.

2ــ سورٔه واقعه، آیه 7۹.
3ــ سورٔه احزاب، آیٔه 33.
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1ــ چرا خداوند پیامبر اکرم صلی اللّٰه علیه و آله را اولین معلم قرآن قرار داد؟
2ــ پیامبر اکرم صلی اللّٰه علیه و آله برای هدایت مردم بعد از خود چه برنامه ای 

طراحی کرده بود؟ 
3ــ ترجمه حدیث ثقلین را بنویسید. 

سورٔه کوثر کوتاه ترین سورٔه قرآن کریم است که در جزِء سی ام قرار دارد. دربارٔه 
معنای این سوره تحقیق کنید و نتیجٔه تحقیق خود را در کالس بخوانید. 

به نظر شما معنای این سوره چه ارتباطی با درس دارد؟ 

در کتاب هایی که روایات و سخنان امامان علیهم السالم به ما رسیده است )همانند کافی، 
تهذیب، استبصار، الفقیه، وسائل الشیعه، بحاراالنوار و…( بارها و بارها از امامان شنیده شده 

است که فرموده اند:
حدیث من، حدیث پدرم است،

حدیث پدرم، حدیث جدم است،
حدیث جدم حدیث امام حسین است،

حدیث امام حسین حدیث امام حسن است،
حدیث امام حسن حدیث امیرالمؤمنین است،
حدیث امیرالمؤمنین حدیث پیامبر اکرم است،

و حدیث رسول خدا، کالم خداوند است.1
حدیث فوق از امام صادق علیه السالم و نیز از سایر امامان روایت شده است. بنابراین 
علم تمامی امامان، از امام قبلی و علم امیرالمؤمنین نیز از پیامبر اکرم و علم ایشان نیز از خداوند 
است که نسل به نسل به امامان رسیده است و هر سخنی که از هر امامی نقل می شود، گویا از 
پیامبر اکرم صلی اللّٰه علیه و آله نقل می شود که او نیز از خداوند نقل می کند؛ بنابراین پیروی از 

سخنان و رفتارهای تمامی امامان، همان اطاعت از پیامبر اکرم و خداوند است.

1ــ کافی، ج 1، ص 53
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وقتی اسالم کامل شد

رسول اعظم صلی الله علیه وآله و سلم هرگاه گروهی را برای مأموریتی به جایی می فرستادند، 
یکی از آنان را سرپرست گروه می کرد تا دچار تفرقه و سردرگمی نشوند. 

مشخص  فرماندهی  برای  ترتیب  به  را  نفر  چندین  نیز  نداشت  حضور  خود  که  جنگ هایی  در 
می کرد تا اگر یکی از آنها آسیب دید، نفر دیگر فرماندهی را به عهده بگیرد. 

هرگاه شهر مدینه را ترک می کرد، شخص قابل اعتماد و امینی را به جای خود به عنوان جانشین 
و حاکم تعیین می کرد. 

پیامبر خدا که در کارهای کوچک و گذرا مسلمانان را بدون راهبر و امام رها نمی کرد، حال آیا 
ممکن است وقتی که باید برای همیشه آنها را ترک کند، امت بزرگ اسالمی را بدون رهبر رها نماید و 

جانشینی انتخاب نکند؟ 

٭٭٭

خود  از  بعد  برای  انسان ها  که  بیابید  دیگری  نمونه های  خود  دوستان  کمک  به 
نماینده، جانشین و سرپرست انتخاب می کنند و دربارٔه آن در کالس گفت وگو کنید.

درس  یازدهم 
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مهم ترین پیام
مکه لبریز از جمعیت است. حدود یکصد هزار نفر. 

همه مسلمانان می خواهند افتخار حضور در آخرین سفر حج پیامبر خدا را داشته باشند. 
مسلمانان از مدینه، یمن، عراق و هرجای دیگر، خودشان را برای حج به مکه رسانده اند. این 

دستور پیامبر خدا است که هرکس توانایی دارد، خودش را به مراسم حج برساند.  
پیامبر اکرم  نیز خانواده اش را به همراه خود به مکه آورده است. 

در هنگام انجام مناسک حج1، چشم ها و گوش ها همه متوجه پیامبر خداست. همه می خواهند 
اعمال حج را از خود پیامبر بیاموزند. 

فضای مکه تاکنون چنین حال و هوایی را به خود ندیده است. با این حال پیامبر خدا نگران 
است. نگران پیام مهمی که می خواهد از سوی خداوند به مردم برساند…  

٭٭٭

در  روزی  چند  می شوند.  خارج  مکه  از  شهرها  سایر  مسلمانان  و  می شود  تمام  حج  مناسک 
به غدیر ُخم می رسند. جایی که مسیر شهرها از هم جدا  تا  بیابان های خشک و سوزان راه می روند 
می شود. دیگر باید کم کم از محبوب قلبشان خداحافظی کنند. مسلمانانی که مسیرشان جدا می شود با 

چشمانی اشک بار برای همیشه با رسول خدا وداع می کنند. 

به نظر شما چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نگران ابالغ پیام مهم خداوند به مردم 
بود؟

1ــ مناسک حج: عبادات و اعمال مربوط به حج
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آنها هنوز از حضرت چندان دور نشده اند که جبرئیل امین نازل می شود: 

اى پیامبر،  سوُل  »یا َایُّـَها الرَّ
آنچه را که از طرف پروردگارت بر تو نازل   بَّلغ ما ُانْـِزَل ِالَیْـکَ ِمن َربِّکَ 

شده است، ]به مردم[ برسان!  
اگر چنین نکنى، َو ِاْن لَم تَفـَعل 

رسالت او را انجام نداده اى!  َفـما بَـلَّغـَت ِرسالَـتَـه و 
خداوند تو را از ]خطرات احتمالی[ مردم،   َو الّلُٰه َیعـِصـُمـکَ ِمـَن الّنـاسِ 

نگاه مى دارد.   
آری خداوند، کافران را هدایت نمى کند. ِانَّ الّلَٰه ال َیـهِدی الـَقوَم الـکاِفـریـَن« 1 

اما این چه خبری است که این قدر اهمّیت دارد؟ 
پیامبر خدا بیست و سه سال با هر سختی و مشقتی تالش کرد تا دین خدا را بدون هیچ کم و 
کاستی به مردم برساند. در راه انجام رسالتش نزدیک ترین عزیزان و یارانش را از دست داد، شکنجه ها 
و تنهایی ها را تحمل کرد، محاصره شد، و بارها و بارها جهاد کرد و مجروح شد. حاال این چه پیامی 

است که اگر آن را به مردم نرساند، زحمت های تمام این سال هایش به هدر می رود؟
این همان خبر مهمی است که مدت هاست ایشان را نگران کرده است. او نگران بود مبادا عده ای 
از مردم از سر لجاجت، از این دستور خدا سرپیچی کنند و گمراه شوند. اما اکنون که فرشته وحی 

دستور ابالغ پیام را در این مکان به ایشان می رساند، دیگر نگرانی اش برطرف می شود. 
دیگر وقت ابالغ پیام خدا فرا رسیده است. رسول خدا دستور می دهند همه کاروانیان از شترها پیاده 

شوند! صبر می کنیم تا کسانی که عقب ترند به ما برسند. به آنان که جلو رفته اند نیز بگویید همه برگردند! 
مسلمانان با تعجب به یکدیگر نگاه می کنند. یعنی چه اتفاقی افتاده است که پیامبر خدا در این 

وضعیت کاروان را متوقف کرده اند؟ 
از  نمی داند چه موضوعی؟ عده ای  ولی کسی  آمده است،  پیش  که مسئلٔه مهمی  می دانند  همه 

حضرت سٔوال می کنند: ای رسول خدا، چه اتفاقی افتاده است؟ 

1ــ سورٔه مائده، آیٔه 67. 
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رسول خدا می فرماید: بعد از اقامه نماز ظهر صحبت می کنم. 
نزدیک ظهر است و هوا بسیار گرم! 

زیر آفتاب سوزان حجاز، عده ای عباهایشان را به سر کشیده اند و عده ای دیگر به سایٔه شترها 
پناه برده اند.

هنگام نماز فرا می رسد و پیامبر خدا به نماز می ایستد. مسلمانان نیز همگی به ایشان اقتدا می کنند 
و نماز را به جماعت می خوانند. 

نماز تمام می شود و رسول خدا بدون اینکه با کسی صحبت کند، روی مکان بلندی می ایستد.    
سکوت همه جا را فرا می گیرد و چشم های هزاران مسلمان به لب های پیامبر دوخته می شود … 

سرانجام انتظار ها به پایان می رسد و رسول اکرم با ستایش خدا سخن را آغاز می کند: 
»   … ای مردم، مرگ برای هر انسانی حتمی است و من نیز مانند دیگر انسان ها خواهم مرد. 

بدانید که من و شما همگی در برابر خداوند و دین او مسئولیم. من به وظیفٔه خود عمل کردم و 
پیام های خدا را به شما رساندم و شما را راهنمایی کردم. 

ای مردم، خداوند به من خبر داده است که مرگم نزدیک است. او مرا به سوی خویش دعوت کرده 
است و من خیلی زود به سوی او خواهم شتافت. پس با شما وداع می کنم و برایتان وصیت مهمی  دارم. 

ای مردم، من از میان شما می روم و دو چیز گرانبها را در میان شما باقی می گذارم که تا وقتی به 
آن دو پناه ببرید گمراه نخواهید شد. یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیتم؛ این دو هرگز از هم جدا 
نخواهند شد تا آن هنگام که در کنار چشمٔه کوثر به من ملحق شوند؛ پس خوب مراقب باشید که بعد از 

من چگونه با این دو رفتار می کنید.« 
علی بن ابی طالب علیه السالم را نزد خویش فرا می خواند.  اینجا می رسد،  به  که  پیامبر  سخن 

دست او را می گیرد و می فرماید: 
»ای مردم، تا کنون سرپرستی و رهبری شما به عهدٔه من بوده است. آیا من از سوی خدا رهبر و 

صاحب اختیار شما نبوده ام؟ آیا من ولّی و راهبر شما نبوده ام؟«
همه جواب می دهند: بله ای رسول خدا، تو پیشوا، ولّی و صاحب اختیار ما بوده ای. 

در این هنگام پیامبر رحمت، دست علی علیه السالم را باال می آورد و با صدایی بلند و رسا می فرماید: 
»آگاه باشید، هرکس که من ولّی و صاحب اختیار او بوده ام، هم اکنون این علی سرپرست و ولّی 
اوست. خداوندا؛ هرکس والیت علی را پذیرفت، تو نیز او را تحت سرپرستی و والیت خویش قرار بده، 

خدایا، یاران علی را یاری کن و با دشمنان علی دشمن باش.1«

1ــ بحاراالنوار،  ج 37، ص 108 تا ص 251. 
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رسول اکرم در پایان سخنانشان می فرماید: »آیا این پیام خداوند را به شما رساندم؟   «
مردم می گویند: بله ای رسول خدا. 

ــ »پس حاضران، این پیام را به غایبان نیز برسانند.«  
به  را  بزرگ  افتخار  این  و  می آیند  پیش  گروه  گروه  مسلمانان  می شود،  تمام  که  ایشان  سخنان 
امیرمؤمنان تبریک می گویند. اصحاب پیامبر پیشاپیش بقیٔه مسلمانان، والیت حضرت علی علیه السالم 

را به ایشان تبریک می گویند و او را موالی خود می نامند. 

