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درکشورمابعدازانقالباسالمی،روزسيزدهآبان،»روزمّلیمبارزهبااستکبار«نامگرفته
است.دراینروزهمهیمردمبهویژهدانشآموزانودانشجویان،یکدلویکصداباشعارهایی
مانند»مرگبرآمریکا«و»مرگبراسرائيل«بيزاریخودراازدولتهایزورگووستمگراعالم

میکنند.
اینتبّریواعالمبيزاری،موجباّتحادویکرنگیمسلماناندرجامعهمیشودوآنهارادر

برابردشمنانشانمقاومترمیسازد.

ویژگیهایدشمنانخدا   ویژگیهایدوستانخدا

1ــستمگر……………   1ــ……………………

2ــ……………………   2ــ……………………

3ــ……………………  3ــاطاعتازدستورهایخدا

كامل كنيد
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توّلی

تبّری

توّلی

تبّری

جملهیمربوطبههرمفهومرامشّخصکنيد.

  دوستیبادوستانخدا

راهپيماییعظيم22بهمنو13آبان

دشمنیبادشمنانخدا

دوستیبااهلبيتپيامبر)صّلیالعليهوآله(

حمایتازمردمستمدیدهیفلسطين

مبارزهبااستکبارجهانی

ساکتنماندندربرابرظالمان

رفتنبهزیارتامامرضا)عليهالّسالم(

هرآیهبهکدامیکازایندومفهوماشارهمیکند؟

َئِفیالُقربٰی الـَمَودَّ ُقلالَاسَئـُلُکمَعـَليـِهَاجـًراِاالَّ   
)ایپيامبربهمؤمنان(بگوبهخاطررسالتمازشماپاداشی

جزدوستداشتناهلبيتمنمیخواهم.

سورهیشورٰی،آیهی23

الَیتَّـِخـِذالُمؤِمـنوَنالکاِفریَنَاولِياَء
افرادباایمان،نبایدکافرانرابهدوستیخودانتخابکنند.

سورهیآلعمران،آیهی28

تبّری 

بگرد و پيدا كن

توّلی 

بررسي كنيد
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توّلی

تبّری

توّلی

تبّری

ُقلِانُکنـُتمُتِحّبوَناَلَفاتَّـِبـعونی
)ایپيامبربهمؤمنان(بگو

»اگرخدارادوستداریدازمنپيرویکنيد.«

ِانََّماالُمـؤِمـنوَنِاخـَوٌئ
مؤمنانبرادریکدیگرند.

امامحسين)عليهالّسالم(چهویژگیهاییداشتند؟
یزیدچهویژگیهاییداشت؟

چراامامحسين)عليهالّسالم(فرمودند:»هرگزکسیمثلمنباکسیمثلیزیدبيعتنمیکند«.

چهارتباطیميان»توّلیوتبّری«و»امربهمعروفونهیازمنکر«وجوددارد؟


چهحادثهایموجبشدروز13آبانراروز»دانشآموز«بنامند؟اینحادثهباموضوع
درسچهارتباطیدارد؟

درکدامیکازمراسماسالمیبهموضوع»تبّری«بسياراهّميتدادهشدهاست؟

ايستگاه فكر

تحقيق كنيد

گفت و گو كنيد

با خانواده

سورهیآلعمران،آیهی31

سورهیُحُجرات،آیهی10
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سالهاآرزوداشتبتوانددرمزرعهیامامکاظم)عليهالّسالم(مشغول
بهکارشود.اومیدانستکهآنحضرتدرآمدکشاورزیخودرادراختيار

فقيرانقرارمیدهد.
هنگامنهار،سفرهیبزرگیپهنشدهبودوهمهیکارگراندورآننشستهبودند؛
اّماکسیدستبهغذانمیبرد.گویامنتظرکسیبودند.چندلحظهایگذشتکهامام

بالبخندیبرچهرهوباگفتنسالمواردشدودرگوشهایازسفرهنشست.
باورشنمیشد!آیاامامباکارگرانخودبرسریکسفرهمینشيند؟امامنامخدارابرزبان
آوردوهمگیمشغولخوردنغذاشدند.بعدازپایانغذا،امامخداراشکرگفتوسپسرو
بهکارگرانکردوفرمود:»اگرممکناستکمیبنشينيد،مشکلیپيشآمدهاستکهمیخواهم

درموردآنباشمامشورتکنم«.
اوروبهسویامامکردوگفت:»آیاشمابااینعلمومقاممیخواهيدباماکهکارگرانشما

هستيممشورتکنيد؟«

س�يماي �خو�باندرسششم
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امامکاظم)عليهالّسالم(بامهربانینگاهیبهاوکردوفرمود:»شایدخدابهذهنشماچيزی
بياوردکهراهحّلاینمشکلباشد«.

اینرفتار،عشقوعالقهیاورابهامامبيشترکردوتازهفهميدکهچراخداوندایشانرا
اماموپيشوایمسلمانانقراردادهاست.

