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دوستان خوبم، سالم

با موفقیت،  پایٔه هشتم را  با تالش و کوشش خود،  توانستید  تبریک می گوییم که  به شما 
پشت  سر گذاشته و به مرحلٔه جدیدی از زندگی تحصیلی تان قدم بگذارید. 

راستی 9 سال پیش را یادتان هست؟! وقتی تازه می خواستید پا به کالس و مدرسه بگذارید. 
شاید آن زمان با خود می گفتید: 12 سال! یعنی من باید 12 سال در مدرسه درس بخوانم؟! 

اما حاال وقتی به پشت سر نگاه می کنید، می بینید بخش زیادی از این مسیر را طی کرده اید!

یک سؤال!
آیا همان طور که سال به سال بر عمر ما افزوده می شود و از کالسی به کالس باالتر می رویم، 
بر اخالق و ایمان ما هم اضافه می شود؟ آیا پله های خوب شدن را هم مثل پله های عمر و زندگی به 

سرعت طی می کنیم؟
که  می خواهیم  از خدا  هم  ما  باشد.  مثبت  این سؤال،  به  پاسخ تک تک شما  امیدواریم 

سرعت رشد و پیشرفت شما در علم و اخالق و ایمان از سرعت گذران عمرتان، بیشتر باشد.
البته در کنار دعای ما، خودتان هم برای هرچه بهتر شدن تالش کنید. سعی کنید به آنچه 
تاکنون در کتاب های درسی و به خصوص کتاب های دینی خوانده اید، عمل کنید و تصمیم جدی 
بگیرید تا به آن دسته از تعالیم دین که از این پس نیز فرا می گیرید به خوبی عمل کنید تا هر روز 

خوب تر از گذشته باشید و طعم شیرین با خدا بودن را بچشید.
امیدواریم این کتاب بتواند شما را در طی نمودن مسیر سعادت و خوشبختی کمک کند. 
راه های  راه های شناخت خدا،  مطالبی همچون  آموخت.  تازه ای خواهید  مطالب  کتاب،  این  در 
پیامبران،دوران غیبت و چگونگی  نیز خاتم  با دین راستین خداوند و  به خدا، آشنایی  ایمان  افزایش 
رهبری جامعه در این دوران، ویژگی های دوران ظهور، آشنایی با برخی از احکام نماز، راه شناخت 

دوستان خوب و ده ها مطلب جذاب  و خواندنی دیگر.

دانش آموزان گرامی! 
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شناسی خدا

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

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

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

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

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

        

١ــ سنایی، شاعر قرن پنجم و ششم قمری.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٭  آیه با ترجمه حفظ شود. ٧ــ سورهٔ  بقره، آیٔه 160. 
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ـّوابیـَن١  َه یُـِحـبُّ التَّ ِانَّ اللٰـّ
همانا خداوند توبه کنندگان را دوست دارد.

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

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

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

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

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

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

فّعالیت کالسی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

در برابر خداست…  . «1

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

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

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

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

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

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

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

فّعالیت کالسی

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

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

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

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

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

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

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

ِه َرِبّ الـعالَـمیـَن َالـَحمـُدِلـلٰـّ

ٰ
ُسبـحاَن َرِبّـَی الـَعـظیـِم َو ِبـَحمـِده

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

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

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

نداری و ... .

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

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

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

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

 سلبی چیست؟
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الهی

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

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

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

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

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

و دل هب مو  هبت   اهی تو بستم؛

پس مرا ربای خود پاك و خالص كن

 و ما  را از بندگان ربگزيده ات قرار ده1.

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

برای ترک آن تصمیم جدی نمی گیریم.

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

خواهد بود، از انجام آنها خودداری نمی ورزیم؟

فّعالیت کالسی

رد پناه ایمان

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

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

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

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

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

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

فّعالیت کالسی

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

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

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

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

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

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

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

جای دهد؟

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

نیز می شود.

23
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آیات  پیرامون  تفکر  1ــ 
در  آنچه  آفرینش:  جهان  در  خدا 
علم،  زیبایی،  نشانه های  است  جهان 
به  توجه  رحمت خداست.  و  قدرت 
این نشانه ها یاد خدا را در دل ها زنده 
به ما  می کند و لطف و رحمت او را 
یادآور می شود و در نهایت بر دوستی 

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

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

برشمرده است.

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

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

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

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

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

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

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

پیوسته از او در هراس است«.١

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

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

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

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

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

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

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

فّعالیت کالسی

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

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

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

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

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

َاَو َمن کاَن َمیـًتا فَاَحـییـناُه
َو َجـَعلـنا لَـه و نوًرا 

 ِفی الّنـاِس
ٰ
یَمـشی ِبـه

لُـماِت کَـَمن َمـثَـلُـه و ِفی الظُـّ
 لَیـَس ِبـخاِرٍج ِمنـها1

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

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

 و از آن بیرون شدنی نیست 

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

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

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

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

روزگار خود را سپری می کند.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

کنید.
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الهی

يا   تو   را   دوست   دارم خدا

 و می خواهم تو را رتشيب و رتشيب دوست داشته باشم

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

ایمانی هك   پايانش مالاقت تو باشد

يا قلبم  بی قرار است  خدا

كارم  رپيشان و اف

   زندگی ام را هب دست   اهی امن تو می سپارم
ٔ

پس رشته

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

وم تو،   اگر نبود اين دلسوزی اه  ی مدا

من تنهارتين بودم .



31

راهنما شناسی

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

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

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

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

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

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

مسلمانان در دوران غیبت نیز بیان می شود.
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دين راستین

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

فّعالیت کالسی

مقایسه کنید
مردم جامعه ای در دورانی

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

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

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

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

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

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

   از خوردن غذاهای ناپاک دوری می کنند،

   در شهرهای آبادتر و با آسایش بیشتر زندگی می کنند،

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

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

فّعالیت کالسی

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

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

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

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

   در چگونه جهانی زندگی می کنیم؟

   وظایف و مسئولیت های ما در این جهان چیست؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فّعالیت کالسی

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

می کرد که پیامبران پیشین دعوت کرده بودند.



36

در مأموریت همه پیامبران، دو موضوع اساسی مشترک است:
نخست: دعوت به پرستش خدای یگانه )توحید( 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بود از آن دفاع کنم… .
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الهی

مناجات

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

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

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

داخل شوندگانش قرار دادی ،

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

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

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

١ــ برگرفته از خطبٔه ١0٦ نهج البالغه.



42



43

راهنمايان الهی

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

………………………………………………

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

پیغمبرت راه جوی            
دل از تيرگی اه  بدين آب شویهب گفتار   

………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

با      هم به ارمغان می آورد:

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

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

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

که خوشایند شما نبود برایتان آورد            َانـُفـُسـکُـُم  
ٰ

ِبـما ال تَهـوى
سرکشى کردید ِاسـَتـکـبَرتُم 

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

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

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

 گفتگو کنید.

فّعالیت کالسی
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1ــ سورٔه هود، آیٔه ٣9.                                                  

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

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

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

آوردند.

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

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

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

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

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

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

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

فّعالیت کالسی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فّعالیت کالسی

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

ٰ
ل ِبـه ما لَم یُـَنـِزّ

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

  
چرا دربارٔه آنچه آگاه نیستید،   ِعلـمٌ 

ٰ
َفـِلـَم تُـحاّجوَن فی ما لَیـَس لَـکُم ِبـه

گفتگو مى کنید؟!  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اموال و آبرویشان می شوند.

٢ــ سورٔه نمل، آیات 45ــ4٧. ١ــ سورٔه اعراف، آیٔه ١3١.  



52

وقتی بخواهیم از کسی یاد کنیم معموالً به لقبی از او اشاره می کنیم که باالترین و بهترین 
لقب اوست. به این عبارت که ما در تشهد نمازهای خود می گوییم توجه کنید.

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

کنید و در کالس برای هم کالسی هایتان بخوانید.

پیشنهاد

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

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

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

آانن هك ربای دين تو سختی کشیدند

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

يا    ما را پيرو راه آانن قرار بده  خدا

و كمك كن  ات همچون آانن تسلیم فرمان تو باشیم 

و از عقايد باطل  پيروی نكنیم

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

گاه بهشت  ببر . جاي

الهی
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آخرین ایپمبر  و آخرین ایپم
کاروان بشریت

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

ادامه یافت، تا اینکه خداوند آخرین پیامبر خود را نیز فرستاد:
مسافریکی خط است از اّول تا به آِخر جمله  خدا  خلق  او  بر 

ساربان اند چون  انبیا  ره  این  کاروان انددر  رهنمای  و  دلیل 

ساالر گشته  ما  سید  هم او اّول هم او آِخر در این کارو   زیشان 

راه این  پایان  آمده  ختم  او  ه1«بر  الّلٰ الی  »َادعوا  ُمنَزل شده  بدو 

وی2شده او پیش و دل ها جمله در پی دامن  جان ها  دست  گرفته 

2ــ شبستری، گلشن راز. 1ــ سورٔه یوسف، آیٔه 108.   

به نظر شما چرا خداوند با پیامبری حضرت محمد صلی الله  علیه  وآله
  به کار ارسال راهنما برای کاروان بشریت پایان داد؟

فّعالیت کالسی
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آخرین پیامبر
پیامبران یکی پس از دیگری برای هدایت مردم فرستاده می شدند. هر پیامبری  که می آمد مردم 
را به ایمان به خداوند و روز قیامت، و انجام عمل صالح دعوت می کرد. اما با رحلت آن پیامبر، عده ای 
که همواره به دنبال ایجاد انحراف در دین خدا برای رسیدن به خواسته های دنیوی خود بودند، مردم 
را از دین الهی منحرف می کردند. مردم نیز به علت اینکه ارزش این تعالیم را به خوبی نمی دانستند، و 
امکانات کافی نیز برای حفظ آن در دست نداشتند، تعالیم آن پیامبر را پس از مدتی فراموش و یا دگرگون 
می کردند.این کار باعث می شد نسل های بعدی به دین حقیقی دسترسی نداشته باشند و نتوانند راه رشد 
و سعادت را بیابند. به همین دلیل بعد از مدتی خداوند پیامبر دیگری می فرستاد و تحریف های ایجاد شده 

در دین پیامبر سابق را اصالح می کرد و این سرگذشت برای هر پیامبری تکرار می شد.
هر پیامبری که می آمد، در عین حال که دین صحیح را به مردم عرضه می کرد، وعدٔه آمدن حضرت 
می داد؛  مردم  به  ظهور  مکان  حتی  و  زمان  شخصیتی،  نشانه های  دادن  با  را  صلی الله علیه و آله  محمد 
یهودیان و مسیحیان ــ همان طور که در کتاب های مقدس آنان آمده بود ــ منتظر ظهور پیامبر آخرالزمان 
بودند. آن قدر نشانه های پیامبر اکرم در کتابهای یهودیان و مسیحیان فراوان بود که قرآن کریم می فرماید 
آنان حضرت محمد صلی الله علیه وآله را همانند فرزند خود به خوبی می شناسند1. انتظار آمدن آخرین 

پیامبر با آمدن پیامبر اکرم به پایان رسید: 

محّمد پدر هیچ یک ازمردان شما  نیست؛ ـٌد َابا َاَحـٍد ِمن ِرجاِلـکُم  ما کاَن ُمـَحـمَّ
بلکه فرستاده خدا ِه  َولٰـِکن َرسوَل اللٰـّ

و خاتم پیامبران است. َو خاتَـَم النَّـِبـّییـَن2 
پیامبر اکرم خاتم پیامبران است؛ یعنی با آمدن ایشان سلسله ارسال انبیا پایان یافت و بعد از ایشان 
خداوند دیگر کسی را به عنوان پیامبر برای مردم نخواهد فرستاد و هر کسی بعد از ایشان چنین ادعایی 

کند، قطعاً دروغگوست. 
ـ بار  ـ که به مرور زمان کم رنگ و یا تحریف شده بودـ  خداوند با آخرین پیامبر، راه تمامی پیامبران راـ 
دیگر روشن ساخت؛ تمامی انحرافاتی که در ادیان پیشین ایجاد شده بود را تصحیح کرد و صراط مستقیم 
خود را آشکارا به مردم نشان داد. بدین سان خداوند با آخرین پیامبر، کامل ترین دین را برای هدایت همه 

انسان ها تا روز قیامت فرستاد.

1ــ سورٔه بقره، آیٔه 146؛ سورٔه انعام، آیٔه 20 .            2ــ سورٔه احزاب، آیٔه 40.        
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حضرت محمد صلی الله علیه وآله همه ویژگی های مثبت اخالقی تمامی پیامبران سابق را دارا بود. 
از نظر معنوی باالترین درجه رشد را نزد خداوند داشت و دینی که آورد کامل ترین دین فرستاده شده از 
سوی خداوند است. در کنار این خصوصیات، مردم زمان پیامبر اکرم نیز به این توان رسیده بودند که 
وحی الهی را از پیامبر دریافت و درک کنند؛ با ابزارهای مناسبی که در دست داشتند، به خوبی از آن 
مراقبت کنند تا همانند تعالیم پیامبران گذشته تحریف و یا نابود نشود و گفته های پیامبر اکرم و قرآن کریم 
را به گونه ای محافظت کنند که بدون هیچ گونه تغییری به دست آیندگان برسد. همان طور که هم اکنون 
تمامی این تعالیم وجود دارد و هر کسی بخواهد در صراط مستقیم الهی قرار گیرد، می تواند این کار 
را انجام دهد. وجود این ویژگی هاست که موجب شد خداوند ایشان را آخرین پیامبر و دین ایشان را 

آخرین دین قرار دهد و بعد از ایشان دیگر نیازی به آمدن پیامبر جدید نباشد.
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2ــ سورٔه اسراء، آیٔه 9.                   1ــ مولوی، مثنوی معنوی.    
4ــ سورٔه قمر، آیٔه 17. 3ــ سورٔه اسراء، آیٔه 82.     

بر اساس این شعر، جایگاه پیامبر اکرم و دین اسالم را در میان سایر پیامبران و 
ادیان گذشته توضیح دهید:

چون هک صد آمد نود هم شیپ ماست                                                          انم احمد انم جمله انبیاست1 

فّعالیت کالسی

آخرین پیام
کاروان بشریت تا روز قیامت به مسیر خود ادامه خواهد داد. همان طور که گفته شد، این کاروان 
سؤاالت اساسی ای دارد که همواره به دنبال پاسخ آنهاست. عالوه بر این سؤاالت، این کاروان در هر 
دورٔه زمانی با سؤاالت خاصی نیز مواجه است که در زمان های دیگر مطرح نبوده است. دینی کامل 
است که عالوه بر پاسخ دادن به سؤاالت اساسی، به سؤاالت جدید نیز پاسخ دهد. خداوند حکیم با 
آخرین فرستادٔه خود پیامی را برای انسان ها فرستاد که تا روز قیامت برای هدایت آنها کافی است و آن 

»قرآن« است.
خداوند قرآن را که آخرین وحی الهی بر انسان است، این گونه معرفی می کند:

این قرآن، ِانَّ ٰهـَذا الـُقرآنَ 
به راهى که استوارترین راه هاست، هدایت مى کند. تى ِهـَی َاقـَوُم2  َیهـدى ِلـلَـّ

و ما آنچه از قرآن فرستیم، ُل ِمـَن الـُقرآِن  َو ُنـَنـِزّ
شفاى دل و رحمت الهى بر اهل ایمان است. ما ُهـَو ِشـفاٌء َو َرحـَمـٌة ِللـُمؤِمـنیـَن3 

و قطعاً قرآن را براى پندآموزى آسان کرده ایم،  کـِر  رَنا  الـُقرآَن ِللِذّ َو َلَقد َیـسَّ
پس آیا پندگیرنده اى هست؟ ِکـٍر4   َفـَهل ِمن ُمـدَّ

قرآن کریم دریای عظیمی از معارف است که خداوند آن را به نوری تشبیه کرده است که راه را 
به انسان ها نشان می دهد.  معارف و مطالب موجود در قرآن را می توان به سه دستٔه اصلی تقسیم کرد: 

 1ــ آفریننده جهان، خداوند یگانه است و جز او هیچ خدایی وجود ندارد. اوست که تمام هستی 
را با شگفتی های فراوان آفریده و انسان را روی زمین خلیفٔه خود قرار داده است. خداوند نسبت به 
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بندگانش بسیار مهربان است و همواره خوبی و خیر آنها را می خواهد. خداوند انسان ها را برای رسیدن 
به بهشت زیبایش و رهایی از عذاب جهنم هدایت می کند و همواره مراقب و پشتیبان آنان است.

2ــ تنها راه رستگاری انسان ها، عمل کردن به دستورهای خداست و راه دیگری وجود ندارد. 
اقوام فراوانی راه دشمنی با خدا را در پیش گرفتند که خداوند آنها را مجازات کرد، برخی نیز با اطاعت 
از خداوند در دنیا و آخرت رستگار شدند؛ خداوند داستان برخی از پیامبران، داستان اقوام مؤمن و 
همچنین داستان برخی از اقوام هالک شده را در قرآن کریم بیان کرده است. خداوند در وحی خود 
به پیامبر اکرم، دستوراتش را به روشنی بیان کرده است و توضیح کامل آن را نیز بر عهده پیامبر اکرم و 

اهل بیت علیهم السالم گذاشته است. 
ـ خداوند روزی تمام آسمان و زمین را برخواهد چید و در قیامت با حسابرسی به کارهای بندگانش،  3ـ
نیکوکاران را به بهشت و گناهکاران را به جهنم خواهد فرستاد. در قرآن کریم ویژگی های روز قیامت و نحؤه 

حسابرسی خداوند از مردم و ویژگی های بهشت و جهنم، در سوره های فراوانی بیان شده است. 
تمامی معارف فوق در 114 سوره قرآن کریم و در قالب بیش از 6200 آیه بیان شده است.

یک بار دیگر به سؤاالت اساسی انسان که در درس »دین راستین« بیان 
شد، نگاه کنید و بگویید پاسخ هر کدام از این سؤاالت را در کدام یک 

از سه بخش معارف قرآنی که گفته شد، می توان یافت.
با کشیدن خط به یکدیگر وصل کنید. 

سٔوال اّول: ...............................................
سٔوال دوم: ............................................. ..
سٔوال سوم:...............................................
سٔوال چهارم: .............................................
سٔوال پنجم: ..............................................
سٔوال ششم: ..............................................

فّعالیت کالسی

    بخش  اّول

    بخش دوم

   بخش سوم
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جایگاه قرآن در زندگی
کسی را تصور کنید که گنج بسیار بزرگی در اختیار دارد ولی متوجه آن نیست و همواره به این 
فکر می کند که از چه کسی برای تأمین هزینه زندگی اش وام بگیرد. کسی که قرآن را در اختیار دارد 
ولی در حل مسائل زندگی اش به آن توجه نمی کند، همانند شخص فوق است. اگر ما بدانیم قرآن چه 
گنجینٔه ارزشمند و بی نظیری از معارف در درون خود دارد آن وقت بیشتر و بهتر، ارزش قرآن را درک 

می کنیم:

گاهن تمنا می کرد1 سال اه  دل طلب جام جم از ما می کرد                                                        و آنچه خود داشت ز بی

   قرآن به راه سعادت هدایت می کند،

   قرآن پاسخ تمامی پرسش  های اساسی انسان را می دهد،

   قرآن ارزشمندترین کتاب روی زمین است،

   ما می توانیم به راحتی از قرآن استفاده کنیم،

   قرآن تنها کتاب آسمانی است که به گواه تاریخ هیچ تحریف و تغییری در آن راه نیافته است 

و تمامی نسخه هایی که از آن تاکنون جمع آوری شده است یکی است و هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند.
امیرالمؤمنین علیه السالم می فرماید:

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

یافتن زندگى شما قرار دارد.2٭ 

                                                          
برقرار کنیم و آن را کتاب راهنمای  ارتباط  با قرآن  این است که چگونه می توانیم  حال سؤال 

زندگی خود قرار دهیم؟

٭ متن روایت حفظ شود. 2ــ نهج البالغه، خطبه 158.  1ــ حافظ شیرازی، دیوان اشعار. 
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برای این کار ضروری است مهارت استفاده از قرآن را به دست آوریم. 
برای انجام این مهم الزم است:

در گام اّول: بتوانیم قرآن را به راحتی بخوانیم.
در گام دوم: بعد از کسب توانایی قرائت، آن را بفهمیم؛ معانی آیات و جمالتش را درک کنیم 

و متوجه پیام و مقصود خداوند شویم. 
و در گام سوم: به پیام ها و معارف قرآن عمل کنیم. 