به نظر شما دلیل این همه تأکید خداوند و پیامبر اکرم بر انتخاب امیرالمؤمنین به عنوان 
جانشین و امام بعد از خود چه بود؟

دیگر نشانه ای از نگرانی در چهرهٔ پیامبر خدا دیده نمی شود. او این پیام مهم الهی را در حضور  ده ها 
هزار نفر برای مردم بیان کرده است تا برای هیچ کس تردیدی در جانشینی حضرت علی علیه السالم باقی نماند. 
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هنوزجمعیت از اطراف علی علیه السالم پراکنده نشده اند که فرشته وحی، آیٔه دیگری را برای 
پیامبر می آورد: 

امروز، »…َالَیـومَ 
کافران از ]نابودی[ دین شما مأیوس شدند.  َیـئِـَس الَّـذیـَن کَـَفـروا ِمن دیـنِـکُم 

پس از ایشان مترسید َفـال تَـخـَشـوُهـم 
و از ]مخالفت[ با من بترسید! وَ     اخـَشـونِ 

امروز، دین شما را کامل کردم  الَیـوَم َاکْـَمـلـُت لَـکُم دیـنَـکُم 
و نعمت خود را بر شما تمام کردم  َو َاتـَممُت َعـلَیـکُم نِعـَمتـی   

و اسالم را به عنوان آیین ]جاودان[ شما برگزیدم.  َو َرضیـُت لَـکُـُم االِسـالَم دیـنًا.«1  

این واقعه را دانشمندان مسلمان در کتاب های مهم حدیثی و تاریخی خود ذکر کرده اند، به گونه ای 
که برای هیچ مسلمانی ) چه شیعه و چه سنی( تردیدی در اصل این ماجرا و سخنان پیامبر اکرم وجود 

نداشته و ندارد. 

تنها انتخاب
خود  توسط  اکرم  پیامبر  جانشینی  برای  علیه السالم  علی  حضرت  انتخاب  غدیر  ماجرای  در 

خداوند انجام شد و جبرئیل امین نیز آن را به اطالع پیامبر خدا رساند. 
حاال اگر این انتخاب توسط خداوند بزرگ انجام نمی گرفت، و قرار بود پیامبر خودش کسی را 

برای این کار مهم انتخاب کند، چه کسی شایستگی این جانشینی را داشت؟ 
بی تردید شایسته ترین فرد برای رهبری و هدایت مردم کسی بود که آگاه ترین مردم به قرآن و احکام 
امیرالمؤمنین  به جز  فرد  این  و  باشد  گرفته  فرا  از رسول خدا  را  الهی  احکام  تمام  و  باشد2  الهی 

علی ابن ابی طالب علیه السالم شخص دیگری نبود. 

1ــ سورٔه مائده، آیٔه 3.
2ــ در کتاب های دانشمندان شیعه و سنی می بینیم که اصحاب پیامبر اکرم همگی اعتراف می کردند که داناترین همٔه آنها حضرت علی علیه السالم 

است. 
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جانشینی حضرت علی علیه السالم در روز غدیر موجب ناامیدی کامل مشرکان و منافقان شد. 
آنها تصور می کردند چون پیامبر خدا پسری ندارد، کسی بعد از او کارهایش را ادامه نخواهد داد و 
با وفاتش دین اسالم نیز به فراموشی سپرده خواهد شد. اما جانشینی امیرمؤمنان به جای پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله در غدیر خم، تمام آرزوهای پوچ آنان را بر باد داد. با این انتخاب راه هدایت و صراط 

مستقیم خداوند برای همه مردم روشن شد. 
 

1ــ توضیح دهید به چه دلیل اگر پیامبر اکرم این پیام را ابالغ نمی کرد، گویا که 
هیچ کاری انجام نداده بود؟

2ــ چرا در روز غدیر خم کافران و منافقان از نابودی اسالم ناامید شدند؟
بر  رهبری  شایستٔه  علیه السالم  امیرالمؤمنین  تنها  خدا  پیامبر  از  بعد  چرا  3ــ 

مسلمانان بودند؟

 
بزرگترین عید

مردم در کشور ما روز عید غدیر را جشن می گیرند. در این روز برای زنده نگه داشتن این واقعٔه 
مهم، به دیدار سیدها می روند و خداوند مهربان را به خاطر این نعمت بزرگ سپاس می گویند. این روز 

بزرگ از زمان زندگی اهل بیت علیهم السالم نیز در میان مؤمنین روز عید به شمار رفته است.  
شخصی از امام صادق علیه السالم پرسید: آیا مسلمانان به جز عید فطر و عید قربان، عید دیگری 

هم دارند؟ 
امام فرمود: بله، عیدی بزرگ تر از اینها هم هست. 

ــ: کدام عید؟! 
ــ: همان روزی که پیامبر خدا حضرت علی علیه السالم را به والیت منصوب کرد و فرمود:

»َمن کُنـُت مواله فَـٰهـذا َعـِلیٌّ موالُه« 
هرکه من موالی اویم، این علی ولی و رهبر اوست
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ــ  این کدام روز است؟ 
ــ: روز هجدهم ماه ذی حجه. 

ــ در این روز انجام چه کاری شایسته تر است؟  
ــ: در این روز با روزه گرفتن و عبادت خدا و گفتگو دربارهٔ فضیلت های محمد و آل  محمد 

علیهم السالم خدا را یاد کنید. رسول خدا به امیر مؤمنان سفارش کرد که این روز را عید بگیرد … 1
موضوع والیت حضرت علی علیه السالم و واقعٔه غدیر در میان مسلمانان از چنان 
کتاب هایی  نوشتن  به  را  بسیاری  اندیشمندان  و  نویسندگان  که  است  برخوردار  اهمیتی 

دربارٔه این موضوع واداشته است.
کتاب ارزشمند »الغدیر« یکی از مهم ترین این کتاب ها ست که توسط عالمٔه امینی 
در یازده جلد تألیف شده است. ایشان در بخش اول این کتاب، صدها نفر از راویان شیعه 

و سنی را نام می برد که خودشان این حدیث را در غدیر خم از رسول خدا شنیده اند. 
وی در بخش های دیگر کتاب خود، از صدها نویسنده و دانشمند شیعه و سنی 
در قرن های مختلف نام می برد که یا کتاب های مستقلی دربارٔه این موضوع نوشته اند یا 

بخش هایی از کتاب های خود را به این موضوع اختصاص داده اند.
 

در موضوع غدیر خم شعر مناسبی را تهیه کرده و در کالس بخوانید. 

1ــ وسائل الشیعه، ج 10، ص 440. 
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رهبری در عصر غیبت 

در درس های پیش دانستیم که پس از رحلت رسول خدا ــ که درود خدا بر او و خاندان پاکش 
باد ــ وظیفٔه هدایت و رهبری مردم به عهدهٔ امامان معصوم از اهل بیت رسول گزارده شد. 

اکنون کمی فکر کنیم؛ 
بیش از هزار سال است که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در غیبت به سر می بردند و 

مردم نمی توانند ایشان را مالقات کنند و پرسش های خود را با آن حضرت در میان گذارند. 
آیا می توانیم بگوییم که انسان ها در تمام این مدت هیچ نیازی به هدایت و رهبری نداشته اند؟ 

پس تکلیف مردم در این زمان که عصر غیبت نامیده می شود چیست؟ 

٭٭٭
یکی از اصحاب امام صادق علیه السالم از ایشان پرسید: 

ای فرزند رسول خدا، دو نفر از دوستان ما بر سر مسئله ای با یکدیگر اختالف پیدا کرده اند. آیا 
آنها می توانند برای حل مشکلشان نزد هر حاکم یا پادشاهی بروند؟ 

حضرت فرمود: خیر،کسی که به حاکمان ستمگر مراجعه کند و با حکم آنان چیزی را به دست 
آورد، در حقیقت به طاغوت1 مراجعه کرده است و خداوند در قرآن کریم مردم را از مراجعه به طاغوت 

نهی کرده است. 

1ــ حاکمان طاغوت: حاکمانی ظالم و ناآگاه که حق حکومت بر مردم را ندارند. 

درس  دوازدهم
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ــ:ای فرزند رسول خدا، پس تکلیف مردم چیست؟ 
ــ باید به سراغ کسانی بروند که سخنان ما ]اهل بیت[ را برایشان بازگو می کنند. کسانی که بر حالل 
و حرام ما آگاه اند و احکام ما را می شناسند. من این افراد را بر شما حاکم قرار داده ام. بنابراین، مردم نیز 
باید به حکم آنان راضی گردند. پس هر کس که حکم آنان را ــ که حکم ماست ــ قبول نکند، بدون شک 

حکم خدا را خوار شمرده است و کسی که ما را رد کند، خداوند را رد کرده است. 1 
این حدیث به خوبی نشان می دهد که هدایت و رهبری مردم در عصر غیبت بر عهدٔه عالمان و 

دانشمندان دینی است. اما این عالمان دینی چه کسانی هستند؟ 
امام صادق علیه السالم دربارهٔ هدایتگران واقعی مردم می فرماید: 

می نمایند،  محافظت  دین خود  از  که  پرهیزکار  فقیهان  از  است  واجب  مردم  بر 
برخالف هوای نفس خود رفتار می کنند و مطیع دستور خداوند هستند، پیروی کنند.2 

علیه السالم خواندیم موجب  امام صادق  در سخن  که  عالمان  ویژگی های چهارگانه  از  هریک 
می شود رهبران جامعه از انجام کارهایی که سعادت دنیا و آخرت مردم را به خطر می اندازد دوری کنند. 

برای مثال، به ویژگی اول )پرهیزکاری( توجه کنید؛
به نظر شما اگر هدایت و رهبری مردم به کسی سپرده شود که پرهیزکار نباشد و هر کاری که دلش 

بخواهد انجام دهد، چه اتفاقی در جامعه خواهد افتاد؟ 
آیا چنین فردی حاضر است با عدالت بین مردم رفتار کند؟ 

آیا او احکام خدا را به نفع خود و اطرافیانش تغییر نخواهد داد؟ 
و  سخنان  پیرو  راهنمایی هایشان،  و  سخنان  در  که  کسانی اند  واقعی  فقیهان  و  شناسان  اسالم 
راهنمایی های معصومین اند و در هر مسئله ای نظر پیامبر اکرم و امامان را برای مردم بازگو می کنند. 
ــ  از قرآن و احادیث معصومین علیهم السالم است  برگرفته  ــ که  فتواهای3 فقیهان  پذیرفتن  بنابراین 
درواقع پذیرفتن سخنان امامان است و مخالفت با فقها، مخالفت با احادیث معصومین علیهم السالم 
است. به همین دلیل فقیهان، نایب و جانشین امام زمان علیه السالم به شمار می روند و همان گونه که مردم 
در زمان امامان معصوم موظف بودند از آنان اطاعت کنند، در عصر غیبت باید از جانشینان امام زمان 

1ــ کافی، ج 1، ص 67.
2ــ وسائل الشیعة، ج 27، ص 131. 

3ــ فتوا به حکم و دستورات خداوند گفته می شود که توسط فقیه از منابع اسالمی استخراج و بیان می شود.
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علیه السالم یعنی فقیهان پیروی کنند. 
می شود.  گفته  فقیه  والیت  جامع الشرایط  فقیه  یک  توسط  جامعه  مردم  هدایت  و  رهبری  به 
ولّی فقیه، اسالم شناسی دانا، شجاع، مدیر و مدبر است که در هر زمان با در نظر گرفتن مصلحت جامعٔه 
اسالمی، از تمام توان و امکانات برای پاسداری از دین و اجرای احکام الهی در جامعه استفاده می کند 

و نمی گذارد دشمنان اسالم با به خطر انداختن کشور اسالمی مانع اجرای دستورات خدا شوند. 