فکرمیکنيدامامان)عليهمالّسالم(چهویژگیهاییداشتندکهخداوندایشانراپيشوایما
قراردادهاست؟

اهل بيت در قرآن
قرآن،کتابهدایتوراهنماییمردماستوبهترینراههدایت،معّرفیالگوهایبرترو

انسانهاینمونهاست.دریکیازآیاتقرآنمیخوانيم:

َرُكـمَتطـهيـًرا جـَسَاهَلالـَبيـِتَوُیَطهِّ ِانَّماُیـریـُداُللِـُيذِهـَبَعنـُكـُمالرِّ

هماناخداارادهكردهاستكههمهیپليدیهاوناپاكیهاراازشما
اهلبيتدورسازدوشماراپاکومطّهرگرداند.

سورهیاحزاب،آیهی33

از دوری و نيک رفتار با آنها هستند. انسانها پاکترین )عليهمالّسالم( پيامبر اهلبيت
کارهایزشتوناپسند،پاکشدهاندومیتوانندالگویمسلمانانباشند.

ایشاندربرخوردبامردم،بسيارمهربانوخوشاخالقبودند.خطایدیگرانرابهراحتی
میبخشيدندوآنانراسرزنشنمیکردند.باهيچکسمغرورانهسخننمیگفتندوکسیرابا
القابزشتوناپسندصدانمیزدند.اگرکسینزدآنانبهغيبتدیگرانزبانمیگشود،جلوی
اورامیگرفتند.باشوخیهایسالمومفيد،دیگرانراشادمیکردندومیفرمودندهرکسی
مؤمنیراشادکند،خداراخشنودکردهاست؛اّمابهبهانهیشوخی،کسیرامسخرهنمیکردند.
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بهفکردوستانویارانخودبودند؛اگرمسافربودند،دعایایشانبدرقهیراهشانبودواگر
بيماربودندبهعيادتآنانمیرفتندوباسخناندلگرمکنندهبهآناناميدواریمیدادند.

ایشانهمچنيندانشمندترینوباایمانترینمردمزمانخودبودند،ازهرگونهخطاواشتباه
بهدوربودندومردمراباآگاهیکاملازدستوردین،هدایتوراهنماییمیکردند.باظالمان
وستمگرانزمانخودمبارزهمینمودندوهمگیدراینراهتاپایجانایستادگیمیکردند.

همين است. ما دینی پيشوایان نيک صفات و پسندیده رفتارهای از گوشهای تنها اینها
ویژگیهاباعثشدخداوندآنانراپيشوایمسلمانانقراردهد.

»امامت«،یکیدیگرازاصولدینیمامسلماناناست.مامعتقدیمکهخداوند،جانشينانپس
ازحضرتمحّمد)صّلیالعليهوآله(رانيزتعيين،وازطریقپيامبربهمردممعّرفینمودهاست.
ایشانکهدوازدهنفرهستندباعنوان»امام«شناختهمیشوند.امامکسیاستکهبهفرمانالهی
وباآگاهیکاملازآموزههایدین،بعدازپيامبر،رهبریجامعهاسالمیرابرعهدهمیگيرد.
همهیمسلمانانایشانرابهعنوانامامورهبرخودپذیرفتهاندوازدستورایشاناطاعت

میکنند.
پيامبراسالم)صّلیالعليهوآله(بارهاجانشينانوپيشوایانبعدازخودرابهمردممعّرفی
کردهاست.درحدیثیازایشانمیخوانيم:»جانشينبعدازمن،علیوبعدازاودونوهام،
حسنوحسينهستند؛سپسنهنفرازفرزندانحسينبهترتيب،وصیوجانشينایشانهستند.

آخرینآنهامهدیاستکهازدیدمردمغایبمیشود«.
هریکازامامانقبلازشهادت،امامبعدازخودرابهمردممعّرفیمیکردتامردمدر
تشخيصامامورهبرخوددچارتردیدیاگمراهینگردندواوچراغهدایتهمهیمردمو

پرچمدارمبارزهباظلمحاکمانباشد.

باکمکدوستانتاننامدیگریبرایدرسبيابيد.عّلتانتخابشماچيست؟

بدانيم

گفت و گو كنيد
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هریکازاینتصویرهاباکدامیکازویژگیهایاهلبيت)عليهمالّسالم(ارتباطدارد؟

امامعلی)عليهالّسالم(میفرماید:

َمنَاَحبَـّـناَفلـَيعـَملبِـَعـَمـِلـنا1
هركسمارادوستدارد،
پسشبيهماعملمیكند.

ببين و بگو

تدّبر کنيم

1ــاصولكافی،جلد6،صفحهی389
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كامل كنيد

باتوّجهبهمعنایاینحدیثدرمواردزیربهترینبرخوردچيست؟
ــکسیشمارامسخرهمیکندیابهشماناسزامیگوید.شماازدستاوخيلیناراحتوعصبانی

هستيدوتصميممیگيرید...

زخمی پایتان و میافتيد زمين روی میکند. برخورد شما به ناخواسته دوستتان بازی، در ــ
میشود.بهسرعتبلندمیشوید،بهطرفاومیرویدو....

ــیکیازصميمیتریندوستانتاندرحضورشماازدیگرانبدگوییمیکند؛شما....

نامامامانعزیزمانرابهترتيببنویسيدوجاهایخالیراپرکنيد.