این گونه ما می توانیم به آن هدفی که خداوند از فرستادن آخرین پیامبر خود داشته است، دست 
یابیم و با استفاده از هدایت قرآن به بهشت جاودان الهی برسیم.
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ـ چرا خداوند پیامبر اکرم و قرآن کریم را آخرین پیامبر و آخرین پیام خود قرار داد؟ 1ـ
 2ــکل محتوای قرآن که در سه گروه دسته بندی شده بود را به صورت مختصر 

بیان کنید.
 3ــگام های بهره مندی از قرآن کریم را بیان کنید.

1ــ سورٔه مزمل، آیٔه 20.                  2ــ سورٔه بقره، آیٔه 185.                  3ــ سورٔه یوسف، آیٔه 3.               
4ــ سورٔه ِاسراء ، آیٔه  82 .              5  ــ سورٔه نحل، آیٔه 98.                    6  ــ سورٔه اعراف، آیٔه 204.         

پیام های قرآنی زیر را بخوانید و بگویید هر کدام مربوط به 
کدام یک از گام های استفاده از قرآن است:

»هرقدر که می توانید قرآن بخوانید.«1 
»قرآن برای هدایت همٔه مردم است.«2 

»در قرآن بهترین قصه ها برای پند گرفتن انسان وجود دارد.«3  
» برای مؤمنان شفا و رحمت است.«4

  

فّعالیت کالسی

قرآن  ابتدای  در  یعنی  ببرید.«5  پناه  به خداوند  شیطان  شر  از  می خوانید  قرآن  »وقتی 
خواندن بگویید »اعوذ بالله من الشیطان الرجیم« 

الهی  تا شامل رحمت  باشید  به آن گوش کنید و ساکت  »وقتی قرآن خوانده می شود 
شوید.«6
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الهی

گرامی رتین ردوداه و رتشیبین ربکات خود را رب محمد بنده و فرستاده ات قرار ده. 

همان فرستاده ای هک ختم کنند   ۀ وحی و رسالت، 

کار کنندۀ دین حق بود گاری و آش ٔ  رست و بازکنندۀ راه بسته

گام هک بار رسالت رب عهده او قرار داده شد  از آن هن

با تمام قدرت هب انجام آن رپداخت 

و حتی یک قدم هم عقب 

محکمش سست نشد
و اراده 

وحی و رسالت تو را هب خوبی ردیافت 

ر بود. و پیمان رسالتت را حافظ و نگهدا

 آن چنان رد اجرای فرمانت کوشش کرد هک 

کار شعله فروزان حق را آش

و راه را ربای جاهالن و گمرااهن روشن ساخت.1

1ــ برگرفته از نهج البالغه، خطبٔه72.
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عدالت سراسر جهان را فرا گرفته است و خبری از حکومت های ظالمانه و زورگو نیست. علم و 
دانش آن چنان شکوفا شده است که تمام پیشرفت های بشر در طول تاریخ در برابر آن ناچیز است. دیگر 
دادگاه ها و زندان ها شلوغ نیست. دلیلش معلوم است، فهم انسان ها آن قدر رشد کرده است که کمتر دیده 

می شود کسی به حقوق دیگران دست درازی کند.
حرص و طمع و ثروت اندوزی از میان جامعه رخت بربسته است. مردم به دنبال فرد مستمندی 

می گردند تا صدقه ای به او بدهند یا به او کمکی کنند، اما انسان فقیری در جامعه یافت نمی شود.
انسان ها دیگر در برابر مجسمه های سنگی و یا انسان های دیگری مانند خودشان سر تعظیم فرود 

نمی آورند.
از آسمان و زمین برکت می بارد؛ نه خشکسالی هست و نه گرسنگی. همه جا سرسبز و خرم است 

و همه با شادی و خوشبختی در کنار هم زندگی می کنند.1
 

1ــ برگرفته از روایات ظهور، بحاراالنوار، ج53.

خورشید پنهان
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به نظر شما در دوران ظهور امام زمان، چه تغییراتی در اخالق مردم،
ارتباط کشورهای مختلف با یکدیگر، پیشرفت های علمی و وضعیت

اقتصادی جامعه رخ خواهد داد؟

فّعالیت کالسی

آنچه خواندید بخشی از اتفاقاتی است که پس از ظهور حضرت مهدی علیه السالم روی می دهد. 
تمامی  آرزوی  کار  این  با  و  آورده  به وجود  را  ایشان حکومت عدل جهانی  که  زمانی است  این همان 

پیامبران و مؤمنان را برآورده می سازد.
پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله دربارٔه قیام آن حضرت می فرمایند:

شما را بشارت باد به مهدی، مردی از خاندان من؛ در روزگاری که مردم گرفتار 
اختالف و تزلزل هستند، قیام می کند و زمین را همچنان که از جور و ستم پر شده است 

از عدل  و  داد، آکنده می سازد.1

عقیده ای اثرگذار
اعتقاد به قیام و ظهور حضرت مهدی علیه السالم یکی از اثرگذارترین عقاید ما شیعیان است. 
شیعیان پیوسته در طول تاریخ با انواع سختی ها مواجه بوده اند، اما آنچه به عنوان نیرویی عظیم، آنان را به 
ایستادگی و حرکت و تالش تشویق نموده است، امید به آینده ای روشن و سراسر شور و اشتیاق بوده است.
 البته اعتقاد به ظهور منجی، تنها به ما شیعیان اختصاص ندارد بلکه سایر مسلمانان نیز به ظهور 
یکی از فرزندان پیامبر و قیام او برای برقراری عدالت معتقد هستند. در تعالیم مسیحیت و یهود نیز 
اعتقاد به نجات بخش بزرگ آسمانی به چشم می خورد؛ در تورات و انجیل نیز از چنین منجی بزرگی 

سخن به میان آمده است.
بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع و تأثیری که در زندگی ما به جا می گذارد، الزم است 
شناخت درست و دقیق تری از آن به دست آوریم. حتماً در ذهن بسیاری از شما سؤاالت فراوانی دربارٔه 

امام زمان علیه السالم و قیام ایشان هست که در ادامه به پاسخ برخی از آنها خواهیم پرداخت.
1ــ حضرت مهدی علیه السالم چگونه نزدیک به 12 قرن عمر کرده است؟

با توجه به آیات قرآن کریم، داشتن عمر طوالنی برای انسان، غیرممکن نیست. در آیٔه 14 سورهٔ عنکبوت 
1ــ کنزالعمال، 38653.
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مدت حضور حضرت نوح در میان قومش و راهنمایی آنها، 950 سال ذکر شده است؛ البته این مدت فقط تا زمان 
نزول عذاب و نابودی کافران است و خدا می داند که پس از آن، ایشان چندین سال دیگر عمر کرده است.

از نظر دانش پزشکی نیز داشتن عمر طوالنی، ناممکن نیست؛ اگر کسی بتواند مسائل بهداشتی 
و تغذیه ای را به خوبی مراعات کند از عمر طوالنی تری برخوردار خواهد بود.

بنابراین طوالنی بودن عمر آن حضرت امری ممکن است. همان خدایی که آدم را از گل آفرید و 
آتش سوزنده را بر حضرت ابراهیم علیه السالم سرد کرد و از میان رود نیل، راه عبوری برای حضرت 
موسی علیه السالم و پیروانش قرار داد و حضرت عیسی علیه السالم را از چنگ دشمنانش نجات داد 
و تا امروز او را نزد خویش زنده نگه داشته است، می تواند امام زمان علیه السالم را نیز تا به امروز زنده 

نگه دارد.

امام حسن علیه السالم می فرماید: 
خداوند عمر او را در دوران غیبتش طوالنی می گرداند، سپس به قدرت خدایی اش 
او را در چهرٔه جوانی کمتر از چهل سال آشکار می سازد تا مردمان دریابند که خداوند 

بر هر کاری تواناست.1

                                                      
2ــ حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف چه زمانی قیام می کنند؟

با  می کنند  ادعا  مختلف  کشورهای  در  اشخاصی  که  می شنویم  یک بار  وقت  چند  هر 
امام زمان علیه السالم ارتباط دارند و در بین مردم شایعه می سازند که امام زمان علیه السالم در فالن وقت 
ظهور خواهد کرد؛ حتی گاهی افراد دروغگو و پُرمدعایی پیدا می شوند که پا را از این فراتر می گذارند 

و ادعا می کنند خودشان امام زمان هستند.
این گونه ادعاها در حالی مطرح می شود که در احادیث اهل بیت می خوانیم هر کس برای آمدن 
امام زمان علیه السالم وقتی را معین، و یا ادعا کند ایشان را مالقات می کند، دروغگوست.2 روشن است 
که این ادعاها توسط عده ای شیاد با هدف فریب و سوء استفاده از مردم ساخته می شود. پس هیچ کس 
نمی تواند زمان دقیق قیام آن حضرت را مشخص سازد و بدون شک، هر زمان که زمینه فراهم شود، 

ایشان ظهور خواهد کرد. 
1ــ بحاراالنوار، ج51، ص109.                                                                           2ــ بحاراالنوار، ج53، ص103.
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به نظر شما چرا برخی  سعی می کنند قیام امام زمان علیه السالم را قیامی 
خشونت بار و همراه با قتل و کشتار فراوان نشان دهند؟

فّعالیت کالسی

یکی از این شرایط، آمادگی مردم جهان برای همراهی با قیام امام است. شرط دیگر، وجود یاران 
باوفایی است که تا پای جان در راه اهداف و آرمان های امام بایستند. یاران حضرت فقط 313 یار ویژه 
نیستند بلکه عالوه بر آنها امام نیاز به هزاران هزار یار خواهد داشت که حضورشان برای پیروزی بر 

دشمن ضروری است.
                                                        

3ــ برخی می گویند وقتی امام زمان علیه السالم قیام کند، بیشتر مردم کشته می شوند؛ 
آیا این مطلب درست است؟

واقعیت این است که پیش از آمدن امام زمان علیه السالم، ظلم و خونریزی جهان را فرا گرفته 
است و قدرت ها و حاکمان زورگو هر کسی را مخالف منافع خود ببینند از بین می برند. در این شرایط 
است که خداوند، امام علیه السالم را برای پایان دادن به جنگ و بی عدالتی به میان مردم می فرستد. 
پس هدف امام از قیام، گسترش عدالت و مهربانی است و بی شک بسیاری از مردم جهان با این هدف 
مقدس همراهی خواهند کرد و برای رسیدن به آن، رهبری امام زمان علیه السالم را با دل و جان خواهند 
پذیرفت. بنابراین امام جنگی به پا نمی کند، بلکه با شکست ظالمان، به خونریزی و جنگ های همیشگی 

پایان می دهد.

                                                         
4ــ آیا بعد از شکست حاکمان ظالم و پیروزی امام زمان علیه السالم، جهان پایان 

می یابد و روز قیامت فرا می رسد؟
قیام امام برای این است که سرنوشت مردم در دست نیکوکاران و عدالت جویان قرار گیرد و مردم 
جهان پس از سال ها به خوشبختی و آرامش برسند. بنابراین، اگر بالفاصله جهان به پایان برسد، آمدن ایشان 
چه سودی برای مردم خواهد داشت؟ در احادیث می خوانیم حکومت امام زمان علیه السالم سال ها ادامه 
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با دوستان خود گفت  وگو کنید و بگویید  برای اینکه ما نیز لیاقت 
حضور در جمع یاران امام زمان علیه السالم را داشته باشیم، چگونه باید 

زندگی کنیم.

فّعالیت کالسی

خواهد داشت و پس از ایشان نیز صالحان دیگری اداره جهان را به دست خواهند گرفت.

5 ــ آیا ممکن است ما هم یکی از یاران امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم؟
همان طور که دانستیم با ظهور امام زمان علیه السالم، 313 نفر از بهترین انسان ها به او می پیوندند 
که اینان بهترین و نزدیک ترین یاران آن حضرت اند. به جز این، تعداد بی شماری از افراد دیگر نیز خودشان 
را به حضرت مهدی علیه السالم می رسانند و آن حضرت را یاری می کنند. ما هم از خدا می خواهیم که 
ظهور امام را ببینیم و از یاران خاص و یا از هزاران نفری باشیم که افتخار یاری امام  زمان علیه السالم را 

پیدا می کنند.
 البته یاران امام زمان علیه السالم فقط کسانی نیستند که ظهور امام را می بینند و به آن حضرت 
می پیوندند؛ اکنون هم گروهی از مردم از یاران امام زمان علیه السالم هستند، کسانی که با انجام واجبات 
دینی، دوری از گناهان، گره گشایی از کار گرفتاران و اخالق نیک، باعث خوشحالی امام زمان می شوند، 
یار امام محسوب می شوند. این افراد شاید هرگز حضرت مهدی علیه السالم را نبینند اما چون پیوسته 
در پی خوشحال کردن امام هستند، یار ایشان به شمار می آیند. یارِی امام زمان عجل اللّه تعالی فرجه الشریف 

یعنی یارِی دین خدا و این کار مختّص دوران ظهور نیست.

منتظران حقیقی
اکنون با شناخت بیشتری که نسبت به امام زمان علیه السالم و قیام ایشان پیدا کردید، حتماً بیش 

از گذشته در انتظار ظهور آن حضرت و یاری ایشان هستید.
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در حدیث امام رضا علیه السالم به برخی از ویژگی های منتظران واقعی
 امام زمان علیه السالم اشاره شده است. شما نیز ویژگی های 
دیگری را مشخص و دربارٔه آنها در کالس گفت وگو کنید.

فّعالیت کالسی

انتظاری که به فرمودٔه پیامبر اعظم صلی اللّه علیه و آله از بهترین کارهای امت ایشان است.1
حاال فکر می کنید ما چگونه می توانیم منتظر این رویداد مهم باشیم؟

آیا همین که دست روی دست بگذاریم و بنشینیم تا امام مهدی علیه السالم قیام کند و همه چیز 
را درست کند، می توانیم خود را منتظر ایشان بدانیم؟

تصور کنید پس از مدتی طوالنی مهمان عزیزی را به خانه دعوت کرده اید و او تا ساعاتی دیگر به 
منزل شما خواهد آمد، برای پذیرایی و استقبال از او چه می کنید؟ 

ندارد،  برنامه ای  او هیچ  از  پذیرایی  برای  راه است ولی  بزرگی در  آیا کسی که می داند مهمان 
می تواند بگوید من منتظر او هستم؟

حضرت امام رضا علیه السالم دربارهٔ وظایف منتظران واقعی می فرماید:
انتظار فرج به چند چیز است: صبور بودن، خوش رفتاری، همسایه داری، ترویج 
کارهای نیک، خودداری از آزار و اذیت دیگران، گشاده رویی، خیرخواهی و مهربانی 

با مؤمنان.2
انتظار  بذر  حقیقت  در  کند،  ایجاد  خودش  در  را  صفات  این  می کند  تالش  که  کسی 
امام مهدی علیه السالم را در وجود خود می کارد. روشن است که وقتی بهار ظهور فرا می رسد، این 
بذرها جوانه می زند و دوستان واقعی امام عصر عجل اللّه تعالی فرجه الشریف را از دیگران مشخص 

می کند.

1ــ بحاراالنوار، ج52، ص122.                                               2ــ تحف العقول، ص415 .



71
1ــ بحاراالنوار، ج52، ص122.                                               2ــ تحف العقول، ص415 .
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در نامه ای به امام مهدی علیه السالم احساس خود را دربارٔه ایشان، در گفت  و  گویی  
صمیمانه به قلم بیاورید.

پیشنهاد

من شما را می بینم...
با  شیخ مفید یکی از علمای بزرگ شیعه است که در قرن چهارم هجری می زیست. یکی از توفیقات ایشان ارتباط 
امام زمان علیه السالم بود. ایشان بارها نامه هایی را از امام زمان دریافت می کرد که آن حضرت در آن نامه ها سفارش ها و 

توصیه هایی به شیعیان می کرد. در یکی از این نامه ها امام زمان علیه السالم خطاب به شیخ مفید می نویسد:
»ما از تمام حوادث و ماجراهایی که بر شما می گذرد آگاهیم و هیچ چیزی از اخبار شما بر ما پوشیده نیست. 
از خطاها و گناهانی که بندگان صالح خداوند از آنها دوری می کردند ولی 
بسیاری از شما مرتکب شدید باخبریم... با این وجود، ما در رسیدگی به 
از خاطر  را  یاد شما  و  کنیم  نمی  شما و سرپرستی شما کوتاهی و سستی 
نمی بریم و اگر جز این بود، دشواری ها و مصیبت ها بر شما فرود می آمد و 
دشمنان شما را ریشه کن می کردند.پس سعی کنید اعمال شما طوری باشد 
که شما را به ما نزدیک سازد و از گناهانی که موجب نارضایتی ما را فراهم 

نماید دوری کنید...«1 

کن
ن 

حا
امت

را 
ت 

ود
1ــ در چند جمله کوتاه، اتفاقات بعد از ظهور امام زمان را توصیف کنید.خ

2ــ قرآن کریم خبر می دهد که حضرت نوح علیه السالم 950 سال قوم خود 
را به سوی خدا دعوت می کرد. از این خبر چه نتیجه ای می توان گرفت؟

3ــ با توجه به سخن امام رضا علیه السالم سه مورد از ویژگی های منتظران 
واقعی امام زمان علیه السالم را بنویسید. 

4ــ دو شرط مهم از شرایط ظهور حضرت مهدی علیه السالم  را بنویسید.

1ــ احتجاج،طبرسی، ج 2، صص 596 و597.
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الهی

من رد صبح امروز و ات زمانی هک زنده هستم

 عهد و پیمان و بیعتی را هک با امام زمان علیه السالم بسته ام تجدید می کنم

 و از آن روی نمی گردانم 

گاه از آن دست  رب نمی دارم و هیچ

یا مرا از یاران و مددکاران او خدا

 و دافع کنندگان از حضرتش و شتابندگان هب سوی او قرار بده

 ربای  ربآوردن خواسته اهیش و اطاعت از دستوراتش 
و دافع از حضرتش و یشیپ گرفتن هب سوی خواسته اهیش و کشته شدن رد اگشیپهش1

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

ـ که درود خدا بر او و خاندان پاکش باد ــ وظیفٔه هدایت و رهبری  پس از رحلت رسول خدا ـ
مردم بر عهدٔه امامان قرار گرفت.آنان تالش های بسیاری برای اجرای دستورهای الهی و هدایت مردم 
به  سوی دین راستین انجام دادند؛ اما از یک طرف، حاکمان ظالم به شدت امامان را تحت فشار قرار 
می دادند و فرصت  هر اقدامی را از آنان می گرفتند و از سوی دیگر، مردم به دلیل ترس از حاکمان ظالم 
و دل بستن به دنیای زودگذر، وظایف خود را در حمایت و پیروی از امامان انجام نمی دادند، به گونه ای 
که امام حسن علیه السالم را به پذیرش صلح وادار کردند و در برابر امام حسین علیه السالم ایستادند و 

او را شهید کردند.
اوضاع روز  به  روز برای امامان سخت تر می شد. آنان یکی پس از دیگری توسط حاکمان به 
شهادت می رسیدند تا آنجا که سه امام قبل از حضرت مهدی علیه السالم، در سن جوانی به شهادت 
رسیدند1. در چنین موقعیتی بود که امام مهدی علیه السالم که آخرین امام مسلمانان است، به دستور 
خداوند از نظرها پنهان شد تا در زمان و موقعیتی مناسب که جامعه شایستگی درک حضور ایشان را 

داشته باشد، ظهور کند.