٭٭٭
بیدارگر قرن 

وزیدن  معنوی  نیروهای  از  بزرگ  گردبادی  کردم  احساس  شد،  وارد  در  از  که  هنگامی   …«
گرفت. گویا در ورای آن عبای قهوه ای، عمامه سیاه و ریش سفید، روح زندگی جریان داشت، آن چنان 
ما کوچک  همٔه  او  با حضور  ناگهان احساس کردم  تماشای خود می کرد.  را محو  بینندگان  همٔه  که 

شده ایم و گویا در آن مکان اصالً کسی جز او باقی نمانده است. 
تمام  او  بود.  کرده  رسوخ  حاضران  همه  روح  و  قلب  در  که  بود  نور  از   بارقه ای  او  آری!   
معیار    هایی را که گمان می کردم می توانند مرا در تعریف و ارزیابی شخصیت و مقامش یاری کنند، درهم 

شکست. 
می شود.  پخش  وجودش  از  نیرویی  کردم  احساس  نشست،  صندلی اش  روی  بر  که  هنگامی 
نهفته  آن  آرامشی عظیم در درون  نگاه می کردی درمی یافتی  با دقت  اگر  که  مانند یک گردباد  نیرویی 
است. در عین حال او را آن چنان آرام و ساکت می دیدی که گویی نیرویی ثابت در درونش جریان دارد 

و البته این نیرو همان نیرویی است که رژیم سابق ایران را به یک باره برچید. 
اما آیا چنین شخصیتی می تواند یک فرد عادی باشد؟ 

من تا کنون هیچ یک از مردان بزرگ را برتر از او و حتی مانند او ندیده ام. 
کمترین چیزی که می توانیم  بگویم این است که گویا او یکی از انبیای گذشته است یا اینکه او 

موسای اسالم است که آمده تا قوم خود را نجات دهد.«1 
ایران،  اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  بار  اولین  برای  که  است  خارجی  فرد  یک  جمالت  این 

امام خمینی را دیده است.

1ــ آنچه خواندیم بخشی از نوشته های »روبین وود زورث« یکی از  مشهورترین خبرنگاران آمریکاست که پس از مالقات امام خمینی 
در حسینیٔه جماران دربارٔه شخصیت امام نوشته است. کتاب وی که به نام »زیباترین تجربه من« منتشر شده است، یکی از هزاران کتابی است که 

دربارهٔ شخصیت این بیدارگر بزرگ قرن نوشته شده است.
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امام خمینی رهبری است که نه تنها ملت ایران بلکه تمام مردم جهان و حتی دشمنان اسالم و 
انقالب را نیز به تحسین وا می دارد. 

مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا که لحظه ای از دشمنی با اسالم و انقالب اسالمی مردم ایران 
دست بر نداشته است در برابر عظمت و نفوذ خیره کنندٔه امام این گونه اعتراف می کند:  

»آیت الله خمینی غرب را با بحران جدی برنامه ریزی مواجه کرد. تصمیمات او آن چنان رعد  آسا 
پردازان سیاسی می گرفت.  نظریه  و  مداران  از سیاست  را  برنامه ریزی1  و  تفکر  که مجال هرگونه  بود 
هیچ کس نمی توانست تصمیمات او را از پیش حدس بزند. او با معیارهایی غیر از معیارهای شناخته شده 

در دنیا سخن می گفت و عمل می کرد. گویی او از جای دیگری الهام می گرفت.«2
امام با انقالب اسالمی، به یک باره تمام نقشه های شوم ابرقدرت ها را بر هم زد و یک بار دیگر به 
مردم سراسر جهان نشان داد که برای خوشبختی و سعادت در دنیا و آخرت هیچ راهی جز بازگشت به 

مسیر نورانی پیامبران وجود ندارد. 
او عابدی شب زنده دار و سیاستمداری آگاه بود، مانند عادی ترین مردم زندگی می کرد در تمام 
سال های رهبری اش در خانه ای اجاره ای زندگی کرد. هرگز به کسی ظلم نکرد و در برابر هیچ ستمگری 
سکوت نکرد. او که دشمنان اسالم از شنیدن نامش به وحشت می افتادند، اگر صدای گریٔه کودکی را 

می شنید بسیار ناراحت می شد. 
برای عمل به اسالم از هیچ کس نمی ترسید. همان گونه که محکم و استوار می گفت، آمریکا هیچ غلطی 

نمی تواند بکند، وقتی نام امام حسین علیه السالم و یارانش را می شنید، اشک از چشم هایش جاری می شد. 
به پرسش های دینی مردم پاسخ می داد و برایشان صحبت می کرد. در برابر مردم محروم می گفت: 

به من خدمتگزار بگویید بهتر است از اینکه مرا امام خود بنامید. 
اینها بخشی از ویژگی های امام خمینی بود که باعث شد در زمان غیبت امام زمان علیه السالم، 
وظیفٔه هدایت و رهبری مردم به عهده او گذاشته شود. پس از رحلت این مرد بزرگ الهی، مسئولیت 
مهم و سنگین رهبری جامعٔه اسالمی به عهدٔه یکی از نزدیک ترین یاران ایشان یعنی آیت الله خامنه ای 
قرار گرفت. دوراندیشی، شجاعت، پرهیزکاری، و وفاداری ایشان به امام و انقالب اسالمی سبب شد 

مجلس خبرگان وی را شایسته ترین فرد برای رهبری جامعٔه اسالمی معرفی کنند. 

1ــ منظور کسینجر از برنامه ریزی نقشه کشیدن برای چپاول و غارت کشورهای ضعیف تر است. 
2ــ عصر امام خمینی، ص 37. 
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1ــ با توجه به حدیث امام صادق علیه السالم ویژگی های راهنمایان مردم را در 
عصر غیبت بیان کنید.  

2ــ توضیح دهید چرا مردم باید از فقیهان پیروی کنند؟ 
3ــ سه ویژگی از ویژگی های امام خمینی )ره( را بیان کنید. 

4ــ پس از رحلت امام خمینی چگونه رهبری جامعه به عهدٔه مقام معظم رهبری 
قرار داده شد؟

5 ــ ولّی فقیه کیست و چه وظایفی دارد؟

زندگی  دربارٔه  که  کتاب هایی  به  مراجعه  یا  و  آگاه  افراد  با کمک  می توانید  شما 
امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری نوشته شده اند، خاطرات یا داستان هایی از زندگی 

این مردان بزرگ را یادداشت کنید و آنها را برای دوستانتان در کالس بخوانید. 



قیامت تضمنی  روز  را در  انسان  نه تنها سعادت  دین اسالم دین کاملی است که 

می کند، بلکه به خوشبختی او در همنی دنیا نیز توجه ویژه ای دارد و برای زیباتر شدن 

از  برخی  با  پیش  سال های  در  دارد.  ارزشمندی  راهنمایی های  دنیا  در  انسان  زندگی 

این راهنمایی های اخالقی آشنا شدمی همانند راستگویی، خوش قولی، انتخاب دوستان 

خوب، علم جویی و پرهیز از عجله، شتابزدگی و سرگرمی های افراطی.

فصل حاضر به موارد دیگری اشاره می کند که رعایت آن ها نیز باعث زیباتر شدن 

زندگی انسان می شود.

د   تأثیر دعا و نیایش در رفع مشکالت زندگی را به ما  درس سیزدهم 

می آموزد. در این درس موانع استجابت دعا نیز بحث می شود.

ما  دنیایی  زندگی  در  آنها  آثار  که  را  عملی  چند  چهاردهم    درس 

پدیدار می شود و مسیر زندگی ما را تغییر می دهد را معرفی کند. 

ط دو ویژگی اخالقی ناپسند )حسادت و نا امیدی(   ا  درس پانزدهم 

هم  و  دنیا  در  هم  او  خوشبختی  باشد،  داشته  وجود  کسی  در  اگر  که  می کند  بیان  را 

نفوذی شیطان  این سربازان  بر  غلبه  راه های  به  این درس  به خطر می افتد.  آخرت  در 

می پردازد.

را  به دیگران  و عالقمندی   ( معیارهای صحیح دوستی  درس شانزدهم 

بیان می کند و در ادامه به بیان برخی از آثار سوء نگاه های حرام می پردازد.

فصل ششم  : اخالق
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دعا و نیایش

امام حسن   علیه السالم  بزرگوارشان  فرزند  به  نامه ای  در  علیه السالم  علی  حضرت  امیرمؤمنان 
می نویسد: 

…]پسرم[ بدان، کسی که گنجینه هاى آسمان و زمین در دست اوست، فرصت 
دعا کردن را به تو داده، و جواب دادن به دعای تو را نیز به عهده گرفته است. 

تو را فرمان داده از    او بخواهى تا ببخشد و رحمت طلب کنى تا عطا کند. هرگاه او 
را بخوانى، ندایت را مى شنود، و چون با او راز دل گویى راز تو را مى داند، پس حاجت 
خود را با او بگو و اندوه خود را در پیشگاه او بگشای، تا غم هایت را برطرف کند و در 
از گنجینه هاى رحمتش چیزهایى بخواه که جز او کسى  یارى رساند.  تو را  مشکالت 

نمى تواند عطا کند؛ افزونی عمر، تندرستى بدن و گشایش روزی. 
کلید  ]درحقیقت[  است،  داده  کردن  دعا  اجازه  تو  به  که  خداوندی  ]پسرم[ 
گنجینه هاى خود را در دست تو قرار داده است، پس هرگاه خواستی مى توانى با دعا، 

درهاى نعمتش را بگشایى، و رحمتش را بر خود نازل کنی!1

به نظر شما چرا دعا کردن این قدر مورد توجه بزرگان دین قرارگرفته است؟ 

1ــ نهج البالغه، نامٔه 31.

درس  سیزدهم
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چراغ همیشه فروزان 
     تصور کنید درحال مسافرت با هواپیما هستید. ناگهان هواپیما تکان های شدیدی می خورد 
و همه چیز به هم می ریزد.کنترل هواپیما به دلیل نقص فنی از دست خلبان خارج می شود. در این 

لحظه که از هیچ کس کاری ساخته نیست چه می کنید؟ 
کامالً طبیعی است که انسان در خطـرها و مشکالت بـزرگ، خـدا را بخواند و از او یـاری 

بخواهد، امـا برخی بـه اشتباه تصور می کنند دعـا کردن تنـها مخصوص همین زمـان هاست. 
براساس تعالیم قرآن، ما همیشه و در همه حال به خدا و یاری او نیازمندیم و بدون اجازه و 
دین  پیشوایان  دلیل،  همین  به  دهیم.  انجام  نیز  را  کارها  نمی توانیم حتی کوچک ترین  او  خواست 
دعاهایی را به ما آموخته اند تا بتوانیم به این وسیله همواره با خدا ارتباط داشته باشیم و از یاری او 

بهره مند شویم.  
دعاهای روزهای هفته، هنگام خواب، وقت مطالعه، هنگام وضو، هنگام برخاستن از خواب، 
سوار شدن به وسیلٔه نقلیه و … نمونه هایی از هزاران دعاهایی هستند که ارتباط انسان را در همه حال 

با خدای خود برقرار می سازند. 
دعا کردن آن قدر اهمیت دارد که خداوند از بندگان می خواهد دعا کنند و خواسته های خود را 

از او بخواهند: 

»َو قال َربُّـکُم ُادعونی َاْستَِجب لَکُم…«
پروردگارتان گفت: مرا بخوانید )دعا کنید( تا ]دعای شما را[ بپذیرم.

