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بسم اهلل الرحمن الرحیم

سخنی با مربیان:

دوران نوجوانــی یکــی از مهم ترین دوران ها در شــکل گیری شــخصیت و تربیت افراد 
اســت. نوجوانــان بــا پشــت ســر نهــادن دوران کودکــی، قــدرت تفکــر در مســائل و 
موضوعــات اســاس زندگــی خود را پیدا می کنند و برای رســیدن به یــک نظام فکری 
و عقیدتــی تــاش می کننــد تا بتواند پاســخ گوی نیازهای فکری و عاطفی آن ها باشــد. 
تحقیقــات علمی نشــان می دهد کــه بهتریــن دوران علم آموزی و انتخاب مســیر زندگی 
نیــز در دوران نوجوانــی رخ می دهــد. به همیــن علّت، یکی از نیازهــای اصیل نوجوانان، 
بازگویی معارف دینی به زبان آن هاست. در این میان، آن چه در این سنین بیش از سایر 
راه کارهــای تربیــت دینی، مورد تأکید احادیث قرار گرفته اســت، انس با قرآن و حفظ آن 
اســت. از ســوی دیگر، اســاتید و کارشناســان حفظ قرآن نیز بهترین دوران حفظ قرآن را 
سنین نوجوانی می دانند. بر این اساس، باید عاوه بر آموزش علوم و فنون قرائت قرآن، 
منتخبی از آیات و ســوره های کوچک قرآن را در قالبی جذاب و گیرا برای نوجوانان ارائه 
کــرد تــا زمینــه ی انس آنان با قرآن فراهم گردد. کتاب حاضر بــه همین منظور و به منظور 
حفظ موضوعی قرآن برای نوجوانان تدوین شــده اســت. تاش نویســنده ی کتاب بر آن 
بوده است تا از جدیدترین روش های آموزشی و تبلیغی برای  ایجاد عاقه و انس با قرآن 

در نوجوانان بهره گرفته شود.
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برخی از امتیازات این اثر عبارت است از: 
- توجه به مهم ترین نیازهای ســنین نوجوانی در ســه حوزه ی مهم اعتقادات، احکام و 

اخاق .
- ســاختار به هم پیوســته و مرتبــط موضوعــات که بر اســاس آن 120 موضوع کاربردی، 
حــول محــور اصلــی  کتــاب و نــام آن -»به ســفر می رویم«- تدوین شــده اســت. در 

مقدمه ی کتاب به سیر کلی و ارتباط موضوعات اشاره خواهد شد.
- توجــه و اهتمــام فراوان به رویکردهای نوین تربیتی- آموزشــی از قبیل آموزش فعال و 
درگیرانه، بیان مثال، شــعر، داســتان و ضرب المثل، ارائه ی تمرین و فعالیت آموزشــی 

پرنشاط، برخورداری از جذابیت قالب و محتوا و ... .
- تبیین نســبتاً مســتقیم مطالب دینی و آشــنایی نوجوانان با اصطاحات علمی مشهور در 

منابع دینی.
- ترجمه و شرح روان آیات.

- تاش در جهت آشنا نمودن نوجوانان به منابع اصیل تفسیر دین چون قرآن و حدیث.
- هم خوانی مطالب ارائه شده با ساختار کتب آموزشی مدارس.

در ادامه، توجه مربیان و اساتید قرآنی را به چند نکته ی ضروری جلب می نماییم:
1- کتاب حاضر، به منظور حفظ موضوعی آیات نگاشته شده است. بر این اساس، روش 
تدریــس کتــاب به این صورت خواهد بود که در ابتدا آیات مربوط به دروس گذشــته و 
موضوعات آن -به ویژه پنج درس گذشته- مرور و پرسیده می شود. سپس متن درس 



12

هر روز خوانده شده و مربی مطالب مورد نیاز را به قرآن آموزان توضیح می دهد. سپس 
تاش می شــود تا آیه ی درس به همراه ترجمه و موضوع آن حفظ شــود. این کار باید 
به صورت دقیق و مضبوط انجام شود. دقت کنید که پیوستگی موضوعات، خود نکات 
مهــم و باارزشــی  به مخاطبان می آمــوزد. بنابراین، از حفظ و مــرور جزیره ای و مجزای 

آیات خودداری شود.
2- مخاطــب ایــن کتــاب، نوجوانان بین ســنین 12 تا 17 ســال اســت. بــه همین جهت، 
ممکن است در مواردی سطح علمی کتاب تغییر کند. از این رو، مربی باید به تناسب 

سن شرکت کنندگان در کاس، سطح توضیحات هر درس را عمیق یا روان تر بکند. 
3- در مــوارد بســیار محــدودی، عنــوان آیه موضوع مســتقیم آیه نیســت، ولــی به جهت 
کاربــرد و اهمیــت زیاد یادگیری آن در این ســنین، انتخاب شــده اســت. هم چنین تاش 
شده تا برای هر آیه عنوانی انتخاب شود که گویای موضوع و کابرد آن باشد. حفظ هر آیه 
با موضوع آن، مانع به هم ریختگی و بی نظمی آیات در ذهن قرآن آموزان می شود. گفتنی 
اســت عنــوان هــر درس برای ایجــاد جذابیت آن درس انتخاب شــده و نباید با عنوان یا 

موضوع آیه -که حفظ آن ضروری است- اشتباه شود.
4- به منظور ارتباط بهتر نوجوانان با مفهوم آیه، تاش شده تا ترجمه از حالت تحت اللفظی 

خارج و مفهومی باشد.
5- سه هدف از ارائه ی فعالیت های کاسی -با عنوان »فکر کن و بگو«- دنبال می شود: 
انگیزه و نشاط در مخاطب؛ ایجاد زمینه برای تفکر پیرامون موضوع و نیز گشودن دریچه های 
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جدید علمی مرتبط با موضوع. بر این اساس، برخی از این فعالیت ها، نیاز به مشارکت 
فعــال قرآن آمــوزان در کاس و یاری مربی با آنان دارد. بدیهی اســت مربیان محترم 
می توانند با افزایش این پرســش ها یا تغییر در قالب آن به فعال شــدن کاس کمک 
نمایند. به دلیل اختاف ســطوح علمی مخاطبان، این پرســش ها از آســان به مشــکل 

چیده شده است. 
در پایــان، از مؤسســه ی فرهنگــی قــرآن و عتــرت نورالثقلین که در تهیه ایــن کتاب  با 
معاونت فرهنگی و اجتماعی ســازمان اوقاف و امور خیریه همکاری داشــته تشکر نموده 
و نیز اززحمات مؤلف ارجمند حجت اإلســام و المســلمین ســید مهدی هاشمی کمال 
قدردانــی را نمــوده و ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای ایشــان و عموم مشــتاقان کام 
وحی، صمیمانه خواستار هر گونه راهنمایی و اظهار نظر از عموم مخاطبان -به ویژه مربیان 

و اساتید محترم- می باشیم.

معاونت فرهنگی و اجتماعی 
سازمان اوقاف و امورخیریه
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1

مقدمه

  به سفر می رویم!

آیا خود را برای سفری طوالنی و درازمدت آماده کرده اید؟ مهم ترین سفر هر کس در طول 
زندگی! سفری سخت و البته لذت بخش! سفری که مقصد آن بدون شک، هزار هزار بار 
زیباتر و دلپذیرتر از بهترین جاهایی است که تاکنون دیده اید! سفری که کم ترین تأخیر در 
آن ممکن اســت به پشیمانی بی اندازه تان بینجامد! سفر به سوی همه ی خوبی ها! سفر از 

تاریکی ها به سوی نور! سفر به سوی برترین آرزو های بشری! سفر به سوی پروردگار!
اشــتباه نکنید! ســفر ما یک ســفر خیالی و داستان گونه نیست؛ این یک ســفر واقعی است؛ 

آن قدر واقعی که خدا در قرآن بر آن تأکید کرده است:

انسان به سوی خدا می رود.

ڦ  ڄ ڄ ڄ    ڄ ڃ ڃ    ڃ     ھ
اى انسان! تو با تالش و رنج به سوى پروردگارت مى روى و حتامً او را مالقات خواهى كرد! )ادتقاق،6( 

این سفر هم مانند همه ی سفرها نیاز به اطاعات الزم درباره ی مبدأ، مقصد، راه و چگونگی 
مســیر دارد. امــام علــی می فرمایــد: »رَِحَم الله امــرًا َعلَِم َمن أیــَن َو فی أیَن و إلــی أیَن؛ خدا 

رحمت کنده بنده ای را که بداند از کجا آمده است؛ در کجا هست؟ و به کجا می رود؟«
در این کتاب قصد داریم اطاعات کافی نسبت به این سفر مهم و حیاتی را به دست آوریم. 
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بنابراین این کتاب را به چند بخش تقسیم کرده ایم:
بخش اول: من کیستم؟ )اطاعات درباره ی خودمان و توانایی هایمان(

بخش دوم: آفریننده ی  من کیست؟ )اطاعات درباره ی مبدأ سفر(
بخش سوم: راهنما و پیشوای من کیست؟ )اطاعات درباره ی راهنمای سفر(

بخش چهارم: سرانجام من چه خواهد شد؟ )اطاعات درباره ی مقصد و فرجام سفر(
بخش پنجم: نقشه ی راه چیست؟ )اطاعات درباره ی نقشه راه(

بخش ششــم: دشمن و راهزن  کیست؟ )اطاعات درباره ی خطرات سفر و کمین گاه های 
دشمن(

بخش هفتم: توشه ی راه چیست؟ )اطاعات درباره ی وسایل و ابزار الزم و مفید برای سفر و 
یا وسایل غیرضروری و مشقت آور.(

بخش هشتم: چه کارهایی باید انجام دهم؟ )اطاعات درباره ی قوانین و مقرارت الزم و بایسته 
در سفر(





حتماً تاکنون این ســؤال ها را از خود پرســیده اید که من چه کسی هستم؟ چگونه به 
وجود آمده ام؟ هدف از زندگی من چیســت؟ ســرانجام من چه خواهد شــد؟ و ... . 
جالب اســت بدانید این پرسش ها مهم ترین سؤال هایی است که از ابتدای جهان 
تاکنون ذهن انســان ها را به خود مشــغول ســاخته و درباره ی آن ســخن گفته شده 

است. قرآن کریم به خوبی پاسخ این سؤال ها را  بیان کرده است. 
به مجموعه ی مباحثی که پرسش های باال را پاسخ می دهد، »انسان اشناسی« گفته 

می شود. در این بخش قصد داریم پاسخ این پرسش ها را در قرآن پیدا کنیم:

مـــــن کــیــســتــم؟

بخــش اول:
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             بهرتین لقب!2

آیا می دانید که اولین انســان چگونه آفریده شــد؟ خداوند در قرآن ماجرای خلقت اولین 
انسان -یعنی حضرت آدم- را این گونه حکایت کرده است: 

هنگامی که خداوند خواســت آدم را بیافریند، به فرشــتگانش گفت: »من قصد دارم 
موجودی را بیافرینم که جانشینم بر روی زمین باشد.« فرشتگان از خداوند پرسیدند: »چرا 
می خواهی موجودی را خلق کنی که در زمین قتل و خونریزی انجام می دهد و دستورهای 
تو را نادیده می گیرد؟« خداوند در پاسخ فرمود: »من از خلقت انسان و جانشینی او بر روی 
زمین، هدفی دارم که شما آن را نمی دانید.« سپس خداوند به فرشتگان دستور داد تا برای 

آدم سجده کنند و به مقام او به عنوان جانشین خدا بر روی زمین اعتراف کنند.

انسان؛ جانشین خداست.

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ ڤ ڦ ڦ
آن زمان را به یاد بیاور كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من جانشینی در زمین قرار می دهم. 

گفتند: آیا موجودی را در زمین قرار می دهی كه در آن فساد و خونریزی كند؛ درحالی که ما همواره 

تو را ستایش کرده و منزه می دانیم. ]پروردگار[ فرمود: من چیزهایی می دانم كه شام منی دانید.)بقره،30( 
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از این آیه به خوبی فهمیده می شود که همه ی ما چه جایگاه بلندی در این جهان داریم. 
آری! بهترین لقب برای ما همین است: جانشین خدا در زمین!  

حتماً از خود می پرســید مگر می شــود خدا جانشین داشته باشــد؟ او که نیاز به جانشین 
ندارد و خودش همیشه هست. آری! حق با شماست. جانشینی خدا به این معنا نیست 
که خدا نباشد و انسان کارهای او را انجام دهد؛ بلکه جانشین خدا کسی است که در میان 
موجودات جهان بیش از همه خود را به خدا نزدیک نموده و هم چون پروردگارش صفات 
نیکو دارد. پس اگر انسانی به خدا ایمان داشته و اخاق پسندیده نیز داشته باشد، خداوند 

او را بر سایر آفریده ها برتری داده و همه چیز -حتی فرشتگان - را به فرمان او در می آورد.

•  فکر کن و بگو:

1. داستان خلقت حضرت آدم در قرآن را پیدا کرده و برای دوستانتان بازگو کنید.
2. این شعر از کیست و چه معنایی دارد؟ 

رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند         بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت !
3. اولین پاسخ برای سؤال »من کیستم؟«، این است که »من انسان هستم.«  این جواب 

را -با توجه به مطالبی که امروز یاد گرفته اید- توضیح دهید.
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برترین آفریده! 3

آیــا می دانیــد انســان تنها موجودی اســت که می تواند با دســت خود کارهــای ظریف و 
خارق العــاده انجــام دهد؟ آیــا می دانید قابلیت ذخیره و پردازش مغز انســان ملیون ها بار 
بیش تر از کامپیوترهای پیشرفته است؟ آیا می دانید هر چقدر بیشتر حفظ کنید، حافظه ی 
مغزتان گنجایش بیشتری خواهد داشت؟ آیا تاکنون با خود فکر کرده اید که چه نیرویی در 
انسان وجود دارد که سبب می شود حیوانات درنده و وحشی را نیز در اختیار خود درآورده 
و گاه در ســیرک آن ها را به بازی درآورد؟ اصاً تاکنون با خود فکر کرده اید مهم ترین امتیاز 

انسان ها نسبت به سایر موجودات چیست؟  

انسان؛ موجود برتر است.

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  
ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ

به یقین فرزندان آدم را كرامت و برتری دادیم، و آنان را در خشكی و دریا سوار كردیم، و به آنان 

از نعمت های پاكیزه روزی بخشیدیم، وآنان را بر بسیاری از آفریده های خود برتری كامل دادیم 

)ارساا،70(

همان گونه که خواندید، خداوند در قرآن از برتری و بزرگی انسان  بر بسیاری از آفریده ها سخن 
گفته است. از آیات قرآن می توان فهمید که عقل باالترین و مهم ترین ویژگی انسان نسبت 
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به دیگر مخلوقات اســت. انســان هم می تواند مانند حیوان تنها به خوردن و آشامیدن و 
خوابیدن و لذت های دیگر فکر کند و هم می تواند مثل فرشتگان به یاد خدا و به فرمان 
او باشد. امام علی می فرماید: »خداوند موجودات جهان را سه گونه آفرید: فرشتگان 
و حیوانــات و انســان ها. فرشــتگان عقل دارند، ولــی لذت های دنیــا را ندارند. حیوانات 
لذت های دنیا را دارند، ولی عقل ندارند. اما انســان هم عقل دارد و هم لذت های دنیا 
را. بنابرایــن اگر عقل انســان بــر لذت های دنیا پیروز شــود و آن را در اختیار خود بگیرد، از 
فرشتگان برتر است و اگر لذت ها بر عقل چیره شده و آن را در اختیار خود بگیرند، ارزش 

او از حیوانات پایین تر می رود.«

•  فکر کن و بگو:

1. اگر بخواهید لشگری به فرماندهی عقل و لشگری به فرماندهی نادانی تشکیل بدهید، هر 
یــک از صفــات زیر را به کدام فرمانده می دهید: شــجاعت، تــرس، صبر، بی تابی، بی نظمی،  

تنبلی، پاکیزگی، پشتکار.
2. تا حاال به این موضوع فکر کردید که هیچ نعمتی باالتر از عقل نیست. به نظر شما چگونه 

می توان بهترین و بیشترین استفاده را از این نعمت کرد؟
3. با کمک مربی و دوستانت بگو فرق بین عقل و علم چیست؟
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رو به خورشید!4

در این درس، می خواهیم به سراغ قرآن برویم و بپرسیم که هدف از زندگی ما چیست؟ و 
ما چگونه به باالترین مراحل انسانی -که برتر از فرشته ها بود- می رسیم؟ 

قبل از پاسخ این سؤال، این داستان زیبا و  جالب را بخوانید: »وقتی باغبان، گل کوچولو و 
افسرده رو تو باغش کاشت، گل های دیگه آروم آروم با هم پچ پچ می کردند و با خودشون 
می گفتند: »چه گل زشت و کوچیکی! منظره ی باغ ما رو خراب می کنه!« گل تازه وارد که 
تازه با جای جدیدش آشــنا شــده بود، پاهاش رو محکم تر کرد و ســرش رو بلند کرد. بعد با 
صدای لرزان گفت: »خورشید کجاست؟« گل های دیگر با تعجب به او نگاه کردند و گفتند: 
»خورشید رو می خوای چکار کنی؟« گل تازه وارد گفت: »می خوام بهش نگاه کنم و بهش بگم 
کــه مــن چقدر برای زندگیم بهش نیاز دارم. می خوام صورتــم رو طرفش قرار بدم تا بهتر من 
رو ببینه.« گل های دیگر از این حرف کلی خندیدند و با تمسخر گفتند: »واقعاً تو فکر می کنی 
خورشید حرفات رو می شنوه و به تو فکر می کنه؟ اصاً برای خورشید مهم نیست که تو کی 
هستی و چه کار می کنی.« گل تازه وارد به حرف های آنان توجهی نکرد و صورتش را با اشتیاق 
به سمت خورشید برگرداند. هر جا که خورشید می رفت، اوهم رویش را به سمت خورشید 
می کرد. مدتی بعد، همه ی گل های باغ با تعجب به گل تازه وارد نگاه می کردند؛ چون او اآلن 
از همه بلندقدتر شده و صورت شاداب و بوی خوشش همه را شگفت زده کرده بود. حاال 
دیگر این گل آفتاب گردان بود که گل سرسبد باغ شده بود.« حاال برای پاسخ به سؤال اول 

درس، به سراغ قرآن می رویم:
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عبادت، هدف خلقت انسان است.