1ــ امام نهم، محمدتقی علیه السالم در 25 سالگی؛ امام دهم، علی نقی علیه السالم در 40 سالگی و امام یازدهم، حسن عسکری علیه السالم  
در 28 سالگی توسط حاکمان زمان به شهادت رسیدند.
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اکنون کمی فکر کنیم؛
ل اللّٰه تعالی فرجه الشریف ــ از دسترس مردم دور  بیش از هزار سال است که امام زمان ــ عجَّ

است. 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: 

ــ خیر، کسی که به این گونه حاکمان مراجعه کند و با حکم آنان چیزی به دست آورد، در حقیقت 
به طاغوت1 مراجعه کرده و خداوند در قرآن کریم مردم را از مراجعه به طاغوت نهی کرده است.

ــ ای فرزند رسول خدا، پس تکلیف مردم در این گونه مسائل چیست؟
ــ باید به سراغ کسانی بروند که سخنان ما ]اهل بیت[ را برایشان بازگو می کنند؛ کسانی که بر 
حالل و حرام ما آگاهند و احکام ما را می شناسند. من این افراد را بر شما حاکم قرار داده ام؛ بنابراین، 
مردم نیز باید به حکم آنان راضی شوند. 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.2

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؟

آیا هرکسی که دربارٔه مسائل دینی اظهارنظر می کند، شایستگی الزم برای هدایت مردم را دارد؟
امام صادق علیه السالم دربارهٔ هدایتگران واقعی مردم می فرماید:

1ــ حاکمان طاغوت: حاکمانی ظالم و ناآگاه که حق حکومت بر مردم را ندارند.              2 ــ کافی، ج1، ص67.
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»مردمی که می بینند عالمانشان آشکارا گناه می کنند و در جمع آوری دنیا و اموال 
یهودیانی   برخی  مانند  پیروی می کنند،  این گونه عالمان  از  باز هم  حرام حریص اند، ولی 
هستند که خداوند در قرآن آنان را به دلیل پیروی از عالمان بدکارشان سرزنش می کند. بر 
مردم واجب است از فقیهان پرهیزکار، که از دین خود محافظت و برخالف هوای نفس 

خود رفتار می کنند و مطیع دستور خداوند هستند، پیروی کنند.1«

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

برای مثال، به  ویژگی اّول )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؟
سخنان  پیرو  راهنمایی هایشان،  و   سخنان  در  که  هستند  واقعی کسانی  فقیهان  و  اسالم شناسان 
معصومین اند و در هر مسئله ای نظر پیامبر اکرم و امامان علیهم السالم را برای مردم بازگو می کنند. بنابراین 
پذیرفتن فتواهای فقیهان که برگرفته از قرآن و احادیث معصومین علیهم السالم است در واقع پذیرفتن 
سخنان امامان است و مخالفت با فقها، مخالفت با احادیث معصومین علیهم السالم است. به همین دلیل 

1ــ وسائل الشیعه، ج27، ص131.

فّعالیت کالسی

غیبت  زمان  در  را  مردم  هدایت  که  فقیهانی  باال  به حدیث  توجه  با 
چه  دارند،  عهده  به  ــ  الشریف  فرجه  تعالی  اللّٰه  ل  ـ عجَّ ـ زمان  امام 

ویژگی هایی دارند؟
......................................................................

......................................................................
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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 نیز باید از جانشینان امام زمان علیه السالم یعنی فقیهان 

پیروی کنند.
به رهبری و هدایت مردم جامعه توسط فقیه جامع الشرایط، والیت فقیه گفته می شود. ولی فقیه، 
اسالم شناسی است دانا، شجاع، مدیر و مدبر 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 دستورهای خدا شوند.

بیدارگر قرن
آیا شما کسی را می شناسید که تمام ویژگی های الزم برای رهبری و هدایت مردم را داشته باشد؟

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

در آن مکان اصالً کسی جز او باقی نمانده است.
آری! او بارقه ای از نور بود که در قلب و روح همه حاضران رسوخ کرده بود. او تمام معیارهایی 

را که گمان می کردم می تواند مرا در تعریف و ارزیابی شخصیت و مقامش یاری کند، درهم شکست.
می شود.  پخش  وجودش  از  نیرویی  کردم  احساس  نشست،  صندلی اش  روی  بر  که  هنگامی 
نهفته  آن  در درون  آرامشی عظیم  در می یافتی  نگاه می کردی  با دقت  اگر  که  گردباد  مانند یک  نیرویی 
است. در عین حال او را 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 تاکنون هیچ  یک از مردان بزرگ را برتر از او و حتی مانند او ندیده ام.
کمترین چیزی که می توانم بگویم این است که گویا او یکی از انبیای گذشته است یا اینکه او 

موسای پیامبر است که آمده تا قوم خود را نجات دهد«.
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خبرنگاران  مشهورترین  از  یکی  وودزورث1«  »روبین  نوشته های  از  بخشی  خواندیم  آنچه 
آمریکاست که پس از مالقات با امام خمینی رحمة اللّه علیه در حسینیٔه جماران دربارٔه شخصیت امام 

نوشته است.
کتاب وی2 یکی از هزاران کتابی است که دربارهٔ شخصیت این  بیدارگر بزرگ قرن نوشته  شده است. 
امام خمینی رحمة اللّه علیه رهبری است که نه تنها ملت ایران بلکه تمام مردم آزاده جهان و حتی دشمنان 

اسالم و انقالب را نیز به تحسین وا می دارد.
مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا که لحظه ای از دشمنی با اسالم و انقالب اسالمی مردم ایران 

دست برنداشته است در برابر عظمت و نفوذ خیره کنندٔه امام این گونه اعتراف می کند:
»آیت اللّٰه خمینی غرب را با بحران جدی برنامه ریزی مواجه کرد. تصمیمات او آن چنان رعدآسا 

1-Robin woodsworth
2ــ با نام »زیباترین تجربٔه من« ترجمه و منتشر شده است. 
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بود که مجال هرگونه تفکر و برنامه ریزی1 را از سیاستمداران و نظریه پردازان سیاسی می گرفت. 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. دشمنی آیت اللّٰه خمینی با غرب 

برگرفته از تعالیم الهی او بود. او حتی در دشمنی خود نیز خلوص نیت داشت«.2
امام در قرنی که دین و معنویت کامالً منزوی شده بود و چیزی نمانده بود که مساجد و کلیساها به 
فراموشی سپرده شوند، با انقالب اسالمی، به یک باره تمام نقشه های شوم ابرقدرت ها را برهم 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 
اگر صدای گریٔه کودکی  به وحشت می افتادند،  نامش  از شنیدن  او که دشمنان اسالم  نکرد.  سکوت 
محکم  که  همان گونه  نمی ترسید.  هیچ کس  از  اسالم  به  عمل  می شد.برای  ناراحت  بسیار  می شنید  را 
و استوار می گفت، آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، وقتی نام امام حسین علیه السالم و یارانش را 
آنان  جمع  در  می داد.  پاسخ  مردم  دینی  پرسش های  می شد.به  جاری  چشم هایش  از  اشک  می شنید، 
حاضر می شد و برایشان صحبت می کرد. در برابر مردم محروم می گفت: »به من خدمتگزار بگویید بهتر 

است از اینکه مرا امام خود بنامید«.

غیبت  زمان  در  شد  باعث  که  بود  علیه  رحمة اللّه  خمینی  امام  ویژگی های  از  بخشی  اینها 
امام زمان علیه السالم، وظیفٔه هدایت و رهبری مردم به عهدٔه 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 
و  امام  به  ایشان  و وفاداری  پرهیزکاری،  قرار گرفت. دوراندیشی، شجاعت،  آیت اللّٰه خامنه ای  یعنی 
انقالب اسالمی سبب شد مجلس خبرگان، وی را شایسته ترین فرد برای رهبری جامعٔه اسالمی معرفی کند.

1ــ منظور کیسینجر از برنامه ریزی، نقشه کشیدن برای چپاول و غارت کشورهای ضعیف تر است.
2ــ عصر امام خمینی، ص3٧.
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1ــ چه چیزی باعث شد تا امام مهدی علیه السالم به دستور خداوند از نظرها غائب شود؟
2ــ با توجه به حدیث امام صادق علیه السالم ویژگی های راهنمایان مردم را در عصر غیبت بیان کنید.

3ــ توضیح دهید چرا مردم باید از ولی فقیه پیروی کنند؟
4ــ سه مورد از ویژگی های امام خمینی رحمة اللّه علیه  را بیان کنید.

دربارٔه  که  کتاب هایی  به  مراجعه  یا  و  آگاه  افراد  کمک  با  می توانید  شما 
زندگی امام خمینی رحمة اللّه علیه 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.



82

الهی

یا رد  دوران غیبت امام زمان  خدا

ر گردان ما را رد پيروی از راه و روش او پایدا

ر هک موجب خشنودی او باشد و ما را هب کاراهيی مشغول بدا

و یاری كن ات خود را از بدی اه پاك سازيم 

ات رد زمرهٔ  یاران او قرار گيريم.

یا عالمان دین را هک حافظان دین تو رد عصر غیبت می باشند  خدا

نصرت فرما 

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

راهی که ما انسان ها به سوی رستگاری طی می کنیم نیاز به توشه دارد. در سال های گذشته برخی 
از این توشه ها را شناختیم. در سال هفتم با دوران بلوغ، »افتخار بندگی«، و شرایط و ویژگی های آن آشنا 
شدیم و دانستیم برای انجام عبادت هایی همچون نماز که »ستون دین« است باید »به سوی پا کی« حرکت 
کنیم و از ناپاکی هایی همانند خون و سایر نجاسات پرهیز کنیم.همچنین  آداب  و احکام »نماز جماعت« و 
غسل را نیز فرا گرفتیم. عالوه بر این با روزه که »یک فرصت طالیی« است و ما را به سوی خداوند تعالی 

سوق می دهد نیز آشنا شدیم.
امسال با برخی دیگر از این توشه ها آشنا می شویم:

درس هشتم )وضو و تیمم( مقدمٔه انجام نماز را بیان می کند. برای به جا آوردن نماز باید وضو 
گرفت و در برخی شرایط می توان به جای وضو تیمم کرد که در این درس با احکام و شرایط آن آشنا 

می شویم.
درس نهم )مبِطالت نماز(  ما را با برخی از کارهایی که موجب باطل شدن نماز می شود آشنا می کند.
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وضو     و تیمم1 

1ــ همکار گرامی، این درس جهت آشنایی دانش آموزان با برخی از احکام نماز نگاشته شده است و هدف آن حفظ واژه  ها و طرح 
سؤاالت پیچیده و  معماگونه نیست.

رسول اکرم صلی اللّٰه علیه و آله و سلم به یکی از اصحاب خود فرمود:
»بسیار وضو بگیر تا خداوند بر عمرت بیفزاید. اگر برایت میسر است که شب و 
روز با وضو باشی، این کار را انجام بده؛ کسی که با وضو می خوابد، بسترش تا صبح 

برای او مسجد خواهد بود و خوابش برای او نماز!2« 
   وقتی می خواهیم نماز بخوانیم؛

   وقتی قصد داریم دستمان را به آیات قرآن بزنیم؛

    وقتی به حج می رویم و می خواهیم طواف واجب حج را به جای بیاوریم؛
    وقتی 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، وضو گرفتن در بسیاری از موارد دیگر نیز مستحب است؛ هنگام تالوت قرآن کریم، 
همراه داشتن قرآن، زیارت حرم های 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.

2ــ وسائل الشیعه، ج1، ص 383 و مستدرک الوسائل، ج1، ص297.
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شرایط وضوی صحیح
کسی که می خواهد وضو بگیرد، عالوه بر دانستن شیؤه صحیح وضو گرفتن، باید به نکته های 

دیگری نیز توجه کند که شرایط وضوی صحیح نام دارد.
این شرایط عبارت  است از:

1ــ پاک بودن آب وضو: آبی که با آن وضو 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.

ـ ُمطلَق بودن آب وضو: پیش از توضیح این شرط باید بدانیم که آب ها به دو دسته تقسیم  2ـ
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 شود.
اما آبی که خالص نیست و آن را از چیز دیگری گرفته اند ــ مانند گالب و آب  میوه ــ و یا با چیز 
دیگری 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.

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

با آب هایی که در مکان های عمومی قرار دارند، صحیح است.
4ــ پاک بودن اعضای وضو: اگر صورت، دست ها، سر و یا روی پاها هنگام وضو گرفتن 
نجس باشند، باید ابتدا نجاست را برطرف کرد، بدن را پاک نمود و سپس وضو گرفت. روشن است اگر 

اعضای وضو نجس باشند، وضو باطل است.
5 ــ نبودن مانع در اعضا: هنگام وضو، اگر چیزی مانع رسیدن آب به اعضای وضو شود 
ِکِرم ها که بر دست و صورت باقی می ماند، الک روی ناخن، چسب و رنگ( وضوی ما  )مثل چربی 

باطل خواهد بود.

1ــ به آبی غصبی می گویند که صاحب آن راضی نباشد ما از آن استفاده کنیم.
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6 ــ 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 کف دست مانده است، سر را مسح و با 
همان رطوبت، روی پای راست  را با  دست راست  مسح می کنیم و روی پای چپ  را با  دست چپ. اگر 

مکلف این ترتیب را به  هم بزند، وضویش باطل می شود.
٧ــ ُمواالت: واجب است کارهای وضو را پشت سرهم انجام دهیم و بین آنها فاصله نیندازیم. 
اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله بیندازیم که حالت وضو به هم بخورد، به گونه ای که بگویند او 
مشغول  و  بگیرد  تماس  منزل  تلفن  با  کسی  وضوگرفتن،  هنگام  مثالً  است؛  شده  دیگری  کار  مشغول 

صحبت شود بدون آنکه کارهای وضو را دنبال کند، وضوی او باطل است.

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

   آب پاک در اختیار ندارد و به همین دلیل با گالب وضو می گیرد.

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

   در هنگام سفر، از آب رودخانه وضو می گیرد.

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

   هنگام وضوگرفتن، کسی با تلفن وی تماس بگیرد و او مشغول صحبت با او 

شود و بعد از پایان صحبت وضوی خود را ادامه دهد.
............................................................
.................................................................

ب( در حضور معلمتان وضو بگیرید و از او بخواهید اشکاالت احتمالی وضوی 
شما را برطرف کند.

فّعالیت کالسی
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تیمم
موارد  این  از  کرد.برخی  تیمم  غسل،  یا  وضو  جای  به  باید  که  دارد  وجود  مواردی 

عبارت اند از زمان هایی که مکلف:
   1ــ آب در دسترس دارد، ولی غصبی، نجس یا خیلی گل آلود است.

   2ــ آب کمی در اختیار دارد که اگر با آن وضو بگیرد، از تشنگی به سختی خواهد افتاد.

چند مسئلۀ مهم وضو
اّول ــ اگر ناخن فرد از حّد معمول بلندتر باشد، باید چرک زیر آن را برای وضو برطرف کند.

دوم ــ کسی که به دلیل بیماری یا مشکل دیگری نمی تواند خودش وضو بگیرد، باید از شخص 
دیگری بخواهد که او را وضو دهد؛ در این حال، مکلف باید خودش نیت وضو کند و هر کدام از کارهای 

وضو را هم که می تواند، خودش انجام دهد.
سوم ــ اگر پیش از تمام شدن وضو، جایی را که شسته یا مسح کرده است نجس شود، وضو 

صحیح است؛ البته باید آن را برای نماز پاک کند.
ـ خانم ها نباید جایی وضو بگیرند که نامحرم آنان را ببیند، مثل حیاط مساجد هر چند این کار  چهارمـ 

وضو را باطل نمی کند.
پنجم ــ راه رفتن بین وضو اشکالی ندارد. بنابراین، اگر بعد از شستن صورت و دست ها چند 

قدم راه برود و بعد سر و پا را مسح کند، وضوی او صحیح است.
ششم ــ اگر بعد از وضو چیزی که مانع رسیدن آب است در اعضای وضو ببیند و نداند موقع 

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

است ــ و با بدن تماس دارد ــ باید با وضو بود.
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شیوۀ انجام تیمم
پس از آنکه نیت کردیم برای خشنودی خداوند و به جای وضو یا غسل تیمم می کنیم، مراحل زیر 

را به ترتیب انجام می دهیم:

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

1ــ ...................................................
2ــ...................................................
3ــ...................................................

فّعالیت کالسی

دست  دو  هر  کف   
را با هم روی خاک پاک و یا 
هر چیز دیگری که تیمم بر آن 

صحیح است  می زنیم.
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پیشانی  باالی  را  دست ها   
می گذاریم و آنها را تا ابروها و باالی 

بینی می کشیم.

 کف دست چپ را بر پشت 
دست راست می گذاریم و از مچ تا 

نوک انگشتان می کشیم.
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ببینید، تیمم عالوه بر خاک، بر چه  به رسالٔه توضیح المسائل مرجع خود  با مراجعه 
چیزهای دیگری صحیح است.

پیشنهاد

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

 2ــ به خواب رفتن )به صورتی که چشم نبیند و گوش هم نشنود1(.

کن
ن 

حا
امت

را 
ت 

ود
خ

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 شیؤه صحیح تیمم کردن را به صورت خالصه، توضیح دهید.

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

را  راست  دست  کف   
از  و  می گذاریم  چپ  دست  پشت 

مچ تا نوک انگشتان می کشیم.
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الهی
دعای وضو

امیرالمؤمنین علیه السالم در هنگام وضو گرفتن این دعاها را می خواند:

وقتی خواست دست ها را بشوید، خطاب به خداوند عرض کرد:
ِه                               به نام خدا و با یاری خدا ِه َو ِباللٰـّ ِبسـِم اللٰـّ

ـّوابیـَن        خدایا! مرا از توبه کنندگان ُهـمَّ اجـَعلـنی ِمـَن التَّ َاللٰـّ
ـریـَن     و پاکان قرار ده. َو اجـَعـلـنی ِمـَن الـُمـَتـطَـِهّ

چون خواست صورت را بشوید، عرض کرد:
ُهمَّ بَـِیّـض َوجـهی           خدایا! مرا روسفید گردان َاللٰـّ

یَـوَم تَسـَودُّ فیـِه الـُوجوُه      در آن روزی که چهره ها سیاه می شوند،
د َوجـهی               و مرا روسیاه مگردان، َوال تُـَسـِوّ

یَـوَم تَبـِیـضُّ فیـِه الـُوجوُه     در آن روز که انسان هایی روسفید 
                                               می گردند.

وقتی خواست دست راست را بشوید، عرض کرد:
َاللُّٰهمَّ َاعـِطـنی کـتابی ِبـَیمـیـنی       خدایا! کتاب اعمالم را به دست راستم بده
َوالـُخلـَد ِفی الـِجـناِن ِبـَیـساری  و جاودانگی در بهشت را به دست چپ

َو حاِسبـنی ِحـسابًـا یَـسیـًرا       و در حسابرسی بر من آسان بگیر.
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آن گاه که دست چپ را می شست، گفت:
ُهـمَّ ال تُـعِطـنی ِکـتابی ِبـِشـمالی  خدایا! کتاب اعمالم را به دست چپ َاللٰـّ

َوال ِمن َوراِء ظَهـری                       و از پشت سرم به من مده
َوال تَجـَعلـها َمغـلولَـًة ِالٰی ُعـنُـقی     و دست هایم را با زنجیر به گردنم مبند
عاِت الّنـیراِن و از پاره های آتش عذاب به تو پنا َو َاعوُذ ِبـَك ِمن ُمـَقـطَـّ

ه                                                                     می برم.