   

این آیٔه نورانی به خوبی نشان می دهد که دعا کردن باعث جلب توجه ویژه خداوند می شود 
محروم  پروردگار  خاص  لطف  از  را  خود  حقیقت  در  می گردانند،  روی  دعا  از  که  کسانی  و 

می کنند.
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به محتوای نمازهای پنجگانه دقت کنید و دعاهایی را که در هر شبانه روز در نماز 
از خداوند می خواهید، بیان کنید. 

بهترین  پاکش  خاندان  و  پیامبر خدا  بر  فرستادن  صلوات  که  باشیم  داشته  توجه 
دعاهاست. 

ثمرات دعا و نیایش
دانستیم که ما با دعا کردن مورد توجه خدا قرار می گیریم و عالوه بر بهره مندی از پاداش در روز 

قیامت، در همین دنیا نیز شایستگی دریافت نعمت های بیشتر خدا را به دست می آوریم. 
امام صادق علیه السالم دربارهٔ این اثر مهم نیایش می فرماید: 

همانا نزد خداوند بلند مرتبه جایگاهی است که جز با درخواست و دعا نمی توان 
به آن رسید. اگر بنده دهانش را ببندد و درخواست نکند، چیزی به دست نخواهد آورد، 
پس بخواه تا به تو عطا شود و این را بدان که هر دری که پیوسته کوبیده شود، باالخره به 

روی انسان باز خواهد شد.1

فایدٔه دیگر دعا کردن، آرامش روحی است. احساس اضطراب و ناامیدی وقتی به سراغ انسان 
می آید که خود را در برابر سختی ها تنها ببیند و کسی را نیابد تا مشکالتش را با او در میان بگذارد و 

از او یاری بطلبد.2 

آداب دعا
آداب دعا نکته هایی هستند که رعایت آنها باعث می شود دعا مورد توجه بیشتر خداوند قرار گیرد 

1ــ کافی، ج 2 ص، 467.
2ــ الکسیس کارل، پزشک و روانشناس مشهور در کتاب »نیایش« می نویسد: »فقدان نیایش در میان یک ملت، مساوی با سقوط آن 
ملت است و اجتماعى که احتیاج به نیایش را در خود کشته است معمواًل از فساد و نابودی در امان نخواهد بود. البته برای بهره مندی از آثار 
عمیق نیایش، این کار باید پیوسته و با توجه انجام گیرد، نه این که انسان صبح را با نیایش شروع کند، ولی بقیٔه روز را مانند حیوانات وحشی 

به سر برد.«
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و زودتر مستجاب شود. 
برای آشنایی بیشتر با این آداب، احادیث زیر را که از پیامبر اکرم و امامان علیهم السالم به ما 

رسیده با دقت بخوانید: 
ــ هرگاه درخواستی از خداوند سبحان داشتی، دعایت را با صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
آغاز کن؛ زیرا خداوند، کریم تر از آن است که کسی از او دو درخواست کند و او یکی را بپذیرد، و دیگری را 

نپذیرد.1
در چهار وقت فرصت را برای دعا کردن غنیمت شمارید؛ هنگام قرائت قرآن، وقت اذان،  ــ 

هنگام باریدن باران و هنگام روبه رو شدن سپاه ایمان و لشکر کفر.2
معطر  را  خود  سپس  و  می داد  صدقه  ابتدا  داشت،  حاجتی  علیه السالم  باقر  امام  هرگاه  ــ 

می ساخت و به مسجد می رفت و آنگاه در هنگام اذان ظهر به دعا می پرداخت.3 
نزدیک ترین دعاها به اجابت، دعای کسی است که در دعاهای پنهانی اش ابتدا برای دیگران  ــ 
دعا می کند. هرگاه کسی این چنین دعا کند، از عرش الهی ندا می رسد: هزاران برابر آنچه برای او 

خواستی، برای خود توست.4
 

برای  را  آن  و  کنید  تهیه  دعا  آداب  از  فهرستی  که خواندیم،  احادیثی  به  توجه  با 
دوستانتان در کالس بیان کنید. 

می توانید بهترین فهرست را در کالس نصب کنید. 

ممکن است این پرسش برای شما هم به وجود آمده باشد که چرا گاهی اوقات با اینکه ما آداب 
دعا را رعایت می کنیم، اما باز هم دعایمان مستجاب نمی شود؟ 

1ــ نهج البالغه، حکمت 361.
2ــ کافی، ج2، ص 477.
3ــ کافی، ج2، ص 478.
4ــ کافی، ج4، ص 465.



88

متن زیر که بخش دیگری از نامٔه حضرت علی علیه السالم به فرزند گرامی شان امام حسن مجتبی 
علیه السالم است، به پاسخ این پرسش اشاره می کند:

…]پسرم[ هرگز از تأخیر اجابت دعا نا امید مباش؛ زیرا بخشش الهى به اندازهٔ نّیت 
است. چه بسا در اجابت دعا تأخیر مى شود تا پاداش درخواست کننده بیشتر و جزاى 
آرزومند کامل تر شود. گاهى چیزی را خواسته ای، ولی آن را به تو نداده اند و ]در عوض[ 
بهتر از آن را در این جهان یا آن جهان به تو داده اند، و گاهی دعایت به اجابت نرسیده است؛ 
زیرا چیزی طلب کرده ای که اگر داده شود، مایٔه تباهی دین تو خواهد بود. پس چیزی بخواه 

که نیکی و زیبایی اش برایت ماندگار باشد و رنج و سختی اش از تو برکنار!1

تاکنون  آنچه  بر  عالوه  اما  شدیم.  آشنا  دعا  آداب  از  برخی  با  درس  این  در  ما 
خواندیم، عوامل دیگری هم هستند که می توانند دعاهای ما را بیش از پیش مورد توجه 

خداوند مهربان قرار دهند. 
به حدیث زیر توجه کنید: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید:2
می شود  دوچندان  روز  این  در  نیکی ها  است.  دیگر  روزهای  َسرور  روز جمعه 
و گناهان محو می شوند. دعاها در روز جمعه مستجاب، گرفتاری ها برطرف و حاجات 
دیگری،  روز  هر  از  بیش  خداوند  که  است  روزی  جمعه  می شود.  برآورده  انسان ها 
گرفتاران آتش را آزاد و از عذاب می رهاند. هرکس حق این روز را بشناسد و خداوند 
را در این روز بخواند، بدون شک خداوند بلند مرتبه او را از آتش نجات می دهد و اگر 
در آن روز یا شب بمیرد، شهید خواهد بود و در روز قیامت در امان خداوند برانگیخته 

خواهد شد.

1ــ نهج البالغه، نامٔه 31.
2ــ تهذیب األحکام، ج 3، ص 3.   
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خداوند  با  نیایش  و  دعا  به  زندگی  مشکالت  و  سختی ها  در  فقط  نباید  چرا  1ــ 
پرداخت؟ 

2ــ دعا کردن چه فایده هایی دارد؟ به دو مورد اشاره کنید. 
3ــ چهار مورد از آداب دعا را بیان کنید.  

برآورده  فوری  دعاها  از  برخی  چرا  علیه السالم  علی  حضرت  فرمایش  بنابر  4ــ 
نمی شوند؟   

در کتاب مفاتیح الجنان برای هریک از روزهای هفته دعایی از امامان معصوم 
این دعاها را  از  ترجمه یکی  این کتاب،  به  با مراجعه  توانید  آورده شده است. شما می 

یادداشت کنید و آن را در کالس برای دوستانتان بخوانید.  



الةِ  »َرِبّ اجـَعلـنی  ُمـقیـَم الصَّ
یَّـتی   َو ِمن ُذِرّ

َربَّـنا َوتََقـبَّل ُدعاِء. 
َربَّـنَا اغـِفر لی  َو لِـوالِـَدیَّ َو لِلـُمؤِمـنیـَن 

َیوَم َیـقوُم الـِحـساُب.«1
پروردگارا، مرا برپا دارنده نماز قرار ده 

و از فرزندانم ]نیز چنین فرما[، 
پروردگارا، دعاى مرا بپذیر و مرا و پدر و مادرم و همه مؤمنان 

را، بیامرزد
در آن روز که حساب برپا مى شود، بیامرز. 

… َربَّـنَا اغـِفرلَـنا َو   اِِلخـوانِـنَا الَّـذیـَن َسـبَـقونا   
بِاالیـماِن َو ال تَجـَعْل فی  ُقـلـوبِـنا ِغـالًّ لِـلَّـذیـَن 

آَمـنُوا 
َربَّـنا ِانَّکَ َرئوٌف َرحیـٌم.2

پروردگارا، ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشى گرفتند 
بیامرز، و در دل هایمان حسد و کینه اى نسبت به مؤمنان قرار 

مده. پروردگارا، تو مهربان و رحیمى. 

1ــ ابراهیم، آیات 40 و 41.                           2ــ حشر، آیٔه 10.
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بازتاب عمل

 وقتی با ضربه ای محکم توپ را به دیوار می کوبید، چه اتفاقی می افتد؟ 
 امروزه برای دانشمندان کامالً روشن است که در تمام خلقت، هیچ رویدادی بدون علت و به 
صورت اتفاقی رخ نمی دهد؛ بلکه حتی کوچک ترین و ساده ترین اتفاقات نیز تابع قوانین ثابت و دقیقی 

هستند که جهان خلقت براساس آنها آفریده شده است. 
قانون عمل و عکس العمل نمونه ای از این قوانین است که شما در سال های گذشته با آن آشنا 

شدید. 

1ــ قانون عمل و عکس العمل را در کالس توضیح دهید و برای آن مثالی بزنید. 
2ــ به نظر شما آیا خداوند بزرگ این قانون را تنها برای اجسام مادی قرار داده 

است یا اینکه اعمال و رفتار ما نیز تابع همین قانون اند؟ 

٭٭٭

درس  چهاردهم
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در حال خارج شدن از مدرسه هستید که می بینید جلوی دِر مدرسه یک پوست موز بر روی 
زمین افتاده است. با خود فکر می کنید اگر یکی از بچه ها حواسش نباشد و هنگام خارج شدن از مدرسه 

پایش را روی آن بگذارد حتماً به زمین خواهد افتاد. 
برای خشنودی خداوند خم می شوید و پوست موز را برمی دارید و در سطل زباله می اندازید. 

را  او  اتفاقاً  می افتد.  نیازمندی  به  چشمتان  خیابان  کنار  در  منزل،  نزدیک  بعد،  دقیقٔه  چند 
می شناسید و می دانید که به کمک دیگران نیاز دارد. مقداری پول همراه شماست که آن را برای خود 
نگه داشته اید. هرچند دوست دارید آن پول را برای خودتان مصرف کنید، اما باز هم برای خشنودی 

خداوند از خودتان می گذرید و با خوش رویی پول را به آن نیازمند می دهید. 
حاال کمی فکر کنید، شما با این کارها به چه کسی بیش از دیگران نیکی کرده اید؟ 

براساس قانون عمل و عکس العمل، هرکاری عکس العملی متناسب با خود دارد که به صاحبش 
باز می گردد. پس شما در هر کار خیری که انجام می دهید، بیش از همه به خودتان نیکی کرده اید.البته 
این قانون دربارٔه اعمال ناشایست نیز وجود دارد و دود این کارها ابتدا به چشم صاحبش خواهد رفت. 
ما در ادامٔه این درس به بررسی برخی کارها می پردازیم که نتیجٔه آنها نه تنها در روز قیامت، بلکه 

در همین دنیا نیز دیر یا زود به صاحبش باز می گردد. 

1ـ  صدقه
آن روز هوا خیلی گرم بود. باید برای َادای نذرم از مکه تا مدینه را با پای پیاده می رفتم. 