 

اماماّول:………………

امامدوم:………………

امامسوم:………………

امامچهارم:……………

امامپنجم:……………

امامششم:……………

امامهفتم:……………

امامهشتم:……………

امامنهم:………………

امامدهم:………………

امامیازدهم:……………

امامدوازدهم:…………

آنچهدربارهیایشانمیدانيم امامانعزیزما…
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ايستگاه خّلقيت

تحقيق كنيد

بررسي كنيد

نيايش

بهنظرشما،ماچهوظایفینسبتبهامامانمهربانمانداریم؟
سعیکنيمبازندگیوسخنانایشان.....

دربرگزاریمراسمجشنميالدیامراسمعزاداریشهادتایشان....
درصورتامکان،زیارِت....

درزندگی.....

بهکمکدوستانتاندرگروه،دوحدیثازاهلبيت)عليهمالّسالم(انتخابکنيد.آنهارابا
خّطخوشبنویسيد.تزیين،وسپسدرکالسنصبکنيد.

داستانهاییاززندگیامامان)عليهمالّسالم(راازکتاب»داستانراستان«نوشتهیدانشمند
شهيدمرتضیمطهری،انتخابکنيدودرکالسبرایدوستانتانبخوانيد.
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غروبحيرتانگيزیاست.
آسمانحالتدیگریدارد.

پرندگانهرکدامراهِیالنهیخودشدهاند.
روشناییروزکمکمدرحالبیرمقشدناست.

انگاراّتفاقعجيبیدرراهاست.
شبشگفتیاست.
حّسدیگریدارم.

سواربراسببهسمتحرمسّيدالّشهدا)عليهالّسالم(،پيشمیروم.
تنهایی،
تاریکی،
سکوت،

نسيمخنکیدرحالوزیدناست.
حالدیگریدارم.

گویاکسیمرابهخودمیخواند.

د ��ت  رد د ��ت دو ��ت درسهفتم



ن
ما

آس
ي 

ها
يه 

د
ه

41

مگرچهاّتفاقمهمیپيشروست؟
صدایباد،همدممندرآنفضایتاریکاست.

اّمامن،آراموبیصدادردلذکرمیگویم.
الاکبر،الاکبر...
الحمدل،الحمدل...

سبحانال،سبحانال...
ازفاصلهاینهچنداندور،صداییتوّجهمرابهخودجلبمیکند.

گوشخودرابهبادمیسپارم.
گوییصدایپایکسیاست.

آرامآرامنزدیکمیشود.
نزدیکونزدیکتر،
باوقار،سنگينونرم،

دیگرفاصلهاینماندهاست،چهرهاشرابهخوبیمیبينم.
مردیشگفت،بلندباال،خوشسيماودوستداشتنی،

ازدیدنچهرهیزیباوروحانیاووهمچنينلبخندشيرینش،آرامشیدرمنایجادشده
است.

ماندهامچهبگویم،واژههاتابعظمتاوراندارند.
سالممیکندومرابهنامصدامیزندومیپرسد:»دراینشبجمعهبهکجامیروی،ایشيخ

حسنحّلی؟«
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خدایا،اوکيست؟
ناممراازکجامیداند؟

دراینوقتشببامنچهکاردارد؟
شکوهوعظمتشمانعمیشودکهنامشرابپرسم.

میگویم:»برایزیارتبهحرمآقاوموالیمامامحسين)عليهالّسالم(میروم«.
چيزینمیگوید؛اّماچهرهونگاهشبيانکنندهیرضایتقلبیاوازاینکاراست.

سکوتیمعنادارحکمفرماشدهاست.
درکناریکدیگربهسمتحرمحرکتمیکنيم.

بهدّقت،حرکاتورفتارشرانظارهمیکنم.
حالمدگرگوناست.

نمیدانمچهبگویموچگونهبراینحالتخودمسّلطشوم.
سخنانیکوتاهبينمنواوردوبدلمیشود.

چقدردوستدارماینگفتوگوادامهپيداکند.
سؤاالتیچندازآنبزرگوارمیپرسم.

باکمالحيرت،سؤاالترایکبهیکوبهآسانیهرچهتمامترپاسخمیگوید.احساس
میکنمبامردفاضلودانشمندیروبهروهستم؛لذافرصتراغنيمتمیشمرموسؤاالتدیگری

کهذهنمرابهخودمشغولکردهوتاآنزمانبرایآنهاجوابمناسبینيافتهام،میپرسم.
پرسشهاوپاسخهایروشندرپیهمتااینکهمسئلهایمیپرسمواوپاسخیمیدهد.به

نظرمسندسخنرادرکتابوروایتیندیدهام.
بامهربانیبهمنمیفرماید:»هنگامیکهبهمنزلبازگشتیفالنکتابرابازکن،فالنصفحه

وفالنسطرآنرابخوان«.
ناگهانبهخودمیآیموباخودمیگویم،شایداینشخصکهدرکنارممیآیدوچنينمّطلعو
معلوم برایم واقعيت اینکه برای باشد. َلالَُفَرجه( )َعجَّ زمان امام عزیزم موالی است، آگاه