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ
جن و انس را فقط برای این آفریدم که مرا عبادت کنند. )ذاریات،56( 

هدف خداوند از خلقت انسان ها این است که او را بشناسند و عبادت کنند. اگر انسان ها 
به ســخنان خدا گوش داده و از او پیروی کنند، به باالترین مراحل انســانیت رســیده و به 
پاداش و خوشبختی همیشگی می رسند؛ اما اگر خدا را عبادت نکنند، به پایین ترین مراحل 
انســانی سقوط می کنند و خودشــان را در سخت ترین حالت قرار می دهند. دقت کنید که 
خداوند به عبادت ما نیازی ندارد؛ همان طور که خورشید به گل آفتاب گردان نیازی نداشت. 
این ما هستیم که اگر روی خودمان را متوجه پروردگار کنیم، به خوشبختی و سعادت می رسیم. 

•  فکر کن و بگو:

1. عبادت به چه معناست؟ چند مورد از عبادات را نام ببر.
2. از این داستان چه نکات خوب  دیگری می توان آموخت؟

3. باالترین مرحله ی انسانیت چیست؟





اولین پرسشــی که برای هر انســانی پس از شــناخت خودش به وجود می آید، این 
اســت کــه من چگونــه به وجود آمده ام؟ آیا کســی مرا آفریده اســت؟ اگر این چنین 

است، آن فرد چه خصوصیاتی دارد؟
به مجموعه ی مباحثی که پرســش های باال را پاســخ می دهد، »خداشناســی« گفته 

می شود. در این بخش نیز قصد داریم پاسخ این پرسش ها را در قرآن پیدا کنیم:

کیســت؟ مــن  آفریننــده ی 

دوم: بخش 
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            پیرزن خداشناس!

روزی پیامبــر اکــرم با اصحــاب خویش به پیرزنــی برخورد که با چرخ دســتی کوچکش 
نخریسی می کرد. پیامبر از او پرسید: »ای پیرزن! آیا به خدا ایمان داری؟« پیرزن جواب 
داد: »بله.« پیامبر پرسید: »چگونه به خدا ایمان آوردی؟« پیرزن دستش را از دسته ی 
چرخ برداشت و گفت: »همان گونه که این چرخ بدون دست من نمی چرخد و باید دستی 
باشد تا آن را بچرخاند، جهان با این همه عظمت نیز، همانند چرخی است که دستی دانا و 
توانا باید آن را بگرداند.«. پیامبر از استدالل ساده ی پیرزن برای وجود خدا خشنود شده 

و به اصحاب خود فرمود: »شما نیز همانند این پیرزن خدا را باور داشته باشید!« 

در این حکایت، دلیل  ساده و  محکمی برای اثبات خدا بیان شده است. ما نیز می توانیم از 
همین راه خدا را ثابت کنیم. اگر کسی به ما بگوید: »به نظر شما خدا وجود دارد یا خیر؟«  در 
پاســخ می گوییم: »آری! وجود دارد؛ زیرا این جهان باعظمت و موجودات بســیار زیبا و متنوع 
روی زمین و آســمان  پر از شــگفتی و شــکوه نمی تواند بدون هیچ دلیلی و خودبخود به وجود 
آمده باشد. به بیان دیگر، همان گونه که از یک ساختمان زیبا و مجلل می فهمیم که کسی آن 
را ساخته و آن فرد نیز باهوش و کاردان بوده است، از بنای عظیم جهان نیز پی به سازنده و 

علم و قدرت او می بریم.«

5
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برهان علیت برای وجود خدا

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ
آیا از هیچ چیز آفریده شده اند یا خودشان خود را آفریده اند؟! )طور، 35( 

خداوند در این آیه از پیامبر می پرسد که کافران چه گمان می کنند؟ آیا می پندارند از 
هیچ چیز خلق شــده اند و هیچ آفریننده ای ندارند؟ یا گمان می کنند خودشــان خالق خود 
هســتند؟ معلوم اســت که هیچ یک از این دو فرض درســت نیست. پس راهی نمی ماند؛ 
مگر اینکه بگوییم که جهان را خدایی قادر و توانا خلق کرده اســت. دانشــمندان، این دلیل 

خداشناسی را »برهان علیت« نام گذاری کرده اند.

•  فکر کن و بگو:

1. با استفاده از کلمات زیر، چند مثال برای رابطه ی علت و معلول بیان کنید: دود و آتش، دود 
و آلودگی هوا، آلودگی هوا و بیماری.

2. برهان علیت را توضیح دهید.
3. بــه نظر شــما، آیا این امکان وجود ندارد که برخی انســان ها انســان های دیگــر را آفریده 

باشند؟ چرا؟
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           پای درس مورچه!6

زندگــی مورچه هــا را می تــوان با پیشــرفته ترین تمدن های اجتماعی بشــر مقایســه کرد. 
صف هــای خــاص و منظــم آنان که بــرای به دســت آوردن غــذا و ذخیره ی آن تشــکیل 
می شود، تعجب و شگفتی هر بیننده ای را برمی انگیزد. مورچه با وجود این که بینی ندارد، 
ولی حس بویایی بسیار قوی دارد که از طریق شاخک های روی سرش بو را حس می کند 
و به وسیله ی همین شاخک ها می تواند راه را پیدا کند و با مورچه های دیگر ارتباط برقرار 
کند. جالب است بدانید که مورچه با این که جثه ی خیلی کوچکی دارد، ولی توانایی اش در 
حمل بار خیلی زیاد می باشد و باری حداقل 10 یا 15 برابر وزن خودش را می تواند حمل کند. 

مورچه ها جانوران بسیار زحمت کشی هستند و تمام عمر خود را فقط کار می کنند. 
این تنها یک نمونه از موجودات روی زمین اســت. هر یک از گونه های حشــرات،  پرندگان، 
خزنــدگان، جانــوران آبــزی، حیوانات اهلی و وحشــی، موجــودات ریز جثه، ســتارگان و اجرام 
آســمانی، کوه ها و معادن و خاصه هر پدیده ای در جهان خلقت، دنیایی با همین پیچیدگی 
و نظم را دارند. به راســتی چه کســی این پدیده های منظم و شــگفت انگیز را به وجود آورده 

است؟ آیا نشانه ای از این بهتر برای وجود خدا پیدا کرد. 

نظم در آفرینش؛ نشانه ی وجود خداست.

ٻ ٱ         خت   حت   جت  يب    ىب  مب  خب     حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ   جئ   ی 

ٻ ٻ      ٻ پ پ    پ
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آیا آنان به شرت منى نگرند كه چگونه آفریده شده است؟! )17( و به آسامن نگاه منى كنند كه چگونه 

برافراشته شده؟! )18( و به كوه ها كه چگونه در جاى خود نصب گردیده! )19( و به زمین كه چگونه 

گسرتده و هموار گشته است؟! )20( پس تذكّر ده كه تو فقط تذكّر دهنده اى! )21( )قیامت(

در ایــن آیــات خداوند به چند نمونــه ی دیگر از پدیده های خارق العاده ی جهان اشــاره و 
از اینکــه برخی با وجود چنین نشــانه های روشــنی، وجــود او را انکار می کنند، اظهار تعجب 
می کند. به نظر شما، با وجود این همه درس های خداشناسی که در طبیعت وجود دارد، 

باز می شود خدا را انکار کرد؟!

•  فکر کن و بگو:

1. چه شگفتی هایی در خلقت شتر هست که خداوند ما را به دقت در آن دعوت می کند؟
2. این شعر را معنا کن: 

            برگ درختان سبز در نظر هوشیار          هر ورقش دفتری است معرفت کردگار
3. نام دلیل خداشناســی که در این درس به آن پرداختیم، »برهان نظم« اســت. با توجه به 

مطالب باال، این دلیل را توضیح بده.
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           جنگ خدایان

فرض کنید در یک کاس دو معلم وجود داشــته باشــد. در این صورت، هر کدام از آنان 
می خواهد کاس را با شــیوه ی خودش اداره کند؛ مثاً یکی دوســت دارد امروز ریاضی 
درس بدهــد، ولی معلم دیگر می خواهد فارســی تدریس کنــد. این اختاف نظرها باعث 
دودستگی میان دانش آموزان و سردرگمی آن ها خواهد شد. جهان اطراف ما نیز همین طور 
است. اگر قرار باشد دو خدا در جهان باشد، آن دو در چگونگی خلقت و اداره ی جهان با 
هم اختاف می کردند و در نتیجه جهان نابود می شد؛ مثاً یک خدا دوست داشت آسمان 
را قرمز بیافریند، ولی خدای دیگر می خواست آسمان آبی باشد یا یکی انسان را با سه چشم 
خلــق می کــرد و خدای دیگر آن را با دو چشــم می آفریــد و بدین ترتیب، این اختاف ها باعث 
از بین رفتن نظم جهان و ســردرگمی آفریده ها می شــد. پس، با مطالعه و مشــاهده ی نظم و 

یکنواختی جهان می فهمیم که خدا یگانه و یکتاست. 

نظم جهان دلیل برای یگانگی خداست.

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 
اگر به جز خدای یگانه، خدای دیگری در آسامن و زمین بود، حتامً هر دو نابود می شدند. )انبیاا،22(

از این آیه می فهمیم: خدا یکی اســت؛ چون اگر دو تا باشــد، بین خداها اختاف شــده و نظم 
جهان از بین می رفت.

7
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اعتقــاد به یکتایــی خداوند »توحید« نامیده می شــود. توحید اولین اصــل از اصول دین 
مسلمانان است.

•  فکر کن و بگو:

1. نام کدام سوره ی قرآن به اولین اصل دین ما اشاره می کند؟ این سوره را از حفظ بخوان 
و معنا کن.

2. این ضرب المثل را کامل کن: آشپز که دو تا شد ....
3. مردمک چشم ما هنگام تاریکی، بزرگ می شود تا چشم ما بهتر اطراف خود را مشاهده 
کنــد. ایــن نمونه ای از هماهنگی میان اجزای طبیعت اســت. با اســتفاده از کلمات زیر چند 

نمونه ی دیگر نام ببر: 
نور خورشید و رشد گیاهان:

تولد کودک و شیر مادر:
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             برگزیده ی قرآن!8

دربــاره ی خــدا چه چیزهایــی می دانید؟ خدا یکی اســت؛ قدرت بســیاری دارد؛ علمش 
بی پایان اســت و ... . معلوم اســت که آن چه ما از خدا می دانیم، بسیار بسیار کمتر از آن 
چیزهایــی اســت که دربــاره ی او نمی دانیم؛ اما می توانیم با گفتن ایــن جمله تا حد زیادی 
خداونــد را معرفــی کنیــم: »خداوند هر صفت خوب و  کاملــی را دارد و هیچ نقص و عیبی 

ندارد.« 
اگر بخواهیم خدا را از زبان خودش بشناسیم، باید به قرآن مراجعه کنیم. در چند آیه از قرآن، 

خداوند خودش را معرفی کرده است. یکی از این آیات »آیة الکرسی« است: 

صفات نیکوی پروردگار )آیة الکرسی(

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ 
ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 

ىئىئ ىئ ی یی 
خدای یكتا كه جز او هیچ معبودی نیست، زنده است و بر پای خود ایستاده و برپا دارنده و نگه دارند ی 

همه ی مخلوقاتاســت، هیچ گاه چرت و خواب سنگین او را فرا منی گیرد، آنچه در آسامن ها و آنچه 
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در زمین اســت برای اوست. كیســت كه جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت كند؟ آنچه را در 

مقابل مردم آشــکار اســت و آنچه را پشــت رس آنان پنهان اســت، می داند. و آنان به چیزی از 

دانش او احاطه ندارند؛ مگر به آنچه او بخواهد. تخت ]حكومت و قدرتش[ آسامن ها و زمین را فرا 

گرفته و نگهداری آنها بر او مشقت آور نیست؛ و او بلند مرتبه و بزرگ است. )بقره، 255( 

ایــن آیــه جایــگاه ویــژه ای در بین آیــات قــرآن دارد؛ به طوری کــه پیامبر عزیز مــا آن را 
برگزیــده ی قــرآن و بهتریــن آیه نامیده اســت. می دانید چرا؟ چون در این آیه بســیاری از 
صفات خداوند به خوبی بیان شده و فهم همین یک آیه برای شناخت خداوند کافی است. 

•  فکر کن و بگو:

1. بعــد از »آیة الکرســی« دو آیه ی دیگر وجود دارد که خوانــدن آن ها نیز ثواب زیادی دارد. آن 
دو آیه را نیز به همراه »آیة الکرسی« حفظ کرده و در کاس بخوانید.

2. کدام دعای مشهور است که هزار صفت خداوند در آن آمده است؟
3. هر کدام از صفت های زیر در »آیة الکرسی« برای خداوند بیان شده است. عبارت مربوط 

به هر کدام را بنویسید: 
قدرت:

علم:
حیات:
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            فراتر از چشم ها!

یکی از پرســش هایی که بیشــتر افراد مطرح می کنند، این اســت که خدا شبیه چیست؟ 
چگونه می شود خدا را معرفی و توصیف کرد؟ آیا او نیز مانند انسان ها دست دارد؛ بر تخت 
می نشیند و فرمان می دهد، می خوابد و بیدار می شود؟ چگونه می توان به موجودی ایمان 

بیاوریم که او را نمی بینیم و صدایش را نمی شنویم؟!
جالب اســت بدانید این ســؤال -بر خاف ظاهر ســاده  و پاسخ روشنش- سبب گمراهی  
بسیاری از مردم و عامل اصلی بت پرستی در طول تاریخ بوده است. علت پرسش این گونه 
سؤال ها، طبیعی است؛ چون ما انسان ها بیشتر با پدیده های طبیعی و مادی سر و کار داریم 
و ذهن ما عادت ندارد تا موجودات غیر مادی را تصور کند. بسیاری از ما انسان ها این گونه 
هستیم که اگر چیزی را نبینیم، باور نمی کنیم، ولی آیا این اعتقاد درست است؟ آیا باید همه 

چیز را دید تا باور کرد؟!
برای روشــن شــدن پاســخ، چند مثال می زنیم: آیا شــما تاکنون جریان الکتریســیته و برق را 
دیده اید؟ از کجا می دانید که چنین جریانی وجود دارد؟ آیا تاکنون هوا را با چشمانتان مشاهده 
کرده اید؟ نیروی جاذبه ی زمین را چطور؟! می بینید که خیلی چیزها در جهان وجود دارد که ما 
آن را با چشم نمی بینیم، ولی چون آثار و نشانه هایش را می بینیم، وجود آن را پذیرفته ایم. خدا 
نیز با چشم دیده نمی شود، ولی از آثار و نشانه هایش شناخته می شود. به این آیه توجه کنید:

9
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خدا دیده منی شود.

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
چشم ها او را درمنی یابند )منی بینند(، ولی او چشم ها را درمی یابد، و او لطیف و آگاه است. )انعام، 

)103

ممکن است از خود بپرسید که چرا خداوند دیده نمی شود؟ پاسخ این سؤل وقتی روشن 
می شــود که بدانید چشــم ما تنها چیزهایی را می بیند که ماده و شــکل داشته باشند یا به 
عبارت ســاده تر، جســم باشــند. خداوند چون جسم نیست و شــکل و صورت ندارد، قابل 

دیدن هم نیست.

•  فکر کن و بگو:

1. جای خالی شعر را کامل کن:
به .... بنگرم دریا تو بینم                                 به صحرا بنگرم ... تو بینم

به ... بنگرم کوه و در و دشت                         نشان از قامت رعنا تو بینم 

2. فردی از امام علی پرسید: »آیا خدا را دیده ای؟« امام پاسخ داد: »مگر می شود کسی 
را که ندیده ام عبادت کنم؟!« به نظر شما، منظور امام از این جمله چه بوده است؟

3. بــا کمــک معلم و دوســتانت این حدیث زیبا از امام علی را معنا کــن:  »اَل تُْدرِكُُه الُْعیُوُن 
ِفی ُمَشاَهَدِة اْلَبَْصاِر َو لَِكْن َرأَتُْه الُْقلُوُب ِبَحَقائِِق اْلِیاَمنِ«
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            نزدیک تر از خودم!

جوانی نزد امام حســین آمد و با ناراحتی گفت: »آقای من! من به گناه عادت کرده ام 
و نمی توانم آن را ترک کنم. لطفاً مرا راهنمایی کنید تا از گناه دســت بردارم.« امام رو به 
جوان کرد و گفت: »اشکالی ندارد! اگر می خواهی گناه بکنی، بکن، فقط جایی برو که خدا 
تو را نبیند.« جوان سر به زیر اندخت و گفت: »حق با شماست. من هر کجا بروم، خدا نیز 

مرا می بیند. من دیگر گناه نمی کنم.«

خدا به ما نزدیک است.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ما انسان را آفریدیم و وسوسه هاى نفس او را مى دانیم، و ما به او از رگ قلبش نزدیك تریم! )ق، 16( 

خدا کجاست؟ آیا از ما خبر دارد؟ آیا کارهای ما را می بیند؟ چگونه با او حرف بزنم؟ آیا صدای 
مرا می شنود؟ چرا پاسخ مرا نمی دهد؟ اگر خدا کارهای ما را می بیند، پس چرا با کسانی که 

به دیگران ظلم و ستم می کنند، برخورد نمی کند؟
همه ی این ها ســؤاالتی اســت که گاه ذهن ما را درگیر خود می کند. بیشــتر کسانی که این 
سؤاالت را می پرسند، خداوند مهربان را به خوبی نشناخته اند. آن ها فکر می کنند خدا این 
جهان را آفریده و آن را به حال خود رها کرده است؛ در حالی که این تصور اشتباه است. خدا 
نه تنها از کارها، آرزوها، خواسته ها و مشکات ما خبر دارد؛ بلکه حتی چیزهایی را که به ذهن ما 

10
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خطور می کند و کسی از آن آگاه نیست، می داند. سخنان ما را می شنود و از خواسته های 
ما آگاه اســت. آری! او مهربان ترین دوســت ماست؛ مهربان ترین و نزدیک ترین؛ حتی از 

خودمان به خودمان نزدیک تر است.