هنگام مسح سر، عرض کرد:
ك َو بَـَرکاِتـَك َو َعـفـِوَك  ـنی ِبـَرحـَمـتـِ ُهـمَّ َغـِشّ َاللٰـّ

خدایا! مرا در پوشش رحمت و 
برکت ها و گذشت خویش، قرار ده.

هنگام مسح پاها، عرض کرد:
ـراِط  خدایا! گام هایم بر صراط را ثابت  ُهـمَّ ثَـِبّت َقـَدمی َعـلَی الـِصّ َاللٰـّ

و استوار بدار  
در آن روز که قدم ها بر صراط  یَـوَم تَـِزلُّ فیـِه االَقـداُم   

می لرزد  
َواجـَعـل َسعـیی فیـما یُـرضیـَك َعـّنی  و تالش مرا در راه رضای 

خودت قرار ده.  
ای صاحب عظمت و بزرگی! یا َذاالـَجـالِل َوااِلکـراِم 

چه زیباست که این دعا را حفظ کنیم و در هنگام وضو بخوانیم
تا اقتدایی باشد به پیشوای بزرگمان، امام علی، علیه السالم.
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 آن روز، نمازخانٔه مدرسه از روزهای دیگر شلوغ تر بود.
من و محسن  هم گوشه ای از نمازخانه نزدیک هم نماز می خواندیم. 

ناگهان یکی از بچه ها سرش را از پنجره داخل کرد و گفت: بچه ها زود باشید، اآلن زنگ می خورد.
کمی بعد، محسن ناگهان نمازش را شکست و پس از چند لحظه سکوت دوباره تکبیرة االحرام گفت و 

نمازش را شروع کرد.
نمازش که تمام شد، پرسیدم: چرا نمازت را شکستی؟ مگر نمی دانی شکستن نماز حرام است؟

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.

با تعجب پرسیدم: چطور؟!
گفت: داشتم تسبیحات اربعه را می گفتم که شک کردم رکعت سوم هستم یا چهارم. برای همین نمازم 

را که باطل شده بود رها کردم و آن را از اّول خواندم.
گفتم: چه کسی گفته است آدم هرجای نمازش که شک کند، نمازش باطل می شود؟ نمازت را 

بی دلیل شکستی!
پرسید: تو مطمئنی نمازم درست بوده؟

گفتم: بله، امام جماعت مسجد محله ما چند شب است که دربارهٔ 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 .

ُمبِطالت  نماز1

واژه ها و طرح  نگاشته شده است و هدف، حفظ  نماز  از احکام  برخی  با  دانش آموزان  آشنایی  برای  این درس  1ــ همکار گرامی، 
سؤاالت پیچیده ومعماگونه نیست.
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در سال های گذشته با برخی از احکام و آداب نماز آشنا شدیم و دانستیم که نمازی که با رعایت آداب و 
احکام آن خوانده شود، عالوه بر جلب خشنودی خداوند، تأثیر بسیاری بر روح و روان انسان خواهد گذاشت.
ما در این درس احکام دیگری را بیان می کنیم که بی توجهی به  آنها باعث باطل شدن نماز می شود.

ُمبِطالت نماز
می دانید چه کارهایی نماز را باطل می کند؟ بنا  بر فتوای مراجع تقلید، مبطالت نماز دوازده چیز 

است که به صورت خالصه به بررسی برخی از  آنها می پردازیم:
1ــ 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 بود.

اگر نمازگزار در بین نماز متوجه شود که یکی از این شرایط از بین رفته است؛ مثالً یادش بیاید 
وضو نگرفته است یا مکانی که در آن نماز می خواند غصبی است، نمازش باطل است.
ـ باطل شدن وضو:  اگر وضوی نمازگزار باطل شود، نماز نیز باطل خواهد شد. 2ـ

3ــ 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.
4ــ خندیدن با صدای بلند )قهقهه(: خنده بلند، در صورتی که عمدی باشد، نماز را باطل 

می کند. بنابراین، لبخند زدن و یا خندهٔ با صدا که عمدی نباشد، نماز را باطل نمی کند.
5 ــ حرف زدن بین نماز:  اگر نمازگزار بین نماز عمدًا سخن بگوید، حتی اگر یک کلمه هم باشد 
)مثالً بگوید آخ(، نمازش باطل خواهد شد، ولی اگر بدون توجه و از روی فراموشی بین نماز چیزی بگوید، 

نمازش صحیح است و باید دو سجده سهو به جا بیاورد.2
ـ به هم زدن صورت نماز:  اگر نمازگزار بین نماز، کاری انجام دهد که حالت نماز را به هم بزند، مثالً  6ـ 
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 کارهایی که صورت و حالت نماز را به هم نمی زند، مثل اشاره کردن با دست، نماز را باطل نمی کند.

٧ــ خوردن و آشامیدن: خوردن و آشامیدن باعث باطل شدن نماز می شود، اما اگر نمازگزار 
1ــ کاری که از روی فراموشی و بی توجهی از انسان سر می زند.

2ــ سجده سهو اینگونه انجام می شود: بالفاصله بعد از نماز، نیت »سجده سهو« می کنیم و به سجده می رویم و می گوییم »ِبۡسِم اللِّٰه و 
ٍد« سپس سر از سجده برمی داریم و می نشینیم دوباره به سجده رفته و همان ذکر رامی گوییم و بعد از آنکه  ٍد َو آِل ُمَحمَّ ِه اللُّٰهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ ِباللّٰ

سر از سجده برداشتیم تشهد می خوانیم و سالم می دهیم.
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 با توجه به موارد نه گانه ای که گفته شد، آیا در داستان ابتدای درس، نماز محسن
باطل شده بود؟

فّعالیت کالسی

ذره های ریز غذا یا چیزهای دیگر را که در دهان دارد، در بین نماز فرو برد، نمازش صحیح است.
8  ــ کم و زیاد کردن ارکان و واجبات نماز: ما در سال های پیش با ارکان و واجبات نماز آشنا 
شدیم. اگر نمازگزار عمدًا یا سهوًا 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.
9ــ شک کردن در رکعت های نماز دو یا سه رکعتی: 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 
کند،  هم شک  نمازهای چهار رکعتی  اول  دو رکعت  در  اگر  و همچنین  می شود  باطل  نمازش  نشود، 

نمازش باطل می شود.1

چند مسئلۀ مهم دربارۀ نماز
   نمازگزار می تواند در قنوت نماز به زبان فارسی یا هر زبان دیگری، دعا کند.

آنها  تلفظ  که  بگوید  عجله  با  و  تند  آن قدر  را  نمازش  ذکرهای  نمازگزار  اگر     

صحیح نباشد، نمازش باطل می شود.
   اگر ذکرهای واجب نماز را در حال حرکت بگوید؛ مثالً بخشی از ذکر رکوع 

را در حالی بگوید که دارد از رکوع برمی خیزد، نمازش باطل می 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 تمسخر انجام می شود، واجب نیست.

   سرفه، عطسه و خمیازه کشیدن نماز را باطل نمی کند.

   اگر نمازگزار بعد از نماز شک کند که هنگام نماز، کاری که نماز را باطل می کند 

انجام داده است یا نه، نمازش صحیح است.
   گریه کردن برای آمرزش گناهان در حال نماز، چه آهسته باشد و چه با صدای بلند، 

عمل پسندیده ای است.
1ــ برای آشنایی با سایر مبطالت نماز به رسالٔه مرجع تقلید خود مراجعه نمایید.
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در هر یک از موارد زیر توضیح دهید که آیا نماز نمازگزار،
 صحیح است یا خیر:

1ــ خیلی عجله دارد و به همین دلیل بعضی از ذکرهای نماز را در
 حال حرکت می گوید.

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

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

از پایان نماز هم دو سجده سهو انجام می دهد.
...........................................................................

.......................................................................
3ــ مشغول خواندن حمد و سوره است که ناگهان صدای بلندی می شنود، بی اختیار 

   شکستن نماز واجب از روی اختیار حرام است، ولی برای جلوگیری از ضرر 

مالی یا بدنی مانعی ندارد.

فّعالیت کالسی
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برمی گردد و به پشت سرش نگاه می کند. سپس خیلی زود رو به قبله برمی گردد و بقیٔه حمد و 
سوره اش را می خواند.

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

را  تلویزیون  نماز می خواند، خواهرزاده کوچکش  تلویزیون  مقابل  4ــ در حالی که در 
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.
...........................................................................

.......................................................................
5 ــ در بین نماز، گوشی تلفن همراهش زنگ می زند، بدون اینکه ذکر بگوید، آن را از 

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

.......................................................................
6 ــ در نماز چهار رکعتی وقتی سر از سجده برمی دارد، شک می کند که در رکعت  دوم 

است یا رکعت  سوم.
...........................................................................

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

امیرالمؤمنین علی علیه السالم می فرماید:
هنگامی که انسان به نماز بایستد، به خاطر رحمت خداوند، که او را فرا گرفته است، شیطان با حسادت به او می نگرد.1

کن
ن 

حا
امت

را 
ت 

ود
  1ــ پنج مورد از مبطالت نماز را نام ببرید.خ

  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؟

1ــ خصال، 10/632.
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الهی
دعای بعد از نماز

! این نمازی بود هک هب ردگاه تو گزاردم وندا خدا

هن هب خاطر آنکه تو نیازمند آن هستی

و یا  رغبت و تمایلی هب آن داری

شت و طاعت تو بلکه ربای زبرگدا

و پذریش آن چیزی هک مرا هب آن فرمان دادی

! اگر رد نماز من وندا خدا

کژی و کاستی دیدی،

هچ رد رکو ع آن

و هچ رد سجود آن،

مرا مؤاخذه نکن

و  با پذریفتن نماز من و مغفرت خویش

مرا مشمول فضل خود  قرار ده١.

١ــ مفاتیح الجنان، تعقیبات مشترک نماز.
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اخالق

 در سال های گذشته در فصل اخالق کتاب های پیام های آسمان با این موضوعات آشنا شدیم:
سال هفتم: نقش مثبت حیا و حجاب در زندگی )نشان عزت(، اهمیت علم در زندگی و نقش 
آن در ارتقای جایگاه مسلمانان )بر بال فرشتگان(، معیارهای انتخاب دوست خوب )کمال همنشین(، 

شناخت دو صفت عجله و تنبلی و راهکارهای درمان آنها )مزدوران شیطان(.
سال هشتم: بررسی راه های دست یافتن به زندگی آرام با حفظ حیا و حجاب )نشان ارزشمندی(، 
شناخت آفت های اسراف، مصرف گرایی و مدگرایی در زندگی و راه های پرهیز از آنها )تدبیر زندگانی(، 
آشنایی با دو سرمایٔه عمر و تفکر در زندگی و نقش آنها در رستگاری انسان )دو سرمایۀ گران بها(، 
شناخت سه بیماری مهم زبان؛ دروغ، غیبت و ناسزا و راه های درمان آنها )آفت های زبان(، جایگاه 
کار در اسالم و نقش روزی حالل در زندگی )ارزش کار(، آشنایی با آداب دعا و شیؤه استفاده از آن 

برای یاری گرفتن از خداوند )کلید گنج ها(.
امسال با یکی دیگر از موضوعات اخالقی آشنا می شویم:

درس دهم )همدلی و همراهی(: تاکنون با سه مورد از معیارهای انتخاب دوست آشنا شدیم. در 
این درس فرامی گیریم که انتخاب دوست یکی از مهم ترین اتفاقات زندگی است. عالوه بر این، با سایر 
معیارهای انتخاب دوست آشنا می شویم. معیارهایی از قبیل اهل گناه نبودن و عاقل و خیرخواه بودن. 

همچنین وظایف خودمان نسبت به دوست خوب را نیز در این درس فرامی گیریم.
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همدلی و همراهی

ـ 24855 . 1 ــ امام علی )ع( غررالحکم، ج 1، ص14، ح33 .          2ــ پیامبراکرم )ص(، کنزالعمال، ـ
3ــ امام علی )ع( غررالحکم، 1665 .                              4ــ پیامبر اکرم )ص(، بحاراالنوار، ج 74،ص 167 .        

 5 ــ امام علی)ع(،غررالحکم ،5842 .                            6ــ امام جواد)ع(،بحاراالنوار، ج74، ص198.  

زندیک رت از خویشاوند1،                                                              پاره ای از آتش2،

ربرتین اندوخته و سرماهی3،                                                         رتسناک رت از رهچیز4،

شمشیری زیبا اما زرهآلود6
عامل زنده شدن روح و روان انسان5                                                

فکر می کنید توصیف های ستون اّول دربارهٔ چه چیز یا چه کسی است؟
توصیف های ستون دوم چه؟

به نظر شما ممکن است توصیف های هر دو ستون دربارهٔ یک چیز یا یک شخص باشد؟
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انتخاب سرنوشت ساز
همٔه ما در طول زندگی با نیازهای گوناگونی روبه رو هستیم؛ نیاز به آب ، غذا ، مسکن، هوای 

سالم 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 نیازهای جسمی نیست.
از مهم ترین نیازهای روحی انسان نیاز به دوست است. خداوند مهربان، ما انسان ها را  به گونه ای 
آفریده است که دیگران را دوست داریم و می خواهیم دیگران نیز ما را دوست بدارند؛ برای همین است 
که همٔه انسان ها به دنبال انتخاب دوستانی برای خود هستند. بدون داشتن دوستان واقعی، انسان هم تنها 

و بی یاور است و هم از نظر روحی و عاطفی با مشکالت جدی روبه رو است.
انتخاب دوست در دوران نوجوانی از اهمیت و حساسیت باالیی برخوردار است؛ زیرا در سنین 
بلوغ، عواطف انسانی در حال رشد و شکوفایی است و برقراری پیوند دوستی در این دوران به این 
شکوفایی کمک می کند و  باعث پرورش عواطف نوع دوستی و محبت ورزی می شود. همچنین وقتی 
عالقٔه قلبی بین دو دوست ایجاد می شود، آن دو از صفات و حاالت همدیگر تأثیر می پذیرند.میزان این 
اثرپذیری در دوران نوجوانی بسیار باالست و گاه به حدی است که شخص می کوشد مانند دوست خود 

حرف بزند و  مثل او انتخاب و زندگی کند.
البته این اثرپذیری بسیار آرام و تدریجی است به گونه ای که گاه حتی خود انسان نیز متوجه آن 
نمی شود و به مرور به همرنگی کامل با دوستانش می انجامد. امام علی علیه السالم دربارٔه این اثرپذیری 

می فرماید:
 ، می رباید  آنان  از  را  بدی  و  ناپاکی  ناخودآگاه،  وجودت  که  بپرهیز  فاسد  افراد  با  وستی  د از 

درحالی که تو از آن بی خبری.1

شاید شما نمونه هایی از این اثرپذیری تدریجی را از دوستان پیرامون
 خود دیده باشید. این نمونه ها را برای  دوستان خود بیان کنید.

فّعالیت کالسی

1ــ بحاراالنوار، ج 74، ص 198.
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بهترین دوست
دوستان شما چه کسانی هستند؟ آیا تاکنون از خود پرسیده اید چرا آنها را به عنوان دوست خود 
انتخاب کرده اید؟ معیار و مالک  شما برای انتخاب آنان چه بوده است؟ آیا می توان با یک برخورد اتفاقی 

یا بر اساس ظاهر افراد آنان را برای دوستی انتخاب کرد؟ 
انتخاب  در  اهمیت دقت  می گذارند،  ما  رفتار  و  بر اخالق  که دوستان  تأثیری  میزان  بودن  باال 
دوستان را به خوبی آشکار می کند. پس شایسته است  دوستان خود را با معیارهایی انتخاب کنیم که در 
نهایت باعث رشد و پیشرفت اخالقی و فکری ما شود. با برخی از این معیارها در کتاب سال هفتم آشنا 
شدیم؛ مواردی همچون اهل نماز و نیکی بودن، صداقت و راست گویی و وفای به عهد. این بار نیز با 
مراجعه به قرآن کریم و سخنان پیشوایان، با  برخی ویژگی های دیگر دوست خوب آشنا می شویم. با تفکر 

در کلمات این راهنمایان درمی یابیم دوست واقعی آن کسی است که:

1. به زیبایی خرد آراسته و اهل فکر و اندیشه باشد1 
یکی از معیارهای مهم در انتخاب دوست این است که شخصی را که به دوستی انتخاب می کنیم، 
عاقل باشد. دوست خردمند و دوراندیش، ما را در گرفتن تصمیمات درست، کمک کرده و خطر قرارگرفتن 
در مسیرهای نامناسب را از ما دور می کند. چنین دوستی، بدون فکر و اندیشه راهی را پیش  پای دوست 
خود نمی گذارد و اگر خودش نیز نتواند دوستش را راهنمایی کند، او را به سمت مشورت با افراد آگاه و 
مطلع سوق می دهد. از سوی دیگر، دوستی با افراد نادان، یعنی کسانی که کارهای خود را نه بر اساس فکر 
و اندیشه بلکه بر مبنای احساسات و هیجانات زودگذر انجام می دهند، ضررهای زیادی برای ما به همراه 
دارد. این افراد با دادن مشورت های غلط و نادرست به دوستان خود، زمینه های انحراف و لغزش آنان را 

فراهم می آورند.
برای همین است که در روایات توصیه شده است که از دوستی با فرد نادان پرهیز کنید زیرا او  

می خواهد که به نفع شما قدمی بردارد ولی به علت نادانی، مایٔه زیان و ضرر شما می شود2.

نکوست   داان    مردم   با   دوستی   دوست  اندان   از   هب   داان   دشمن  

می کند بلندت   داان   رب  زمینت می زند اندان دوست3دشمن  
1ــ سورٔه اعراف، آیٔه 199؛ و امام علی )ع(، کافی، ج4، ص85 .            2ــ  امام علی )ع(، نهج البالغه، حکمت 293. 

3ــ سعدی.                                                                                            
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٢. نه تنها خود اهل گناه نیست، بلکه از گناه دیگران نیز ناراحت می شود1
دور  بودن از گناهان و آلودگی های اخالقی یکی دیگر از ویژگی های مهم دوست خوب است. 
دوست  که  دیگر  هرکس  با  و  کرده اند  عادت  بی بندوباری  زشتی  و  و  گناه  به  انسان ها  برخی  متأسفانه 
که  است  دلیل  به همین  می دهند.  قرار  خود  ناشایست  خلق  و  خوی  تأثیر  تحت  نیز  را  او  شوند، 

حضرت علی علیه السالم دوستی با این گونه افراد را به شدت منع کرده است:
» سزاوار و شایسته نیست که مسلمان با افراد بی بند و بار رفاقت کند زیرا او کارهای 

زشت خود را زیبا جلوه می دهد و دوست دارد که دوستش همرنگ او باشد2.« 
پس هرگاه دیدید که دوستتان به راحتی گناهان خود را برای شما تعریف می کند و شما را نیز 
به انجام آن و یا همراهی با خود دعوت می کند، و یا اگر دیدید وقتی اشتباه یا گناهی مرتکب می شوید، 
دوستتان با خنده از کنار شما می گذرد و حتی شما را به ادامٔه آن کار تشویق می کند، باید دانست که وی 
دوست مناسبی نیست. این دوستان به شمشیری زهرآلود تشبیه شده اند که اگرچه ظاهرشان براق و زیبا 

است  اما اثری خطرناک دارند3.

چون بسی ابلیس آدم رو ی هست                       پس هب ره دستی نشاید داد دست4

٣. خیرخواه دوستانش است5
دوستان واقعی، خیر یکدیگر را می خواهند، برای همین هر عیبی که از دوستشان ببینند پنهانی 
به او تذکر می دهند و دوستشان را در برطرف کردن این عیوب یاری می کنند،گر چه در این میان ممکن 

است طرف مقابل متوجه خیرخواهی دوستش نباشد و از این کار ناراحت شود.
امام صادق علیه السالم می فرماید:

»محبوب ترین دوستانم نزد من کسی است که عیب های مرا به من هدیه دهد«.6
این ویژگی ها می تواند راهنمای خوبی برای انتخاب دوستان باشد. آنان که به این ویژگی ها توجه 

 
1 ــ  امام علی )ع(، میزان الحکمه، ج2، ص 1584.                              