َلالَُفَرجه(راببينمیانه؟« شود،میپرسم:»آیامنمیتوانمحضرتصاحبالّزمان)َعجَّ
درهمينحالکمیبهمننزدیکترمیشودودستشرادردستممیگذاردواینجملهی

بهیادماندنیرابرزبانمیآوردکه:
َلالَُفَرجه(رانمیتواندیدوحالاینکهدستاودردستتوست؟« »چگونهصاحبالّزمان)َعجَّ

باشنيدناینسخنبیاختيارازشّدتشوقازحالمیروموبيهوشمیشوم.
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وقتیبههوشمیآیمباحيرتوشگفتیبهاطرافمینگرمتاشایدرویزیبایاورادوباره
ببينم.ماتوحيرانماندهام،دستیبهسروصورتممیکشمودقيقتربهدوروبرخودنگاه

میکنم؛اّماکسیرانمیبينم.
افسوسکهاورفتهاست.

باراناشکامانمنمیدهد.
لحظهایچهرهیزیبایاورافراموشنمیکنم.

..................اینکمنماندهاموحسرتدیداردوباره.

پاسخسؤاالتزیررابهترتيباعدادجدولبنویسيد؛سپسحروفرابهترتيب،کنارهم
بگذاریدوبخوانيد.جملهیبهدستآمده،یکیازسخنانامامزمان)عليهالّسالم(است.

میدهيم. انجام را آن وضو جای به خواندن نماز برای نداشتيم آب جایی اگر 1ــ
)16ــ5ــ17ــ12(

2ــشهرامامرضا)عليهالّسالم(است.)1ــ11ــ14ــ7(
3ــباگرفتنآن،نمازآیاتواجبمیشود.)9ــ13ــ8(
4ــتعدادامامانبعدازامامحسين)عليهالّسالم()2ــ4(

5ــحيوانیکهبانامذوالجناحمیشناسيم.)6ــ15ــ3(

امامزمان)عليهالّسالم(میفرماید:
»…………………………………………………………«

بهنظرشمااینجملهباموضوعدرسچهارتباطیدارد؟

1

2

3

4

6

5

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

هـ

کامل كنيد



نامه ای به دوست
َلالَُفَرجه(بنویسيدوهرچهمیخواهيدبهاوبگویيدو نامهایبهامامزمان)َعجَّ

هرچهدوستداریدازاوبخواهيد.

ن
ما

آس
ي 

ها
يه 

د
ه

44



عهد با دوست 
َلالَُفَرجه(بستيد. سالگذشتهدردرس»خورشيدپشتابر«،عهدهاییباامامزمان)َعجَّ

آیاعهدهایخودرابهخاطرمیآورید؟فکرمیکنيدچقدردرانجامدادنآنهاموّفقبودهاید؟
َلالَُفَرجه(تجدیدکنيد،چهعهدهاییبا اگرامسالبخواهيدعهدخودراباامامزمان)َعجَّ

اومیبندید؟

امروز……………………………………………… که میبندم عهد

.……………………………………………………………………

…………………………………………………… تا میکنم تالش

.……………………………………………………………………

َلالَُفَرجه( فکرکنيدوبامشورتدوستانتانبگویيدماچگونهمیتوانيمازتوّجهامامزمان)َعجَّ
ودعاهایایشانبهرهمندشویم؟

درموردزندگیعاّلمهحّلیتحقيقکنيدوبگویيداوچهویژگیهاییداشتکهبهدیدار
َلالَُفَرجه(موّفقشد؟ امامزمان)َعجَّ

گفت و گو كنيد

تحقيق كنيد
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چهروزگارسختی!

خليفهیعّباسیبهتمامجاسوسانومأموراندستوردادهبودتاهمهجارازیرنظربگيرند

وهرجااماممهدی)عليهالّسالم(رادیدند،دستگيرکنندوبهدرباربياورند.

اینها رساندن؛ شهادت به و اذیت و آزار زندان، دستگيری، تعقيب، جاسوسی،

عادتوروشهميشگیخلفایعّباسیدربرابرامامانمعصوم)عليهمالّسالم(بود.بهویژهاززمان

امامکاظم)عليهالّسالم(بهبعدکهباشّدتبيشتریاینروشدنبالمیشد.

باهمهیاینستمهابازبهنتيجهنرسيدهبودندودرختسربلندامامتروزبهروزبالندهتر

وثمربخشترمیشدوسایهیگستردهاشسرپناهیامنبرایاهلایمانبود.

دشمنانخداپيشازاین،قبلازتوّلداماممهدی)عليهالّسالم(میخواستندازوالدتایشان

جلوگيریکنندولیبهلطفخدانقشهیآنهانقشبرآبشد.

دردورانکودکینيزنتوانستندبهایشاندسترسیپيداکنند.

بعدازشهادتامامحسنعسکری)عليهالّسالم(،اماممهدی)عليهالّسالم(اماموپيشوای

مردمشدوخليفهکهازاینرویدادبسيارناراحتوپریشانشدهبود،تمامنيروهایخویشرا

بهکارگرفتتاهرچهسریعتراماممهدی)عليهالّسالم(رادستگيرکند.