در راه به روستایی رسیدم؛ خیلی تشنه بودم، هندوانه ای خریدم و از شدت تشنگی در همان جا 
که  بود  زنی  دارد.  نظر  زیر  مرا  طرف تر  آن  کسی  شدم  متوجه  حال  همین  در  شدم.  خوردن  مشغول 
پوست  می خواهد  که  است  اطراف  آن  چوپان های  از  کردم  گمان  داشت.  تن  به  کهنه ای  لباس های 

هندوانه ها را برای گوسفندانش ببرد. 
بعد از خوردن هندوانه به راه افتادم. زیاد دور نشده بودم که سر و صدای چند کودک توجهم 

را جلب کرد. 
وقتی برگشتم با صحنٔه عجیبی روبرو شدم. همان زن را دیدم که در میان هفت ــ هشت کودک 

قد و نیم قد سعی می کرد برای ساکت کردنشان به هریک از آن ها تکه ای پوست هندوانه بدهد.
به سمت آنها رفتم و با تعجب علت این ماجرا را از زن سؤال کردم. زن ابتدا از جواب دادن به 
من سر باز زد، اما وقتی اصرار مرا در سؤال کردن دید باالخره گفت: این ها فرزندان من هستند که مدتی 
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مدت،  این  در  ما  و  داده اند  از دست  را  پدرشان  است 
به ناچار از خانه  زندگی سختی را می گذرانیم. امروز 
بیرون آمدم تا شاید چیزی برای رفع گرسنگی شان پیدا 
کنم. این پوست هندوانه ها الاقل برای مدتی شکم آنها 

را پر می کند. 
گرفتم  تصمیم  داشتم.  همراه  ریال1  سیصد 
همٔه پول را به آن زن بدهم. شیطان به سراغم آمد 
که تو خودت در این کشور غریبی! اگر همه پول 
فکر  باز  می کنی؟  کار  چه  بدهی خودت  او  به  را 
کردم من هرقدرکه نیاز داشته باشم از این زن و 
کودکانش نیازمندتر نیستم. من شاید بتوانم بعدًا 
کاری  هیچ  که  او  ولی  کنم،  کاری  برای خودم 

نمی تواند کند. 
تصمیم خودم را گرفتم و تمام پولم را به 

زن دادم و دوباره به راه افتادم ... 
در آن هوای سوزان به سرنوشت نامعلوم 
خودم فکر می کردم که اتوبوسی کنارم توقف کرد. 
حاجی های ایرانی بودند که به مدینه می رفتند. آنها 
راه  پیاده  پای  با  گرم  هوای  در  من  بودند  دیده  که 
می خواستند  و  بود  سوخته  برایم  دلشان  می روم، 
مرا سوار اتوبوس کنند؛ دراین میان ناگهان یکی از 
مسافران از داخل اتوبوس فریاد زد: آقا شیخ محمد 
پیاده شد و  اتوبوس  از  با عجله  تقی، شما هستید؟! 

بدون مقدمه شروع کرد به بوسیدن من. 
با خودم گفتم: خدایا در این بیابان، این مرد 

کیست؟ مرا از کجا می شناسد؟ 

1ــ  واحد پول کشور عربستان مانند ایران ریال است. 
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از حرف هایش فهمیدم سال ها پیش شاگردم بوده است. با اصرار از من خواست سوار اتوبوس 
شوم، اما وقتی ماجرای نذر مرا فهمید، گفت: پس یک لحظه صبر کنید! با عجله وارد اتوبوس شد و مقدار 
زیادی پول با خودش آورد و گفت: این هدیه ناچیزی است که من از مدت ها پیش می خواستم تقدیم شما 

کنم، اما نمی توانستم شما را پیدا کنم. خواهش می کنم قبول کنید. 
هر قدر تالش کردم پول را نپذیرم، فایده ای نداشت و آن مرد با اصرار زیاد، پول را به من داد و 
رفت. وقتی اتوبوس دور شد، پول را شمردم، دقیقاً سه هزار ریال بود. ده برابر پولی که به آن زن داده 
بودم. بی اختیار به یاد کالم خداوند افتادم که می فرماید1: ................................

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

آیات زیر را با دقت بخوانید و مشخص کنید کدام یک از آن ها ارتباط بیشتری با 
ماجرای باال دارد؟

ةٍ َخیًرا    پس هرکس به اندازه ذره ای نیکی کند، »َفَمن َیعَمل ِمثقاَل َذرَّ
َیـَره و                                                            آن را می بیند 

ا     و هرکس به اندازه ذره ای بدی کند ةٍ َشرًّ َو َمن َیعَمل ِمثقاَل َذرَّ
َیـَره و«2                                          آن را می بیند.

 
»َوما َانـَفـقُتم ِمن َشـیءٍ          و هر چه را ) در راه خدا ( انفاق کنید،

َفـُهـَو ُیـخلُِفـُه                         او عوض آن را به شما می دهد
َو ُهـَو َخیـُر الـّراِزقیَن«3.         و او بهترین روزی دهندگان است.

  
»َمن جـاءَ بِالـَحَسنَةِ                  هر کس کار نیکی به جای آورد،

َفـلَه َعـشـُر َامـثالِـها«4.          ده برابر آن پاداش خواهد گرفت.  
1ــ  ماجرایی واقعی است از روحانی زاهد، شیخ محمد تقی بهلول متوفّای سال 1385.

2ــ  سوره زلزال، آیات ٧ــ ٨.
3ــ  سوره سبأ، آیه 39. 

4ــ  سوره انعام، آیه 1٦٠.
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همان گونه که دیدیم رسیدگی به محرومان و صدقه دادن یکی از کارهایی است که نتیجٔه آن عالوه 
بر جهان آخرت در همین دنیا نیز به انسان بازخواهد گشت. این تأثیر فقط مربوط به صدقه دادن نیست 

و کارهای دیگری هم هستند که چنین اثری دارند. یکی از این کارها صلٔه رحم است.

2ـ  صلۀ رحم 
و  سالم  دارد.  نام  صلهٔ  رحم  شود،  خویشاوندی  روابط  شدن  محکم تر  باعث  که  هرکاری 
احوالپرسی، دید و بازدید، محبت کردن به بستگان، تالش برای رفع مشکالت آنها و هر کار دیگری که 

آنان را خوشحال می کند، نمونه های این عمل پسندیده اند. 

امام باقر علیه السالم دربارٔه آثار صلٔه  رحم بر زندگی انسان در همین دنیا می فرماید: 

صلٔه رحم اعمال را نیکو می کند، بالها را از انسان دور می سازد، بر عمر انسان 
می افزاید، رزق و روزی را گشایش می دهد و باعث جلب محبت نزدیکان می شود.1

3ـ نیکی به والدین
قدر  آن  مسئله  این  است.  مادر  و  پدر  به  نیکی  اسالم،  دین  در  مهم  بسیار  واجبات  از  یکی 
»  به پدر و مادر خود  اهمیت دارد که خداوند بارها پس از دستور به اطاعت از خود می فرماید: 

نیکی کنید.2« 
احترام به پدر و مادر مسئله ای است که هیچ استثنایی ندارد و حتی اگر پدر و مادر کسی افراد 
صالحی هم نباشند، باید با آنان با ادب و احترام رفتار کرد و از آنها اطاعت نمود. البته اگر پدر و مادر 

انجام کاری را بخواهند که خداوند از آن راضی نیست، دیگر نمی توان از آنان اطاعت کرد. 
تأثیرات  بر سعادت انسان در جهان آخرت دارد،  بر نقش مهمی که  به پدر و مادر عالوه  نیکی 
زیادی نیز بر زندگی انسان در دنیا دارد. زیاد شدن دارایی و ثروت، برطرف شدن مشکالت و طوالنی 

شدن عمر برخی از نتیجه های احترام به والدین است. 

1ــ کافی، جلد 2، ص 152.
2ــ سوره بقره، آیه ٨3؛ سوره نساء، آیه 3٦؛ سوره انعام، آیه 151؛ سوره اسراء، آیه 23.
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امیرمؤمنان حضرت علی علیه السالم می فرماید: 

کسی که به والدینش نیکی کند، فرزندانش نیز به او نیکی می کنند.1

هوش و استعداد باالی او در کنار پشتکار زیاد، از همان ابتدا نوید   بخش آینده ای 
روشن بود. هنوز هجده سالش تمام نشده بود که دروس مقدماتی حوزه را پشت سرگذاشت 

و برای تحصیل در سطح عالی علوم اسالمی راهی قم شد. 
در حوزٔه علمیه قم با جدیت به فراگیری دانش های فقه، اصول و فلسفه نزد اساتید 
حائری  مرتضی  شیخ  و  طباطبایی  عالمٔه  امام خمینی،  بروجردی،  آیت اللّٰه  مانند  بزرگی 

یزدی پرداخت. 
کسانی که آن طلبٔه جوان را می شناختند، هرگز گمان نمی کردند او به این راحتی 
قم را ترک کند. اما نامه ای که آن روز به دستش رسید، مسیر زندگی اش را تغییر داد. 

نامه ای غم انگیز از طرف خانواده! 
»بیماری آب مروارید یک چشم پدر را نابینا کرده است ... «

تردید ذهن و فکرش را فرا گرفت. چه باید می کرد؟ 
از طرفی او سال ها برای فراگیری علم و دانش زحمت زیادی کشیده بود و تا به 
ثمر رسیدن زحمت هایش چیز زیادی باقی نمانده بود. فقط چند سال دیگر برای او کافی 

بود تا .... . 
از طرف دیگر، پدر به او نیاز داشت.  

تصمیم دشواری بود! باید یکی را انتخاب می کرد. پیشرفت علمی یا پدر؟ 
و باالخره در حالی که بسیاری از دوستانش آرزو می کردند به جای او باشند، او 

تصمیم گرفت قم را ترک کند و برای مراقبت از پدر به مشهد باز گردد. 
مقام معظّم رهبری، حضرت آیت اللّٰه خامنه ای خود دربارٔه آن زمان می گوید: 

» به مشهد رفتم و خداى متعال توفیقات زیادى به ما داد. به هر حال به دنبال کار 
و وظیفٔه خود رفتم. اگر بنده در زندگى توفیقى داشتم، اعتقادم این است که ناشى از 

1ــ غررالحکم، ص 4٠٧ 
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همان ِبّرى1 است که به پدر، بلکه به پدر و مادر انجام 
داده ام« . 

خوب است بدانیم که ایشان در مشهد نیز در 
تحصیل  ادامه  به  بیمار،  و  پیر  پدر  از  مراقبت  کنار 
و  پرداختند  مشهد  حوزٔه  بزرگ  اساتید  محضر  در 
و  جوان  طاّلب  به  دینى  معارف  تدریس  به  زمان  هم 

دانشجویان مشغول شدند. 

 آنچه در این درس خواندیم به روشنی به ما می آموزد که هرکار نیک یا بدی پیش از اینکه آثارش 
به دیگران برسد، به انجام دهنده آن کار بر می گردد و در حقیقت هرکسی در دنیا با نتیجٔه اعمال خودش 

زندگی می کند. خداوند حکیم دربارٔه این موضوع می فرماید: 

»إِن َاْحـَسنـُتم                       اگر نیكى كنید،
َاْحـَسنـُتْم لَِنـُفـِسـُكْم          به خودتان نیكى کرده اید 

َو ِان َاَسأُتم َفـلَـها…«2          و اگر بدى كنید، به خود ]بد نموده اید.[

شخصی به ابوذر نامه ای نوشت و از او خواست نصیحتش کند. 
ابوذر در پاسخ نوشت: به کسی که بیش از همه دوستش داری بدی نکن! 