2ــ  کافی،ج4،ص454.                   3ــ  بحاراالنوار،ج74،ص198.           4ــ  مولوی، مثنوی معنوی.
5ــ امالی صدوق، ص 397.            6ــ کافی، ج2، ص639.                    

با هرکسی که سر راهشان قرار  گرفت، دوست  به جنبه های مادی و ظاهری  با اهمیت دادن  نکردند و 
شدند، سرنوشت خوبی در این دنیا پیدا نکردند. این افراد در آخرت نیز چیزی جز حسرت و پشیمانی 

به همراه نخواهند داشت.
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١ــ سورٔه فرقان، آیات ٢٨ و ٢٩.
٢ــ من ال یحضره الفقیه ،ج4، ص380.

 یَـَدیـِه                          و روزی که ظالم دو دست خویش را با دندان می گزد
ٰ

َو یَوَم یَـَعـضُّ الظّاِلـُم َعـلی
سوِل َسبیال  و می گوید ای کاش با پیامبر ]و دین او[ همراه  َخـذُت َمـَع الـرَّ یَـقوُل یالَیـَتـنی اتَـّ

می شدم.  
ِخذ فُـالنًا َخـلیـاًل         وای بر من، کاش فالن شخص را به عنوان دوست                             لَیـَتـِنی لَم َاتَـّ

ٰ
یا َویـلَـتی

خود انتخاب نمی کردم،  
کـِر بَعـَد ِاذ جاءَ نی1            او مرا از یاد خدا گمراه کرد، پس از آنکه آن ]یادخدا[              لَـَقد َاَضلَّـنی َعـِن الِذّ

به من رسیده بود.  

دوستی به رنگ سراب
برخی برای دوستی با دیگران معیار مشخص و مناسبی ندارند و وقتی از آنها می پرسی چرا با 
این فرد دوست شدید؟ می گویند چون ظاهر جذابی داشت و یا  شیفته حرف هایش شدم؛ برخی ها حتی 
وضعیت مالی افراد را سبب دوستی با آنها معرفی می کنند. حدس بزنید که این گونه دوستی ها چه نتایجی 

می تواند به دنبال داشته باشد.
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 الله علیه و آله دربارٔه این حالت انسان 

می فرماید: دوست داشتن هر چیز، تو را نسبت به عیب های آن کور و کر می کند2.
با مالک های  از سرگذشت کسانی است که  انباشته  صفحات حوادث روزنامه ها و مجاّلت، 

فرهاد با ورود به محلٔه جدید با یکی از هم سن و   ساالن خود، که در
همسایگی شان بود، دوست شد. اما با گذشت زمان، رفتارهایی از او دید
که متوجه شد دوست مناسبی نیست. او اکنون بر سر یک دوراهی است؛

از یک سو نمی خواهد به دوستی خود با او ادامه دهد و از سوی دیگر نمی داند که چگونه 
می تواند به این دوستی نامناسب پایان دهد. شما چه پیشنهادهایی به او می دهید؟

فّعالیت کالسی
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 حدود و وظایف دوستی
حفظ دوستی از پیدا کردن دوست مشکل تر است. پایداری رابطٔه دوستی و رسیدن به ثمرات و 

نتایج آن بستگی به رعایت برخی از حدود و انجام وظایف متقابل دارد. 
برخی از این حدود و وظایف عبارت اند از:

  1ــاحترام به دوست: گرچه بین دوستان نزدیک باید صمیمیت حکم فرما باشد اما در هر حال 
باید به شخصیت همدیگر احترام گذارند و از محدودهٔ ادب و اخالق خارج نشوند.امام علی   علیه السالم 

می فرماید :
این عمل  زیرا  برادرت را ضایع مکن  رابطٔه صمیمانه و دوستانه، حق  اتکای  به 
تو  بین می برد و کسی که حقش را ضایع ساخته ای، دیگر دوست  از  رابطٔه دوستی را 

نخواهد ماند1.
نام ناپسند نهادن، مسخره کردن ، شوخی های آزاردهنده ، استفادٔه بیش از حد و بدون اجازه از 

وسایل دوستان، از مواردی است که پیوند دوستی را سست می کند.
شیفتگی  گاه  است.  میانه روی  رعایت  پایدار،  دوستی  الزمٔه  دوستی:  در  میانه روی   2ــ 
فوق العاده به دوست باعث می شود که حدود دوستی رعایت نشود و همین مسئله مشکالتی را برای ما 

به وجود می آورد. میانه روی در دوستی را باید در چند مورد به خوبی رعایت کرد:
الف(  پرهیز از گفتن تمامی اسرار به دوست: در عین اعتماد به دوست، نباید همه اسرار 
زندگی خود را به او بگوییم؛ چه بسیار اتفاق افتاده است که دوستی ها به هم می خورد و افراد به افشای 

1ــ نهج البالغه، نامه 31.                                                         

طبق  دارند،  آنها  به  که  اعتمادی  و  محبت  خاطر  به  سپس  و  می شوند  عالقه مند  دیگران  به  ظاهری 
کسانی  سوء استفادٔه  مورد  و  می خورند  فریب  راحتی  به  افراد  این  می کنند.  رفتار  آنان  خواسته های 

قرار می گیرند که با حرف ها و ظاهری آراسته، خود را در قلب آنان جای داده بودند.
اشکال دیگر این دوستی ها ناپایداری آنهاست. به نظر شما شخصی که تنها به خاطر ظاهر کسی 
به او عالقه مند می شود، تا چه زمانی می تواند به این دوستی ادامه دهد؟ همین که این شخص، فردی 
با ظاهر زیباتر ببیند دوست قبلی خود را فراموش می کند و دلباخته بعدی می شود. اکنون باید پرسید 
که تکلیف دوستی قبلی چیست و این قطع ناگهانی دوستی بر روحیه افراد چه تأثیری خواهد گذاشت؟ 

پاسخ آن همه اعتماد و روزها و ساعت های تلف شده را چه کسی خواهد داد؟!
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به نظر شما چگونه می توان از ایجاد دلبستگی ها و عالقه های
 افراطی در دوستی ها جلوگیری کرد؟ و اگر کسی دچار این اشتباه شود 

چگونه می تواند خود را از این وابستگی نجات دهد؟

فّعالیت کالسی

١ــ میزان الحکمه، ج2، ص 1590.                                      ٢ــ غررالحکم و دررالکلم، ج 5، ص 412.

اسرار دوست خود اقدام می کنند. از همین روست که حضرت علی علیه السالم می فرماید: 
محبت خود را نثار دوست کن، و در عین حال به طور مطلق به او اعتماد مکن. 
همان گونه که می خواهی با تو رفتار نماید با او رفتار کن، اما همٔه اسرارت را با او درمیان 

مگذار1.
ب( نداشتن توقع بیجا از دوست: نباید انتظار داشته باشیم دوست ما هرگونه خواستٔه ما را 
برآورده سازد و یا همواره برای ما فداکاری کرده و به خاطر ما از همه چیز خود بگذرد. برخی از افراد، 
توقع ایثار و فداکاری یک طرفه از دوست خود دارند تا جایی که انتظار دارند در هر امر باطل و ناحقی 

هم از آنان حمایت کند. امام علی علیه السالم می فرماید: 
کسی که از دوست خود جز فداکاری انتظار ندارد، همواره خشمگین و ناراحت است.2

 ج( پرهیز از عالقه افراطی: دوستی های دوران نوجوانی، ممکن است به سرعت به عالقه های 
بسیار شدیدی تبدیل شود. این نوع عالقه های افراطی موجب اضطراب و پریشانی خاطر می شود و آرامش 
زندگی انسان را برهم می زند زیرا فرد همواره نگران از دست دادن دوست خود و یا دور شدن از اوست.
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حتماًَ برای تو هم، زمان هایی پیش آمده که دلت گرفته است و در آن لحظه دوست داشتی با 
کسی درد دل کنی، با دوستی که بی منت پای درد دل هایت بشیند و تو و غصه هایت را درک کند، اما 
در آن لحظه چنین دوستی را نیافته ای و از ته دل آهی کشیده ای و گفته ای من چقدر تنهایم! شما در 

چنین لحظاتی چه می کنید؟
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شده  گفته  معیارهای  با  که  بروند  دوستی هایی  سراغ  تا  می دانند  مجّوزی  را  تنهایی  برخی این 
همخوانی ندارد.

جهت  مکانی  عنوان  به  جوانان  و  نوجوانان  از  برخی  سوی  از  که  محیط هایی  از  یکی  مثالً 
دوست یابی ها  نوع  این  در  آیا  اما  است.  اینترنتی  اجتماعی  شبکه های  می شود،  انتخاب  دوست یابی 
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به  انتخاب دوست  در  باید  که  دیگری  یا مالک های  و  مقابل  یا خیرخواهی طرف  به صداقت  می توان 
آن توجه کرد پی برد؟ ممکن است گفته شود که ما فقط برای سرگرمی و وقت گذرانی سراغ این گونه 
و  شده  عمیق تر  ارتباطات  این  مدتی  از  پس  که  باشیم  داشته  توجه  است  بهتر  اما  می رویم  دوستی ها 
حتی شکل احساسی نیز به خود می گیرد و همین باعث می شود که بین طرفین دلبستگی  به وجودآید، 

دلبستگی هایی که در بسیاری از موارد پایان خوبی ندارد.
از سوی دیگر از آنجایی که این ارتباطات در یک فضای مجازی رخ می دهد ،امکان هویت سازی 
جعلی نیز وجود دارد.یعنی افراد می توانند با ساختن هویت دروغین به معرفی خود به دیگران بپردازند. از 
همین جهت میزان سوء استفاده در این فضا به مراتب بیشتر از فضای واقعی است. بارها اتفاق افتاده که 

بسیاری از دختران و پسران جوان در دام افرادی افتاده اند که به دنبال سوء استفاده از آنان بوده اند.
دیدن  آسیب  باعث  مواقع  از  بسیاری  در  ارتباطات  این گونه  که  داده  نشان  تجربه  این،  بر  عالوه 

عواطف، کاهش تدریجی شرم و حیا و در نهایت افسردگی می شود. می دانید چرا؟

                                                             

و البته هستند کسانی که در لحظات دلتنگی به یاد دوستی می افتند که از هرکسی به آنان نزدیک تر 
است، دوستی که همیشه همراهشان است. کسی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این گونه با او سخن 
می گفت: »ای دوسِت آن  کس که دوستی ندارد، ای مهربان در حق آن که کسی به او مهربانی نمی کند، ای 
رفیِق آن که رفیقی ندارد و ای مونس و همدِم کسی که همدمی ندارد...« )بخشی از دعای جوشن کبیر( و 
امام حسین علیه السالم این گونه با او نجوا می کرد: »ای تکیه گاه من در سختی ها، ای همدم من در تنهایی، 

ای فریادرس من در سختی ها...« .)بخشی از دعای عرفه( 
شما هم این دوست را امتحان کنید! حرف هایتان را به او بزنید، با او درد دل کنید، از غم ها و غصه ها 
و خواسته هایتان به او بگویید و سپس به صدای قلب خود گوش کنید! ببینید چه آرام شده است، آرامشی که 
تا کنون از صحبت با هیچ کس به دست نیامده بود. این بخشی از پاسخ خدا به درددل های شماست. البته او 

پاسخ های دیگری نیز برایتان  دارد!
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در اشعار  و ضرب المثل های ما مطالب فراوانی دربارۀ دوست هست. چند نمونه از آنها را 
پیدا کنید و در کالس بخوانید.

پیشنهاد

کن
ن 

حا
امت

را 
ت 

ود
خ

1ــ چرا انتخاب دوست در دوران نوجوانی از اهمیت بسیاری برخوردار است؟
2ــ چرا در روایات به دوری از دوستی با افراد نادان سفارش شده است؟

3ــ دو مورد از کارهایی را بیان کنید که برای میانه روی در دوستی هایمان باید انجام 
دهیم. 

4ــ با توجه به آیات 28 و 29 سوره فرقان، حال و روز کسانی که در دنیا، دوستان 
خوبی انتخاب نکرده اند را بیان کنید.

5ــ دوست بد در روایات به چه چیزهایی تشبیه شده است؟
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الهی

ای آرزوی دل مشتااقن

و ای واالرتین ردخواست دوست داران؛

از تو محبتت را می خواهم

و محبت آانن هک تو را دوست دارند

و از تو محبت ره عملی را می خواهم هک مرا هب تو زندیک کند.

! وندا خدا

خودت را از رههچ غیر توست، زند من محبوب رت كن

و محبتی را هک هب تو دارم، ماهیٔ رسیدنم هب خوشنودیت قرار ده

الهی

هب چشم لطف و محبتت هب من بنگر

و از من روی مگردان
و مرا از اهل سعادت قرار ده؛ ای مهربان رتین مهرباانن١

1ــ بخشی از مناجات محبین امام سجاد علیه السالم.
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جامعه اسالمی

سال گذشته در فصل جامعه اسالمی کتاب هشتم، در درس »ما مسلمانان«، دانستیم که وظایف مسلمانان 
نسبت به یکدیگر چیست. همچنین در درس» حق الناس« دانستیم که رعایت حقوق دیگران تا چه میزان در دستیابی 

به رستگاری و بهشت الهی تأثیر دارد. امسال در همین فصل با این مباحث آشنا می شویم:
درس یازدهم )مسئولیت همگانی(: در این درس می آموزیم که ما نسبت به کارها و رفتارهای دیگران در 
جامعه مسئول هستیم و باید تالش کنیم در جامعه کار زشت و منکری انجام نشود و کارهای خیر و معروف نیز رواج 

یابد. در این درس، با اهمیت یکی از احکام اساسی دین یعنی امر به معروف و نهی از منکر آشنا می شویم.
درس دوازدهم )انفاق(: انفاق یکی از مسئولیت های اقتصادی مسلمانان در جامعه است؛ انفاق یا اعطای 
بخشی از اموال در راه خداوند در قالب های زکات، خمس،  صدقه و وقف صورت می گیرد که در این درس با 

آنها آشنا می شویم.
درس سیزدهم )انقالب اسالمی ایران(: انقالب اسالمی ایران موجب عزت و سربلندی ملت ایران در 
میان تمامی مسلمانان جهان شده است. در این درس با ثمرات و برکات انقالب اسالمی آشنا می شویم. همچنین 
می آموزیم که دشمنان انقالب اسالمی چه نقشه های خطرناکی برای انحراف یا نابودی انقالب اسالمی اجرا می کنند 

و چگونه می توان در برابر این نقشه ها ایستادگی و مقابله کرد. 
درس چهاردهم )جهاد(: جهاد در راه خداوند یکی از توفیقات بزرگی است که برای برخی از انسان ها 
فراهم می شود. در این درس با جایگاه جهاد در راه خدا برای مبارزه با دشمنان اسالم و انواع جهاد آشنا می شویم. 
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تصور کنید:
   کسی اجناس بی کیفیت را به عنوان کاالی مناسب و باکیفیت به مشتریان می فروشد،

   خانواده ای در جنگل آتش روشن می کند،

   یکی از دوستانمان در جمع دیگران با تلفن همراه خود با کسی دعوا و از الفاظ زشت نیز 

استفاده می کند،
   دانش آموزی  به اموال مدرسه و کالس آسیب می زند،

   خودرویی به علت نقص فنی، بیش از اندازه دود می کند و هوا را آلوده می کند.

ممکن است کسی با دیدن این کارها بگوید:
   به من چه ارتباطی دارد؟ مگر من مسئول کارهای مردم هستم؟

   گفتن من چه فایده ای دارد؟ او که به این کار عادت کرده است. 

   باألخره یک نفر پیدا می شود و به او تذکر می دهد.

   من خجالت می کشم چیزی بگویم. اگر من را جلوی دیگران ضایع بکند، چه؟

   من می ترسم. شاید با من با تندی برخورد بکند.

به نظر شما هریک از دالیل باال برای تذکر ندادن به دیگران تا چه حد 
قابل پذیرش است؟ 

فّعالیت کالسی
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امر به معروف و نهی از منکر
در گذشته که مردم با کشتی های بادبانی به مسافرت می رفتند با حوادث گوناگون و گاه دلهره آوری 
روبه رو می شدند. حرکت با چند قطعه چوب بر دریایی پهناور، سرنوشت ساکنان کشتی را به هم نزدیک 
گره  یکدیگر  به  سرنوشتشان  و  عاقبت  چقدر  که  می کردند  درک  خوبی  به  خطر  هنگام  آنان  می کرد. 

خورده است! یا با هم نجات خواهند یافت و یا با هم در دریا فرو می روند!
حال اگر در چنین کشتی ای یکی از سرنشینان، جایی را که نشسته به بهانٔه اینکه جای خودش 
است، سوراخ کند، سایر سرنشینان چه واکنشی از خود نشان خواهند داد؟ آیا دیگر کسی خواهد گفت 
که هرکس اختیار جای خود را دارد و یا به من چه مربوط است ؟ آیا کسی به بهانٔه خجالت  کشیدن یا 

ترسیدن، بی تفاوت از کنار آن فرد خواهد گذشت؟
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آنها  که سرنوشت  آن همچون سرنشینان کشتی هستند  مردمان  و  مانند کشتی است  نیز  جامعه 
به هم گره خورده است.برای همین اگر در جامعه، شخصی بخواهد قوانین الهی و یا اجتماعی را زیر 

پا  گذارد، نمی توان به سادگی از کنار خطا و گناه وی گذشت.
به همین دلیل یکی از مسئولیت های افراد جامعه نسبت به هم، توصیه یکدیگر به کار خیر و پسندیده 

و بازداشتن هم از کار ناپسند است. این کار همان »امر به معروف و نهی از منکر« است. 
همدیگر  یعنی  یکدیگرند؛  ولی  مؤمنان  زیرا  دارند،  بیشتری  مسئولیت  باره  این  در  مؤمنان  البته 
آنها همان گونه که از سعادت و  به سرنوشت هم احساس مسئولیت می کنند.  را دوست دارند و نسبت 
خوشبختی خود لذت می برند، کامرانی و خوشبختی دیگر انسان ها نیز برایشان شیرین و شادی آور است. 
آنها می دانند که رسیدن به سعادت دنیا و آخرت تنها با عمل به دستورات دین یعنی انجام اعمال نیک و ترک 
گناهان امکان پذیر است. از همین جهت، هم خود به این دستورات عمل می کنند و هم دیگران را به انجام 

اعمال صالح سفارش می کنند و آنان را از ترک واجبات و انجام محرمات باز می دارند.

مردان و زنان مؤمن، ولّى یکدیگرند وَ  الـُمـؤِمنوَن وَ   الـُمؤِمـناُت َبعُضُهم َأوِلـیاُء َبعـٍض 
]یعنی اینکه[ امر به معروف  َیأُمروَن ِبالَمعروِف 

و نهی از منکر می کنند. َوینـَهوَن َعـِن الـُمنـَکِر١ 

آثار ترک امر به معروف و نهی از منکر
اگر هرکس با توجیه و بهانه های مختلف از انجام مسئولیت همگانی امر به معروف و نهی از منکر 

شانه خالی کند، چه اتفاقی در جامعه خواهد افتاد؟
مردم نسبت به سرنوشت دیگران بی تفاوت می شوند، کارهای نادرست و ناپسند در جامعه رواج 
می یابد و زشتی انجام بسیاری از این کارها از بین می رود، تا آنجا که حتی برخی زشتی ها به عنوان کار 
معروف و خوب شناخته می شود، تعالیم و دستورات دین در میان مردم فراموش می شود و کم کم آن قدر 
گناه و فساد در جامعه فراوان می شود که رحمت و برکت خداوند از آن جامعه برداشته شده و جامعه 

مستحق عذاب الهی می گردد.
١ــ سورٔه توبه، آیٔه ٧١.                  
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شخصی را تصور کنید که در جمع دیگران غیبت می کند. در جدول زیر
 نتایج نهی از منکر کردن و پیامد ترک آن را بنویسید.