•  فکر کن و بگو:

1. این جمله از کیست؟
 »عالم محضر خداست. در محضر خدا معصیت نکنیم!«

2. جای خالی را پر کن:
اگر می خواهی خدا با تو حرف بزند ...... بخوان.
اگر می خواهی تو با خدا حرف بزنی ...... بخوان.

3. این آیه را معنا کن: »أَ لَْم یَْعلَْم ِبأَنَّ اللََّه یَرى« )علق،14(
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                 چه نیازی به ظلم است؟!11  

می دانیــد کــه یکی از اصول دین ما شــیعیان، عدالت خداوند اســت؛ یعنی ما معتقدیم 
خداوند هرگز کار ناشایست و قبیح انجام نداده و به هیچ کس ظلم نمی کند. می دانید چرا؟ 
چون نیازی به ظلم کردن ندارد. به عبارت دیگر، تنها کسانی به دیگران ظلم می کنند که از 
چیزی می ترسند یا دوست دارند به چیزی برسند یا نمی دانند که ظلم چیست و یا از انجام 
کار خوب عاجز و ناتوان هستند؛ درحالی که خداوند هیچ کدام از این کمبودها را ندارد. پس 

چرا باید ظلم کند؟! )خوب دقت کنید!(

خدا عادل است.

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ 
خداوند به مردم هیچ ستمی منى كند وىل این مردمند كه به خویشنت ستم مى كند! )یونس،44( 

ممکن است بپرسید پس چرا ما گاهی اوقات می بینیم که برخی انسان ها همواره در سختی 
و مشکات هستند و برخی دیگر در رفاه و نعمت زندگی می کنند؟ آیا این بی عدالتی و ظلم 

نیست؟ 
پاســخ این ســؤال نیــاز به کمی توضیــح دارد. خداوند مهربان به شــیوه های مختلف همه ی 
انسان ها را مورد امتحان و آزمایش قرار می دهد؛ مثاً به یکی مال و ثروت فراوان می دهد 
تا ببیند آیا آن را در راه درست و کمک به نیازمندان مصرف می کند یا خیر؟ کسی را به فقر 
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و بیماری دچار می سازد تا ببیند آیا وی همچنان شکرگزار خداوند هست یا زبان به شکوه 
و شکایت می گشاید؟ به هر حال، تفاوت انسان ها در امکانات و شرایط زندگی به معنای 
تبعیــض و نورچشــمی بودن یک عده نیســت؛ زیرا خداونــد در روز قیامت، هر کس را به 

اندازه ی توان و استعدادش حسابرسی می کند. 

•  فکر کن و بگو:

 1. در آیه ی باال آمده است: »مردم به خودشان ظلم می کنند.« منظور از این جمله چست؟
2. چند نمونه از ظالمان تاریخ را نام ببر و انگیزه ی هر کدام را از ظلم بیان کن!  )مثال: فرعون: 

چون می ترسید موسی تاج و تختش را از بین ببرد.(
3. به نظر شما، آیا عدالت به این معناست که خداوند با همه ی انسان ها در روز قیامت به 

یک شکل برخورد کند؟ چرا؟





روشن است که برای قدم برداشتن در هر مسیری نیاز به راهنما احساس می شود؛ 
راهنمایی که خود این مسیر را طی کرده باشد و به خوبی از موانع و آسیب های راه 
آگاه باشد. مسیر رسیدن انسان به کمال و سعادت نیز، مسیر پرپیچ و خمی است 
که دارای موانع و مشکات فراوان است.  بنابراین نیاز به راهنمایانی دارد که ما را در 

پیمودن این راه کمک کنند. ما به این راهنمایان، پیامبر و امام می گوییم.
موضوعات این بخش سؤال های ما را درباره ی دو اصل اعتقادی مهم به نام »نبوت 

و امامت« پاسخ می دهد:

راهنــام و پیشــوای مــن کیســت؟

سوم: بخش 
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            عذرتراشی ممنوع!12

تــا بــه حال با خود فکر کرده اید پیامبران چه فوایــدی برای ما دارند؟ اگر انبیاء نبودند، چه 
اتفاقی می افتاد؟ چرا ما باید از آنان پیروی کنیم؟ برای پاســخ این ســؤال ها به این مثال 

دقت کنید:

فرض کنید شــما با دوســتانتان به اردوی تفریحی خارج شــهر رفته اید، ولی پس از مدتی 
بازی و تفریح، هوا تاریک شد و شما مربی خود را گم کردید. در این صورت ترس و وحشت 
تمام وجود شما را فراگرفته و نمی دانید باید چه کنید؟ از کدام راه بروید که به مقصد برسید؟ 
چه آب و غذایی بخورید که آلوده و سمی نباشد؟ کجا استراحت کنید که حیونات وحشی به 
سراغ شما نیاید؟ و ... . اما اگر در این حالت، نقشه و انسان راهنمایی داشته باشید که راه 
را به شــما نشــان داده و اطاعات کافی از محیط در اختیارتان قرار دهد، ترس و اندوهتان 
برطرف شده و نگرانی ندارید. کاربرد دین در زندگی ما همان نقشه ی راه و فایده ی پیامبران 
نیز همان راهنمای راه است. به عبارت دیگر، دین، نقشه ی راه انسان ها در زندگی را نشان 
می دهــد و پیامبــران ما را در پیمــودن این راه یاری و راهنمایی می کنند.  بنابراین خداوند با 

ارسال پیامبران، ابزارهای الزم برای هدایت  ما را کامل کرده است.
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چرا به پیامربان نیاز داریم؟

ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ژ ڑ ڑ ک

 پیامربانی كه مژده رسان و بیم دهنده بودند تا مردم ]در دنیا و آخرت در برابر خدا[ پس از فرستادن 

پیامربان، عذر و بهانه و حجتی نداشته باشند؛ و خدا همواره توانای شكست ناپذیر و حكیم است. )نساا، 

 )165

از این آیه می فهمیم: بعثت پیامبران برای هدایت بشــر الزم و ضروری اســت؛ زیرا اگر آن ها 
نبودند، مردم برای گمراهی خود عذر و بهانه موجهی داشتند. البته پیامبران عاوه بر هدایت 
مردم، اهداف بزرگ دیگری  نیز داشتند؛ مانند برپایی عدالت، مبارزه با ستمگران، پاسخ به 

نیازهای علمی مردم، رشد اخاقی مردم و ... .

•  فکر کن و بگو:

1. اولین و آخرین پیامبر که بود؟ 
2. با دوستانت مسابقه بگذار که چه کسی بیشتر می تواند این جمله را صحیح و درست کامل 

کند: 
اگر پیامبران نبودند ....

3. چند مورد از اهداف بعثت انبیاء را نام ببرید.



44

         راه مشرتک!13

در درس گذشته آموختیم که خداوند متعال برای هدایت بشر پیامبرانی را مبعوث کرد تا 
راه صحیح بندگی را به آنان نشــان داده و قلب های آنان را به خدا نزدیک کنند. مردمی 
که با دعوت انبیاء روبرو می شدند، دو دسته بودند: گروه بسیای از مردم به خاطر عاقه ی 
شــدید به لذت های دنیا با تعالیم انبیاء مخالفت کرده و یا حتی آنان را می کشــتند. آری! 
در طول تاریخ ستمکاران و متکبران از هیچ کاری برای دشمنی علیه پیامبران و دور کردن 
مردم از آنان دریغ نمی کردند. در طرف مقابل، گروه اندکی از مؤمنان نیز وجود داشتند که 
با جان و دل به سخنان پیامبران گوش داده و به آن عمل می کردند. وظیفه ی  ما نیز در برابر 
پیامبران  الهی این است که اواًل به آنان ایمان بیاوریم  و ثانیاً به سمت راهی حرکت کنیم که 

پیامبران ما را به آن دعوت کرده اند؛ راه توحید و بندگی خداوند.

وظیفه ی ما در برابر همه ی پیامربان

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ڭ ڭڭ 
پیامرب، به آنچه از سوى پروردگارش بر او نازل شده، ایامن آورده است. و همه ی مؤمنان )نیز(، به 

خدا و فرشتگان او و كتاب ها و فرستادگانش، ایامن آورده اند )و مى گویند:( ما در میان هیچ یك از 
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پیامربان او، فرق منى گذاریم )و به همه ایامن داریم(. و )مؤمنان( گفتند: »ما شنیدیم و اطاعت 

كردیم. پروردگارا! )انتظاِر( آمرزش تو را )داریم( و بازگشت )ما( به سوى توست.« )بقره، 285(

در ایــن آیــه می بینیــم کــه خداونــد، پیامبــر و مؤمنان را ســتایش می کند چــون به او، 
فرشتگان، پیامبران و کتاب های آسمانی ایمان آورده و با تمام وجود از آن پیروی می کنند. 
پس ما نیز باید به تمام پیامبران احترام گذاشته و از راه مشترک همه ی آن ها -که توحید و 

عبادت خداست- پیروی کنیم.

•  فکر کن و بگو:

1. پیامبران اولوالعزم چه کسانی بودند و چرا به این نام خوانده می شوند؟
2. آیا می دانید تعداد پیامبران چند نفر بود؟ ایا همه ی امت ها پیامبر داشتند؟

3. به نظر شما، محتوای دعوت همه ی انبیاء یکی بوده است؟
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             آخرین پیام رسان!

همان گونه که می دانید پیامبر اسام آخرین فرستاده از جانب خدا برای هدایت مردم 
بود و پس از او هیچ پیامبری نخواهد آمد. 

پیامرب اسالم آخرین پیامرب است.

ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ىى  ې 
ېئ ېئ ېئ ىئ

محّمد، پدر هیچ یك از مردان شام نیست، ولی فرستاده ی خدا و خاتم پیامربان است؛ و خدا به هر 

چیزی داناست.)احزاب،40(

شــاید بپرســید پس این همه دلیلی که برای بعثت انبیاء مطرح شــد، چه می شود؟ آیا مردم 
پس از زمان پیامبر نیازی به هدایت نداشتند؟ پاسخ این سؤال این است که دین اسام 
کامل ترین ادیان است و تمام نیازهای بشر تا روز قیامت با عمل به آن برآورده می شود. از 
طرفی قوانین و دستورات این دین نیز به وسیله قرآن و سخنان پیامبر و امامان به دست 
ما رسیده است. بنابراین نیازی به پیامبر جدید وجود دارد. در واقع، خداوند همان ابزارهای 
الزم برای هدایت انســان ها را در قرآن کریم و ســخنان پیامبر و جانشــینانش فراهم کرده 
است. حتماً تاکنون این حدیث مشهور را شنیده اید که پیامبر  در اواخر عمر پربرکت خود 

14



47

ــکتُم ِبِهام لَــن تَِضلّــوا أبَداً؛  فرمونــد: »إنّــی تــارٌِک فیُکــُم الثََّقلَیــِن؛ کِتــاَب اللــه َو ِعرتَتی مــا إن َتَسَّ
من دو چیز گران بها برای شما به یادگار می گذارم: کتاب خدا )قرآن( و اهل بیتم. تا وقتی 

که به آن دو توجه کرده و عمل کنید، گمراه نخواهید شد.«

، دیگر عذر و بهانه ای برای گمراهی مردم پس  آری! با عمل به این سخن مشهور پیامبر
از پیامبر وجود ندارد. 

•  فکر کن و بگو:

1. از چه راه هایی می توان پیامبران را شناخت؟

2. آیا دین اسام پس از پیامبر اکرم دچار تغییر و دگرگونی )تحریف( نشد؟

3. از مربی خود بخواهید تا داستان برخی از کسانی که پس از پیامبر ادعای نبوت کرده و 
رسوا شدند را برایتان بازگو کند. 
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          نشان ابدی!

چهار تن از بزرگ ترین دانشمندان عرب -که با اسام مخالف بودند- تصمیم گرفتند برای 
مبارزه با قرآن، آیاتی همانند آن بیاورند. به همین منظور، قرار گذاشتند تا سال بعد هر کدام 
به اندازه ی یک چهارم قرآن، اشــعاری درســت کنند که مثل قرآن زیبا و تأثیرگذار باشــد. 
ســال بعد همگی در زمان حج و در کنار خانه ی خدا جمع شــدند تا نتیجه ی کارهایشان را 
به هم نشان دهند، ولی هر کدامشان با نهایت سرشکستگی و شرمندگی اعتراف کرد که 
حتی نتوانسته یک آیه مانند قرآن بیاورد. در این هنگام امام صادق از کنار آنان عبور کرد 

و این آیه ی شریفه را خواند:

قرآن معجزه ی ابدی پیامرب و سخن خداست.

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

بگو: قطعاً اگر جّن و انس جمع شوند كه مانند این قرآن را بیاورند، منی توانند مانندش را بیاورند اگرچه 

پشتیبان یکدیگر باشند. )ارساا،88(

همان گونه که می دانید مهم ترین راه شــناخت پیامبران، معجزه اســت. معجزه یعنی چیزی 
که دیگران از انجام آن عاجز و درمانده هستند و پیامبران آن را برای اثبات نبوت خود انجام 
می دادند. قرآن کریم معجزه ی پیامبر اسام است. این کتاب مقدس در زمانی نازل شد 

15
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که شــعر و ادب عربی در اوج شــکوفایی خود قرار داشــت و شــاعران فراوانی همیشه به 
خواندن شعرهای زیبا و شنیدنی می پرداختند. با نزول قرآن، همگان به فصاحت و شیوایی 
قرآن اعتراف کرده و کامی برتر از قرآن نیامد. قرآن کریم در چهار مرتبه از همه ی مخالفان 
می خواهد تا اگر می توانند کتاب یا سوره یا حداقل آیه ای مانند این کتاب را بیاورند. آیه ی 
باال، یکی از این آیات است. بسیاری از مخالفان تاش زیادی برای مبارزه با قرآن کردند، 

ولی بافته های آنان جز تمسخر و خنده ی دیگران سود دیگری نداشت.

•  فکر کن و بگو:

1. معجزه ی پیامبران اولوالعزم چه بوده است؟ 
2. آیا معجزه بودن قرآن فقط در زیبایی و  آیات دلنشین آن است؟ زمینه های دیگر اعجاز قرآن 

)اعجاز علمی، اعجاز در پیشگویی و ...( را با کمک مربی تان بیان کنید.
3. با مراجعه به آیات بیان شده، چهار مرحله از مبارزه طلبی قرآن با مخالفان را شرح دهید. 

)هود،13/ بقره،23/ طور،34/ اسراء،88(
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             باالتر از آیه های قرآن!16

یکی از مهم ترین دالیل گســترش ســریع دین اسام و محبوبیت گسترده ی پیامبر نزد 
مردم زمانش، اخاق نیکوی آن حضرت بود. حتی دشمنان سرسخت و لجوج ایشان نیز 
اخاق او را مورد تقدیر و ستایش قرار می دادند. قرآن کریم در موارد مختلف از صفات نیکو 

و پسندیده آن حضرت ستایش می کند. 

اخالق نیکوی پیامرب اسالم

ھ     ھ  ھ   ھ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

به نام خدا كه رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی * سوگند به قلم و آنچه می نویسند،)1( كه 

به سبب رحمت پروردگارت تو دیوانه نیستی؛)2( و بی تردید برای تو پاداشی همیشگی است؛)3( و 

یقیناً تو بر ]قله ی بلند صفات نیکو و[ اخالق بزرگی قرار داری.)4( )قلم(

گوشه ای از اخاق آن حضرت را این گونه می توان توصیف کرد: با دیگران همواره با خوشرویی 
و احترام رفتار می نمود؛ به بزرگ ترها احترام کرده و با کودکان بسیار مهربان و صمیمی بود؛ 
از خطای دیگران گذشــت می نمود و هیچ گاه کســی را مورد تحقیر و ســرزنش قرار نمی داد؛ 
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با وجود ســن باالیش، دیگران را در کارهای دســته جمعی یاری می کرد؛ از مشــکات و 
سختی ها هراسی نداشت و با دشمنان دین نامهربان و سخت گیر بود؛ در کنار تهیدستان 
می نشســت و بــا آنان غذا می خــورد؛ هیچ گاه با تکبر و بزرگ بینی با کســی رفتار نکرد؛ به 
نظافت و پاکدامنی اهمیت فوق العاده می داد و همواره آراسته و خوش بو بود؛ علم و دانش 
را بســیار دوســت می داشــت و مؤمنان را بــه فراگیری آن دعوت می نمــود؛ امانت دار و 
درســتکار بــود و از دروغ و فریــب کاری پرهیز می نمود؛ در انجــام عبادت و  مناجات با خدا 

بانشاط و خستگی ناپذیر بود و ... .

•  فکر کن و بگو:

1. پیامبر ما چه سختی هایی در زندگی خود کشیدند؟ 
2. با مراجعه به قرآن آیات 128 ســوره توبه و 159 ســوره آل عمران را بخوانید و بگویید در این 

آیات خداوند از کدام اخاق پیامبر تقدیر نموده است؟
3. آیا  همه ی پیامبران معصوم بودند؟ معنای عصمت چیست؟ 
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           هم کالم با خدا!