اماممهدی)عليهالّسالم(بهفرمانخداوندازدیدمردمپنهانشدتاکسینتواندبهایشان

دسترسیپيداکند.ازاینزمان،»دورانغيبت«ایشانشروعشد.اینغيبت،غيبتکوتاهمّدت

یاغيبتُصغریناميدهمیشودکه69سالطولکشيد.

درایندوران،اماممهدی)عليهالّسالم(برایارتباطبامردم،افرادخاّصیراانتخابکردند

تاجانشينایشانبينمردمباشند.

جانشينانامام،کهتعدادشانچهارنفربوددرطولاین69سال،یکیپسازدیگریبه

نوبتجانشيناماممهدی)عليهالّسالم(شدند.آنهاانسانهاییبسياردانا،باایمانومورداعتماد

امامبودندووظایفبسيارمهّمیبهعهدهداشتند.

آنهاباگروههایمختلفمردمارتباطبرقرارمیکردند.ازمشکالتفردیواجتماعیونيز

پرسشهایمختلفیکهمردمدربارهیاحکامومعارفدینیمیکردند،آگاهمیشدند.

�ت �ب �ي دوران �خ درسهشتم
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سپسآنهارابهاّطالعاماممهدی)عليهالّسالم(میرساندندوتوصيههاییراکهامامبرای

مردم گوش به بودند داده پرسشها جواب در که را پاسخهایی و میکردند مشکالت رفع

میرساندند.

معّرفی جانشين عنوان به را خاّصی فرد )عليهالّسالم(، مهدی امام نفر، چهار این از بعد

نکردند.ازآنزمانبهبعد،دورانغيبتبلندمّدتامامیعنیغيبتُکبریفرارسيدکهتاهمين

امروزادامهدارد.

یکپرسش:

درایندوران،کهاماممهدی)عليهالّسالم(جانشينخاّصیرابهمردممعّرفینکردند،
چهکسیبهپرسشهایدینیمردمپاسخمیدهد؟جامعهیاسالمیراچهكسیبایدمدیریت

کند؟
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بهعنوان را افرادخاّصی یا فرد کبرٰی، غيبت دورهی در )عليهالّسالم( مهدی امام اگرچه
فقيهان و عالمان به دوران این در که کردند سفارش مردم به نکردند معّرفی خود جانشين

پرهيزکاریمراجعهکنندکهبااحکامومعارفدینیآشناییکاملدارند.
عنوانجانشينان به که دینیهستند تقليد مراجع زمانحاضر، در پرهيزکار عالمان این
امامزمان)عليهالّسالم(شناختهمیشوند.مابرایآگاهیازاحکامدینبایدبهآنهامراجعه،و
ازدستورهایآنانپيرویکنيم.البّتهرهبریجامعهیاسالمیبرعهدهییکیازایشاناستکه
بهعنوانولّیفقيهشناختهمیشود.ولّیفقيهباآگاهیکاملازدستورهایدینیواوضاعسياسی

واجتماعیبهادارهیجامعهمیپردازد.
یکیازاینجانشيناندرروزگارما،امامخمينی)ره(بود.مردمایرانبهرهبریاینعالم
ومرجعبزرگدینیتوانستندحکومتضّدمردمیوضّددینیشاهراسرنگونکنندوجمهوری
)عليهالّسالم( زمان امام جانشين را )ره( خمينی امام چون آنان آورند. وجود به را اسالمی

میدانستندازاوپيرویمیکردند.

اگربرایشناختوظایفدینیبهمراجعتقليدمراجعهنکنيم،چهمشکالتیبرایماپيشمیآید؟

اینجملهازامامخمينی)ره(رابخوانيد.
اینسخنامامخمينی)ره(باموضوعدرسچهارتباطیدارد؟

گفت و گو كنيد

بررسي كنيد
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اینتصویربهکدامقسمتازدرسارتباطدارد؟

ببين و بگو
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زندگیخود در را مراحلی چه انسانها ما از یک هر میدانيد آیا

پشتسرمیگذاریم؟اینمرحلههاتاچهزمانیادامهپيدامیکند؟
اّولينمرحلهیزندگی،مرحلهیُنهماههایاستکهدرشکممادربهسرمیبریم.
وقتیرشدماکاملشدبهدنيامیآیيمومرحلهیجدیدیراآغازمیکنيم؛اینمرحلهی
جدید،دورانکودکیاست.رفتهرفتهقدرتونيرویماافزایشمییابدویادمیگيریم
کهچهطورکارهایمانراخودمانانجامدهيموبهاینترتيببهدورهینوجوانیپا

ر
گ

هان د  �ي� �ب درسنهم
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میگذاریم.پسازدورهینوجوانی،نوبتبهجوانیمیرسد.ایندوره،زمانکاروتالشجّدی
استودرآنبهآیندهبيشترفکرمیکنيم.بعدازجوانی،نوبتبهبزرگسالی،پيریوکهنسالی

میرسد.
بهطورطبيعی،هرکدامازماایندورههاراطیمیکنيموسپسزندگیمادرایندنيابه

پایانمیرسد.
آیازندگیمابامرگپایانمییابد؟پسازمرگ،واردچهدورهایاززندگیمیشویم؟

زندگی برتر
قرآنکریمبهاینپرسشپاسخمیدهدومیگویدمرگپایانزندگینيستوپسازمرگ
بهجهانجدیدیپامیگذاریمکهخيلیبزرگتروشگفتانگيزترازاینجهاناست.زندگی

اصلیمادرآنجهانخواهدبود.
زندگیدنيا،محدوداستوروزیبهپایانمیرسد؛اّمازندگیدرجهانآخرت،دائمیو
هميشگیاست.مردمدرایندنيافرصتدارندتاآخرتخودراآبادکنند.کسانیکهایمان
بياورندوکارهاینيکانجامدهندبرایهميشهدربهشتخواهندبودوکافرانومجرمانبه

آتشجهنمگرفتارخواهندشد.