اگر نهی از منکر نشوداگر نهی از منکر بشود
او دیگر این گناه را حداقل در آن جمع انجام 

نمی دهد.
..................................
..................................
..................................

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

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

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

 آبروی کسی که از او غیبت شده است در 
میان جمع از بین می رود.

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

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

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

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

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

فّعالیت کالسی

امام کاظم علیه السالم می فرماید:
بر شما  به معروف و نهی از منکر کنید وگرنه شرورترین افراد جامعه  امر  »حتماً 
مسلط خواهند شد و در این صورت بهترین های شما هم اگر دعا کنند، دیگر مستجاب 

نخواهد شد.1«٭
به دلیل جلوگیری از بروز این آسیب ها و مشکالت است که امر به معروف و نهی از منکر دارای 

جایگاه بسیار باال و سرنوشت سازی است تا آنجا که امیرالمؤمنین علی علیه السالم می فرماید:
»همٔه کارهای نیک و حتی جهاد در راه خدا، در مقایسه با امر به معروف و نهی از 
منکر، مانند قطره در برابر دریایی پهناور و عمیق است. خداوند سبحان اقوام پیش از شما را 
عذاب نکرد، مگر به دلیل اینکه امر به معروف و نهی از منکر را ترک کردند. پس بی خرداِن 
آنها را به دلیل انجام معصیت ها عذاب کرد و خردمندان را به دلیل نهی نکردن از زشتی ها.2«

   ١ــ کافی، ج5، ص56 .                    ٢ــ نهج البالغه، خطبه ١٩٢، کلمات قصار شمارٔه 3٧4.
٭ متن روایت حفظ شود.
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اهل شنبه
با حرص فراوان مشغول صید ماهی هایی هستند که روز شنبه آنها را گیر انداخته اند.

 امروز یکشنبه است. ماهی هایی را که روز شنبه در آبگیرها گیر انداخته اند صید می کنند و خوشحالند 
از اینکه ... .

دسته ای از قوم یهود در کنار دریا زندگی می کردند. آنان از یاد خداوند بسیار غافل شده بودند. 
خداوند برای امتحان آنان دستور داد روز شنبه، که روز تعطیلی یهودیان است، ماهی نگیرند. از طرفی روز 

شنبه ماهی فراوان می شد و این امتحان را سخت تر می کرد.
آنان در روز شنبه که ماهی  انسان های زرنگی می دانستند.  بودند که خود را  این میان عده ای  در 
فراوان می شد، ماهی ها را به آبگیرها هدایت می کردند و وقتی این آبگیرها پر از ماهی می شد، راه بازگشت 

ماهی ها را می بستند و روز یکشنبه تمام ماهی های گیرافتاده را صید می کردند.
نافرمانی خداوند می دانستند. ولی عدٔه دیگری  آنان را از این کار نهی می کردند و آن را  گروهی، 
می گفتند شما چرا آنها را نهی می کنید، نهی آنان فایده ای ندارد و خداوند آنان را عذاب خواهد کرد؛ مؤمنان 
در جواب آنان می گفتند ما آنان را از این کار زشت نهی می کنیم تا نزد پروردگارتان معذور باشیم و شاید با 

این کار ما، آنها از این کار دست بردارند. 
تا اینکه سرانجام ... 

خداوند عذابی فرستاد که در آن کسانی که ماهی می گرفتند و کسانی که آنان را نهی نمی کردند باهم 
گرفتار عذاب شدند و فقط کسانی از این عذاب نجات یافتند که آنان را از نافرمانی خداوند نهی می کردند. 

داستان این قوم در قرآن کریم آمده است:
و چون اندرزى را که به آنها داده شده بود )روز فَـلَّمـا نَـسوا ما ُذکّـُروا ِبـِه

شنبه ماهی نگیرند( فراموش کردند
ـوِء ذیَن یَنَهوَن َعِن السُّ کسانى را که از بدى )ماهی گیری روز شنبه( نهی َانَْجیـَنا الَـّ

مى کردند نجات دادیم
َو َاَخـذنَا الَّذیـَن ظَـلَـموا ِبـَعـذاٍب 
بَـئیـٍس ِبما کانوا َیفـُسـقوَن1                     

ماهی  )روز شنبه  بودند  کرده  که ستم  را  و کسانى 
گرفته بودند و یا ماهی گیران را از این کار نهی نکرده 
بودند( به خاطر نافرمانیشان به عذاب شدیدى گرفتار 

ساختیم.
١ــ سورٔه اعراف، آیٔه ١65.
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شیوه  های امر به معروف و نهی از منکر
اگر مقداری گچ روی لباس شما ریخته باشد، چگونه آن را پاک می کنید؟

حاال اگر لباس شما با جوهر خودکار کثیف شده باشد، آیا باز هم می توانید با تکاندن لباس، آن 
را پاک کنید؟

هدف شما در هر دو حالت، پاک کردن لباس است، اما روش ها متفاوت  است!
هدف ما در نهی از منکر این است که انسان خطاکار به اشتباهاتش ادامه ندهد. گاهی همین که 
با دیدن یک گناه روی خود را برگردانیم و با فرد خطاکار به سردی رفتار  کنیم برای جلوگیری از آن 

اشتباه کافی است.
گاهی نیز شخص خطاکار متوجه زشتی رفتارش نیست؛ در این صورت ما باید با مهربانی و با 

برخورد خوب او را متوجه اشتباهش کنیم و با احترام از او بخواهیم که دیگر آن خطا را تکرار نکند.
در بعضی موارد نیز برای اینکه ناراحتی خود را از انجام گناهی نشان دهیم، باید آنجا را ترک کنیم.

آیا با این شیوه ها می توان همواره از انجام گناهان جلوگیری کرد؟
مثالً  آیا می توانیم با صحبت کردن با کسی که به خرید و فروش

مواد مخدر می پردازد و بسیاری را گرفتار اعتیاد می کند، او را از
تکرار این گناه بزرگ بازداریم؟

پس در چنین زمان هایی وظیفٔه ما چیست و باید چگونه عمل کنیم؟

فّعالیت کالسی

چند نکتۀ مهم
1ــ برای حفظ آبروی افراد، تا حد امکان نباید خطاهایشان را در حضور دیگران به آنها بازگو کنیم.
2ــ برای اینکه تأثیر امر به معروف و نهی از منکر بیشتر شود خوب است خودمان به آنچه دیگران 

را به آن توصیه می کنیم عمل کنیم و کاری را که از آن نهی می کنیم انجام ندهیم. 
3ــ هر امر به معروف و نهی از منکری، یک موفقیت است؛ زیرا اگر به نتیجه برسد عالوه بر 
رسیدن به رضایت و پاداش الهی به اصالح اطرافیان و جامعه خود کمک کرده ایم و اگر به نتیجه نرسد 

به وظیفه خود عمل کرده ایم و از اجر و ثواب خداوند بهره برده ایم.
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یک بار دیگر به منکرهای صورت گرفته و معروف های ترک شده 
در ابتدای درس توجه کنید. به نظر شما راه امر به معروف و نهی از منکر

 در این موارد چیست؟
......................................................... 1ــ 
.................................................................

......................................................... 2ــ 
.................................................................

......................................................... 3ــ 
.................................................................

........................................................ 4ــ 
.................................................................

......................................................... 5 ــ 
.................................................................

فّعالیت کالسی

کن
ن 

حا
امت

را 
ت 

ود
خ

1ــ آثار منفی ترک امر به معروف و نهی از منکر را بیان کنید. )چهار مورد(
2ــ با توجه به سخن حضرت علی علیه السالم جایگاه امر به معروف و نهی از منکر را 

در میان اعمال نیک بیان کنید. 

پیشنهاد
دربارٔه زندگی یکی از شهدای امر به معروف و نهی از منکر تحقیق کنید و 

در کالس برای دوستانتان بخوانید.
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الهی
كان و خوبان ر ني ای دوستدا

كان باشم و دیگران را نیز   هب نیكی توصيه کنم یاری ام كن ات از ني

وندا هب تو پناه می ربم از همهٔ بدی اه  و  زشتی اه خدا

و از تو می خواهم هک هب من توفيق دهی

 ات  بدی نكنم و دیگران را نیز  از  بدی کردن بازدارم

ای كسی هک امر كنندگان  هب معروف و نهی كنندگان از منكر را دوست می داری

رم كسی را  هک مرا   هب   کار نیک امر می کند كمك كن ات من نیز   دوست   بدا

و محبت بورزم هب كسی هک مرا از کار  بد  باز می دارد.

ای مهربان رتین مهربان اه!
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ق نفا ا

به نظر شما علت این اختالف چیست؟ چرا این وضع در جهان به وجود آمده است؟ 

فّعالیت کالسی

به این آمارها1 توجه کنید:
   گرسنگی یکی از عوامل مهم مرگ و میر در جهان به شمار می رود به طوری که در هر دقیقه 30 نفر 

به علت گرسنگی، جان خود را از دست می دهند.
   شصت و شش میلیون کودک در مقطع ابتدایی در سراسر جهان، گرسنه به مدرسه می روند.

   فقر هر ساله باعث مرگ دو میلیون و ششصد هزار کودک زیر پنج سال می شود.

   870 میلیون نفر در جهان غذای کافی برای خوردن ندارند. 

   بیش از یک میلیارد نفر از مردم روی زمین درآمدی کمتر از یک دالر در روز دارند.

 از سوی دیگر
    دارایی 85 نفر از ثروتمندترین افراد جهان برابر دارایی 3/5 میلیارد نفر از جمعیت جهان است.

   با غذایی که در اروپا و آمریکای شمالی دور ریخته می شود، سه برابر گرسنگان فعلی جهان را می توان 

سیر کرد.
زباله       به  تبدیل  تن(  )حدود1/3میلیارد  می شود  تولید  جهان  در  ساالنه  که  غذایی  مواد  سوم  یک     

می شود و هدر می رود.
   ساالنه 2/4 میلیون نفر در سراسر جهان در اثر بیماری های ناشی از پرخوری می میرند.

١ــ http://fa.wfp.org : سایت »برنامه جهانی غذا« متعلق به سازمان ملل متحد.
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دانستیم که دین اسالم آخرین و کامل ترین برنامه ای است که خداوند برای نجات بشر از تمامی 
گرفتاری ها و دست یافتن به رستگاری در دنیا و آخرت فرستاده است؛ به همین دلیل این دین باید راهی 
برای نجات مردم از فقر داشته باشد. یکی از راه کارهای دین اسالم برای حل این مشکل انفاق است. 

در دین اسالم به مردم توصیه شده است، بخشی از اموال خود را در راه خداوند انفاق کنند.
پیامبر صلی اللّه علیه و آله می فرماید:

»خداوند به اندازٔه نیازمندی های مردم فقیر در اموال ثروتمندان حقی قرار داده 
است، اگر بپردازند نیازمندی های عمومی مردم برطرف می شود. اگر گرسنه یا برهنه ای 
در میان مردم پیدا شد به  این دلیل است که ثروتمندان، »حقوق واجب« اموال خود را 

نپرداخته اند1.«

انفاق
در سال گذشته دانستیم که رابطٔه میان مسلمانان، رابطه برادری است و همان طور که هر برادری 
نسبت به خواهران و برادران خود در خانواده وظایفی دارد، برادران دینی نیز در برابر یکدیگر وظایفی 

دارند. یکی از این وظایف کمک مالی به نیازمندان است.
خداوند در قرآن کریم همواره انسان ها را به بخشش قسمتی از اموالشان به نیازمندان تشویق 

کرده و این اعطای مال را »انفاق« نام نهاده است:

کسانی که اموال خود را انفاق می کنند ذیـَن یُـنـِفـقوَن َامـوالَـُهم  َالَـّ
در شب و روز ِباللَّیـِل َوالنَّـهاِر 

به صورت پنهانی و آشکارا اَوَعـالِنـَیـةً  ِسـرًّ
پاداششان نزد پروردگارشان است  فَـلَـُهم َاجـُرهُم ِعنـَد َرِبّـِهم 

نه ترسى دارند و نه غمگین مى شوند.٭ َوالَخوٌف َعـلَیـِهم َوالهُم یَحـَزنوَن٢ 

انفاق مال آن قدر نزد خداوند ارزشمند است که آن را یکی از نشانه های مٔومن بودن می داند.3 
دست  در  آن  انحصار  از  جلوگیری  و  فقرا  میان  ثروت  توزیع  را»  انفاق  ِحکمت  خداوند، 

١ــ مستدرک الوسائل، ج٧، ص٢4.                  ٢ــ سورٔه بقره، آیٔه ٢٧4.                       3ــ سورٔه بقره، آیٔه 3 . 
٭ آیه با ترجمه حفظ شود.
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برای بار سوم نیمی از تمام اموال خود را در راه خدا انفاق کرد. هیچ چیزی از قلم نیفتاده بود، هر آنچه بود 
میان فقرا تقسیم شد. چشم فقرای مدینه به در خانٔه او بود. آنان جمع شده بودند تا با کمک های او بتوانند به 

زندگی خود سروسامانی بدهند. 
او مشهور به کریم ترین انسان مدینه است. آوازٔه او  همه جا پیچیده است. هرکسی وارد مدینه می شود 
سراغ خانه حسن بن علی را می گیرد، چون می داند او تنها کسی است که همواره دِر خانه اش به روی نیازمندان 
باز و سفرٔه خانه اش همواره برای میهمانان گسترده است. او از همٔه آنان با بهترین غذاهای موجود در خانه 

پذیرایی می کند.2

ثروتمندان« بیان کرده است1. در صورتی که انفاق مال در جامعه گسترش پیدا کند، ثروت به دست 
و  از گناهان  ثروتمند و فقیر کمتر می شود، بخش زیادی  نیز می رسد و فاصلٔه طبقاتی میان  نیازمندان 
جرم های ناشی از فقر از جامعه ریشه کن می شود، مردم نسبت به یکدیگر مهربان تر می شوند و احساس 

مسئولیت بیشتری می کنند و در نهایت  آرامش و امنیت در جامعه حاکم می شود.

١ــ سورٔه حشر، آیٔه ٧.     
٢ــ بحار االنوار، ج43، ص34٩؛ شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج١6، ص١0؛ تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر، ج١3، 

ص٢43؛ سیر اعالم النبالء ذهبی، ج3، ص٢6٧.

در روایت هایی که زمان ظهور امام زمان علیه السالم را وصف کرده اند، آمده است:
 در آن دوران، عقل انسان ها به نهایت رشد و کمال خود می رسد و از سوی 

دیگر در جامعه فقیری پیدا نمی شود.
به نظر شما میان این دو )پیدا نشدن فقیر در جامعه و کامل شدن عقل( چه ارتباطی هست؟

فّعالیت کالسی
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به آمار تقریبی تولید ساالنه چهار محصول مهم کشاورزی در ایران، توجه کنید:
1ــ سیزده میلیارد کیلوگرم گندم،   

2ــ سه میلیارد کیلوگرم جو،  
3ــ یک میلیارد کیلوگرم خرما، و  

4ــ سیصد میلیون کیلوگرم کشمش.  
به نظر شما اگر فقط زکات این محصوالت )که تقریبًا حدود هزار میلیارد تومان است( پرداخت 

شود، چه تغییرات مثبتی در جامعه ایجاد می شود؟

فّعالیت کالسی

انواع انفاق
انفاق بر دو نوع است: واجب و مستحب.

 انفاق های واجب عبارت اند از: زکات و خمس و انفاق های مستحب عبارت اند از قرض الحسنه، 
وقف و... . در این درس با نمونه هایی از این دو نوع انفاق آشنا می شویم:

انفاق های واجب:
1ــ زکات: زکات در اصل به معنای پاک  شدن از دلبستگی ها و آلودگی هاست و به نوعی   

از انفاق گفته می شود که به برخی از دارایی های انسان تعلق می گیرد. این دارایی ها سه دسته است:
غالت: گندم، جو، خرما و کشمش  دام ها: شتر، گاو و گوسفند  سکه ها: طال و نقره

 اگر کسی از این دارایی ها، به اندازه ای داشته باشد که در دین تعیین شده است بر او واجب است 
بخش مشخصی از آن را در راه خدا انفاق کند.1

پرداخت زکات موجب مصونیت مال از نابودی و پربرکت شدن آن می شود. اگر زکات اموال 
داده نشود، خداوند نعمت هایش )بارندگی، حاصلخیزی، فراوانی و... ( را از صاحبان آنها بازمی دارد.

زکات فطره: زکات فطره ، زیرمجموعه زکات است. کسی که هنگام غروب شب عید فطر، بالغ و عاقل 
و هشیار باشد و فقیر هم نباشد، باید برای خود و کسانی که او هزینٔه زندگی  آنان را می دهد، به ازای هر نفر سه 
کیلوگرم گندم یا جو یا برنج و یا هر غذایی که در طول ماه مبارک رمضان بیشتر از آن استفاده کرده است را به 

مستحق بدهد. البته اگر پول آنها را هم بدهد کفایت می کند. 

محترم  است)دبیران  توضیح المسائل مشخص شده  رسالٔه  در  موارد  این  از  کدام  هر  زکات  دقیق  مقدار  و  دارایی ها  این  ـ میزان  ١ـ
می توانند توضیحات تکمیلی در این خصوص را در کتاب راهنمای معلّم مشاهده کنند(.
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١ــ ابتدای سال مالی، اولین روزی است که فرد در آن درآمدی کسب کرده است )به عنوان مثال این زمان برای یک کارگر آن روزی 
است که اولین مزد خود را می گیرد و یا برای یک کشاورز روزی است که اولین محصول خود را برداشت می کند( و پایان آن گذشتن یک سال 

شمسی از آن روز است.

2ــ ُخمس: هر مسلمانی که از طریق کار، درآمدی کسب می  کند پس از صرف هزینه های ساالنٔه 
زندگی خود و خانواده، باید یک پنجم آنچه را که باقی مانده است به عنوان خمس بپردازد.

خمس یکی از راه های تأمین نیازهای جامعه است که به حاکم اسالمی یا مرجع تقلید پرداخت 
کرده اند  اطهارعلیهم السالم مشخص  ائمه  و  اکرم  کریم، رسول  قرآن  که  راه هایی  در  را  آن  تا  می شود 
صرف کنند، مانند آشنا کردن مردم با معارف دینی، دفاع از کشورهای اسالمی، تربیت دانشمندان علوم 

دینی، تألیف و توزیع کتاب های دینی و ... .

نکات قابل توجه در خمس
هرکسی که از طریق تجارت، صنعت، کشاورزی یا کسب های دیگر، مالی به دست آورد باید     

تعلق می گیرد،  به اموال او خمس  انتهای »سال مالی«، اگر  باشد و در  »سال مالی«1 داشته  برای خود 
خمس اموالش را بدهد.

با پولی که خمس آن پرداخت نشده است، نمی توان چیزی خرید؛ به عنوان مثال اگر با آن پول     

خانه ای خریداری شود، نمازخواندن درآن خانه باطل است.
به آذوقه هایی مانند برنج، روغن و هر خوراکی دیگری که از درآمد سال، برای مصرف درخانه     

خریده شده است و در پایان سال مالی باقی مانده است، خمس تعلق می گیرد.
زیورآالت خانم ها، اگر بیش از مقدار مصرفی رایج آنها باشد و حالت پس انداز داشته باشد،     

باید خمس بخش زیادِی آن پرداخته شود.