مرد با خواندن پاسخ نامه از خود پرسید: مگر می شود کسی را بیش از همه دوست 
داشته باشی و به او بدی کنی؟ حتماً آن مرد دانا از این گفتٔه خود منظور دیگری داشته 
است، خوب است نامٔه دیگری برایش بنویسم و منظور او را از این سخن جویا شوم .... 

با کمک آیه ای که خواندیم، منظور ابوذر را از این سخن توضیح دهید. 

1ــ برّ: نیکی     
2ــ سورٔه ِاسراء، آیٔه ٧



9٨

1ــ قانون بازتاب اعمال را با یک مثال توضیح دهید. 
ـ  سه کار را نام ببرید که نتیجه آن در همین دنیا به انسان برگردانده می شود.  2ـ

3ــ ثمرات نیکی به پدر و مادر را بنویسید. 

حدیث  امیرالمؤمنین علی علیه السالم دربارٔه  نیکی  به پدر و مادر را که در این 
درس خواندیم با بزرگ ترهای خانواده مانند پدر، مادر، پدر   بزرگ و یا مادر بزرگ خود 
در میان بگذارید و از آنان بخواهید که اگر خاطره یا داستانی دربارهٔ این حدیث دارند، 

برای شما بازگو کنند. 
شما می توانید این خاطرات را یادداشت کرده و در کالس برای هم کالسی هایتان 

بخوانید. 
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سربازان شیطان

ـ  چرا پدر او را بیشتر از ما دوست دارد؟  ـ  
ـ او سخت در اشتباه است! ما نیرومند هستیم، آن وقت او یوسف را بیش از ما دوست دارد!      ـ

ـ  اگر می خواهید نزد پدر عزیز باشید چاره ای ندارید جز این که یوسف را از او دور کنید!    ـ
ـ  او را می کشیم، پس از آن نیز توبه می کنیم و انسان های نیکوکاری می شویم!   ـ

ـ  نه؛ او را به بیابان می بریم و در چاهی می اندازیم، شاید رهگذران او را پیدا کنند و با خود به    ـ
سرزمینی دوردست ببرند ....

٭٭٭

به نظر شما چه چیزی باعث شد برادران حضرت یوسف چنین رفتار بی رحمانه ای 
با برادر کوچک خود داشته باشند؟ 

درس  پانزدهم
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به  پرداختن  تنبلی،  و  عجله  همانند  اخالقی  ناپسند  ویژگی های  از  برخی  با  پیش  سال های  در 
از  با معرفی دو سرباز دیگر  بُخل آشنا  شدیم. اکنون قصد داریم   ناپسند، کم طاقتی و  سرگرمی های  

سربازان نفوذی شیطان، به بررسی راه های مبارزه با آنها بپردازیم. 

ـ حسادت 1
حسود از دیدن نعمت های خدا در دست دیگران ناراحت می شود و آرزو می کند آن نعمت ها هر 
چه زودتر از بین بروند. برای او اهمیتی ندارد که دیگران شایستٔه آن نعمت ها هستند یا خیر! او فقط 

می خواهد مردم نعمت هایشان را از دست بدهند.      
دو هم کالسی را تصور کنید که خودشان را برای مسابقات علمی آماده می کنند. یکی از آنها 

خیلی خوب مطالعه می کند و به تمام راهنمایی های معلمانش با دقت عمل می کند. 
اما دیگری مطالعه  را جدی نمی گیرد. گاهی در جلسات آمادگی حاضر می شود و گاهی غیبت 
می کند. وقتی هم که در کالس حضور دارد حواسش فقط به ساعت است تا ببیند چه زمانی کالس 

تمام می شود. 
فکر می کنید هنگامی که زمان مسابقات فرا می رسد و دانش آموز سختکوش به عنوان نمایندٔه 

مدرسه معرفی می شود، دانش آموز دیگر چه واکنشی از خود نشان دهد؟ 
ممکن است دانش آموز دوم به دوستش تبریک  بگوید و از این اتفاق درس بگیرد. او با سرمشق 

قرار دادن رفتار دوستش بیشتر تالش می کند تا در مسابقات آینده برگزیده شود. 
اما برخی در این هنگام رفتار دیگری از خود نشان می دهند. آنها با نادیده گرفتن واقعیت سعی 
می کنند شایستگی دوست خود را انکار کنند و او را از چشم دیگران بیندازند. آنها می گویند: مگر 
او چه چیزی بیشتر از من دارد؟ من اگر به جای معلمم بودم هیچ وقت چنین کسی را برای مسابقات 

معرفی نمی کردم... 
در رفتار اول، شخص سعی می کند با کمک خواستن از خدا و تالش بیشتر به چیزی که ندارد 
دست یابد. این روحیه ای مثبت و ارزشمند است. اما در رفتار دوم فرد آرزویش این است که آنچه 

دیگران دارند از دستشان برود. این روحیٔه ناپسند، حسادت نام دارد. 
شخص حسود نه تنها باعث رنجش اطرافیانش می شود و دوستانش را از دست می دهد؛ بلکه به 

دلیل رفتار ناپسندش با بندگان خدا، از رحمت الهی دور می شود. 
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به موارد زیر توجه کنید و رفتار انسان های حسود و انسان های غیر حسود را در هر 
مورد پیش بینی کنید. 

دست  به  را  کالس  اول  رتبٔه  خوب  بسیار  معدل  با  هم کالسی هایش  از  یکی  1ــ 
می آورد. 

2ــ هم کالسی هایش به یکی از دوستان او خیلی احترام می گذارند. 
3ــ به یکی از دوستانش جایزه ای داده می شود. 

حسادت ویرانگر ایمان
برخی از رفتارهای ناپسند، عالوه بر اینکه خودشان گناهی بزرگ اند، زمینه ساز گناهان بزرگ 

دیگر نیز می شوند. حسادت از این دسته است.
حسود که موفقیت مردم را شکست خود می داند، هر کاری می کند تا از موفقیت آنها جلوگیری 
کند. او برای اینکه کسی را از چشم دیگران بیندازد، دربارهٔ او بدگویی می کند، خوبی هایش را انکار 
می کند، به او تهمت می زند و حتی برای شکست دادنش، نقشه های مختلف می کشد. او حتی حاضر 
است برای بدنام کردن دیگران و از بین بردن نعمت های آنها مرتکب هر گناهی شود و انجام گناهان مکرر 

ایمان را ضعیف تر و ضعیف تر می سازد. 
امام صادق علیه السالم می فرماید:

 
حسد، ایمان را می خورد همان طور که آتش هیزم را می خورد.1

درمان حسادت
کسی که در معرض بیماری حسادت قرار می گیرد، باید پیش از هر چیز به نعمت های بزرگی که 
خداوند به خود او داده است توجه کند و خدا را به خاطر آن نعمت ها سپاس گوید. کسی که می داند 
نعمت های گرانبهایی دارد که حتی شخص مورد حسادت نیز از برخی از آنها محروم است، هرگز از 

ارزش خود غافل نمی شود و به دیگران حسادت نمی کند. 
گام بعدی برای درمان حسادت این است که انسان با خود بیندیشد، نابودی نعمت های دیگران 

1ــ کافی، ج 2، ص 306.
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چه سودی برای خود او خواهد داشت؟ 
ـ آیا سرشکستگی دیگران می تواند مرا سربلند کند؟  ـ

ـ اگر هم کالسی من نتواند نمرٔه خوبی کسب کند، آیا در نمرٔه من تأثیری دارد؟  ـ
وقتی می بینیم شکست دیگران هیچ سودی برای ما ندارد پس به جای ناراحت  شدن از رشد آنها، 
از خدا بخواهیم تا ما را نیز مانند آنها به رشد و موفقیت برساند. این روحیٔه ارزشمند، غبطه نام دارد. 
البته در کنار دعا  کردن باید برای موفقیت خود برنامه ریزی کنیم، از تجربیات دیگران استفاده کنیم و بر 

میزان کار و تالش خود بیفزاییم. 
گام سوم برای درمان بیماری حسادت، نیکی به دیگران است. وقتی انسان خودش را به احترام 
و نیکی به دیگران عادت می دهد، خود به خود احساس حسادتی که به آنها دارد از بین می رود. همچنین 
این کار باعث می شود که دیگران نیز به او احترام بگذارند و او را دوست بدارند و به این ترتیب، دیگر 

زمینه ای برای حسادت در دلش باقی نمی ماند. 

یک بار دیگر ماجرای دو هم کالسی را بخوانید و بگویید، فرد حسود چگونه می تواند 
با عمل به این سه گام درمان حسادت رفتار درستی داشته باشد؟

ـ  یأس و ناامیدی 2
دومین سرباز شیطان که گاهی در مسیر رشد انسان قرار می گیرد و او را از ادامه راه بازمی دارد 
برخی  دادن  دست  از  یا  کارها  در  شکست  از  پس  معموالً  که  است  حالتی  ناامیدی  است.  ناامیدی 

نعمت ها و سرمایه ها به سراغ انسان می آید. 
طبیعی است که هیچ کس دوست ندارد در کارهایش با شکست مواجه شود. اما شرایط زندگی 
این  ما خواه ناخواه گاهی شکست می خوریم. در  و  نمی رود  پیش  داریم  انتظار  ما  که  آن گونه  همیشه 
زمان، بهترین راه این است که خود را برای پذیرش واقعیت آماده کنیم و از هر شکست تجربه ای برای 

پیروزی های بعدی به دست آوریم. 
ولی کسانی هم هستند که نمی توانند از شکست هایشان درسی بگیرند؛ هرگاه می خواهند کاری را 
شروع کنند، تصویر شکست قبلی جلوی چشمشان می آید و از ترس اینکه در این کار هم نتوانند موفق 

شوند، کار جدید را شروع نمی کنند. 
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به نظر شما برای غلبه بر ناامیدی در این موارد چه باید کرد؟ 
اول: یاد خدا و توکل بر او 

قرآن کریم اولین گام غلبه بر یأس و نا امیدی را توکل بر خداوند می داند: 

»َو َمن َیـتَـَوكَّل َعـلَى الّلِٰه      و  هرکس بر خدا توکل کند،
َفـُهـَو َحسـُبـه و …«1              او برایش کافی است. 

انسان مؤمن می داند که در لحظه لحظه زندگی همواره کسی هست که حمایتگر اوست. کسی 
که از رگ گردن به انسان نزدیک تر است و هر وقت الزم بداند یاریش می کند. بدین ترتیب مشکالت و 
سختی ها نه تنها او را ناامید نمی کند، بلکه عزم او را در رو  به   رو شدن با سختی ها جدی تر می کند؛ زیرا 
که می داند مشکالت زندگی امتحانی از جانب خداست که می تواند پاداش بزرگی به دنبال داشته باشد. 
دوم: پایداری و جدّیت: گام دوم غلبه بر ناامیدی، استقامت درکارهاست. ممکن است انسان 

در مرتبٔه اول نتواند کاری را به درستی و با موفقیت به انجام 
رساند، اما یقیناً با درس گرفتن از شکست ها و استقامت 

در کار می تواند شکست را تبدیل به پیروزی کند. 
در تاریخ می خوانیم َسکاکی مردی هنرمند بود که 
با فلزات ابزارهای بسیار ظریفی می ساخت. روزی قفلی 
بسیار زیبا ساخت و نزد حاکم شهر برد. حاکم از دیدن آن 
قفل زیبا شگفت زده شد و مشغول تعریف از او بود که یکی 
از دانشمندان وارد شد. همین که چشم حاکم به او افتاد، 
با  صحبت  ول  مشغ و  کرده  راموش  ف را  قفلش  و  سکاکی 

دانشمند شد. 
سکاکی که توجه حاکم به دانشمند را دید، تصمیم 
اما  برود،  دانش  کسب  دنبال  به  شده  هر قیمتی  به  گرفت 
حتی  بود.او  سخت  خیلی  برایش  اول  روزهای  چگونه؟ 
نمی توانست یک جمله را هم به درستی حفظ کند و برای 
همین، مورد تمسخر دیگران قرار می گرفت. از این گذشته 

1ــ  سورٔه طالق، آیٔه 3.
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باید به مکتب خانه می رفت و کنار کودکان می نشست تا از استاد درس بگیرد. 
چیزی نمانده بود که ناامیدی او را از تصمیمش منصرف سازد تا اینکه روزی بیرون از شهر 
چشمش به سنگ بزرگی افتاد که وسطش سوراخ شده بود. باالی آن سنگ جایی بود که قطرات آب 
از آن بر سنگ می چکیدند و رفته رفته آن سنگ را سوراخ کرده بود. با خودش گفت: ذهن من هرقدر 
هم که سخت و ناکارآمد شده باشد، از این سنگ سخت تر نیست. باید علم و دانش را کم کم و با تکرار 
به ذهنم وارد کنم. او با جدیت به کسب دانش پرداخت و استقامت خود را از دست نداد تا اینکه از 
بزرگ ترین دانشمندان زمان خود شد. جالب است بدانیم که برخی از کتاب های وی تا صدها سال مورد 

استفاده دانشجویان و دانشمندان قرار می گرفت. 