پیابر گرامی اسام برترین مخلوق خدا و یگانه گوهر هستی است که مقامی بسیار واال و 
ارزشمند دارد. آیات فراوانی از قرآن به مقام واالی پیامبر اکرم اشاره می کند. در میان 
این آیات، شاید هیچ آیه ای از این آیه فراتر نباشد که در آن خداوند می فرماید که به همراه 

فرشتگان، بر رسولش درود می فرستد:

درود خدا بر پیامرب

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇڇ

هامنا خدا و فرشتگانش بر پیامرب درود و رحمت می فرستند. ای اهل ایامن! بر او درود فرستید و آن 

گونه كه شایسته است، تسلیم او باشید. )احزاب،56( 

حتماً تاکنون این آیه را پس از نمازهای جماعت خوانده یا شنیده اید. در این آیه خداوند به 
مؤمنان خبر داده است که خود و فرشتگانش بر پیامبر اکرم درود می فرستند. درود خدا بر 
رسول گرامی اسام به این معناست که همواره او را مورد رحمت و مهر خاص خود قرار 
می دهد. سپس خداوند متعال از مؤمنان خواسته تا  آنان نیز بر پیامبرشان دورد فرستاده و 

در برابر سخنان او تسلیم باشند. 
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، نوعی قدردانی و سپاس از بهترین راهنمای انسان هاست. صلوات  صلوات بر پیامبر
بر پیامبر و خاندانش سبب می شود تا ما به یاد آنان افتاده و سعی کنیم زندگی خودمان 
را شــبیه و هماهنگ با آنان کنیم. به همین دلیل اســت که در ســخنان پیشوایان ما تأکید 
شده تا زیاد بر پیامبر و خاندانش درود بفرستیم. امام باقر می فرماید: »سنگین ترین 
عملــی کــه در روز قیامــت بــر تــرازوی اعامل گذاشــته می شــود، صلــوات بــر محمد و اهــل بیتش

ٍد ٍد َو آِل ُمَحمَّ  است.«  اللهم َصلِّ َعلی ُمَحمَّ

•  فکر کن و بگو:

1. در آیــه ی بــاال، خداونــد عاوه بر صلوات بر پیامبر چه دســتور دیگــری به مؤمنان داده 
است؟

2. بیت زیر را کامل کنید:
سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی                     .................................
3. از مربی خود بخواهید چند حدیث درباره ی ثواب صلوات برایتان بخواند.



54

            گوش به فرمان خدا!

در درس قبل به مقام واالی پیامبر اکرم اشاره کردیم. حاال باید ببینیم وظیفه ی ما در 
برابــر آن حضرت چیســت؟ قبــل از بیان این مطلب باید به این نکتــه توجه کرد که پیامبر 
گرامی اسام -هم چون سایر پیامبران- هیچ مزد و پاداشی برای دعوت مردم به سوی 
خدا طلب نکرده اند. آنان تنها برای رضایت و خشنودی خداوند هرگونه سختی و رنجی را 
به جان خریدند تا کام تشنه مردم را با چشمه ی زالل وحی سیراب نمایند. بنابراین، وقتی از 
وظیفه ی خود در برابر پیامبران سخن می گوییم، به این معنا نیست که انجام این وظیفه توسط 
ما به نفع انبیاء باشــد یا ترک آن توســط ما به ضررشان باشد. مهم ترین وظیفه ی ما در برابر 

پیامبر آن است که به سخنانش گوش داده و کاماً از او پیروی کنیم:

وظیفه ی ما در برابر پیامرب

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ... ۓ
و آنچه  پیامرب ]از احکام و معارف دینی[ به شام عطا کرد، بگیرید و از آنچه شام را نهی كرد، دوری 

کنید ... )حرش، 7( 

خداوند متعال در قرآن کریم، اطاعت از پیامبر را اطاعت از خود خوانده است و با تأکید 
زیاد از مسلمانان خواسته تا به سخنان پیامبرشان گوش داده و از او پیروی کنند؛ زیرا این کار 

به سود آنان است و سبب  خوشبختی آنان خواهد شد.
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حضرت علی در سخن بسیار زیبا و پرمفهومی، پیامبر اکرم را به پزشکی تشبیه کرده 
است که با داروهایش در میان انسان ها می گردد و هر کس که مریض و بیماری دارد، 
شفا می دهد. به نظر شما، آیا شایسته است که بیماری خود را از این طبیب مهربان پنهان 

کرده و یا به داروهای ساختگی دیگر روی بیاوریم؟!

•  فکر کن و بگو:

1. این آیه را ترجمه و معنا کنید: ک ک گ گ گ )انبیاء،107( 

2. خداوند در آیه 21 سوره ی احزاب، پیامبر را الگوی مؤمنان معرفی می کند. این آیه را 
در قرآن پیدا کنید و ترجمه کنید.

3. با دقت در این آیه بگویید چگونه می توان از آن برداشت کرد که پیامبر ما هیچ خطا و 
اشتباهی نمی کند و از گناه معصوم است؟
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           ساده؛ اما کوبنده!

یکی از اصول دین شیعیان، امامت است؛ یعنی ما شیعیان معتقدیم که پیامبر اسام 
در آستانه ی رحلت خود، امام علی را به عنوان جانشین خود معرفی کرده و به همه ی 
مسلمانان دستور دادند تا از ایشان پیروی کنند. دالیل بسیاری برای امامت بیان شده 

است. برای نمونه به آیه زیر توجه کنید: 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ... ىث
ای اهل ایامن! از خدا اطاعت كنید و ]نیز[ از پیامرب و صاحبان امر خودتان ]كه منظور امامان و 

اهل بیت اند[ اطاعت كنید... )نساا، 59(

پیامبــر اکــرم بعــد از نزول این آیه دوازده امام شــیعه را یک به یک نــام بردند و فرمودند: 
»منظور از اولواألمر، این دوازده تن هستند.« ما شیعیان برای امامت دالیل عقلی زیادی هم 

داریم. یکی از ساده ترین این دالیل این است:
فرض کنید راننده ی یک اتوبوس از ابتدا بداند که به دالیلی نمی تواند تا انتهای سفر رانندگی 
کرده و مسافرانش را همراهی کند. روشن است که در این صورت مسافران از او توقع دارند 
که فرد دیگری را به عنوان جانشین خود برگزیند تا رانندگی اتوبوس را در ادامه ی مسیربه 
عهده بگیرد. پیامبر گرامی ما نیز -به عنوان راهنمای زندگی ما- می دانســت که پس از 
مدتی از دنیا خواهد رفت. آیا ممکن است که امت خود را پس از رحلتش رها کرده باشد؟ 
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به ویژه آن که، وی حتی هنگامی که برای جنگ با دشمنان از مدینه خارج می شد، فردی 
را به عنوان جانشین خود در مدینه انتخاب می کرد. 

•  فکر کن و بگو:

1. پیامبر گرامی در کجا و چگونه امام علی را به عنوان جانشین خود معرفی کردند؟

2. کدام آیه از قرآن به پیامبر دستور می دهد تا جانشینش را به مردم معرفی کند؟

3. به نظر شــما، آیا خود مردم بدون هدایت خدا و پیامبر می توانند فردی را به عنوان 
رهبر خود برگزینند؟ چرا؟
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              انگشرت امام منا!

- نقل می کند: روزی از روزها در مسجد  ابوذر غفاری -یکی از یاران باوفای پیامبر اکرم
نماز ظهر را خواندم. بعد از نماز، نیازمندی بلند شد و از مردم یاری خواست، کسی به او 
چیزی نداد. او دســتانش را به ســوی آسمان بلند کرد و گفت: »خدایا! تو شاهد باش در 
مسجد پیامبرت  از مسلمانان یاری خواستم، اّما کسی به من کمک نکرد. در این هنگام، 
علی در گوشــه ای از مســجد در حاِل رکوِع نماز بود که با انگشــت کوچِک دست خود 
که انگشتری در آن بود به فرد نیازمند اشاره کرد و او نزدیک آمد و انگشتر را از دست آن 
حضرت بیرون آورد. پس از مدتی رسول خدا وارد مسجد شد و به آن سائل گفت: »آیا 
کســی چیزی به تو کمک کرده اســت؟« وی پاســخ داد: »آری! آن مرد که نماز می خواند.« 
پیامبر پرســید: »چه چیزی به تو داد؟« آن مرد پاســخ داد: »انگشترش را« رسول گرامی 
اســام دوباره پرســید: »در چه حالی انگشــتر را به تو بخشید؟« وی پاســخ داد: »در حال 

رکوع نماز به انگشتر خود اشاره کرد و من آن را برداشتم.«

در این هنگام، پیامبر این آیه ی شریفه را تاوت کرد: 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
رسپرست شام فقط خدا و رسول اوست و مؤمنانی ]مانند علی بن ابی طالب اند[ كه همواره مناز را برپا 

می دارند و در حالی كه در ركوعند، زكات می دهند.)مائده،55( 
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تمــام مســلمانان قبــول دارند که این آیه یکــی از آیات فراوان قــرآن در فضیلت حضرت 
علی  می باشد. بنا بر این آیه، آن حضرت سرپرست و رهبر مؤمنان می باشد. 

فکر کن و بگو:

1. چه آیات دیگری برای فضیلت امام علی می شناسید؟

2. کــدام آیــه ی قــرآن به ماجرای فداکاری و از جان گذشــتگی حضــرت علی در هنگام 
هجرت پیامبر اشاره می کند؟

3. مصرع اول شعر را بگو: 
...........................................              که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را!
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         خاندان نور!

در درس گذشته، بیان شد که خداوند به پیامبر گرامی اسام دستور داد تا از همان 
ابتدا برای خود جانشین تعیین کند و هدایت مسلمانان پس از خود را به وی بسپرد. آن 
حضرت نیز از همان ابتدای بعثت در جلسات گوناگون و با عبارات مختلف، اعام کرد که 
جانشینان پس از او دوازده امام از نسل وی هستند. آن حضرت در سخنان متعددی نام 
یک یک آنان را نیز اعام کرد تا بهانه ای برای سرپیچی و مخالفت دشمنان باقی نماند.اگرچه 
در قــرآن نــام امامان نیامده اســت، اما در آیات زیادی بر فضیلت و برتری آنان نســبت به 

دیگران تأکید شده است. 
یکی از مشهورترین این آیات، »آیه تطهیر« است:

... ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

... خدا همواره می خواهد هرگونه پلیدی را از شام اهل بیت ]یعنی محّمد، علی، فاطمه، حسن و حسین

[ برطرف مناید، و شام را چنان كه شایسته است ]از همۀ گناهان[ پاك و دور نگه دارد.)احزاب،33(

منظور از »اهل بیت« در این آیه، امامان شیعه هستند. هنگامی که این آیه نازل شد، پیامبر 
گرامی اسام عبای خود را بر روی امام علی، حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین 
انداخت و فرمود: »خداوندا! این ها اهل بیت و خاندان من هســتند؛ پس آنان را از هرگونه 

آلودگی و گناه دور کن!« 
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ایــن آیــه ثابت می کند که امامان ما نیز هم چون پیامبران عصمت دارند؛ یعنی زشــتی و 
پلیدی گناه را می دانند و هیچ گاه در زندگی مرتکب گناه و خطا نمی شوند.

•  فکر کن و بگو:

1. چه آیات دیگری برای فضیلت اهل بیت در قرآن سراغ دارید؟
2. لقب هر یک از امامان ما را بیان کرده و معنای هر یک را بگویید؟ 

3. از مربــی خــود بخواهید معنای این حدیث را توضیح دهد: »زمین هیچ گاه از حجت خدا 
خالی نمی شود«
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          ثروت هنگفت!

در ایــن درس قصــد داریم شــما را با ثروتی هنگفت آشــنا کنیم کــه خداوند مهربان به ما 
ارزانی داشته است. به این حکایت توجه کنید:

یکی از دوستان امام صادق که فقیر و تنگدست بود، چند بار خدمت حضرت صادق
 رسید و هر بار عرض کرد: »من فقیرم! لطفاً به من کمک کنید.«. امام هر بار فرمودند: 
»تو فقیر نیستی.« بار آخر سؤال کرد: »چطور من فقیر نیستم؟« امام فرمودند: »آیا حاضری 
همه ی دنیا را بگیری و مقداری از محّبت ما اهل بیت را بدهی؟« عرض کرد: »نه آقای 
من! محّبت شما را با همه ی عالم عوض نمی کنم.« امام فرمودند: »دیدی فقیر نیستی، چه 

ثروتی عظیم تر از این؟!«

آری! محبت اهل بیت باالترین نعمت خداوند بر ماست که سبب می شود تا همواره آنان 
را دوست داشته باشیم و سعی کنیم مانند آنان زندگی کنیم. خداوند در قرآن کریم، بارها ما 

را به دوست داشتن اهل بیت دعوت کرده است.
یکی از این آیات، آیه ی »مودت«است:

؛ مزد رسالت پیامرب دوستی اهل بیت

... ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ... ڦ
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بگو: از شام ]در برابر ابالغ رسالتم[ هیچ پاداشی جز دوستی و مودّت نزدیكانم ]یعنی اهل بیت [ را 

منی خواهم. )شوری،23(

منظور از »قربی« در این آیه، امامان شیعه یا همان اهل بیت هستند. خداوند در این 
آیــه پیامبر را مأمور می کند تا به همــگان اعام کند مزد زحماتی که برای هدایت آنان 
کشیده است، دوستی و محبت خاندانش است. می دانیم که محبت به خاندان پیامبر 
نفعی برای آن حضرت ندارد؛ بلکه این ما هســتیم که با دوســتی آن بندگان صالح و خوب 

خداوند، به خدا نزدیک تر می شویم.

•  فکر کن و بگو:

1. آیا دوستی اهل بیت تنها به معنای عاقه ی قلبی به آنان است یا پیروی از آن ها هم نیاز 
هست؟

ٍد ماَت َشهیداً« : َمن ماَت َعىل ُحبِّ آِل ُمَحمَّ 2. این حدیث را معنا کنید: »قاَل رَسوُل الله

3. از مربی خود بخواهید چند حدیث درباره ی دوستی اهل بیت برای شما بخواند.
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         حارض غایب!

قرآن کریم چندین بار به مؤمنان بشارت داده است که در آخرالزمان حکومت و فرماندهی 
زمین را به آنان خواهد سپرد تا دین را در جامعه آن گونه که شایسته است، اجرا کنند و 

انتقام خود را از ستمگران را بگیرند:

حکومت مستضعفان در زمین )ظهور امام زمان؟عج؟(

وئ    ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ۇئ وئ   

ما می خواهیم به آنان كه در زمین به ناتوانی گرفته شده بودند، نعمت های باارزش دهیم، و آنان را 

پیشوایان مردم و وارثان ]بر روی رسزمین ها[ گردانیم.)قصص،5( 

جالــب اســت بدانید که وعده ی آمدن فردی صالح و تشــکیل حکومــت صالحان، تقریباً در 
همــه ی ادیــان وجود دارد؛ اگرچه نــام آن فرد در ادیان مختلف متفاوت اســت. به اعتقاد ما 
شیعیان، منظور از این فرد موعود، حضرت مهدی؟عج؟ است که خداوند برای حفظ جانش 
از دست دشمنان، او را از نظرها غایب نموده است. البته غیبت آن حضرت به معنای نبودن 
او نیست؛ بلکه به معنای استفاده کمتر از حضور آن حضرت است. از پیامبر گرامی اسام 
پرسیدند: »آیا شیعیان در زمان غیبت حضرت مهدی؟عج؟ از وجود مبارک او بهره مند می 
گردند؟« آن حضرت فرمود: »آری! ســوگند به خدا، آنان در غیبت او، از وجودش بهره مند 
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می گردند و از نور  امامت او، روشــنایی برای زندگی خویش می گیرند، درســت هم چون 
بهره ور شدن از خورشیدی  که ابرها چهره ی آن را بپوشانند.« 

آری! همان گونه که خورشید با وجود غایب بودن پشت ابر، به مردم گرما و نور می دهد، 
امــام زمان؟عــج؟ نیــز با وجود غیبت ظاهریشــان اعمال مــا را می بیند و مــا را در راه دین 

کمک می کند.

•  فکر کن و بگو:

1. به نظر شما، وظیفه ی ما در زمان غیبت امام زمان؟عج؟ چیست؟ 
2. این حدیث از کیست و به چه معناست؟ »أفَضُل الِعباَدة إنِتظاُر الَفَرج«

3. به نظر شما، آیا امکان دارد که کسی این قدر عمر کند؟ چند نفر که عمر طوالنی داشتند 
نام ببرید.





مشخصاً انسانی که به سرانجام و مقصد سفر خود فکر نکند،  فاقد عقل و تدبیر است. 
دین ما به خوبی و به روشــنی پاســخ ســؤال های مهم و کلیدی در این زمینه را بیان 

کرده است. 
در این بخش قصد داریم به مهم ترین موضوعات پیرامون »معاد« اشاره کنیم:

چهارم: بخش 

رسانجــام مــن چــه خواهد شــد؟
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            تلخ یا شیرین؟!

شاید اگر از خیلی از ما انسان ها بپرسند: »ترسناک ترین  چیز در دنیا چیست؟« در پاسخ 
به موضوعاتی چون مرگ، مرده، قبرستان و مانند آن اشاره می کنیم. دلیل این همه ترس 
از مرگ چیســت؟ حقیقت این اســت که بسیاری از ما تصور درستی از مرگ نداریم و به 
همین جهت از آن هراس داریم. به همین دلیل، پیشوایان دینی ما تاش زیادی نموده اند 

تا مردم را با حقیقت مرگ آشنا ساخته و آنان را برای زندگی ابدی خود آماده سازند.
به این آیه ی قرآن توجه کنید:

مرگ پایان زندگی نیست.

ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

هر كسی مرگ را می چشد؛ و بدون تردید روز قیامت پاداش هایتان به طور كامل به شام داده می شود. 

پس هر كه از آتش دور باشد و به بهشت برود، مسلامً خوشبخت شده است؛ و زندگی این دنیا جز 

كاالی فریبنده نیست. )آل عمران، 185(
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مرگ پایان زندگی نیســت؛ بلکه انتقال آدمی از زندگی دنیا به زندگی دیگری اســت که 
جاودانه و ابدی است. در سخنان پیشوایان ما آمده است که مرگ برای مؤمن مثل در 
آوردن لباس کثیف و کهنه و پوشیدن لباس رنگین و گران بها یا مثل آزاد شدن از زندان 
اســت و برای کافر مثل درآوردن لباس گران قیمت و یا خارج شــدن از بهشــت و داخل 

شدن به زندان است.
در آیه ای که گذشــت، تأکید شــده که مرگ به سراغ همه ی انسان ها خواهد آمد و فقط 
آن هایــی کــه در این دنیــا به خدا ایمان داشــته و عمل صالح انجام داده اند، وارد بهشــت 

می شوند و به رستگاری می رسند. 