سیرۀ شهدا
شهید مهدی باکری یکی از سرداران بزرگ کشورمان در دوران دفاع مقدس بود.یکی از ویژگی های ایشان 
عمل به احکام دین با دقت کامل بود. او سعی می کرد همیشه نماز خود را در اّول وقت و به جماعت اقامه کند. 
او در پرداخت خمس نیز بسیار دقیق و حساس بود. یکی از دوستان ایشان نقل می کند که در اواخر اسفند ماه 
یکی از سال های اول جنگ بود که دیدیم آقا مهدی در سنگر مشغول شمردن پول های همراه خود است. سپس 
با خانواده خود نیز  تماس گرفت و جویای ارزش اجناس باقی مانده در منزل برای محاسبه میزان خمس آنها 
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انفاق های مستحب
 پس از آشنایی با خمس و زکات به عنوان دو مورد از انفاق های واجب، حال با دو مورد از 

انفاق های مستحب آشنا می شویم:
1ــ قرض: قرض دادن نوعی انفاق مستحب است که بسیار بر آن تأکید شده است. این عمل 
تا آن اندازه ارزشمند است که در دین اسالم برای صدقه دادن ده ثواب و برای قرض دادن هجده ثواب 
قرار داده شده است. البته هر دو عمل از کارهای نیکو و مورد تحسین است؛ اما باید توجه داشت که 
در جامعه اسالمی، انسان های آبرومندی هستند که نمی خواهند از کسی صدقه بگیرند و قرض دادن 
موجب حفظ آبروی آنها می شود، از سوی دیگر انفاق مال در قالب قرض، فعالیت و کسب و کار را به 
دنبال خود دارد؛ زیرا کسی که صدقه می گیرد به فکر بازگرداندن آن نیست اما فرد قرض گیرنده باید کار 

کند تا مبلغ قرض را برگرداند.

١ــ مهدی باکری در اندیشه و عمل، حسین عالیی، چاپ اّول، ص ١0٧.

شد و بالفاصله مبلغ مشخصی را از اموال خود جدا کرد و آن را به یکی از نمایندگان  امام خمینی رحمة الله علیه 
پرداخت کرد. آنگاه با خاطری آسوده، نفسی کشید و گفت: امروز سال مالی ام بود. خدا را شکر حاال اگر 

شهید شوم، بدهی شرعی ندارم.1
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پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دربارٔه ارزش قرض دادن فرموده است:
»مسلمانی که به برادر مسلمان خود قرض دهد، در برابر هر درهمی که قرض داده، 
هم وزن کوه احد، حسنات خواهد داشت و اگر برای دریافت آن مدارا به خرج دهد، از 
پل صراط همچون برق جهنده بدون حساب و عذاب خواهد گذشت و کسی که برادر 
مسلمانش از وضع خودش پیش او شکایت برد و از او تقاضای قرض کند اما وی به او 
قرض ندهد، خداوند در روزی که نیکوکاران را پاداش می دهد، او را از بهشت محروم 

خواهد ساخت.1«

البته در تعالیم معصومین از  قرض گرفتن در حالت بی نیازی و یا موارد غیرضروری نهی شده 
است؛ چرا که درخواست از دیگران آبروی انسان را در معرض خطر قرار می دهد. 

انسان در راه جلب رضایت خداوند مالکیت بخشی از  این معناست که  به  وقف  2ــ وقف: 
اموال و دارایی هایش را از اختیار خود خارج کند و استفاده از آن یا استفاده از درآمد آن را در اختیار 

دیگران )عموم مردم، فقرا، ایتام، و... ( قرار دهد. 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید:
به جز سه  او قطع می شود  اعمال  تمامی  دنیا می رود،  این  از  انسان مؤمن  که  »هنگامی 
عمل: صدقه جاریه2، علمی که از خود به یادگار گذاشته است و فرزند صالحی که برایش 

دعا می کند.3«

پیامبر اکرم بارها اموالی را برای استفادٔه مسلمانان وقف کردند. امیرالمؤمنین علیه السالم نیز 
نخلستان ها و باغ های فراوانی ایجاد، و چاه های آب زیادی حفر  می کرد و بالفاصله آنها را برای استفاده 

مردم یا گروهی از آنان همانند یتیمان یا درراه  ماندگان وقف می کرد. 

١ــ ثواب االعمال، ص 4١4.
٢ــ با توجه به اینکه چیزی که وقف شده است مردم همواره از آن استفاده می کنند و برکات آن جاری است به آن صدقه جاریه گفته می شود.

3ــ بحاراالنوار، ج2، ص22.
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در یکی از وقف نامه های آن حضرت آمده است: 
»علی، بندٔه خدا و امیرمؤمنان، دو مزرعه را برای فقرای مدینه و در راه ماندگان قرار داد، تا 
نمی شود،  فروخته  اموال  دارد.این  آتش مصون  از حرارت  را  او  قیامت چهره  خداوند روز 

بخشیده نمی شود، تا به دست وارث هستی )خدا( برسد.1«

١ــ معجم البلدان، حموی،ج4، ص ١٧6.
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است؛  بوده  برخوردار  مسلمانان  میان  در  ویژه ای  جایگاه  از  وقف  اسالمی،  تاریخ  طول  در 
به گونه ای که بسیاری از مسلمانان تالش می کردند تا درحد توان خود، بخشی از دارایی های خود را 

برای انجام کارهای خیریه وقف کنند. وقف معموالً در این امور صورت می گرفت: 
این  )در  عمومی  بیمارستان های  دانشگاه،  و  مدارس  عمومی،  کتابخانه های  مسجد،  ساختن 
بیمارستان ها فقرا کامالً رایگان درمان می شدند(، خانه هایی برای یتیمان و بی سرپرستان و فقرا، وقف 
اموالی برای کفن و دفن فقرا، وقف آب انبار و تأمین آب آشامیدنی یا آب کشاورزی برای مردم، ساختن 
برای  تجهیزات  کاروان ها، خرید  استراحت  برای  تجاری  یا  زیارتی  راه های  مسیر  در  کاروانسراهایی 

جنگ با کفار، ساختن پادگان ها و قلعه ها برای نظامیان و... .
همان طور که می بینیم نتایج وقف، منفعت رساندن به تمام مردم یا مردم مستحق است؛ بنابراین اگر 
در جامعٔه اسالمی وقف رایج شود بسیاری از اموری که نفع آن به عموم مردم می رسد توسط خود مردم 

انجام می شود و دیگر تمامی کارها بر دوش دولت  قرار نمی گیرد. 

با مراجعه به پدر و مادر خود چند مورد از موقوفات شهر خود را پیدا کنید و در
 کالس برای هم کالسی هایتان معرفی کنید.

پیشنهاد

کن
ن 

حا
امت

را 
ت 

ود
1ــ انفاق را تعریف کنید و سه مورد از فواید آن را نام ببرید.خ

به صورت  را  ببرید و هر یک  نام  را  انفاق مستحب  انفاق واجب و یک  2ــ یک 
مختصر توضیح دهید.

3ــ زکات به چه چیزهایی تعلق می گیرد؟ آنها را نام ببرید.
4ــ خمس به چه کسی پرداخت می شود و در چه راه هایی هزینه می شود؟
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الهی
ی کریم! ای خدا

تو رد این دنیا  هب من نعمت اهی فراوانی بخشیده ای

آن قدر هک من از شمردن آنها انتوانم

یا مرا از پیروان كسانی قرار ده هک از مال دنیا  هب راحتی می گذدنتش  خدا

و آن را رد راه جلب رضایت تو  زهینه می کردند

یا اگر رد اموال من حق واجبی از دیگران وجود دارد آن را هب من بشناسان خدا

و  مرا آن قدر تواان ساز هک از مال دنیا بگذرم و آن را رد راه تو انفاق کنم

یا مرا وسیلٔهخیر رساندن هب ساری بندگانت قرار بده خدا

هب طوری هک اگر كسی نیازی دارد من بتوانم نیاز او را ربطرف نمایم.1

١ــ برگرفته از صحیفٔه سجادیه.
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در سال 1207 طی عهدنامه 
ترکمنچای از ایران جدا شد. 

در سال 1193 طی عهدنامه 
گلستان از ایران جدا شد.

در سال 1350 توسط 
سازمان ملل از ایران جدا شد.

در سال 1242 توسط 
انگلستان از ایران جدا شد. 

در سال 1284 توسط 
انگلستان از ایران جدا شد.

در سال 1236 توسط 
انگلستان از ایران جدا شد. 

در سال 1273 توسط 
روسیه از ایران جدا شد. 

در سال 1260 توسط 
روسیه از ایران جدا شد. 
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انقالب اسالمی اریان

به نقشه صفحه قبل با دقت نگاه کنید!
می بینید که طی دویست سال گذشته همواره مناطقی از ایران جدا شده است. این مناطق یا به 
کشور جدیدی تبدیل شده یا اینکه به کشورهای دیگر ضمیمه شده است. این اقدام توسط کشورهای 

استعمارگر انجام شده است. 
حال وضعیت ایران را در دو قرن گذشته با جنگ تحمیلی علیه ایران در دوران هشت سال دفاع 
مقدس مقایسه کنید؛ به نظر شما دشمنان این بار هم به هدف خود رسیدند؟ به نظر شما علت در چیست؟



140

مقایسه دیروز با امروز
وضعیت کشور عزیزمان ایران اسالمی را در دو دوران مقایسه کنید:

پیش از پیروزی انقالب اسالمی
   ده ها هزار مستشار خارجی ــ که چهل هزار نفر آنان آمریکایی بودند ــ کارهای فنی و نظامی 

ایران را در دست داشتند. 
برای  و  می شد  خریداری  خارج  از  هنگفت  بسیار  هزینه های  پرداخت  با  صنعتی      تجهیزات 

استفاده از آنها نیز کارشناسان و مهندسانی از همان کشورها به ایران می آمدند. 
   وضعیت بهداشت در شهرها و روستاها اسفناک بود و ده ها هزار پزشک پاکستانی و هندی 

در ایران مشغول به کار بودند.
    کمتر از نیم درصد مردم می توانستند به دانشگاه بروند!

   از 54/000 روستا فقط 2/000 روستا برق داشت.

   بیشتر نمایندگان مجلس توسط شاه انتخاب می شدند.

    معادن مختلف و منابع نفت و گاز ما به دست غربی ها به یغما می رفت. 

    حکومت نه تنها توجهی به امور دینی نداشت بلکه با دایر کردن مراکز فساد، جوانان را از دین 

دور می کرد.
در این شرایط بود که مردم ایران به رهبری امام خمینی رحمة اللّه علیه در برابر حکومت شاه قیام 
کردند و با سقوط شاه شرایط کشور دگرگون شد. انقالب اسالمی بازگشتی دوباره به دین و ارزش های 
دینی بود و به همین دلیل، ثمراتی بیش از یک حرکت سیاسی را به دنبال داشت؛ ثمرات بزرگی که اهمیت 

آنها هرگز از تغییر حکومت شاهنشاهی کمتر نیست.
این ثمرات درحالی به دست آمد که کشور عزیزمان ایران، هشت سال درگیر جنگی تحمیلی و 
بود.  بیشتر سرمایه های کشور درگیر جنگ  و  بود  از سوی قدرت های استکباری شده  ناجوانمردانه 
رشد و پیشرفت در عرصه های مختلف نمونه ای از این ثمرات است که در ادامه به برخی از آنها اشاره 

می کنیم:
نفر فارغ التحصیل دانشگاه و  میلیون  از ده  بیش  به حدود ٩٠ درصد؛  باسوادی  نرخ     رشد 

حدود پنج میلیون نفر نیز مشغول به تحصیل 
   قدرت اوّل نظامی منطقه و دارای امن ترین آسمان منطقه 

   جزء چهار کشور موفق در شبیه سازی حیوانی
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    دومین کشور برتر دنیا در تحقیقات مغز و نخاع و جزء ده کشور دنیا از نظر پیوند اعضای بدن

    جزء هشت کشور صاحب چرخه کامل فضایی

    سومین کشور سد ساز دنیا و سومین کشور از نظر رشد شبکه برق

   جزء ده کشور برتر دنیا در علوم نانوتکنولوژی

    جزء بیست کشور سازنده ناوشکن در دنیا و دارنده رکورد سریع ترین اژدر دنیا )100متر در ثانیه(

   و جزء چهار کشور سازنده پهپاد موشک انداز در دنیا، شکار پهپاد RQ170 فوق پیشرفته 

آمریکا و ساخت مدل ایرانی آن
   تنها کشور مستقلی که خود به تکنولوژی هسته ای دست یافت.1

 اینها گوشه ای از پیشرفت های علم و فناوری در کشور ماست که باعث شده است تا ایران در 
میان کشورهای منطقه به باالترین رشد تولید علم با فاصله زیاد )ده برابر رشد دیگران( دست یابد. این 
پیشرفت های عظیم موجب شده است که ملت های محروم با الگو گرفتن از انقالب اسالمی ایران، برای 
رهایی از وابستگی و کسب استقالل، تالش کنند. حرکت های حق طلبانه مردم در نقاط دیگر جهان نیز 

بیش از هر چیز سرمشق گرفته از مقاومت ملت ایران در برابر استکبارگران جهانی است.
باالتر از همٔه پیشرفت هایی که در باال به بخشی از آنها اشاره شد، زنده شدن روحیه خودباوری 
و احساس عزت و بزرگی در ملت ایران است. ملت ایران اکنون به این باور رسیده است که می تواند 

در هر زمینه ای رشد و پیشرفت کند. این باور همان وعده خداوند به مؤمنان است که می فرماید:

و ال تَـِهـنوا َو ال تَحـَزنوا
َو َانـُتـُم االَعـلَوَن، ِان کُنـُتم ُمؤِمـنیـَن٢

و سست نشوید و غمگین نباشید،
]زیرا که[ شما برترید اگر ایمان داشته باشید.٭

مردم ایران مانند بسیاری از ملت های محروم دنیا باور کرده بودند که نمی توانند هیچ مشکلی را 
به تنهایی حل کنند. انقالب اسالمی این تّوهم بزرگ را فرو ریخت و به ما نشان داد که 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 عزت برساند. 

 1ــ سفیران ثریا؛ گزارش مصّور از هفتاد دستاورد برتر جهانی جمهوری اسالمی ایران، محمد علی الفت پور.
٢ــ سورٔه آل عمران، آیٔه ١٣٩.

* آیه با ترجمه حفظ شود.
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U 2

»الکهید U٢« یک هواپیمای جاسوسی با ارتفاع پرواز بسیار باالست. این هواپیما از زمان 
جنگ سرد بارها وارد آسمان چین و شوروی و... شد که به خاطر ارتفاع بلند پروازی قابل شناسایی 
نبود. البته بعد از اینکه توسط پدافند S200 شوروی منهدم شد، توسط آمریکا مورد تغییرات زیادی 
قرار گرفت. از لحاظ جنس بدنه، رادار گریزی، تغییر موتور، و اضافه کردن سامانه های جاسوسی و 
راداری دوربرد، بارها مورد ارتقا قرار گرفت به گونه ای که قرار بود در سال 2012 بازنشسته شود اما 

به خاطر ارتقا های جدید هنوز عملیاتی است.
U٢ در تمام جنگ های آمریکا از جمله جنگ های کوزوو، صربستان، افغانستان، عراق، لیبی 
و ... حضور مؤثر و موفقی داشته است. ارتفاع پرواز این هواپیما به حدی باالست )هفتاد هزار پا( 

که خلبان آن باید از لباس های فضانوردی استفاده کند. 

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

 آنها چه برنامه هایی برای ادامه غارتگری در کشور ما دارند؟

فّعالیت کالسی
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در حوالی ظهر 22 بهمن ماه سال 91 یک فروند هواپیمای شناسایی U٢ آماده پرواز می شود؛ 
اما این بار قرار است به آسمان ایران نفوذ کند. خلبان لباس های فضایی خود را می پوشد و به اوج 
آسمان می رود. در آسمان دریای عمان و نزدیک به مرزهای ایران ناگهان خلبان از باند رادیویی خود 
هشداری را از رادارهای پدافندی ایران دریافت می کند که به مرزهای ایران نزدیک شده اید! خلبان 
U٢ که از تعجب هنوز باور ندارد ایران بتواند او را کشف کند از پدافند ایران می خواهد تا موقعیت و 

جهت او را اعالم کند. پدافند ایران موقعیت، جهت و سرعت U٢ را به او اعالم می کند! 
خلبان که متوجه می شود رهگیری شده است مسیر خود را عوض می کند و از مرزهای ایران 

دور می شود.1
این کشف موجب شد، آمریکا به قدرت رادارهای ایرانی پی ببرد؛ تکنولوژی بسیار پیشرفته ای 

که در انحصار چند کشور خاص قرار دارد. 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911222000256 1 ــ 

نقشه های شیطانی
مشرکان مکه با ظهور اسالم، موقعیت خود را در خطر دیدند. ابتدا تالش کردند با پیشنهادهای 
فریبنده به پیامبر اکرم، ایشان را از ادامه دعوت به اسالم، منصرف کنند. اما هنگامی که دیدند نمی توانند 
رسول خدا را فریب دهند، مسلمانان را در محاصره شدید اقتصادی ــ در شعب ابی طالب ــ قرار دادند 

تا دست از اسالم بردارند و تحت سلطه مشرکان قرار گیرند.
و  آمریکا  و  شد  تکرار  نیز  ما  برای  اسالمی  انقالب  پیروزی  اّول  سال های  در  فوق  ماجرای   
هم پیمانانش طرح تحریم )محاصره( اقتصادی ایران را به تصویب سازمان ملل رساندند. این تحریم ها به 
مرور زمان بیشتر شد و هنوز هم ادامه دارد. تحریم های قدرت های استکباری علیه ملت ایران، به گفتٔه 
خود غربی ها در طول تاریخ بشر بی سابقه است و تاکنون این مقدار تحریم، علیه هیچ کشوری در دنیا 

اعمال نشده است. 
گام دوم غارتگران برای به زانو درآوردن ملت ایران، جنگ بود؛ درست شبیه همان کاری که 
مشرکان صدر اسالم با مسلمانان کردند. رژیم بعثی صدام در شهریورماه 1359 به دستور آمریکا، جنگی 
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را در برابر ما آغاز کرد که هشت سال به طول انجامید. اگرچه در این جنگ بسیاری از دولت های 
چپاول گر از رژیم صدام، حمایت می کردند، اما باز هم ملت ایران با اتکای به خداوند و بدون کمترین 
وابستگی به قدرت های بیگانه، و با دادن نزدیک به دویست هزار شهید، توانست نیروهای متجاوز را از 

میهن اسالمی بیرون براند.1
هم زمان با جنگ و تحریم، قدرت های استکباری با اجیر کردن منافقان در عملیات های متعدد 
به شهادت  نفر از مسئوالن و مردم عادی را در داخل کشور  بمب گذاری و ترور، حدود هفده هزار 

رساندند.
محاصره اقتصادی، حمله نظامی، ترور و بمب گذاری، تفرقه افکنی و تالش برای کودتا و ایجاد 
کار  به  انقالب  از  پس  را  آنها  بارها،  و  بارها  استعمارگران  که  بود  نقشه هایی  همه  داخلی و…  جنگ 
گرفتند، اما باز هم نتوانستند مردم مسلمان ایران را به زانو درآورند. پس از این مراحل بود که آنان به 
فکر استفاده از آخرین و مخرب ترین سالح خود در برابر ملت ایران افتادند. سالحی که از بمب اتمی 

نیز خطرناک تر است.
می توانید حدس بزنید این سالح چیست؟

   شکست عبرت انگیز
پیشرفته، مرکزی  و  آباد  این کشور  و  از صد سال می گذشت  بیش  آندلس2 توسط مسلمانان  فتح  از 
برای تجارت، دانش و صنعت شده 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 عالقه مند 
و در نهایت مسلمان می شدند. تحمل این وضع برای رهبران اروپایی دشوار بود. از طرفی آنها می دانستند با 
مسلمانان نمی توانند بجنگند، پس باید چاره ای می اندیشیدند. آنها نقشه ای کشیدند و نماینده ای به سوی حاکم 

آندلس فرستادند.