ضرب المثل های زیر را بخوانید و توضیح دهید کدام یک از آنها انسان را امیدوار 
و کدام یک او را ناامید می کند؟ 

1ــ از تو حرکت از خدا برکت. 
2ــ آب رفته به جوی باز نمی گردد. 

3ــ آب که از سر گذشت چه یک وجب ، چه صد وجب. 
4ــ باالتر از سیاهی، رنگی نیست. 

5   ــ ماهی را هر وقت از آب بگیری، تازه است. 
٦ــ پایان شب سیه، سپید است. 

٧ــ جلوی ضرر را هر وقت بگیری، منفعت است. 

ـ  حسادت چیست و چه تفاوتی با غبطه دارد؟  1ـ
2ــ راه های درمان بیماری حسادت را توضیح دهید. 

ـ دو راه اصلی غلبه بر ناامیدی را بیان کنید.  3ـ
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یکی از خطرناک ترین انواع ناامیدی، نا امید شدن از رحمت خداست. خداوند 
ناامیدی از رحمتش را از بزرگ ترین گناهان می داند و می فرماید: 

َول تَیـاَسوا ِمن َروِح الّلِٰه            از رحمت خدا نومید مباشید؛ 
ِانَّـه و ل َییاَُس ِمن َروِح الّلِٰه          زیرا كسى از رحمت خدا نومید نمى شود.

إِلَّ الـَقوُم الـكاِفـروَن 1                جز گروه كافران
حتماً این پرسش برای شما هم به وجود آمده است که ناامیدی از رحمت خداوند، 

چگونه می تواند انسان را به کفر بکشاند؟ 
برای پاسخ به این پرسش، خوب است ابتدا مثالی بزنیم:

در برخی بیماری ها، پزشکان به افراد بیمار سفارش می کنند عالوه بر مصرف دارو، 
از خوردن بعضی خوراکی ها نیز پرهیز کنند. واضح است که اگر فرد بیمار به دستورات 

پزشک عمل کند، می تواند به بیماری خود غلبه کند و بهبودی اش را باز یابد. 
درمان  شرایط  از  بی اطالعی  دلیل  به  ــ  که  می شوند  پیدا  بیمارانی  نیز  گاهی  اما 
خود ــ خیلی زود از معالجه ناامید می شوند و گمان می کنند دیگر به آخر خط رسیده اند. 
آنان در این هنگام با خودشان فکر می کنند دیگر چه پرهیز کنند و چه نکنند، تغییری در 
سرنوشت آنها ایجاد نخواهد شد، پس پرهیز را کنار می گذارند و درمان خود را نیمه کاره 

رها می کنند. در این زمان حتی یک بیماری ساده نیز می تواند بسیار خطرناک شود. 
کسی که از رحمت خداوند ناامید می شود درست مانند بیماری است که به اشتباه تصور 
می کند دیگر امیدی به بهبودی اش نیست. او وقتی دچار گناهی می شود، به جای اینکه به 
رحمت خدا بازگردد و فوری با توبه و پرهیز از گناهان اشتباهش را جبران کند، با ناامیدی خود 
را از همین حاال در جهنم می داند و فکر می کند چه توبه کند و چه نکند، سرنوشتی جز جهنم 
نخواهد داشت. در این هنگام است که با خود می گویند: »ما که باالخره قرار است به جهنم 
برویم، پس چرا باید خودمان را اذیت کنیم و از بسیاری کارها چشم پوشی کنیم؟« و با این تصور 

غلط کم کم تبدیل به کسی می شوند که از هیچ گناهی رویگردان نیست.
به نظر شما چه عاقبتی در انتظار این افراد است؟ 

1ــ  سورٔه یوسف، آیٔه 87.
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دوستی 
  

 
    همه ما در طول زندگی با نیازهای گوناگونی روبه رو هستیم؛ احتیاج به هوای پاک، آب سالم، 

غذا، مسکن و …
کامالً روشن است که نیازهای انسان تنها به امور جسمی محدود نمی شود و نیازهای روحی اگر 

مهم تر نباشد، یقیناً کم اهمیت تر از آن نخواهد بود. 
را  ها  انسان  ما  به محبت است. خداوند مهربان،  نیاز  انسان  نیازهای روحی  ترین  از مهم  یکی 
طوری آفریده است که دیگران را دوست می داریم و می خواهیم دیگران نیز ما را دوست بدارند. نیاز 
انسان به محبت، آنقدر جدی است که اگر کسی تمام نعمت های دنیا را داشته باشد، ولی دیگران او را 

دوست نداشته باشند، خود را خوشبخت نمی داند. 

به نظر شما چگونه می توانیم از نعمت دوست داشتن دیگران، و دوست داشته شدن 
توسط دیگران به درستی استفاده کنیم؟

درس شانزدهم
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معیارهای دوستی 
میان اطرافیان خود چه کسی را بیش از همه دوست دارید؟ 

آیا تاکنون از خودتان پرسیده اید چرا عالقه تان به او بیش از دیگران است؟ 
برخی برای دوست داشتن دیگران معیارهای ظاهری دارند؛ چهره زیبا، طنین خوش صدا، شیوه 
لباس پوشیدن و وضعیت مالی خوب. این گونه عالقمندی ها ناشی از احساسات و خطرناک است؛ چرا 
که وقتی کسی را دوست می داریم، محبت ما نمی گذارد خطاها و نقاط ضعف او را به خوبی ببینیم و به 

همین دلیل به راحتی به او اعتماد می کنیم.
پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله درباره این حالت انسان می فرماید: 

 » یِء ُیْعِمی َو ُیِصمُّ »ُحبُّکَ لِلشَّ
دوست داشتن هر چیز، تو را نسبت به ]عیب های آن[ کور و کر می کند.1

با قضاوت  تنها  باشته از سرگذشت کسانی است که  ن ا صفحات حوادث روزنامه ها و مجالت 
درباره ظاهر دیگران به آنها عالقمند می شوند و سپس به خاطر محبت و اعتمادی که به آنها دارند، طبق 
خواسته های آنان رفتار می کنند. این افراد به راحتی فریب می خورند و مورد سوء استفاده شیادانی قرار 

می گیرند که با ظاهری آراسته خود را در قلب آنها جای داده بودند. 
اشکال دیگر این گونه عالقمندی ها، ناپایداری آنهاست؛ کسی که فقط به خاطر ظاهر دیگری، به او 
عالقمند می شود، این عالقه تا چه زمانی می تواند ادامه داشته باشد؟ همین که این شخص فردی با ظاهر 
زیباتر را ببیند، دوستی قبلی را فراموش می کند و دلباخته فرد سوم می شود. حال تکلیف دوستی قبلی 

چیست و این قطع ناگهانی عالقه چه تأثیری بر فکر و روحیه افراد خواهد گذاشت؟ 
این شکست های عاطفی نتیجه اش افسردگی، بازماندن از تحصیل و مشکالت شدید روانی است؛ 
بنابراین کسی که معیار دوست داشتن هایش ظاهر است باید از همان ابتدا خود را برای حسرت های 

طوالنی آماده کند. 

در  ظاهری  معیارهای  براساس  دوستی  عواقب  سایر  درباره  لم خود  مع به کمک 
کالس گفت و گو کنید.

1ــ  من ال یحضره الفقیه، ج، 4 ص 3٨٠.
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معیارهای صحیح
حال به نظر شما معیارهای صحیح انتخاب دوست چیست؟ 

پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم از اصحاب خود پرسید: 
محکم ترین دستاویز1 ایمان چیست؟ 

بعضی گفتند: مهم ترین ریسمان ایمان، نماز است. 
عده ای گفتند: روزه گرفتن. 

عده ای دیگر گفتند: به جای آوردن حج. 
بعضی هم گفتند: جهاد در راه خدا. 

رسول خدا فرمود: تمام کارهایی که برشمردید اعمالی نیکو و پرفضیلت است اما مهم ترین و 
محکم ترین ریسمان ایمان، دوست داشتن به خاطر خدا و دشمن داشتن به خاطر خداست. آن چه ایمان 

را محکم می کند دوست داشتن اولیای خدا و بیزاری از دشمنان خداست.2 
به نظر شما آیا کسانی که تمام هستی خود را از خداوند گرفته اند ولی از شیطان پیروی می کنند، 
شایسته محبت هستند؟ کسی که به خدای مهربان خود وفادار نمانده است، می تواند به دوستی شما 

وفادار باشد؟ پس اولین معیار برای دوست داشتن دیگران، نزدیکی آنان به خدا و اطاعت از اوست. 
پیامبر خدا می فرماید: 

حواریون حضرت عیسی از ایشان پرسیدند؟ 
با چه کسی هم نشینی کنیم؟ 

ــ با کسی که دیدنش شما را به یاد خدا اندازد و رفتارش شما را به آخرت تشویق کند.3

معیار دوم در انتخاب دوست توجه به این نکته است که دوست ما فقط به خاطر منافع خودش با 
ما دوستی نکند بلکه ما را واقعاً دوست داشته باشد. همه ما صمیمی ترین محبت های خود را نثار مادر و 
پدر خود می کنیم؛ چرا که می دانیم آنان از ابتدای تولدمان بدون هیچ چشم داشتی ما را دوست داشته اند. 
محبت ما به پیامبران، امامان، معلمان دلسوز و انسان های فداکار نیز از این دست محبت هاست. 
آنان سختی های مختلف را به جان می خرند تا مردم به خوشبختی در دنیا و آخرت برسند و در این راه به 

دنبال سود شخصی خود نیستند. 
1ــ  دست آویز: چیزی که انسان آن را محکم می گیرد تا سقوط نکند. 

2ــ  کافی، ج2، ص 12٦.
3ــ  کافی، ج1، ص 39.
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امام باقر علیه السالم می فرماید:

هرگاه خواستی بدانی که خیر و خوبی در تو هست یا نه، به قلبت نگاه کن. اگردیدی 
اهل طاعت خدا را دوست داری و از اهل معصیت و گناه بدت می آید، پس بدان که در 
تو نیز خیر و خوبی است و خدا نیز تو را دوست دارد. اما اگر دیدی که از اهل طاعت 
خدا بیزاری و گناهکاران را دوست می داری، پس بدان در تو نیز خیری نیست و خداوند 

نیز از تو بیزار است.1

به کمک معلم  خود درباره  سایر معیارهای  صحیح انتخاب  دوست، گفت وگو 
کنید.