•  فکر کن و بگو:

1. این جمله از کیست؟ »مرگ در نظر من از عسل شیرین تر است.«

نیا ... الُمؤمن و ... الکاِفِر 2. این حدیث از امام حسین را کامل کنید: الدُّ
3. این شعر را معنا کنید: 

بهرام که گور می گرفتی همه عمر                  دیدی که چگونه گور بهرام گرفت.
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            معلم بی منطق!

فرض کنید پس از آن که یک سال درسی را با تاش و کوشش فراوان پشت سر گذاشته 
و شــب های امتحان بی خوابی کشــیده اید تا نمره ی قابل قبولی در امتحان پایان سال به 
دســت آوریــد. در همیــن مدت ، دوســتانتان را می دیدید کــه به درس بی توجــه بوده و 
تنبلی می کردند. در روز امتحان، برگه های آزمون را در اختیار شــما قرار می دهند و شــما 
با خوشحالی پاسخ همه ی سؤاالت را می نویسید، اما پس از پایان امتحان، به طور اتفاقی 
معلمتان را می بینید که برگه های امتحان را به سطل آشغال می اندازد. آیا این کار او منطقی 

و درست است؟!

حال، آیا می توان فرض کرد خداوندی که همه ی کارهایش بر اساس حکمت و منطق است 
و در تمام امور، هدفی را دنبال می کند، با ما این چنین رفتار کند و پاداشی برای مؤمنان در 

نظر نگیرد. آیا در این صورت خلقت این جهان بیهوده نمی شود؟ به ایه ی زیر دقت کنید: 

دلیل واقع شدن معاد

ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ
آیا گامن كردید ما شام را بیهوده آفریدیم و شام به سوى ما باز گردانده منى شوید؟ )مؤمنون،115(

از این آیه فهمیده می شود که هدف از آفرینش این جهان تنها زمانی محقق می شود که پس 
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از ایــن دنیــا، جهانی دیگری باشــد تا در آن خداوند عدالــت را به طور کامل محقق کند. 
آری! اگر قیامت و معادی در کار نباشد، زندگی در این جهان پوچ و بی معنی خواهد شد؛ 
انسان ها برای به قدرت رسیدن و لذت بردن از این دنیا دست به  هر کاری می زنند تا 
به قدرت و ثروت بیشتری برسند و در واقع روح حیوانی و قانون جنگل در این دنیا حاکم 
می شــود و انســانیت و نوع دوســتی به کلی از بین می رود. بی جهت نیســت که بیش از 

یک پنجم آیات قرآن درباره ی معاد است.

•  فکر کن و بگو:

1. اگر روز قیامتی در کار نباشد، چه اتفاقی می افتد؟
2. رابطه ی معاد با عدل خدا چیست؟

3. چرا امکان ندارد خدا کار بیهوده انجام دهد؟ 
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             پاسخ دندان شکن!

بســیاری از کســانی کــه معــاد را انکار می کننــد، در امکان وقــوع آن شــک دارند؛ یعنی 
می گویند: »چگونه ممکن است که ما پس از آن که از بین رفتیم و تبدیل به مشتی خاک 
شدیم، دوباره به همان صورت اول برگردیم و اجزای بدن ما یکی شود؟!« در تاریخ آمده 
است که مردی از اعراب استخوان مرده ای را در قبرستان یافت و پیش پیامبر آورد. 
ســپس آن اســتخوان را در مشــت خود خرد کرد. هنگامی که استخوان پوسیده و متاشی 
شــده بر زمین ریخت، با تمســخر به آن حضرت گفت: »چه کسی می تواند این استخوان را 
دوباره را به حالت اول برگرداند؟!« قرآن کریم به این ســؤال، جواب محکم و دندان شــکنی 
داده اســت: »همان کســی که بار اول این استخوان را در حالی که هیچ نبود، خلق کرده و به 
وجــود آورد، می توانــد دوبــاره نیــز آن را زنده کند و تازه این کار آســان تر از بار اول اســت.« 

)یس،78 و 79(
گاهی نیز قرآن به نمونه های معاد در همین دنیا اشاره می کند. یکی از این نمونه ها، آمدن بهار 
و فصل شکوفاشدن درختان و باغ هاست. خدای مهربان هر سال طبیعت بی جان و مرده را 
هنگام بهار دوباره زنده و باروح و نشاط می کند. این خود نمونه ی روشنی از قدرت خدا در 

زنده کردن مردگان است.
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بهار و رسسبزی درختان؛ نشانه ی معاد

مب  خب  حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 
ىبيب جت حت خت مت ىت يت

پس با تأمل به آثار رحمت خدا بنگر كه چگونه زمین را پس از مردگی اش زنده می كند، بی تردید 

این ]خدای قدرتند[زنده كنندۀ مردگان است و او بر هر كاری تواناست )روم، 50(

•  فکر کن و بگو:

1. کدام پیامبر بود که از خداوند درخواست کرد تا زنده کردن مردگان را به او نشان دهد؟ 
پاسخ خدا چه بود؟

بیَع فَأَکِثوا ِذکَر النُّشور« 2. معنای این حدیث از پیامبر چیست؟ »إذا َرأَیتُم الرَّ
3. برخی دیگر از نمونه های معاد در دنیا، ماجرای اصحاب کهف، زنده شــدن عزیر نبی پس 
از صد سال، زنده شدن یکی از کشته شدگان بنی إسرائیل و مانند آن است. از مربی خود 

بخواهید ماجرای هر یک از این نمونه ها را برایتان بازگو کند.
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            گویاترین اسم!27

روز قیامت چه روزی اســت؟ چه زمانی واقع می شــود؟ مدت آن چقدر اســت؟ قبل از 
وقوع آن چه اتفاقی در دنیا می افتد؟ آیا همه ی انســان ها در یک جا محشــور می شــوند؟ 
چگونه ممکن اســت به حســاب این همه  انســان در طول تاریخ پرداخته شود؟ بهشت و 

جهنم کجاست؟ و ...
ســؤال های زیــادی درباره ی روز قیامت و چگونگی  وقــوع آن در ذهن ما جود دارد. خیلی 
از این ســؤال ها از پیامبر نیز پرســیده شده و پاسخ آن در قرآن آمده است. با هم برخی 

ویژگی های روز قیامت در قرآن را بررسی می کنیم:
زمــان روز قیامــت را هیچ کس جــز خدا نمی داند؛ زیرا اگر می دانســتند با خیــال راحت گناه 

می کردند و حالت آماده باش دائمی برای وقوع قیامت نداشتند. 
روز قیامت روزی بسیار بسیار طوالنی است. البته مؤمنان از این جهت خیال راحتی دارند؛ 
چون در آن زمان خسته نشده و در نعمت به سر می برند، ولی کافران و گناه کاران از طوالنی 

شدن روز قیامت  و گرمای آن عذاب می کشند. 
روز قیامت اسامی مختلفی در قرآن دارد که هر کدام از آن ها ما را به تأمل و فکر فرو می برد.

یکی از گویاترین این اسامی در این آیه آمده است:
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روز قیامت؛ روز حرست و پشیامنی است.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
و آنان را از روز حرست ـ آن گاه كه كار از كار بگذرد ـ برتسان، كه اینان در بی خربی هستند و 

ایامن منی آورند )مریم،39(

منظور از روز حســرت، روزی اســت که در آن کافران و گناه کاران حســرت می خورند که 
ای کاش! در دنیا اعمال نیک انجام می دادند، ولی دیگر فایده ای ندارد و جز پشــیمانی و 

حسرت چیزی نصیبشان نمی شود.

•  فکر کن و بگو:

1. با کمک معلم و دوستانت پنج مورد از اسامی روز قیامت در قرآن را نام ببرید.
2. آیا خداوند در روز قیامت به مجرمان فرصت دوباره می دهد تا اشتباهشان را جبران کنند؟ 

چرا؟
3. به نظر شما، آیا برخی بهشتیان نیز در در روز قیامت حسرت می خورند؟ چرا؟
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          دادگاه یک نفره!

قبل از وقوع قیامت، اتقاقات عظیم و دهشــتناکی در دنیا رخ می دهد؛ خورشــید تاریک 
شده، ماه و ستارگان نور خود را از دست می دهند، کوه ها به حرکت در می آیند؛ زلزله ی 
وحشــتناکی سراســر زمین را می لرزاند؛ دریاها چون آتشفشــان فوران کرده و به جوش و 
خروش درمی آیند. ســپس به حســاب اعمال انســان ها پرداخته می شــود و کوچک ترین 
عمل آن ها نیز مور بازپرســی قرار می گیرد. حتماً تاکنون ســوره ی زیبا و پرمحتوای زلزال را 

خوانده اید. این سوره آیات تأثیرگذاری درباره ی قیامت دارد:

ٱ ٻ ٻ

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک ک ک گ گ گ 

به نام خدا كه رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی * هنگامی كه زمین را با ]شدیدترین[ 

لرزشش بلرزانند،)1( و زمین بارهای گرانش را بیرون اندازد،)2( و انسان بگوید: زمین را چه شده 

است؟)3( آن روز است كه زمین اخبار خود را می گوید؛)4( چون پروردگارت به او وحی كرده 

28
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است.)5( آن روز مردم ]پس از پایان حساب[ به صورت گروه های پراكنده ]به سوی منزل های 

ابدی خود بهشت یا دوزخ[ می آیند تا اعاملشان را ]به صورت تجسم یافته[ به آنان نشان دهند.

)6( پس هركس به قدر ذره ای نیكی كند، آن نیكی را ببیند.)7( و هركس به قدر ذره ای بدی كند، 

آن بدی را ببیند.)8(  )زلزال( 

•  فکر کن و بگو:

1. چه سوره ی دیگری می شناسید که درباره ی اوصاف قیامت باشد؟
2. در آیه 4 سوره ی زلزال آمده است که زمین در روز قیامت، اخبار خود را بازگو می کند. 

منظور از این جمله چیست؟
3. دادگاه قیامت روزی اســت که در آن قاضی و شــاهد و مجرم یکی اســت. آیا می توانید 

بگویید قاضی و شاهد و مجرم چه چیزهایی هستند؟
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            کارنامه!

همه ی ما تاکنون لحظه گرفتن کارنامه و مشخص شدن نتایج امتحاناتمان را به یاد داریم؛ 
لحظاتی سخت و پر از استرس و نگرانی برای آنان که درس نخوانده اند و لحظاتی شیرین و 

به یاد ماندنی برای آن ها که از موفقیت خود مطمئن هستند.
قبول شــدگان با خوشــحالی کارنامه ی خود را به دوستانشان نشان داده و سرشان را باال 
می گیرند. مردودی ها و آن ها که نمره ی کمی گرفتند، کارنامه شان را مخفی کرده و خود را 

به سکوت زده  و دوست ندارند هیچ کس از نمره شان بپرسد.
لحظه ی حسابرســی و دادن نامه ی اعمال در قیامت، هزاران بار شــدیدتر و سخت تر از این 

صحنه است. 

حسابرسی دقیق از اعامل انسان ها در قیامت 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڳ  گڳ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ڳ ڳ ڱ ڱ 
كتاب ]اعامل[ هر كسی ]در برابر دیدگانش[ نهاده می شود، پس مجرمان را می بینی كه از آنچه در 

آن است هراسانند و می گویند: وای بر ما، این چه كتابی است كه هیچ عمل كوچك و بزرگی را 
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پنهان نکرده است و هر عملی را انجام داده اند در مقابل خود حارض می یابند، و پروردگارت به هیچ 

كس ستم نخواهدكرد )كهف، 49(

مؤمنان و بهشتیان با شادی و خوشحالی نامه ی اعمالشان را باال گرفته و فریاد می زنند: 
»بیاییــد! نامه ی عمل من را بخوانید! من می دانســتم کــه روزی نتیجه ی کارهای خوبم را 
خواهم دید!« اما کافران و گناه کاران سر به زیر انداخته و با خود می گویند: »ای کاش هرگز 
نامــه عملــم را نمی دیدم. ای کاش خاک بودم و این لحظه را احســاس نمی کردم! نه مال 

زیادم و نه قدرت فراوانم سودی نداشت!«

•  فکر کن و بگو:

1. صفحه ی دوم سوره ی حاقه را در کاس خوانده و معنا کنید.

2. منظور از جمله ی »گ گ گ گ« در آیه ی باال چیست؟

3. نامه ی عمل مؤمنان را به دست راست و نامه ی عمل مجرمان را به دست چپ و یا از 
پشت سر خواهند داد. چرا؟
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               در راه منشینید!

فــرض کنید در یک تابســتان با دوســتانتان بــه اردو رفته و تصمیم گرفته اید تا به پشــت 
کوه رفته و آبشــار دیدنی و زیبای آن منطقه را بینید؛ آبشــاری که قباً تعریف آن را خیلی 
شنیده اید و در کنار آن، درختان سرسبز با میوه های لذیذ و گوارا و حوضچه ی بزرگی قرار 
دارد که برای شنا کردن بسیار مناسب می باشد. شما برای رسیدن به آبشار از کوه باال 
می روید، ولی یکی از دوستانتان به خاطر تنبلی، از شما می خواهد تا همین جا توقف کرده 
و در کنار همین نهر کوچک آب بنشــنید. مســلماً پیشــنهاد او را نمی پذیرید؛ چون می دانید 
که اگر کمی سختی را تحمل کنید، به زودی به خوشی بسیار بیشتری دست خواهید یافت.

زندگی ما انسان ها در این دنیا نیز همین گونه است. خداوند مهربان آیات زیادی از قرآن را به 
توصیف بهشت و نعمت های دلپذیر آن اختصاص داده است تا به ما بفهماند که به خوشی های 

کم و زودگذر دنیا دل خوش نکنیم و برای خوشی و لذت پایدار بهشت تاش کنیم.
قرآن بهشــت و جهنم را در پیش روی ما وصف کرده اســت تا خودمان عاقبت خودمان را 

انتخاب کنیم:

مقایسه ی بهشت و جهنم

ٱ ٻ ٻ

 ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ
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 ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
چ چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  

ڈ ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ   چ 
ڈ ژ

بنام خداوند بخشنده مهربان؛ آن حادثه كوبنده )1( و چه حادثه كوبنده اى؟! )2( و تو چه مى داىن كه 

حادثه كوبنده چیست؟)3( روزى كه مردم مانند پروانه هاى پراكنده به هر سو مى دوند.)4( و كوه ها مانند 

پشم رنگین حالجى شده مى گردد.)5( )در آن روز( كىس كه ترازوهاى اعاملش سنگین است. )6( 

در یك زندگى خشنود خواهد بود. )7( و اما كىس كه ترازوهایش سبك است.)8( پناهگاهش هاویه 

)دوزخ( است. )9( و تو چه مى داىن هاویه چیست؟ )10( آتىش است سوزان)11( )قارعه(

•  فکر کن و بگو:

1. چند مورد از نعمت های بهشتی را نام ببرید.
2. چند مورد از عذاب های جهنمیان را نام ببرید.

3. آیا بهشتیان و جهنمیان در روز قیامت با هم سخن می گویند؟ متن گفتگوی اهل بهشت و 
جهنم را در قرآن بیابید و بخوانید.





قدم برداشتن در مسیر زندگی بدون داشتن برنامه و نقشه ی مشخص، خسته کننده 
و بی نتیجــه اســت. خداوند متعال نیز به همین منظور، عاوه بــر این که انبیاء را برای 
هدایت بشر فرستاده است، نقشه و قانون زندگی بندگان را نیز ترسیم و تبیین کرده 

تا حجت بر آنان تمام شود.
موضوعات این بخش ما را با نقش قرآن در زندگی بهتر، آشنا می سازد:

چیســت؟ راه  نقشــه ی 

پنجــم: بخــش 
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           مستقیم بهشت!

همان گونه که گفته شــد برای پیمودن هر ســفری نیاز به نقشــه ی دقیق از اطاعات راه 
دارید. برای ســفر مهم زندگی خود نیز نقشــه ای دقیق و مطمئن نیاز داریم که دغدغه ی 
ما را در این زمینه برطرف ســازد. بســیاری از دانشــمندان غیرالهی در طول تاریخ تاش 
کرده اند تا کتاب برنامه و سبک زندگی انسان ها را تدوین نمایند. روشن است که هیچ یک 
از این کتاب ها نمی تواند انســان را به موفقیت برســاند؛ زیرا انســان یک موجود پیچیده و 
ناشــناخته ای اســت که هیچ کس جز خدا از همه ی خصوصیات و ویژگی ها او آگاه نیست. 
برای مثال بهترین بروشور برای استفاده از یک یخچال را تنها سازنده ی آن می تواند بنویسد؛ 

نه خود یخچال و نه فرد دیگر!
انسان نیز آفریننده ای حکیم و مهربان دارد و تنها اوست که می تواند سعادت و موفقیت او 
را تأمین کند. خداوند این کار را با نزول قرآن بر پیامبر خویش انجام داده و ســبک زندگی و 

برنامه ی موفقیت انسان ها را در اختیارشان قرار داده است.

قرآن ما را به بهرتین راه هدایت می کند.

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ ڤ ڦ ڦ 

بی تردید این قرآن به بهرتین راه و استوارترین دین هدایت می كند، و به مؤمنانی كه كارهای شایسته 
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انجام می دهند، مژده می دهد كه برای آنان پاداشی بزرگ است. )ارساا،9( 

راهی که قرآن ما را به آن دعوت می کند، مستقیم و بدون هیچ کجی و انحراف و در یک 
کام، شاه راه پیروزی و مستقیم ترین راه به بهشت است. 

قوانین فردی، اجتماعی، سیاســی و اقتصادی قرآن در کنار یکدیگر روح و جســم انسان را 
رشد داده و او را به کمال می رساند. به راستی که اگر همه ی انسان ها به قرآن عمل کنند، 

خوشبختی آنان در دنیا و آخرت قطعی خواهد بود. 

•  فکر کن و بگو:

1. چند مورد از اسامی قرآن را نام ببر!
2. تفاوت قرآن با کتاب های آسمانی دیگر مانند تورات و انجیل چیست؟

3. این آیه را ترجمه و مفهوم آن را بیان کنید: ذلَِك الِْكتاُب ال َریَْب فیِه ُهدًى لِلُْمتَّقیَن )بقره،2(



86

            کتابی گران بها!