 1 ــ 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 مستقیمًا وارد جنگ می شدند.

2ــ آندلس شامل کشور اسپانیا و بخش وسیعی از کشور پرتغال امروزی بوده است.
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پیشنهاد دادند 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. 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.
مدتی بعد، کودکان و نوجوانان مسلمان در مدارس آنان ــ بدون اینکه خود بدانند ــ تعلیمات مسیحی 
می دیدند. مراکز تفریحی آنان نیز توسط دختران و زنان بی حیا و آلوده ای اداره می شد که گروه گروه از کشورهای 
همسایه وارد آندلس می شدند و هدفشان آلوده کردن جوانان مسلمان به گناه و بی بندو باری بود. بازرگانان 
مسیحی نیز هر روز شراب های فراوانی را روانه مراکز تفریحی می کردند و جوانان ــ بی خبر از دامی که برایشان 
پهن شده بودــ جذب این مراکز می شدند. همکاری های تجاری با مسیحیان موجب وابستگی فراوان به آنها و 

در نتیجه دوری از کشورهای اسالمی شد.
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 باقی مانده بود حاکمانی وابسته، جامعه ای بی تفاوت و جوانانی سست اراده 
بود که غرق در گناه و خوشگذرانی بودند. در این بین، عده کمی هم بودند که هنوز در این باتالق فرو نرفته 
بودند، اما از دست آنان کاری برنمی 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 به زور شمشیر مسیحی کردند و هر کس هم که حاضر نشد از اسالم دست بکشد، از دم تیغ 

گذراندند.1 

 1 ــ برگرفته از: تاریخ حکومت مسلمین بر اروپا، محمدابراهیم آیتی؛ تمدن اسالم و عرب، گوستاو لوبون؛ تاریخ فتوحات اسالم در 
اروپا، شکیب ارسالن.

                                                                        

شبیخون فرهنگی
امروزه قدرت های استکباری به خوبی دریافته اند که جنگ های نظامی عالوه بر هزینه های بسیار 
زیاد، باعث نفرت ملت ها نیز می شود و این مسئله، ادامٔه کارشان در کشورهای دیگر را مشکل می کند. 
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به همین دلیل آنها برای به زانو درآوردن ملت ها، راهکار جدیدی به نام جنگ نرم1 یا شبیخون فرهنگی 
را در پیش گرفته اند.

با استفاده از تجربیاتی که از سرگذشت آندلس و حوادث مانند آن اندوخته اند، تمام   دشمنان 
تالش خود را به کار گرفته اند تا با تکرار آن رویدادها، ملت مسلمان ایران را به زانو درآورند.

تا به حال به این نکته فکر کرده اید کشورهایی که حتی به بیماران ما نیز رحم نمی کنند و در کنار 
تحریم های سیاسی، اقتصادی و علمی، اقالم پزشکی و دارویی را نیز تحریم می کنند، و حتی به تحریم 
گندم ــ اصلی ترین نیاز غذایی کشور ــ اقدام کرده اند، چگونه ممکن است تا این اندازه به فکر تفریح 
میلیون ها دالر خرج ساخت  سالیانه  ما  فراغت  اوقات  پرکردن  برای   و  باشند  ایرانی ها  ما  و سرگرمی 
و سایت هایی  کنند؟ شبکه ها  اینترنتی  یا سایت های  و  زبان  فارسی  ماهواره ای  راه اندازی شبکه های  و 
بین رفتن  از  و  نابودی خانواده ها  ندارد و موجب  نتیجه ای جز ویران کردن اخالق و عقاید مردم  که 

اعتقادات اسالمی می شود. 
آیا این عجیب نیست که کشورهایی که از روی کینه و دشمنی با تحریم صنایع هواپیمایی کشور 
ما، موجب بروز حوادث هوایی و مرگ صدها ایرانی شده اند، حاال دلسوز سرگرمی ما شده اند و برای 

ما به صورت رایگان انواع فیلم ها و سریال های ماهواره ای پخش می کنند؟
به نظر شما دشمنی که ما را در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی و علمی تحریم کرده است، چرا 
حاضر به تحریم فیلم ها و برنامه های ماهواره ای خود نشده است و آنها را رایگان در اختیار ما قرار می دهد؟

تولید فیلم های ضد ایرانی و ضداسالمی، تهیه و پخش فیلم ها و تصاویر زشت و مبتذل، ساخت 
ترویج  برای  همه جانبه  تالش  بین جوانان،  در  مخدر  مواد  پخش  و  تولید  ُمخرب،  رایانه ای  بازی های 
بی حجابی و بی عفتی وکم اهمیت جلوه دادن حجاب، عادی سازی روابط نادرست بین دختران و پسران، 
ترویج بی عفتی و آلوده کردن جوانان، تمسخر عقاید پاک مسلمانان، القای بی فرهنگ بودن مسلمانان 
بین مردم و مسئوالن، کم اهمیت جلوه دادن  ایرانی ها، ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی، ایجاد تفرقه  و 
پیشرفت های کشور، بزرگ جلوه دادن قدرت و پیشرفت غربی ها، و... بخشی از این جنگ نرم علیه 

ملت و فرهنگ ماست.2  

1ــ جنگ نرم به اقداماتی گفته می شود که به وسیلٔه آن می توان یک کشور را بدون استفاده از نیروهای نظامی، سرنگون کرد.
2ــ 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 معمواًل صرف شبکه های ماهواره ای تلویزیونی و رادیوهای ضّد 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 اعالم می شود.
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آنها به  خوبی می دانند که اگر جوانان مسلمان به دستورات اسالم دربارٔه 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 حکیمانٔه اسالم دور نگه دارند.
خداوند نسبت به این خطرات که از سوی دشمنان اسالم همواره نسبت به مسلمانان وجود دارد 

هشدار داده است آنگاه که می فرماید:

و آنان پیوسته با شما می جنگندَو ال یَـزالوَن یُـقاِتـلونَـکُم
َحـّتٰى یَـُرّدوکُم َعن دیـِنـکُم 

ِاِن اسـَتـطاعوا1
تا شما را از دینتان برگردانند

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 دورکردن آنها از اسالم نیست.
اکنون ارزش این کلمات نورانی امیرمؤمنان علیه السالم، برای ما روشن تر می شود که می فرماید:

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

است فرشته ای از فرشته ها شود.2«٭
 1ــ سورٔه بقره، آیٔه 217.

٭ متن روایت حفظ شود.   2ــ نهج البالغه، حکمت474.  
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یک بار دیگر، نقشه های بیگانگان را برای شکست ایران اسالمی،
 مرور کنید و دربارٔه راه های مقابله با این نقشه ها با دوستانتان در کالس 

گفت وگو کنید.

فّعالیت کالسی

کن
ن 

حا
امت

را 
ت 

ود
خ

1ــ ثمرات انقالب اسالمی ایران را به صورت خالصه بیان کنید.
2ــ چند نمونه از اقدامات ابرقدرت ها برای شکست جمهوری اسالمی 

ایران را توضیح دهید.
3ــ خطرناک ترین سالح دشمن در جنگ علیه انقالب اسالمی ایران 

چیست؟ توضیح دهید.
4ــ هدف اصلی دشمنان را از اجرای نقشه های مختلف در کشورهای

 اسالمی بیان کنید.
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الهی

یا  انقالب   ما را  هک با  مجاهدت  و از جان                 زهاران مرد  و خدا

رسیده است ما  هب  ن  ز  

 از مکر و توطئه دشمنان حفظ کن

نی هک ربای حفظ این انقالب خون خود  را  نثار کردند یا شهیدا خدا

 مورد   رحمت خویش قرار ده

 و مرا   پیرو آانن قرار ده

و یاری ام کن ات من نیز    هب رشد  و   پیشرفت کشورم  کمک کنم 

و ربای کشورم افتخار بیافر       ینم

ای مهربان رتین مهربان اه
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جها   د

اسامی زیر را یک بار مرور کنید:
قابیل، َابرهه، اسکندر مقدونی، 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. 
ـ همواره بیشترین دشمنی را با حق دارند،  ـ که در فرهنگ اسالم باطل نامیده می شوندـ  این گروهـ 
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؟
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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:

َه اشـَتـرٰى ِمـَن الـُمؤِمـنیـَن ِانَّ الـلٰـّ
َانـُفـَسـُهم َو َامـوالَـُهم

ِبـاَنَّ لَـُهـُم الـَجـنَّـَة
یُـقاِتـلوَن فی َسـبیـِل اللِّٰه

فَـَیقـُتـلوَن َوُیقـَتـلوَن
ا َوعًدا َعـلَیـِه َحـقًّ

ِفی التَّوراِة َوااِلنـِجیـِل َوالـُقرآِن
ِه  ِمـَن الـلٰـّ

ٰ
َوَمن َاوفٰى  ِبـَعهـِده

ٰ
ذی بایَعـُتم ِبـه فَاسـَتبـِشـروا ِبـبَیـِعـکُـُم الَـّ

َوٰذِلـَك هُـَو  الـَفوُز الـَعـظیـُم.١ 

خداوند از مؤمنان، جان ها و
اموالشان را خریداری کرد

تا ]در برابرش[ بهشت برای آنان باشد
]بنابراین آنان نیز[ در راه خدا پیکار می کنند،

می کشند و کشته می شوند.
این ]موضوع[ وعدٔه حّق خداوند در

تورات و انجیل و قرآن است
و چه کسی از خدا به عهدش وفادارتر است؟!

پس بشارت باد بر شما، به داد و ستدی که با خدا کرده اید
و این است آن پیروزی بزرگ!

  
همان طور که 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 بازگردد، 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
بر همٔه مسلمانان  وقتی کشور اسالمی مورد حملٔه دشمنان قرار می گیرد،  1ــ جهاد دفاعی: 
ـ مرد و زن، پیر و جوان ــ واجب است با آنچه در توان دارند، به دفاع از کشور اسالمی برخیزند و  ـ

دشمن را از سرزمین خود بیرون کنند.

دشمنان که می دانند دین اسالم همواره باعث بیداری و اتحاد مردم در برابر ظالمان و غارتگران بوده 
است، برای اینکه بتوانند ملت های دیگر را همیشه اسیر خود قرار دهند، پیش از هر چیز نقشٔه نابودی اسالم 
را در سر می پرورانند. از این رو، هرگونه سستی و کوتاهی در دفاع از میهن اسالمی، گناهی نابخشودنی 
خواهد بود و 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.
می کنند.  بتوانند  کاری  هر  مسلمانان  مقاومت  شکستن  برای  دشمنان  که  باشیم  داشته  توجه 
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به دروغ مسلمانان را به خشونت طلبی و جنگ افروزی متهم می کنند،  آنها برای تضعیف جبهٔه حق، 
ده ها  و  اول و دوم  )مانند جنگ های جهانی  بزرگ  انداختن جنگ های  راه  به  با  درحالی که خودشان 
جنگ بزرگ دیگر در افغانستان، عراق، سوریه، فلسطین، یمن، لبنان و…( میلیون ها انسان بی گناه را به 

خاک و خون کشیده اند و هر روز شعلٔه جنگ های جدیدی را در دنیا برمی افروزند.
جنگ تحمیلی علیه کشور اسالمی ما ایران، نمونه ای امروزی از این دسیسه ها بر ضد اسالم است.

جنگ هشت ساله کشور ما یکی از نمونه های جهاد دفاعی است. جهادی که در آن مردان و زنان 
بسیاری  با ایستادگی و از جان گذشتگی مانع تحقق اهداف دشمنان شدند. داستان زیر نمونه ای کوچک از 

رنج هایی است که جوانان این سرزمین در دفاع از دین و میهن خود به جان خریدند:
در روزهای سرد زمستان 64 کار سخت و فشرده ای برای آموزش نیروهای غواص به منظور شرکت 

در عملیات آغاز شده بود.
سرمای زمستان در کارون طاقت فرسا بود. حتی بیرون آب و با لباس هم از شدت سرما می لرزیدیم. 
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حکومت  قوانین،  برابر  در  گردن کشی  با  عده ای  اسالمی  کشور  در  اگر  سرکشان:  با  جهاد 
اسالمی را تضعیف کنند و به مبارزٔه مسلحانه با مأموران نظام اسالمی بپردازند، رهبر جامعٔه اسالمی با 
مالیمت به ارشاد آنان می پردازد و در صورت توبه و بازگشت، جامعٔه اسالمی آنها را می پذیرد و با لطف 

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

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

است.

                                                        

سرما در آب مضاعف می شد، طوری که اگر کسی مدتی بی حرکت می ماند سرمازدگی او را از کار می انداخت. 
لباس های غواصی در فواصل آموزش خشک نمی شد و بچه ها مجبور بودند هر بار لباس های خیس را بر تن 
کنند. این کار هر شبانه روز سه بار )از ساعت 8 تا اذان ظهر، از سه بعدازظهر تا اذان مغرب و از نیمه شب تا 
سه بامداد( تکرار می شد و در واقع هیچ گاه سرما از وجود بچه ها رخت بر نمی بست. باورش سخت بود که این 
نیروها که  میانگین سنشان حدود هفده سال بود این گونه دوام بیاورند و این همه فقط با نیروی عشق ممکن 
بود و بس. در ساعات استراحت، عزاداری و سینه زنی یکی از برنامه های بچه ها بود که ترک نمی شد. عشق اهل بیت، 

خورشیدی در درون بود که با وجود حرارت آن، خشونت و سرما نمی توانست ما را از پای درآورد.
در آن جمع، محمود نوجوانی بود که حتی قبل از اینکه وارد آب شود از شدت سرما می لرزید و وارد 
آب که می شد عضله های پایش می گرفت. یک بار در مقابل چشمانم بیهوش شد. همه بدنش کرخت شده بود 
و قدرت حرکت نداشت. به سرعت از آب خارجش کردم. مدتی طول کشید تا حال خود را بازیافت. وقتی 
متوجه شد که بیرون آب است شروع کرد به گریه کردن که چرا نمی گذارید من هم غواصی را یاد بگیرم تا جزو 

غواصان خط شکن باشم...1

1ــ برگرفته از کتاب لشکر خوبان، خاطرات مهدی قلی رضایی.
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2ــ جهاد ابتدایی: خداوندبزرگدرقرآنکریممیفرماید:
نمیجنگید؟ مستضعف1 کودکان و زنان و مردان نجات[ ]برای و خدا راه در چرا
اینشهریکهمردمش از مارا پروردگارا، ناتوانانهمانکسانیاندکهمیگویند: این

ستمپیشهاندبیرونببر،وازنزدخودبرایماسرپرستومددکاریقرارده.
کسانیکهایمانآوردهاند،درراهخدامبارزهمیکنندوکسانیکهکافرشدهاند،درراه
طاغوت2میجنگند.پسباهوادارانشیطانبجنگیدکهنیرنگشیطانضعیفاست.3

اینآیاتبهروشنی،حاکمانزورگووسرکشیراکهمردمناتوانرازیرسلطٔهخودنگاهداشتهاند
ونمیگذارندپیامخداوندبهآنهابرسد،هوادارانشیطانمینامد.دراینزمانلشکراسالمموظفاست
ــبهدستورپیامبرویاولیمسلمینــباحاکمانشیطانیجهادکندومردمراازاسارتآنهانجاتدهد

وپیامخدارابهآنهابرساند.
البتهاسالمهرگزعقایدخودرابهزوربرهیچگروهیتحمیلنکردهاستوتنهاباسرنگونکردن
حاکمانفاسد،پیامدینرابهمردممیرساندوآنانرادرپذیرشاینپیامآزادمیگذارد.نبردسپاهاسالم

باحکومتهایایرانورومدرصدراسالم،نمونههاییازجهادابتداییاسالماست.

١ــُمسَتضَعفیعنیناتواننگاهداشتهشده.
2ــشیاطین،بتها،حاکمانستمگروهرمعبودیبهغیرازخداوندوهرمسیریکهبهغیرحقمنتهیشودهمهطاغوتاست.تفسیر

نمونه،ج2،ص280.
3ــسورٔهنساء،آیههای75و76.
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معین کنید که هر یک از نمونه های زیر به کدام یک از انواع جهاد
 مربوط اند.

1ــ جهاد مردم فلسطین با اشغالگران صهیونیست
2ــ جهاد مأموران نیروی انتظامی با اشرار و قاچاقچیان مسلح

3ــ مبارزهٔ مأموران نیروی انتظامی با منافقین تروریست در کشور
4ــ جنگ هشت  سالٔه ایران در برابر ارتش صدام

5ــ جهاد مردم مظلوم یمن در برابر حمالت وحشیانه سعودی ها

فّعالیت کالسی

٭ آیه با ترجمه حفظ شود. ١ــ سورٔه انفال، آیٔه 60.  

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 هر چه در توان دارید برای مقابله با آنها آماده کنید. ٍة  ِعـّدوا لَـُهم َما اسـَتـطَعـُتم ِمن ُقـوَّ َو َاَ
از قبیل نیرو و اسب های ورزیده َوِمن ِرباِط الـَخیـِل 

تا با این کار دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید٭ کُم1  ِه َوَعـُدوَّ  َعـُدوَّ الـلٰـّ
ٰ
تُرِهـبوَن ِبـه

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 آن کشور 
را در سر نخواهد داشت؛ بنابراین، آمادگی نظامی، عالوه بر پیروزی در جنگ، فایدٔه مهم دیگری دارد 
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با دوستانتان در کالس گفت وگو و بررسی کنید و بگویید که ما برای

 باال بردن توان دفاعی خود در دنیای امروز، باید چه آموزش هایی را
 فرا بگیریم.

فّعالیت کالسی

1ــ کافی، ج 5، ص50.

کن
ن 

حا
امت

را 
ت 

ود
خ

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

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

به خطر بیندازند، مسلمانان چه وظیفه ای دارند؟
4ــ با توجه به فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله توضیح دهید که آیا در جهاد با دشمنان 
اسالم، پاداش خداوند تنها برای کسانی است که در میدان جنگ به مبارزه با دشمنان 

مشغول اند.

که همان ترساندن دشمن و جلوگیری از آغاز جنگ است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید:
از  دوست داشتنی تر  من  نزد  کنید  تیراندازی  )اگر  کنید  تیراندازی  و  سوارکاری 

سوارکاری 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 می کند و به دست رزمندگان 
می رساند؛

 3ــ رزمنده ای که تیر را در راه خداوند به سوی دشمن پرتاب می کند.1
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سرمایه ای از جوانی
مسابقٔه تیراندازی با شور و هیجان در حضور هشام بن عبدالملک،خلیفٔه ستمکار بنی امیه  و 
بزرگان کشور ادامه دارد که نگهبانان، امام باقر را وارد می کنند. امام علیه السالم در گوشه ای می نشیند. 

هشام مدت ها دنبال فرصتی برای تحقیر امام بود و حاال این فرصت را به دست آورده است:
ــ ای ابا جعفر، بد نیست تو هم در مسابقه شرکت کنی!

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، کمان را می گیرد و تیری در کمان می گذارد و زه کمان 
را با قدرت می کشد تیر پر می کشد و در وسط هدف می نشیند. از آن جمعیت هیچ صدایی شنیده 

نمی شود. دهان ها از تعجب بازمانده اند.
یعنی درست می بینند؟! این تیراندازی یک پیرمرد بود؟!

امام بدون آنکه سخنی بگوید بالفاصله تیر دوم را در کمان می گذارد و ...
باور کردنی نیست. هر تیر به پشت تیر قبلی می خورد و آن را می شکافد و به جای آن می نشیند. 

نهمین تیر که در هدف می نشیند، امام علیه السالم کمان را به دست صاحبش می دهد و برمی گردد.

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 ابا جعفر! تو این 

تیراندازی را از کجا آموختی؟
امام علیه السالم با آرامش می فرماید: جوان که بودم، گاهی تمرین می کردم.1

1ــ مستدرک الوسائل، ج ١٤، ص ٧٨.
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