است.  دیدن  کنیم،  توجه  بیشتر  ظاهری  معیارهای  به  ما  می شود  موجب  که  چیزهایی  از  یکی 
بی تردید چشم ما یکی از دروازه های اصلی قلب ما است و آنچه می بینیم تأثیر عمیقی بر عالقمندی ما 
نسبت به دیگران دارند. شیطان برای فریب انسان از همین دروازه قلب وارد می شود و تمام تالش خود 

را به کار می بندد تا از این طریق، انسان را گمراه کند. 

امام صادق علیه السالم درباره نگاه های حرام می فرماید:
 

نگاه حرام، تیری از تیرهای زهرآگین شیطان است که بذر شهوت را در دل انسان 
می کارد و همین برای به گمراهی کشیدن صاحبش کافیست. چه بسیار نگاه های کوتاه که 

حسرتی طوالنی درپی دارند. 2

به همین دلیل برای درامان ماندن از دام دوستی های ظاهری و خطرناک، باید مراقب نگاه هایمان 
باشیم. بهترین شیوه برای درامان ماندن، رعایت قوانینی است که خالق چشم برای آن قرار داده است: 

1ــ  کافی، ج 2، ص 12٧.
2ــ  کافی، ج5، ص 559، من ال یحضره الفقیه، ج4، ص 1٨.
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1ـ نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لّذت و چه بدون آن حرام است و نگاه کردن به 
صورت و دست های زن نامحرم ـ از مچ دست تا نوک انگشتان ـ در صورتی جایز است که بدون قصد 

لذت باشد. 
2ـ نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام است. 

3ـ نگاه کردن به فیلم ها و عکس هایی که باعث تحریک انسان می شود حرام است. 
4ـ مردان و زنان باید از پوشیدن لباس های تنگ که باعث تحریک دیگران می شود دوری کنند 

و این کار حرام است. 
5 ـ حضور مرد و زن نامحرم در محّل خلوتی که کسی در آنجا نیست و دیگران هم به آن جا وارد 

نمی شوند، جایز نیست و نماز خواندن در چنین مکانی نیز اشکال دارد. 
٦ ـ مراجعه مردان به پزشک زن و مراجعه زنان به پزشک مرد اگر نیازمند معاینه جسمی و لمس 

بدن باشد فقط در صورت ضرورت جایز است. 
٧ـ مراجعه به نامحرم برای تزریق آمپول و سرم در صورتی جایز است که موجب لمس بدن یا 

نگاه به حرام نشود. 
٨ ـ دست دادن زن و مرد نامحرم حرام است. 

پناه گاه امن
شایسته است توجه داشته باشیم که نگاه حرام می تواند انسان را به سوی ناپاکی ها پیش ببرد و 
به همین دلیل شیطان با نیرنگ های مختلف از این تیر مسموم خود استفاده می کند تا افراد بیشتری را 
مورد هدف خود قرار دهد. او که از تأثیر وحشتناک این گونه نگاه ها اطالع دارد، لحظه ای از وسوسه 

دست نمی کشد و پیوسته برای آلوده کردن انسان ها زمینه سازی می کنند. 
خداوند حکیم برای در امان نگاه داشتن مؤمنان در برابر این وسوسه ها می فرماید: 

یطاِن نَزغ ٌ    و هرگاه وسوسه ای از شیطان به تو رسید، ا َینَزَغنَّکَ ِمَن الشَّ َو ِامَّ
َفاستَِعذ بِالّلِه                                   به خدا پناه ببر،

ِانَُّه َسمیٌع علیٌم1                              چرا که او شنونده و داناست!

1ــ  سورٔه اعراف، آیٔه 200.
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برابر وسوسه های شیطان مقاومت کنیم. پس  توانیم در  نمی  ما هرگز  نباشد،  یاری خداوند  اگر 
شایسته است همواره از خداوند کمک بخواهیم تا به ما نیروی مقاومت در برابر شیطان را عطا کند و 

بدانیم که خداوند در هر لحظه ما را می بیند و از حال ما آگاه است. 

1ــ دو نمونه از مشکالت دوستی های با معیارهای نادرست را توضیح دهید. 
2ــ با توجه به حدیث رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله مهمترین معیار برای دوست 

داشتن افراد چیست؟ 
3ــ راه مقاومت در برابر وسوسه های شیطان چیست؟ 

در چند سطر  را  این سوره  محتوای  کریم،  قرآن  از  آخرین سوره  به  مراجعه  با 
توضیح دهید و آن را برای دوستانتان در کالس بازگو کنید. 

دشمنی با دشمنان خدا 
حتماً شما هم تاکنون افرادی را دیده اید که سعی می کنند با همه دوست باشند و 

اصطالحاً هیچکس را از دست ندهند. 
با  دشمنی  )یعنی  َتَبّری  و  خدا(  دوستان  داشتن  دوست  )یعنی  تََولّی  اسالم  دین 
دشمنان خدا( را دو اصل جدانشدنی می داند که هریک بدون دیگری ناقص و بی معناست. 
به عبارت دیگر یک مسلمان نمی تواند ادعا کند که من با همه مردم رابطه ای دوستانه دارم 

و همه آنان را )چه نیکوکار و چه بدکار( به یک اندازه دوست دارم. 
داستان زیر مربوط به همین موضوع است: 

به هارون الرشید خبر دادند صفوان، کاروان شترهایش را یکجا فروخته است و 
باید برای حمل اسباب و وسایل خلیفه در سفر حج باید فکر دیگری کرد. 

هارون با خود فکر کرد: فروختن تمام کاروان شتر، آن هم پس از آن که صفوان 
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با خلیفه قرارداد بسته است که حمل و نقل وسایل و اسباب سفر حج را به عهده بگیرد، 
کامالً غیرعادی است. دستور داد فورًا او را احضار کنند: 

ــ شنیده ام کاروان شتر را یکجا فروخته ای. 
ــ بله ای خلیفه 

ــ چرا؟ 
ــ پیر و از کار افتاده شده ام، خودم که از عهده اداره شترهایم برنمی آیم، فرزندانم 

هم کمک چندانی نمی کنند، دیدم بهتر است شترهایم را بفروشم. 
ــ راستش را بگو چرا فروختی؟

ــ همین بود که به عرض رساندم. 
ــ اما من می دانم چرا فروختی. حتماً موسی بن جعفر از موضوع قراردادی که با 
ما بستی آگاه شد و تو را از این کار منع کرد و تو هم به دستور او شترهایت را فروختی. 

علت تصمیم ناگهانی تو همین است. 
هارون آنگاه با لحنی خشونت آمیز گفت: »صفوان! اگر سابقه دوستی های قدیم 

نبود، سرت را از گردنت جدا می کردم«.
هارون خوب حدس زده بود. صفوان هرچند از نزدیکان دستگاه خلیفه خونریز 
عباسی به شمار می رفت و سوابق زیادی در دستگاه خالفت داشت، اما او از ارادتمندان 
اهل بیت بود. صفوان پس از آن که قرارداد حمل و نقل اسباب سفر حج را با هارون 

بست، روزی با امام موسی بن جعفر علیه السالم برخورد کرد، امام به او فرمود: 
»صفوان! همه چیز تو خوب است جز یک چیز«.

ــ آن یک چیز چیست یاابن رسول اللّه؟
ــ این که شترانت را به این مرد )هارون( کرایه داده ای!

ــ  یاابن رسول اللّه من برای سفر حرامی کرایه نداده ام. هارون عازم حج است، 
برای سفر حج کرایه داده ام. بعالوه خودم همراه نخواهم رفت، بعضی از افراد و غالمان 

خود را همراهشان می فرستم. 
ــ صفوان! یک چیز از تو سؤال می کنم. تو شتران خود را به او کرایه داده ای که 

آخر کار از او کرایه بگیری. این طور نیست؟
ــ چرا یاابن رسول اللّه. 
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ــ آیا آن وقت تو دوست نداری هارون الاقل این قدر زنده بماند که طلب تو را بدهد؟ 
ــ چرا ای پسر رسول خدا. 

ــ هرکس به هر عنوان دوست داشته باشد ستمگران باقی بمانند جزء آنها محسوب 
خواهد شد، و معلوم است هرکس جزء ستمگران محسوب گردد در آتش خواهد رفت. 
بفروشد،  بود که صفوان تصمیم گرفت یکجا کاروان شتر را  این جریان  از  بعد 

هرچند خودش حدس می زد ممکن است این کار به قیمت جانش تمام شود. 



ای آرزوی دل مشتاقان 
و ای واالترین درخواست دوست داران؛ 

از تو محبتت را می خواهم 
و محبت آنان که تو را دوست دارند 

و از تو محبت هر عملی را می خواهم که مرا به تو نزدیک کند. 
خداوندا! 

خودت را از هر چه غیر توست، نزد من محبوب تر کن
و محبتی را که به تو دارم، مایه رسیدنم به خوشنودیت قرار ده

الهی
به چشم لطف و محبتت به من بنگر

و از من روی مگردان
و مرا از اهل سعادت قرار ده؛ ای مهربان ترین مهربانان

بخشی از مناجات محبین امام سجاد علیه السالم1

1ــ  مفاتیح الجنان، مناجات المحبین
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4ــ بحاراالنوار، محمدباقر مجلسی، بیروت، مؤسسه الوفاء، 14٠3 ق.
5ــ برداشت هایی از سیره امام خمینی، غالمعلی رجایی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 13٨5 ش.

٦ــ تحف العقول، حسن بن علی ابن شعبه، قم، دارالحدیث، 13٨5 ش.
٧ــ التمحیص، ابن علی محمد بن حسن اسکافی، قم، مدرسه امام مهدی، بی تا. 

٨ــ تهذیب االحکام، شیخ طوسی، تحقیق سیدحسن خراسان، بی جا، دارالکتب االسالمیه، 13٦5 ش.
9ــ حدیث والیت، مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری. 

1٠ــ شرح نهج البالغه، ابن ابی الحدید، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بی جا، داراحیاء الکتب 
العربیه، بی تا. 

11ــ عصر امام خمینی، احمدرضا حاجتی، قم، بوستان کتاب، 13٨1 ش.
12ــ غررالحکم و دررالکلم، گفتارهای امیرالمؤمنین علیه السالم. 

13ــ الغیبه، شیخ طوسی، ترجمه و تحقیق مجتبی عزیزی، قم، مسجد مقدس جمکران، 13٨٧ ش.
14ــ کافی، شیخ کلینی، تحقیق علی اکبر غفاری، بی جا، دارالکتب االسالمیه، 13٨٨ ق.

15ــ کمال الدین و تمام النعمه، شیخ صدوق، تحقیق علی اکبر غفاری، قم، مؤسسه نشر اسالمی 
جامعه مدرسین، 14٠5. 

1٦ــ گام به گام تا انتخاب حجاب، مهدی اسماعیلی سادیانی، قم، شهاب الدین، 139٠ش.
1٧ــ مثنوی معنوی، جالل الدین محمد. 

1٨ــ مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل، بی جا، مؤسسه آل البیت الحیاء التراث، 14٠٨ق.
19ــ المستدرک علی الصحیحین، ابوعبداللّه محمد بن عبداللّه الحکام النیشابوری، بی جا، دارالمعرفة، 

141٨هـ/ 199٨م .
2٠ــ من ال یحضره الفقیه، شیخ صدوق، تحقیق علی اکبر غفاری، قم، جامعه مدرسین، 14٠4ق.
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