فرض کنید به شما خبر داده اند کتابی گران بها و باارزش در یکی از کشورهای دوردست 
قرار دارد که تمام سؤاالت شما را پاسخ می دهد و فرمول موفقیت همیشگی و در همه 
حال را در آن نوشته اند. شما برای به دست آوردن این کتاب چه تاشی می کنید؟ چقدر 
حاضرید برای به دست آوردن آن کتاب هزینه کنید؟ چه مقدار از عمرتان را حاضرید برای 
فهمیدن کتاب صرف کنید؟ آیا به ترجمه ی کتاب اکتفا می کنید یا حاضرید برای فهم بهتر 
آن، زبان اصلی کتاب را هم یاد بگیرید؟  آری! جواب روشن است. چنین کتابی آن قدر ارزش 

دارد که برای به دست آوردن آن هر هزینه و زحمتی را متحمل می شویم.

قرآن بیان گر همه ی  نیازهای ماست.

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
و این كتاب را بر تو نازل كردیم كه بیانگر هر چیزی و هدایت و رحمت ومژده ای برای تسلیم شدگان 

]به فرمان های خدا[ ست.)نحل، 89( 

قرآن کریم نیز کتابی اســت که در آن همه ی مطالب مورد نیاز بشــر در حال و آینده ی بیان 
شــده است. این کتاب بهترین و آســان ترین راه موفقیت را در اختیار ما قرار می دهد. امام 
صادق می فرماید: »به درستی که خداوند متعال در قرآن برای هر چیز بیان روشنی قرار 
 داد تــا جایــی که به خدا ســوگند! چیزی را باقی نگذاشــت که بندگان به آن احتیاج داشــته
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باشند؛ به گونه ای که مطلبی نیست که بنده ای بتواند عذرتراشی کرده و بگوید: اگر این 
مطلب در قرآن نازل شده بود، من به آن عمل می کردم.«

•  فکر کن و بگو:

1. با دقت در آیه ی درس، چهار هدف از نزول قرآن را بگویید.
2. آیا در قرآن مطالب علمی نیز آمده است؟

3. چرا قرآن به زبان عربی نازل شده است؟ 
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               نسخه ی شفابخش!

گفتیم که ما انســان ها در حال ســفر به سوی خدا هستیم؛ سفری مهم و حیاتی از تاریکی  
به سوی نور. طبیعی است که در طول این سفر، با مشکات و سختی های زیادی روبرو 
شده و چه بسا دچار بیماری هم بشویم. بنابراین باید با خود داروهای الزم و پزشک ماهر 
همراه داشته باشیم تا در هنگام سختی ها به کمک ما بیایند و ما را از بیماری های روحی و 

جسمی نجات دهند.
نقش قرآن کریم در زندگی ما همین است. خداوند در توصیف قرآن می فرماید:

قرآن داروی همه ی درد های روحی و جسمی است.

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ
و ما از قرآن آنچه را برای مؤمنان مایۀ درمان ورحمت است، نازل می كنیم و ]قرآن[ به ستمكاران 

جز زیان و خسارت منی افزاید. )ارساا، 82(

آری! قــرآن شــفای همه ی دردهــای فردی و اجتماعی، اعتقادی و اخاقی، روحی و جســمی 
است. چشمه ی جاری و زالل معارف قرآن، هر تشنه ای را سیراب می کند؛ به شرط آن که 
به ســراغ قرآن آمده و در آن تأمل کند. به همین علت اســت که در ادامه ی آیه می خوانیم 
کــه قــرآن برای کافران جز زیان و خســارت هیــچ فایده ای ندارد. درســت مانند این که یک 
 غذای نیرو بخش را به عالم مجاهد و دانشمند مبارزی بدهیم تا از آن نیروی کافی برای تعلیم
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و تربیت و یا جهاد در راه حق بگیرد، ولی اگر همین غذای نیروبخش را به ظالم بیدادگری 
بدهیم، از نیروی آن برای ظلم بیشتر استفاده می کند. امام علی می فرماید: »هنگامی 
که فتنه های زمان شــما چون قطعه های شــب تاریک شما را در بر گرفت، به نور هدایت 

قرآن چنگ زنید.«

•  فکر کن و بگو:

1. چرا قرآن به سرگذشت اقوام و انبیاء گذشته می پردازد؟ این قصه ها چه اثر تربیتی دارد؟
2. نزول دفعی و تدریجی قرآن را توضیح دهید.

3. قرآن ناطق کیست؟ توضیح دهید.
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            کتابی برای همیشه!

قرآن کتاب هدایت گر انسان ها در همه ی زمان ها و برای همه ی مردم است. این مطلب 
از آیات زیادی برداشت می شود. یکی از این آیات، این است:

جاودانگی قرآن

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
همیشه بزرگ است ]خدایی[ كه فرقان را ]یعنی قرآن كه جدا كنند ه ی حق از باطل است[ به تدریج 

بر بنده اش نازل كرد تا برای ]همه ی[ جهانیان ]در همه ی زمان ها[ بیم دهنده باشد. )فرقان، 1( 

بعضی از مخالفان اســام در جاودانگی قرآن تردید ایجاد کرده و می گویند: »چگونه ممکن 
اســت که کتابی با گذشــت این همه ســال، هم چنان پاســخ گوی نیازها و ســؤاالت مردم 
باشــد؟« با پیشــرفت چشــم گیر علوم و دانش های بشــری دیگر نمی توان به سخنان قرآن 

گوش داد.
برای روشــن شــدن پاســخ این عده باید در نظر داشــته باشــیم که همان گونه که  قوانین 
طبیعــی ماننــد قانــون جاذبه زمین کهنه نمی شــود و با گذشــت زمان خاصیــت خود را از 
دســت نمی دهــد، دســتورهای اخاقی و فقهی قــرآن نیز رنگ کهنگی به خــود نمی گیرد و 
همیشــه تازه اســت. یکی از اصحــاب امام هادی به آن حضرت عــرض کرد: »چرا هر 
 چه قرآن می خوانیم، باز هم تازگی و طراوت آن حفظ شــده و انســان خســته نمی شــود؟«
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امــام هــادی  فرمــود: »برای این کــه خداوند قــرآن را برای زمان مشــخص و مکان 
خاصی قرار نداده است؛ بلکه قرآن در هر زمانی نو و برای هر ملتی تا روز قیامت تازه 

و شاداب است.«

•  فکر کن و بگو:

1. در آیه ی درس کدام نام قرآن ذکر شده است؟ این نام به چه معناست؟
2. کدام آیه ی قرآن به عدم تحریف این کتاب عزیز اشاره دارد؟

3. جمع آوری قرآن توسط چه کسی صورت گرفت؟ 
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           مثل کف دست!

در ابتدای بخش گفتیم که ما برای پیمودن مسیر بندگی و رسیدن به سعادت ابدی، نیاز 
به نقشه و برنامه ی مشخص از سوی خدا داریم تا سریع، امن و مطمئن این راه را سپری 

کنیم. این نقشه ی راه همان قرآن است.
حال اگر بخواهید به خوبی بر زوایای مختلف یک نقشه آگاه باشید، نیاز دارید تا آن نقشه را 
بارها و بارها به دقت مطالعه کنید و به قول مشهور آن را مثل کف دستان بشناسید. به نظر 
شما بهترین راه برای شناخت دقیق و تسلط بر نقشه ی راه زندگی ما -یعنی قرآن- چیست؟ 

آری! حفظ قرآن. 
حفــظ قرآن کاربرد حیاتــی در زندگی ما دارد. وقتی آیات قرآن در ذهن ما جا گرفت، به خوبی 
می توانیم در هر زمان و مکانی از آن استفاده و به آن عمل کنیم.بسیاری از بزرگان دینی ما 
آرزو کرده اند که ای کاش به دوران نوجوانی خود برگشــته و قرآن را حفظ می کردند. جالب 
است بدانید که قرآن تنها کتاب آسمانی است که به راحتی می توان آن را حفظ کرده و در 

ذهن سپرد. خداوند در چهار جا از سوره ی قمر به این نعمت بزرگ اشاره می کند. 
خوب است بدانید که حافظان قرآن مقام بسیار واالیی نزد خدا دارند. خداوند می فرماید:

35
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اهمیت حفظ قرآن و مقام حافظان قرآن

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

ڻڻ

بلكه این قرآن، آیات روشنی در سینۀ كسانی است كه به آنان معرفت و دانش عطا شده است؛ 

و آیات ما را جز ستمكاران انكار منی كنند.)عنكبوت،49(

احادیــث زیــادی درباره ی فضیلت حفظ قرآن و بزرگی حافظان قرآن وارد شــده اســت. در 
یکــی از این احادیث پیامبر گرامی اســام می فرماید: »بــزرگان امت من حافظان قرآن و 

شب زنده داران هستند.«

•  فکر کن و بگو:

1. آیا حفظ قرآن به تنهایی می تواند زمینه ی هدایت انسان را فراهم کند؟ 

2. ایــن حدیــث از پیامبــر را ترجمه و مفهوم آن را بیان کنیــد: »فَْضُل َحَملَِة الُقــرآِن َعلَی الّذی 
لَْم یَْحِملُْه کََفضِل الخالِِق َعلِی املَْخلوِق«

3. از مربــی خــود بخواهیــد تا منتخبی از احادیث پیرامون اهمیت حفظ قــرآن کریم را برایتان 
بازگو کند.
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         انیس تنهایی!36

اگر در تمام دنیا هیچ انســانی غیر از شــما وجود نداشــته نباشــد، چه احساســی خواهید 
داشت؟ از شدت غربت و تنهایی وحشت می کنید؟ آیا امکان دارد که خم به ابروی خود 
نیاورده و هیچ ترس و دلهر ه ای نداشته باشید؟ مطمئناً پاسخ همه ی ما منفی است، ولی 
جالب است بدانید که کسانی هستند که حتی در این حالت هیچ اندوه و نگرانی ندارند و 
آرام و آسوده خاطر هستند؛ زیرا با چیزی خو گرفته اند که بهتر از تمام مردم روی زمین است. 
امام سجاد می فرماید: »اگر تمام مردم در مشرق و مغرب عالم بمیرند و تنها قرآن با من 

باشد، من هرگز دچار وحشت نخواهم شد.«
آری! اگــر کســی بــا کام خداوند انس گرفته باشــد و همــواره خود را در مقابــل پروردگارش 
احساس کند، احساس تنهایی و وحشت نمی کند؛ حتی اگر در زندان باشد. خداوند مهربان 

بارها ما مؤمنان را به قرائت قرآن و انس گرفتن با این کتاب عزیز دعوت کرده است. 
در یکی از این آیات می فرماید:

انس همیشگی با قرآن

... ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ... ڭ

...پس هر مقداری از قرآن که برای شام ممکن است، بخوانید... )مزمل،20( 

این آیه دستور می دهد که هر مسلمانی باید تا جایی که می تواند در همراهی و انس با قرآن 
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کوشش کند. امام باقر می فرماید: »کسی که در روز پنجاه آیه از قرآن را نخواند، از ما 
]مسلمانان[ نیست.« 

خوب است بدانیم که برای انس با قرآن، بهترین سنین همین سنین ابتدایی عمر است؛ 
زیرا تجربه نشــان داده اســت که اگر از کودکی به چیزی عاقه نشــان دهیم و با آن انس 
بگیریــم، هیــچ گاه آن را فراموش نخواهیم نکرد. امام صادق می فرماید: »کســی که در 

جوانی قرآن بیاموزد، قرآن با گوشت و خون او آمیخته خواهد شد.«

•  فکر کن و بگو:

1. راه های انس با قرآن چیست؟

: َخیرُکُم َمــن تََعلََّم الُقرآَن  2. ایــن حدیــث را ترجمــه و مفهــوم آن را بیان کنید: »قاَل رَســوُل الله
َو َعلََّمه«

3. چه آیات دیگری در ارتباط با انس با قرآن سراغ دارید؟
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         رشط اول!

انجام هر کاری، آداب و شروط مخصوص خود را دارد که باید آن را مراعات کرد. تاوت 
قرآن کریم و انس با آن نیز آداب و شروطی دارد که در این چند درس به آن می پردازیم:

یکی از آداب تاوت قرآن، نظافت و طهارت است. منظور از طهارت، با وضو بودن است. 
از نظر شرعی دست زدن بدون وضو به خط قرآن حرام است و بهتر است موقع خواندن 

قرآن هم با وضو باشد؛ حتی اگر به آن دست نمی زند.
 این حکم از این آیه استفاده شده است:

با وضو بودن هنگام تالوت قرآن

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

قطعاً این قرآن، قرآنی ارجمند و باارزش است )77( ]كه[ در كتابی محفوظ از هر گونه تحریف و تغییر 

]جای دارد.[)78( و کسی جز پاك شدگان به آن دسرتسی ندارد.)79( )واقعه(

دقت داشــته باشــیم که قرآن دارای جایگاه بســیار واال و بلندی اســت. چه خوب است اگر 
کسی قصد تاوت قرآن را دارد، ابتدا جسم خود و سپس روح خود را آماده ی شنیدن کام 

خدا بگرداند تا پیام قرآن به خوبی بر قلبش نشسته و او را متذکر گرداند.
بنابراین، نباید هنگام تاوت قرآن، با آن مانند کتاب های دیگر رفتار کنیم. روی زمین گذاشتن 

37
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قرآن، خوابیدن و پادراز کردن مقابل قرآن، کثیف کردن یا خدای نکرده آسیب زدن به آن 
به دور از ادب و احترام اســت. نظافت و پاکی دهان نیز از آداب تاوت قرآن اســت که 

پیامبر به آن سفارش کرده است. 

•  فکر کن و بگو:

1. چرا نباید بدون وضو به قرآن دست زد؟
2. موارد دیگری برای احترام به قرآن نام ببرید.

3. از آیه ی 79 چه برداشتی می کنید؟
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          جرعه جرعه!

یکــی از مهم تریــن آداب تــاوت قــرآن، ترتیل اســت. احتمــااًل تاکنون ایــن اصطاح را 
شــنیده اید، ولی خوب اســت بدانید که منظور از ترتیل در این جا با آن چه شــنیده اید 
کمی تفاوت دارد. آن چه امروز به عنوان ترتیل گفته می شود، نوع خاصی از قرائت قرآن 
است که سرعت آن بیش تر از حد معمول باشد، ولی ترتیل در این جا به همه ی انواع 
قرائت قرآن گفته می شود که در آن صدای نیکو همراه با رعایت نظم، تجوید و دقت در 

معنا باشد.
در این آیه از قرآن خداوند به پیامبر دستور داده است تا قرآن را با ترتیل تاوت کند:

تالوت شمرده و همراه با تأمل )ترتیل(

... ٿ ٿ   ٿ ٿ
... و قرآن را شمرده و روشن و با تأمل و دقت بخوان. )مزمل،4( 

کــم نیســتند کســانی که قرآن را سرســری و بــدون دقــت در معنای آن و با هــدف پایان 
رساندن جزء یا ختم قرآن می خوانند. آنان تنها به حجم تاوت قرآن می اندیشند؛ نه کیفیت 
آن؛ درحالی که مهم این اســت که ما چقدر از تاوت قرآن بهره می بریم. به همین دلیل، 
بــزرگان دینــی ما تأکیــد کرده اند که تــاوت اندک همراه بــا تدبر، از زیــاد خواندن بدون 
اندیشــه در معنا و مفهوم آیات بهتر اســت و با هدف قرآن ســازگارتر می باشد. به عبارت 

38
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دیگر، جرعه جرعه نوشــیدن از دریای زالل و گوارای قرآن بهتر از سرکشــیدن یک باره 
و هضم نکردن کامل آن است.

امــام صادق می فرماید: »ترتیل آن اســت که وقتــی از کنار آیه ای می گذری که در 
آن از بهشت سخن گفته شده است، توقف کنی و از خدا بهشت را بخواهی و هنگامی 
که از آیه ای می گذری که در آن نام دوزخ است، از آن به خدا پناه بری و خود را از آن 

دور سازی!«

•  فکر کن و بگو:

1. چرا در احادیث سفارش شده است که قرآن با صدای نیکو خوانده شود؟
2. منظور از تجوید قرآن چیست؟ تجوید قرآن چه اهمیتی دارد؟

3. آیا رعایت کردن وقف و ابتدا هم در تاوت قرآن ضروری است؟ چرا؟
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          گوش جان!

فرض کنید شما را به مجلس مهمی دعوت کرده اند که در آن فرد مهمی در حال سخنرانی 
و بیان نکات مهمی برای شماست. در این حالت، یکی از افراد حاضر در جلسه، مدام در 
حال حرف زدن با بغل دستی خودش است. آیا این کار او بی ادبی نیست؟ روشن است 
کــه ایــن کار او هــم حواس دیگران را پــرت می کند و هم بی احترامی به ســخنران مجلس 
است. حالت ما در مقابل سخنان خداوند نیز باید همین گونه باشد؛ یعنی نباید هنگامی که 

قرآن خوانده می شود، با یکدیگر حرف زده و حواسمان پرت باشد.
یکی از آداب احترام به قرآن، گوش سپردن به آن است:

گوش سپردن به تالوت قرآن

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ

و هنگامی كه قرآن خوانده شود، به آن گوش فرا دهید و سكوت كنید تا مشمول رحمت شوید. 