درزمانپيامبراسالم)صّلیالعليهوآله(یکیازکافران،استخوانپوسيدهایرانزدپيامبر
خداآورد.آنگاهاستخوانرابادستانخودنرموخردکردوبهپيامبرگفت:»ایمحّمد!آیا
پسازاینکهُمردیموبهُمشتیاستخوانتبدیلشدیم،دوبارهزندهمیشویم؟«خدادرقرآن،

اینماجراراآورده،وبهسخنآنمردچنينپاسخگفتهاست:

ٍئ َلَمـرَّ قاَلَمنُیحـِيیالِعـظاَمَوِهَیَرميـٌم؛ُقلُیحـييـَهاالَّـذیَانـَشَأهاَاوَّ
اوگفتچهکسیاستخوانهایپوسيدهرازندهمیکند؟بگوهمان

کسیکهآنهارادرآغازآفریدهاست.
سورهییس،آیات78و79
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آری!کسانیکهنسبتبهقيامتشکدارند،قدرتخداراخيلیکممیشمارند.تعّجبآنان
ایناستکهخداچگونهمیتواندمردههارادوبارهزندهکندوجانتازهایبهآنهاببخشد.خدا

درپاسخاینافرادنيزمیفرماید:

ماُءبَـناها َخلـًقاَاِمالـسَّ َاَانـُتمَاَشـدُّ
آیاآفرینشدوبارهیشما)درقيامت(،دشوارتراستیاآفریدنآسمانکه

خداآنراایجادکردهاست؟
سورهینازعات،آیهی27

اعتقادبهمعادوجهانآخرت،یکیدیگرازاصولدینیمامسلماناناست.مامعتقدیمکه
زندگیانسانبامرگپایاننمیپذیردوبعدازمرگبهجهانجدیدیپامیگذاریم.درآن
جهانبهحسابرفتارمادرایندنيارسيدگیمیشود.نيکوکاراندربهشتجایمیگيرندواز

نعمتهایهميشگیپروردگاربهرهمندمیگردند.

مهندسبرایساختنخانه،ابتدابایدنقشهایطّراحیکندوسپسبراساسآنباتهيهی
موادومصالح،خانهرابسازد.اگرساختمانخرابشودوآنمهندسبخواهددوبارهآنرامثل

شکلقبلیبسازد،ساختناّوليهسختتراستیادوبارهساختنآن؟

برايم بگو

بدانيم

بيعَفاْکِثرُواِذْکَرالنُّشُوَر ِاذاَرَأْیـُتُمالرَّ
هرگاهبهاررادیدید،بسيارازقيامتیادکنيد.
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رد ي م�ي ه م و�ته ای �ك �ب

خه ای دارد �بار و دا�
ي  خه را دس�ت �با�خ دا�

ي کارد   م
ك

ا� �توی �خ

    

�يس�ت  رخ �خ
گ

ته هر� و�  �ب
گ

مر�
ا�يان  ته را �پ و� عمر �ب

ن، �پ� ا�خ مردن ل �آ م�ش

ود ا�خسان ي �ش ده م �خ �خ
      ٭ ٭ ٭

ود  ن �ب ر ا�ي
گ

ي ا�
گ

د� �خ �خ
هوده ود و �ب�ي �پس�ت �ب

ود  ي ما �ب دگا�خ �خ �خ
�وده  م �آ ای �خ ّصه  �ت

گ    
عد ا�خ مر� ته  �ب و� ل �ب م�ش

م ری دار�ي
گ

د د�ي� ر�ش
رخ �ي ا�خ هار رس�ت رد �ب

ری دار�يم ه�ت عمر �ب

    

مًا  دی، ح�ت و�ته ی �ب �ب
دی  دارد وه ی �ب م�ي

ه � �ك
ن �ك به �ال �آ �خو�ش �

ي کارد ر �خو�ب م دخ �ب
                    مصطفی رحماندوست

ببين و بگو

با توّجه به سخن 

درباره ی تصاویر زیر گفت و گو کنید. 

بیع َفاْکِثرُوا ِذْکَر النُّشُوَر  ِاذا َرَأْیـُتُم الرَّ
هرگاه بهار را دیدید، بسیار از قیامت یاد کنید. 

همخواني
 كنيم
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ازآنچهدرسالهایگذشتهخواندهاید،آیاداستانیدربارهیزندهشدنمردگاندرایندنيا
بهخاطرمیآورید؟ازآنچهدرسیمیگيرید؟

خدادرسورهیحمدباچهنامیازقيامتیادکردهاست؟

اینآیاترابههمراهترجمهیآندركالسبخوانيدودربارهیپيامهایآنهابادوستانتان
گفتوگوكنيد.



َواآلِخَرُئَخيـٌرَوَابـقٰی
وزندگیآخرت،بهتروپایدارتراست.
سورهیاعلی،آیهی17

اَلَسـریـُعالـِحساِب َنفٍسِبماَکـَسـَبتالُظلـَمالـَيوَم،ِانَّ َالـَيوَمُتجـزٰیُکلُّ
امروزهرکسدربرابرکاریکهانجامدادهاست،پاداشدادهمیشود.

امروزهيچظلمینيست؛خداوندسریعبهحسابهمگانمیرسد.

بررسي كنيد

ايستگاه فكر

تدّبر کنيم

سورهیغافر،آیهی17
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زندگیآخرتاززندگیدنيابرتراست؛زیرا:

1ــ……………………………………………………………

2ــ……………………………………………………………

3ــ……………………………………………………………

دانشآموزیکهبهخداوجهانآخرتایماندارددربرخوردباهمکالسیهایخودچگونه
رفتارمیکند؟

بگرد و پيدا كن

گفت و گو كنيد

نيايش

ن!  دای م �خ
د.  �خ

ي �ك ار م �ب ن ا�خ �ئ طم م
ي  رد و رد مکا�خ ي �ب خه م به ال� خه را � د دا� و�ش

ي �ك ی �خود م رای رو�خ ه �ب دی �ك ر�ي �خ ان �آ �خ ه را حپ مور�پ

ن!  دای م �خ
د؛  �خ

راهم �ك و�ته �خ �خ ان �خود �آ م��ت رای �خ ان �ب ا�ب��ت ه رد �ت ي �ك موحخ�ت ه �آ به مور�پ �

م.  راهم �ا�خ ن رو�خ �خ رای �آ ه ای �ب و�ش م و �ت ر�ت �خو�ي�ش �با�ش �خ ر �آ
ك

� به �خ ون � �خ ا ا�خ هم ا�ك ن �ت
ك

رخ �ياری � �ي مرا �خ

برگرفتهازکتاب»یادشيریندوست«،نوشتهیناصرنادری
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من معتقدم

مجتبی حسن امام نوادگان از و باایمان و دانشمند مردی حسنی، عبدالعظيم حضرت
شهرری2 در او مرقد1 و میگویند عبدالعظيم شاه او به ایرانیها است. بوده )عليهالّسالم(
امام حضرت و جواد امام حضرت یاران و شاگردان از عبدالعظيم است. مؤمنان زیارتگاه
هادی)عليهمالّسالم(بودهاستوماجرایگفتوگویویباامامهادی)عليهالّسالم(دربارهی

اعتقاداتدینیشنيدنیاست.
اینماجرارااززبانخوداوبشنویم.

»روزیخدمتحضرتامامهادی)عليهالّسالم(رسيدموعرضكردم:
ایفرزندرسولخدا،منمیخواهماعتقاداتدینیخودرادربرابرشمابهزبانبياورمتا

ببينمآیاپسندیدهاست...ویابایدآنرااصالحكنم.
اماماجازهدادندكهمناعتقاداتمرایكییكیبگویم.

گفتممناعتقاددارمكهخدایبزرگ،یكیاستومثلومانندیندارد.
اوپروردگاروصاحبهمهیموجوداتاست.
)صّلیالعليهواله( محّمد حضرت كه معتقدم

بندهوفرستادهیخداوآخرینپيامبراوست
ودینآنحضرت،یعنیاسالم،آخریندین

است.
1ــ آرامگاه، قبر

2ــ ری: شهری تاریخی در جنوب تهران کنونی

بدانيم
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مناعتقاددارماميرمؤمنانعلی)عليهالّسالم(جانشينپيامبرخداوولّیمسلماناناستوبعد
ازایشان،حضرتامامحسن)عليهالّسالم(وپسازایشان،حضرتامامحسين)عليهالّسالم(و
فرزنداناو،امامانوراهنمایانمردمهستند؛سپسنامفرزندانامامحسين)عليهالّسالم(یعنی
امامسّجاد،امامباقر،امامصادق،امامكاظم،امامرضا)عليهمالّسالم(رایكییكیبردموگفتم:
وپسازامامرضا)عليهالّسالم(پدرگرامیشمااماممحّمدتقی)عليهالّسالم(اماموسرورما

مسلمانانهستندوبعدازاینبزرگواران،شماپيشوایماهستيد«.
دراینهنگامامامهادی)عليهالّسالم(بهمنفرمود:

»وبعدازمن،حسن،پسرمناستوپسازاو،مهدیاست؛
امامیكهباقيامخودزمينراپرازعدلودادخواهدكرد«.

مننيزگفتم:
»منبهامامتحضرتامامحسنعسكری)عليهالّسالم(وفرزندآنحضرتنيزایماندارم

ومیگویمدوستیاینبزرگواران،دوستیباخداستونافرمانیآنهادشمنیبااوست«.
وادامهدادم:»مناعتقاددارمكهروزقيامتهمهیمادوبارهزندهمیشویموبهزندگی
جاویدخودادامهمیدهيمومیگویمكهواجباتدینیبعدازوالیت1،نمازاستوزكاتوروزه

وحجوجهادوامربهمعروفونهیازمنكر«.
آنگاهحضرتهادی)عليهالّسالم(بهمنفرمود:

»بهخداسوگند،دینخداایناست.برهميناعتقادثابتبمان«.

1ــ »والیت« یعنی اطاعت کامل از خدا و رسول و امامان معصوم )علیهم الّسالم( و دوست داشتن آنها.

منمعتقدم

توحيد

نبّوت

امامت

معاد

یعنی………………………………………………………………………

یعنی………………………………………………………………………

یعنی………………………………………………………………………

یعنی………………………………………………………………………

كامل كنيد
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ي
گ

د� �خ دا�ب �خ �آ درسدهم

باهرکسروبهرومیشد،ازبزرگوکوچک،درسالمکردنبرآنهاپيشیمیگرفت.
هميشهلبخندبرلبداشت،اّمابلندنمیخندید.درکنارمردممینشستوبرای

خودجایمخصوصینداشت.خوشرووخوشاخالقبودومیفرمود:
»خداوندکسیراکهباترشروییبادیگراندیدارکند،دوستندارد«.

هرکهبااوسخنمیگفتبهسخنانشگوشمیدادتاسخنشپایانیابد.نزدایشانهمهبه
نوبتسخنمیگفتند.

هرگاهمهمانیبرایویمیآمدبهاحتراماوازجابرمیخاستوچندقدمیبهاستقبالشمیرفت.

آنچهخواندیم،گوشهایازآدابیبودکهپيامبردرارتباطبادیگرانرعایتمیکرد.
چهخوباستکهمانيزسعیکنيمبهپيرویازپيامبرماندرگفتارورفتارخودبادیگران

بهخوبیعملکنيم.
بهرفتارهاییکهماهنگامروبهروشدنبادیگرانوبرایرعایتادبدربرابرآنهاانجام
میدهيم،آدابمعاشرتمیگویند.رعایتاینآداب،نشاندهندهیاحترامیاستکهمابه

دیگرانمیگذاریم.
دربارهیآدابمعاشرتبادیگران،دستورهایزیادیدرقرآنکریمهست.

ایندستورهاهمدربارهیگفتارپسندیدهوهمدربارهیرفتارپسندیدهاست.عملکردنبه
ایندستورهایارزشمند،مهربانیوصميميتراافزایشمیدهد.
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آیاتدهتادوازدهسورهیحجراترابخوانيدوترجمهیآنهاراکاملکنيد.
ِانَّـَماالـُمـؤِمـنـوَنِاخـَوٌئ:مؤمنان............................................
َفـَاصـِلـحـوابَيَنَاَخـَویُکم:پسميانبرادرانتاناصالحکنيد.

َواتَّـُقوااَل:وتقواراپيشهکنيد.
لَـَعـلَّـُکمُترَحـموَن10:تاموردلطفورحمتاوقرارگيرید.

یاَایُّـَهاالَّـذیَنآَمـنوا:…….…………………
الَیسـَخرَقوٌمِمنَقوٍم:گروهی)ازشما(گروهدیگریرا……….

َعـسیَانَیـکونواَخيًراِمنـُهم:چهبساآنهاازاینهابهترباشند.
َوالنِـساٌءِمننِـساٍء:و…….…………………….

:چهبساآنهابهترازاینهاباشند. َخيًراِمنـُهـنَّ َعـسیَانَیـُکـنَّ
َوالَتلـِمـزواَانـُفـَسـُکم:………………………………

َوالَتـنابَـزواِباالَلـقاِب:……………………………..
بِئـَسااِلسـُمالـُفـسوُقَبعـَداالیماِن:بسياربداستکهبرکسیبعدازایمان،نامکفرآميز

بگذارند.
َوَمنَلمَیـُتب:وآنهاکهتوبهنکنند،

َفـُاولـِئـَکُهـُمالّظالِـموَن11:ظالموستمگرهستند.
یاَایُّـَهاالَّـذیَنآَمـنوا:………………

:از……………زیادبپرهيزید. ـنِّ ِاجـَتـِنـبواَکـثيًراِمـَنالظَّ
ِاثـٌم:چراکهبرخیازگمانهاگناهاست. ـنِّ َبعـَضالظَّ ِانَّ

ـسوا:وهرگزدرکاردیگران…………… َوالَتـَجـسَّ
َوالَیـغـَتببَـعـُضـُکمبَـعـًضا:و…………………………….

َمّيـًتا:آیاکسیازشمادوستداردگوشتبرادر َاخيِه َلحـَم َیأُکـَل َان َاَحـُدُکم  َاُیـِحـبُّ
مردهاشرابخورد؟

َفـَکـِرهـُتـموُه:حتمًاشماچنينکاریراناپسندمیشمارید.
َواتَّـُقوااَل:پستقوایالهیپيشهکنيد.

 اَلَتـّواٌبَرحيٌم12:قطعًاخداتوبهپذیرومهرباناست. ِانَّ

تدّبر کنيم