)اعراف، 204(

»اســتماع« بــه معنای »خوب گوش دادن« و »انصــات« به معنای »توجه کامل و دقت به 
ســخنان فرد مقابل« اســت. بنابراین، در این آیه به مؤمنان دســتور داده می شود که هنگام 
شنیدن آیات قرآن ساکت شده و خوب به آن گوش دهند تا پیام آن را درک نمایند. تعجب آور 
است که بعضی افراد هنگام مشاهده ی یک فیلم یا شنیدن یک قصه چنان به آن گوش می دهند 

39
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که از اتفاقات اطراف خود کاماً بی خبر می شوند، ولی موقع شنیدن قرآن و کام دلگشای 
می فرماید: »هر کس مشتاق خدا باشد، باید  خداوند به آن اعتنا نمی کنند. پیامبر اکرم 

کام او -یعنی قرآن- را نیز گوش دهد.«

•  فکر کن و بگو:

1. آیا گوش دادن به قرآن مثل خواندن آن ثواب دارد؟
2. در آیــه ی درس، فایــده ی گــوش دادن و ســکوت در برابــر قرآن چه چیزی بیان شــده 

است؟
3. کلمات زیر را جابجا کن تا شعر کامل شود:

بخوانند- خموش- چو- دیگر- قرآن

گوش- قرآن- به- فرادار- آیات
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           شکایت دلسوزانه!

فرض کنید فقیری را می شناسید که نیاز شدیدی به کمک دارد و شما برای برطرف شدن 
نیازش به او کمک قابل توجهی کردید؛ به قدری که دیگر نیاز به گدایی و درخواست کمک 
از دیگران ندارد. با این حال، فردا صبح دوباره او را می بینید که در گوشه ی خیابان نشسته 
و دست گدایی به سوی دیگران دراز می کند. چه واکنشی نشان می دهید؟ آیا از این کار 
او متنفر نمی شوید؟ آیا افسوس نمی خورید که چرا با وجود آن همه اموال و ثروت، دوباره 
این گونه خود را کوچک و حقیر کرده است؟ آیا پیش همه از او شکایت نمی کنید؟ مسلماً این 

کار او را بسیار ناپسند و غیرعاقانه می دانید.

به همین دلیل است که پیامبر ما نیز از ما شکایت می کند:

شکایت پیامرب از امتش به خاطر دوری از قرآن

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ
پیامرب ]درقیامت[ می گوید: ای پروردگار من! هامنا قوم من این قرآن را مرتوك گذاشتند! )فرقان، 30(

آری! همان پیامبر دلسوز و مهربان -که برای هدایت امتش هر کاری می کرد- از مسلمانان 
شکایت می کند. می دانید چرا؟ چون با وجود در اختیار داشتن بهترین سرمایه، دست نیاز به 
سوی غیرمسلمانان دراز کرده و از آنان کمک می خواهند. درست همانند گدایی که همه چیز 

در اختیار دارد، ولی به ان بی توجهی کرده و دوباره گدایی می کند.

40
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این یک واقعیت است که قرآن در میان زندگی ما کم رنگ و گوشه افتاده است. بیایم 
پیامبرمان گوش داده و جامعه ی  با تاوت، حفظ و عمل به قرآن، به این خواسته ی 

مسلمانان را از ضعف و شکست خوردگی نجات دهیم!

•  فکر کن و بگو:

1. به نظر شما، هر یک از ما چه کمکی می تواند به برپایی قرآن در جامعه کند؟
2. این سخن از کیست؟ »مراقب باشید تا غیرمسلمانان در عمل به قرآن از شما سبقت 

نگیرند!«

3. این حدیث از امام صادق را کامل کنید: 
سه چیز در روز قیامت از انسان شکایت می کند: 1- مسجدی که در آن ... نخوانند؛ 2- عالم 

دینی که از او ... نپرسند؛ 3- ... که گرد و غبار بر روی آن نشسته وآن را نخوانند.





برای رسیدن به هر هدفی خطرات و سختی هایی وجود دارد. راه مستقیمی که ما را 
به ســوی خدا می برد نیز پر از خطرات و ناامنی های فراوان هســت. بنابراین، باید با 

حیله ها و ترفندهای دشمنان و راهزنان این مسیر آشنا شد تا اسیر آنان نشویم.  
موضوعات این بخش، سؤال های ما را این باره  برطرف می کند.

دشــمن و راهــزن کیســت؟

بخش ششم:
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           دشمن همیشگی!

آشکارترین دشمن انسان در راهی که به سوی خدا طی می کنیم، دشمنی قسم خورده و 
حیله گر است که بر سر این راه نشسته است تا هر طور که شده اجازه ی عبور و پیمودن 
این مسیر را از ما بگیرد. نام این دشمن سرسخت و بی رحم، ابلیس یا همان شیطان است. 
خداوند در قرآن بیش از هر چیز دیگری ما را از شیطان و حیله های او  بر حذر داشته و بارها 

او را دشمن دیرین و آشکار انسان ها دانسته است:

شیطان؛ دشمن دیرینه ی انسان

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ... چ
ِ البتّه شیطان دشمن شامست، پس او را دشمن بدانید ... )فاطر،6(

دشمنی ابلیس با ما به همان ابتدای خلقتمان برمی گردد که خداوند به فرشتگان دستور داد 
تا بر آدم سجده کند. او از این کار خودداری کرد و با غرور و تکبر به خدا گفت: »من از آتش 
خلق شده ام و آدم از ِگل. من هیچ گاه بر مخلوقی که از من پست تر است، سجده نمی کنم.« 
خداوند او را از بهشت بیرون کرد و او سوگند خورد تا نسل آدم را تا روزی که زنده است، 

گمراه ساخته و در آتش وارد سازد. شرح این واقعه در چند جای قرآن آمده است.
منطقی نیست که با داشتن چنین دشمن آشکار، حیله گر و سوگندخورده ای که ذره ای رحم و 
عطوفت ندارد و با سپاهیان بسیارش در کمین ماست، بی محابا پا به میدان کارزار بگذاریم 
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و خود را از تیرهای نامرئی و کاری او در امان بدانیم. بنابراین، باید دشمن حقیقی خودمان 
را خــوب بشناســیم؛ نقاط قــوت او و کمین گاهش را شناســایی و راه کارهای غلبه بر او را 

بررسی کنیم.

•  فکر کن و بگو:

1. داســتان نافرمانی ابلیس از دســتور ســجده به حضرت آدم را در قرآن پیدا کرده و 
شرح دهید.

2. راه مبارزه با شیطان چیست؟
3. آیا ابلیس بر همه ی انسان ها تسلط دارد؟
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            گام  به گام تا دوزخ!42

شــیطان نقــاط قــوت زیادی دارد و به هیچ وجه دشــمن ضعیف و ناتوانی نیســت. یکی از 
نقاط قوت این دشــمن دیرینه، آن اســت که می داند چگونه هر کدام از ما را فریب داده 
و به انحراف بکشد. شیطان انسان را گام به گام و به صورت تدریجی از خدا بازمی دارد. 

خداوند در قرآن می فرماید:

شیطان انسان را به تدریج منحرف می کند.

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ ٺ ... ڃ

اى كساىن كه ایامن آورده اید! از گام هاى شیطان پیروى نكنید! هر كس پیرو شیطان شود )گمراهش 

مى سازد، زیرا( او به فحشا و منكر فرمان مى دهد. )نور، 21(

در این آیه می خوانیم که از گام های شیطان نباید پیروی کرد؛ چون او به هیچ مرحله ای از گناه 
و گمراهی ما قانع نمی شــود. برای مثال، برای گمراه کردن فرد نمازخوان، ابتدا او را از نماز 
اول وقت باز داشته و سپسبه کلی از نمازخواندن منصرف می کند. بنابراین، باید از همان گام 

اول شیطان را از خود ناامید کنیم تا به گمراهی بیشتر ما طمع نکند.
یکی از مهم ترین راه های فریب شیطان، خیال پردازی و آرزوهای بیهوده است. او انسان ها 
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را با طمع و آرزوهای بیهوده ســرگرم می کند تا از هدف اصلی زندگی خود بازمانده و به 
مسائل پوچ دلخوش کنند. 

•  فکر کن و بگو:

1. با کمک دوستانتان چند مورد از راه های فریب شیطان را نام ببرید.

2. آیا پس انداز کردن و برنامه ریزی برای آینده هم از موارد آرزوهای طوالنی است؟

2. ایــن حدیــث از امــام علــی را ترجمــه و مفهــوم آن را بیان کنیــد: »إِنَّ أَْخَوَف َمــا أََخاُف 
َعلَیُْكُم اثَْنتَیِْن طُوُل الََمِل َواتِّبَاُع الَْهَوى«
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            خودتان را رسزنش کنید!

در درس های گذشــته تاحدودی با نقاط قوت شــیطان آشــنا شدیم. ممکن است این 
سؤال برای شما مطرح شده باشد که چرا خداوند به شیطان این همه قدرت و فرصت 
و امکانات داده تا مؤمنان را فریب دهد؟ پاسخ این است که خداوند هیچ نفوذ و قدرتی 
برای شیطان در مقابل مؤمنان قرار نداده است. به عبارت دیگر، همان طور که میکروب 
و ویروس فقط در بدن های ضعیف و واکسینه  نشده نفوذ کرده و آن ها را از پا می اندازد، 
شیطان هم فقط در کسی تأثیر دارد که روحش را ضعیف کرده و به ایمنی آن توجه نکرده 
است. برای فهم بهتر این مطلب به این آیه توجه کنید که در آن خداوند درباره ی شیطان 

می فرماید:

شیطان بر مؤمنان تسلط ندارد.

ےےۓۓ  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

او )شیطان( بر كساىن كه ایامن دارند و بر پروردگارشان توكّل مى كنند، تسلّط ندارد. )99( تسلّطش فقط 

بر كسانی است كه او را رسپرست و دوست خود گرفته اند و بر كسانی است كه برای خدا رشیك 

قرار داده اند.)100(  )نحل(
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آری! مؤمنان در پناه لطف و عنایت خداوند قرار دارند و شــیطان هرگز بر آنان تســلطی 
ندارد؛ مگر این که خودشان راه نفوذ او را فراهم کنند.

جالب است بدانید به فرموده ی قرآن، خود ابلیس هم در روز قیامت این مطلب را بارها 
بیان می کند. هنگامی که کافران و گناه کاران وارد دوزخ می شوند، به خداوند می گویند: 
»خدایا! این ابلیس ما را گمراه کرد؛ به او عذاب دوبرابر بده!« شیطان در پاسخ می گوید: 
»دروغ می گویید! خداوند به شما وعده داد و من هم وعده دادم. شما به وعده ی راست 
خدا گوش ندادید و به وعده ی دروغ من گوش دادید. من هم به عهد خود وفا نکردم. پس 

من را سرزنش نکنید و خودتان را سرزنش کنید!«

•  فکر کن و بگو:

1. در این آیات دو شرط برای دوری از شیطان بیان شده است. آن دو شرط کدام است؟
2. گفتار شــیطان و دوزخیان در آیه 22 ســوره ی ابراهیم آمده اســت. آن را بخوانید و ترجمه و 

مفهوم آن را بیان کنید.
3. چرا شیطان بر مؤمنان تسلط ندارد؟ 
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         پناه گاه امن!

فــرض کنیــد پلیس هســتید و می خواهیــد افراد شــروری را دســتگیر کنید کــه در باالی 
ساختمانی کمین کرده و شما را در وسط حیاط محاصره کرده اند. در میان آن ها افرادی 
هستند که بسیار خوب تیراندازی می کنند و می توانند کاماً شما را از پا بیندزاند؛ ضمن 
این که شما دید کافی ندارید و نمی دانید آنان در کجا پناه گرفته اند. در این جنگ نابرابر چه 

می کنید؟ شکست شما حتمی است! مگر نه؟
شــاید باورش ســخت باشــد که وضعیت ما در مقابل شــیطان هم همین طور اســت؛ زیرا 
شــیطان هم بســیار خوب تیراندازی می کند و در گمراه کردن انســان ها چیره دست است؛ 
هم بی رحم اســت و تا ما را نابود نکند، دســت بردار نیســت و هم ما او را نمی بینیم، ولی او و 

لشکریانش ما را می بینند. با این وجود، شکست ما در برابر او نیز حتمی است! مگر نه؟
اکنون به این آیه توجه کنید:

راه نجات از شیطان

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 
و هر گاه وسوسه اى از شیطان به تو رسد، به خدا پناه بر كه او شنونده و داناست)200( مسلامً كسانی 

 كه تقوا دارند، هرگاه وسوسه هایی از سوی شیطان به آنان می رسد ]خدا و قیامت را[ یاد می كنند و 
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بالفاصله بینا و آگاه می شوند ]و از دام وسوسه هایش نجات یابند[)201( )اعراف( 

این آیه تنها راه حل پیروزی بر شیطان را به ما نشان می دهد و آن قرار گرفتن در پناهگاه 
نامرئی و امن خدا و کمک خواستن از اوست. 

تنها راه حل پیروزی در مثال باال این است که از خلبان چیره دست و ماهری کمک بخواهیم 
که تیرانداز خوبی نیز باشــد؛ زیرا او دشــمن را حتی اگر باالی پشــت بام باشــد، می بیند و 
می تواند با شلیک های دقیق و پرقدرت، او و سپاهش را نابود کند. خداوند نیز از شیطان 
نیرومندتر اســت و اگر بخواهد می تواند او و لشــکریانش را برای همیشه در مقابل ما ناکام 

کند.

•  فکر کن و بگو:

1. کدام آیه از سوره ی ناس به معنای پناه بردن از شیطان به خداست؟
2. پناه بردن به خدا از شر شیطان، در گفتار است یا در عمل؟

3. استعاذه به چه معناست و چرا در ابتدای قرآن نیز مستحب است؟
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         شیطان بزرگ!

بســیاری از مــردم تصــور می کنند شــیطان فقط موجودی نامرئی اســت کــه از جّنیان 
است و ما هیچ وقت او را نمی بینیم؛ درحالی که قرآن به ما می گوید که شیطان هایی 
نیز وجود دارند که به صورت انسان هستند. به عبارت درست تر، انسان هایی هستند 
که رفتار آنان شیطانی است و خود نماد گمراهی و فریب دیگران هستند. برای درستی 
این مطلب می شود به خیلی از دشمنان پیامبران اشاره کرد که با تکبر و زورگویی خود، 

آنان را به قتل رساندند:

برخی انسان ها، مثل شیطان هستند.

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ... ڍ
اینچنین در برابر هر پیامربى، دشمنى از شیاطین انس و جّن قرار دادیم... )انعام،112(

در این آیه بیان شده است که دشمنان پیامبران، شیاطین انس و جن هستند.
نمونه ی انســان هایی که مانند شــیطان زندگی می کنند،  در زندگی ما زیاد هست؛ مثًا 
افرادی که دیگران را از کارهای خیر باز می دارند و یا آن ها را وادار می کنند که به گناه 
مشــغول شــوند و یا حتی کشــورهایی که جنگ، ظلم، بی حیایی و گناه را در جهان ترویج 

می کنند، همگی از مصادیق شیطان هستند. 
به همین دلیل اســت که دین عزیز اســام، ما را از دوســتی با گناه کاران و افراد ناباب  
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نهی می کند؛ چون حتماً به طور ناخودآگاه تأثیرشــان را بر ما خواهند گذشــت و ما را 
وسوسه می کنند تا کارهای خوب را ترک کنیم.

•  فکر کن و بگو:

1. این جمله ی معروف از کیست و چه معنایی دارد؟ »آمریکا شیطان بزرگ است.«
2. برای مبارزه با انسان های ظالم و ستمگر چه باید کرد؟

3. از چه راهی می شود دشمنان داخلی و خارجی اسام را در هر زمانی شناخت؟





برای هر سفری به وسایل و ابزار کاربردی  و غذای مختصر و مفید نیاز است. شناخت 
این مواد و وســایل، نقش بســیار مهمی در ســرعت و کیفیت پیمودن راه دارد. این 
بخش طوالنی ترین بخش کتاب است که به همین نیازها اختصاص یافته است. این 
بخش به سه قسمت کلی تقسیم می شود: 1- بهترین توشه چیست؟ 2- بهترین همراه 
چیست؟ 3- فرمول موفقیت چیست؟ 4- فرمول محبوبیت نزد خدا و مردم چیست؟ 

5- چه چیزهایی بار ما را سنگین می کند؟ 
هر کدام از بخش ها موضوعات فرعی و جزئی زیادی دارد. در این بخش، به مهم ترین 

موضوعات در حوزه ی »اخاق و آداب اسامی« پرداخته می شود:

چیســت؟ راه  توشــه ی 

بخش هفتم:
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         بهرتین توشه!

فرض کنید برای رسیدن به باغ سرسبز و دلپذیری، مجبور باشید از جایی عبور کنید که پر 
از خارهای خطرناک و حیوانات گزنده و خطرناک اســت. روشــن است که در هنگام عبور 
از آن زمیــن، بی احتیــاط و بدون توجه قدم برنمی دارید؛ بلکه با تمام دقت و هوشــیاری به 
اطراف و زیرپای خود نگاه کرده و قدم هایتان را در جاهای امن و صاف می گذارید. چه بسا 
کوچک ترین غفلت و بی توجهی در طول مسیر باعث مجروح شدن و حتی از بین رفتن شما 
بشود. زندگی ما در این دنیا نیز همین طور است؛ یعنی برای عبور از راه پرپیچ و خم زندگی 
و رســیدن به هدف، به دقت و هوشــیاری زیادی نیاز داریم تا اسیر خطرات بین راه نشویم. 
بهترین وســیله برای حفظ انســان از خطرات و آســیب های ســفر زندگانی، تقوا و پرهیزکاری 
اســت. به همین خاطر اســت که قرآن کریم، تقوا را بهترین توشــه برای ســفر آخرت، معرفی 

می کند:

بهرتین توشه برای انسان، تقواست.

... ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڄ 

... و زاد و توشه تهیه كنید، كه بهرتین زاد و توشه، پرهیزكارى است! )بقره، 197(

تقــوا بــه معنای حفظ و نگهداری خویشــتن از گناه اســت. روزی حضــرت علی به همراه 
اصحابش از کنار قبرســتانی عبور کرد. حضرت رو به قبرها کرد و فرمود: »ســام بر شــما ای 
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اهل قبور! شما پیش از ما به قبر رفتید و ما نیز به شما محلق می شویم.« سپس امام به 
اصحاب خود فرمود: »آگاه باشید! اگر ایشان سخن می گفتند، به یقین می گفتند: »ما تقوا 

و پرهیزکاری را بهترین توشه در این جا یافتیم.«

•  فکر کن و بگو:

1. صفات پرهیزکاران در ابتدای سوره ی بقره آمده است. این صفات را نام ببرید. 
2. آیا انسان می تواند فقط با ایمان به خدا و پیامبرش به رستگاری برسد؟ رابطه ی ایمان 

و عمل صالح چیست؟
3. معنای دقیق تقوا چیست؟
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         مالک برتری!47

هنگام اذان شــده بود. برق خوشــحالی در چشــمان همه موج می زد. حاال پس از هفت 
سال، مسلمانان دوباره به مکه برگشته بودند. سال ها پیش وقتی به خاطر شکنجه های 
مشــرکان از این شــهر گریخته و بــه مدینه هجرت کرده بودند، فکــر نمی کردند که به این 
زودی خداوند آنان را بر مشرکان پیروز کرده و بتوانند دوباره در مکه عبادت کنند. هنگام 
اذان شد. همه منتظر بودند تا ببینند چه کسی این افتخار را خواهد داشت که برای اولین 
بــار بــر بام خانه ی خــدا رفته و اذان بگوید. پیامبــر رو به بال کرد و گفــت: »بال! بر بام 
کعبه برو و اذان بگو!« برخی از مســلمانان از این انتخاب پیامبر تعجب کردند. و هر کدام 
با تمسخر گفتند: »کسی بهتر از این برده ی سیاه نبود که اذان بگوید؟!« »او حتی بلد نیست 
حرف »شین« را درست تلفظ کند!« »خدا را شکر، پدرم از دنیا رفت و اذان این سیاه حبشی 
را نشنید!« »کاغ سیاه باالی کعبه اذان می گوید!« این سخنان بر رسول خدا گران آمد 
و آن حضــرت تصمیــم گرفت تا فرد دیگری را برای اذان انتخاب کنند. در این هنگام خداوند 

آیه ی زیر را نازل کرد:

ارزش هر کس به تقوای اوست.

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
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ای مردم! ما شام را از یك مرد و زن آفریدیم و ]به صورت[ ملت ها و قبیله   ها]ی مختلف[ قرار 

دادیم تا یكدیگر را بشناسید. بی تردید گرامی ترین شام نزد خدا پرهیزكارترین شامست. یقیناً خدا دانا 

و آگاه است.)حجرات،13(  

این آیه به همه ی مردم گوشزد می کند که معیار برتری و موفقیت انسان ها، رنگ صورت یا 
نوع لباس یا مقدار مال و ثروت  یا زیبایی و هر چیز دیگر نیست؛ بلکه تنها تقوا و خداترسی 

هر کس است که ارزش او را مشخص می کند.

•  فکر کن و بگو:

1. چرا تقوا ماک برتری انسان هاست؟
2. با توجه به مطالب درس، بگویید چرا خداوند تحقیر و تمسخر دیگران را حرام کرده است؟

3. آیا کسی می تواند خود را باتقواتر از دیگری بداند؟
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           اکسیر خوشبختی!48

آیا می دانید از نظر اسام اکسیر خوشبختی و موفقیت در زندگی چیست؟ با نوشیدن 
این اکســیر خواهید توانســت بر تمام مشــکات پیروز شــده و راه حل بیرون آمدن از 
گرفتــاری را پیــدا کنید. اگر باور نداریــد به این جمله از ابوذر غفاری -یار باوفای پیامبر

- توجه کنید: »من آیه ای را می شناســم که اگر تمام انســان ها فقط   و امام علی
به همان آیه عمل کنند، برای حل مشکاتشان کافی است. سپس این آیه را خواند:

تقوا سبب روزی های مادی و معنوی خدا می شود.

... ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ... ۆ

و هر كه از خدا پروا كند، خدا برای او راه بیرون شدن ]از مشكالت و تنگناها را[ قرار می دهد.

)2( و او را از جایی كه گامن منی كند روزی می دهد... )3( )طالق(

خیلی از انســان ها فکر می کنند با راه های غلط و اشــتباه مثل دروغ، دزدی، حیله گری و 
فریب دیگران، می توانند به مقصود خود رسیده و زودتر از همه به خواسته شان برسند، 
ولی خداوند در این آیه راه دیگری را نشــان می دهد و تأکید می کند که اگر کســی تقوا 
و پرهیزکاری را رعایت کند، خودش به کمک او می آید و او را از مشــکات نجات داده 
و بــه شــکلی روزی اش را به او می رســاند که خودش هم گمــان نمی کند. حال، انتخاب 
 بــا خــود ماســت که ضمانت خــدا را باور کــرده و بــه راه پیشــنهادی او رو بیاوریم یا راه
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نادرست را انتخاب کنیم.
آری! تقوا نه تنها وســیله ی حفاظت و بیمه ی انســان در مقابل گناه است؛ بلکه سبب 

افزایش روزی و حل مشکات و در یک کام، اکسیر خوشبختی هم می شود. 

•  فکر کن و بگو:

1. این آیه را ترجمه و مفهوم آن را بیان کنید: »چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ «
2. آیا تقوای هر فرد، سبب پیشرفت جامعه نیز می شود؟

3. منظور از روزی معنوی مؤمنان  چیست؟
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          بهرتین لباس!49

تــا بــه حال به نقش لبــاس در زندگی خود دقت کرده اید؟ لبــاس یکی از نعمت های 
خداست که فواید زیادی برای ما دارد. مهم ترین فواید لباس سه چیز است:

1- باعث زینت و زیبایی انسان می شود؛
 2- انسان را از سرما و گرمای زیاد حفظ می کند؛

3- زشتی ها بدن ما را می پوشاند. 
خوب است بدانید که روح ما نیز مثل بدن ما نیاز به لباس دارد؛ یعنی به چیزی احتیاج 
دارد کــه زشــتی های روحــی را بپوشــاند و او را از خطر نجــات داده و باعث زیباییش هم 

بشود. بهترین لباس برای روح ما تقواست. خداوند در قرآن می فرماید:

تقوا بهرتین لباس در زندگی است.

ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

زینت  مایه ی  و  مى پوشاند  را  شام  اندام  كه  فرستادیم  شام  براى  لباىس  آدم!  فرزندان  اى 

متذكّر  تا  خداست،  آیات  از  )همه(  این ها  است!  بهرت  پرهیزگارى  لباس  اما  شامست. 

)نعمت هاى او( شوند! )اعراف، 26( 
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آری! همان طــور کــه در ایــن آیه، خیلی زیبا و جذاب بیان شــده اســت، تقــوا بهترین 
لباس انسان است؛ چون بیشتر از همه ی لباس ها عیب های ما را می پوشاند و بهتر 
از همه ی لباس ها ما را از آتش جهنم دور می کند و باالتر از همه ی لباس ها به زیبایی 
و آراســتگی معنــوی ما کمــک می کند. امام علی می فرماید: »تقوا باعث می شــود 
مؤمن از حرام چشم پوشــی کند.« بنابراین چه خوب اســت که خودمان را به زیور تقوا 

آراسته کرده و در پناه امن آن جای بگیریم.

•  فکر کن و بگو:

1. شباهت های میان لباس جسم و روح را بررسی کرده و بگویید چرا تقوا بهترین لباس 
است؟

2. به نظر شما، چرا لباس یکی از نعمت های خدا شمرده شده است؟
3. از کجای آیه می شود فهمید که آراسته بودن لباس کاری پسندیده و نیکوست؟
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         جنگ درونی!50

قبًا اشاره شده که امتیاز انسان نسبت به سایر مخلوقات خداوند این است که دارای 
قــوای متضــاد و مختلفــی اســت؛ یعنی هم قــوای حیوانــی در وجود آدمی هســت و هم 
قوای فرشــته بودن. بنابراین در درون انســان همیشــه جنگ تمام عیاری میان عقل و 
نفس در حال رخ دادن اســت. مثًا عقل انســان می گوید: »به دوســتت کمک کن و 
بــا او مهربــان باش« ولی نفس بدکار انســان می گوید: »به او بی توجهی کن یا قدرت و 
زورت را نشــانش بده« یا این که عقل دوســت دارد ما درس بخوانیم و عالم شویم ولی 
نفس می خواهد تنبلی و تن آسایی کنیم. خاصه این جنگ و کشمکش بین عقل و نفس از 

ویژگی های خلقت انسان است.
خداونــد بارهــا مــا بندگان را توصیه کرده اســت که اجازه ندهیم نفــس بدکارمان ما را به 
کارهای بد کشانده و بر عقل ما پیروز شود. خوشبختی و پیروزی برای کسی است که نفس 

بدکار خود را مهار کرده و به او اجازه فرماندهی ندهد.

بهشت در گرو خودسازی و پرورش نفس است.

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ
و آن كس كه از مقام پروردگارش ترسان باشد و نفس را از هوس بازدارد، )40( قطعاً بهشت جایگاه 

اوست! )41( )نازعات(
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امام علی می فرماید: »من نفس خود را با  تقوا پرورش می  دهم. نفس انسان مانند 
حیوان سرکشــی اســت که هر از چند گاهی می  خواهد فرار کرده و سرکشی کند؛ پس 

انسان باید با تقوا افسار آن را مهار کرده و به راه آورد.«

•  فکر کن و بگو:

1. منظور از خودسازی چیست؟ 
2. جهاد اکبر به چه جهادی گفته می شود؟

3. آیا اقســام نفس را می شناســید؟ از مربی خود بخواهید تا شــما را با نفس اّماره، لّوامه و 
مطمئّنه آشنا سازد؟
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           بهرتین همراه!51

برای مسافرت دور و دراز خود نیاز به همراه داریم. به نظر شما بهترین همراه کیست؟ 
کســی که بودنش باعث آرامش و امنیت خاطر انســان شود و او را از ناامیدی و ترس 
برهانــد. آری! بهتریــن همــراه مــا، یاد خداســت. بهتریــن مونس و همدم بــرای تنهایی 
انســان، خداســت که همه جا و در همه حال وجود دارد. خوب اســت بدانید که ذکر 
و یاد خدا، تنها عبادتی اســت که حد و اندازه ای ندارد و در هر حالی خوب اســت. به 

همین خاطر خدا در قرآن می فرماید:

همیشه به یاد خدا باشیم.

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 
اى كساىن كه ایامن آورده اید! خدا را بسیار یاد كنید، )41( و صبح و شام او را تسبیح گویید! )42( 

)احزاب(

خداوند در آیات دیگر قرآن، شــرط کرده اســت که هر کس او را یاد کند، او هم به یادش 
خواهد بود. )بقره،152( هم چنین تأکید کرده که هر کس از یاداو رویگردان شــود، زندگی 

سخت و طاقت فرسایی خواهد داشت. )طه،124(
به یاد داشــته باشــیم که ذکر و یاد خدا فقط با زبان نیســت؛ بلکه در دل هم هســت. یاد 
خــدا دل هــا را نورانــی می کنــد و انســان را از غم و غصه هــای دنیایی می رهانــد. یکی از 
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برجسته ترین صفات پرهیزکاران این است که در هر حالی خدا را یاد می کنند؛ در حال 
کار کردن، عبادت کردن، تفریح و ورزش، قبل از خواب و پس از آن، در هنگام ناراحتی 

و غم و غصه و در زمان شادی و سرور.

•  فکر کن و بگو:

1. چرا هر کاری را با بسم اهلل شروع می کنیم؟ 
2. یکی از نام های قرآن ذکر است. مفهوم این نام چیست؟

3. چگونه می شود در حال تفریح هم به یاد خدا بود؟
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           بزرگ ترین اشتباه!52

حتماً تا به حال صخره نوردانی را دیده اید که از صخره های صعب العبور و مرتفع باال می روند 
و هیچ ترســی به خود راه نمی دهند. البد از خود پرســیده اید که چه چیزی باعث شــده تا 
آنان با خیال راحت بر کار خود تمرکز کنند و از افتادن و سقوط نترسند. آری! آنان با خود 

طناب محکمی دارند تا در صورت سقوط، جانشان حفظ شود و در دره نیفتند.
 ما نیز برای عبور از دره های سخت زندگی به چنین دستگیره ی محکمی نیاز داریم که به ما 
امنیت و آرامش ببخشد و قلب ما را مطمئن کند و برای این کار چه چیزی بهتر از یاد خدا 

وجود دارد؟! آری! خداوند در قرآن می فرماید:

یاد خدا وسیله ی آرامش است.

مب ىب يب جت حت ختىت يت جث مث ىث يث
آنها ]یعنی افرادی که به سوی خدا بازگشته اند[ كساىن هستند كه ایامن آورده اند، و دل هایشان به یاد 

خدا مطمنئ )و آرام( است آگاه باشید، تنها با یاد خدا دل ها آرامش مى یابد! )رعد،28(

اگــر همه ی دالیل دلهره و اضطراب انســان ها را در زندگی جســتجو کنیــم، خواهیم دید که 
ریشه ی همه ی آن ها دوری از یاد خدا و فراموش کردن اوست. 

کسی که به یاد خدا باشد، از سراشیبی های زندگی هراسی ندارد؛ با حوادث روزگار افسرده 
و مضطــرب نمی شــود؛ فکــر آینــده  او را نگران و پریشــان نمی کند و خاصــه، آرام و مطمئن 
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است. شاید بزرگ ترین اشتباه برخی این باشد که فکر می کنند آرامش و خوشبختی برای 
پولدارها و ثروت مندان و قدرت مندان و افراد مشــهور اســت؛ درحالی که اگر به زندگی 

آن ها نیز نزدیک شویم، چیزی جز استرس، نگرانی و حتی افسردگی نمی بینیم.

•  فکر کن و بگو:

1. این آیه را ترجمه و مفهوم آن را بیان کنید: »ى ائ« )بقره،152(
2. با مراجعه به آیه 179 اعراف بگویید خداوند چه کسانی را پست تر از چهارپایان می داند؟

3. با توجه به مطالب درس، می توانید بگویید رمز موفقیت بزرگان دین ما در مشــکات و 
سختی ها چه بوده است؟
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           فرمول موفقیت!53

برای قبولی در آزمون زندگی نیاز به چند فرمول و راه کار ساده داریم. یکی از این فرمول ها، 
»فرمول موفقیت« است که در این چند درس به آن اشاره می کنیم. منظور از این فرمول، 
کارهای خوب و فضیلت های اخاقی مهم و حیاتی در زندگی ماست که سبب می شود تا 
در کارهای مختلف موفق شده و به هدف برسیم. اولین قانون این فرمول، عبارت است از:

1. کار را برای خدا انجام بده!
همه ی ما دوست داریم از وسایلی استفاده کنیم که هیچ وقت خراب نمی شوند؛ مثاً ساعتی 
داشته باشیم که ضد آب باشد یا تلفن همراهی بخریم که عمر باتری آن بیشتر باشد یا لباسی 
را انتخاب می کنیم که رنگ ثابت داشته باشد و کهنه و پاسیده نشود. چه خوب است برای 
کارهایمان هم همین نگاه را داشــته باشــیم؛ یعنی کارهایمان را طوری انجام بدهیم که اثرش 
بیشــتر و ماندگارتر باشد. می دانید راهکارش چیســت؟ رنگ زدن. آری! باید به کارهایمان 
رنگ بزنیم تا هم جلوه ی بیشــتری داشــته باشــد و هم پوسیده و کهنه نشــود. اما چه رنگی؟ 

بهترین و ماندگارترین رنگ، رنگ خدایی است:

رنگ خدا بهرتین رنگ هاست. )اخالص(

ِصبَْغهَ..  اهلِل َو َمْن َأْحَسُن ِمَن اهلِل ِصبَْغهً..  َو نَْحُن َلُه عابُِدوَن )138(

رنگ خدایى )بپذیرید!( و چه رنگى از رنگ خدایى بهرت است؟! و ما تنها او را عبادت مى كنیم. )بقره، 

)138
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چرا بهترین رنگ، رنگ خدایی است؟ چون جز خدا هیچ چیز پایدار و ماندگار نیست؛ پس 
فقــط کاری پایــدار می ماند که فقط برای رضایت و خشــنودی او انجام شــود. پس اولین 

عامل موفقیت بیشتر در کارها، اخاص است.

•  فکر کن و بگو:

1. آیا اخاص فقط در عبادات الزم است؟ 

2. ایــن حدیــث زیبــا از پیامبر اکرم را ترجمــه و مفهوم آن را بیان کنید: »َمــن کاَن لِله کاَن 
اللُه لَه«

3. شعری که با بیت زیر شروع می شود، را پیدا کن و بگو از کیست؟ 
از علی آموز اخاص عمل 
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        تاجر موفق!54

تا به حال به کار فروشنده ها در مغازه دقت کرده اید؟ آیا دفتر حسابرسی آنان را دیده اید؟ 
می دانید چه افرادی در کار تجارت و بازار موفق هستند؟ آن هایی که هر روز مقدار درآمدها 
و هزینه هایشان -یا همان دخل و خرجشان- را حساب کرده و بررسی می کنند که نسبت 
به روز گذشته و هفته ی قبل یا حتی ماه و سال گذشته چقدر سود و زیان داشتند و چرا 
این سود و زیان به آنان رسیده است. اگر کسی همین طور بدون حساب و کتاب وارد کار 
تجارت و فروشندگی شود؛ یعنی بدون این که قیمت ها را بداند، جنس بخرد و بفروشد؛ خیلی 

زود ورشکسته می شود.
در زندگی دینی و معنوی ما نیز همین طور اســت. انســان موفق کســی اســت که هر روز به 
کارهای خود دقت کرده و از خود حسابرسی کند؛ یعنی مقدار کارهای خوب و بد هر روزش 
را شمارش کرده و میزان پیشرفت یا پسرفت روزانه و ماهانه و سالیانه اش را بررسی کند. 

بنابراین دومین فاکتور الزم برای موفقیت عبارت است از:
2- بر خوبی و بدی تمام کارهای خود نظارت کن!

خداوند کریم در قرآن می فرماید:

حسابرسی و مراقبه از اعامل خود

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ 
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ای اهل ایامن! از خدا پروا كنید و هر كسی باید با تأمل بنگرد كه برای فردای خود چه چیزی پیش 

فرستاده است، و از خدا پروا كنید؛ یقیناً خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است. )حرش،18(

پیامبر اکرم می فرماید: »از خودتان حسابرســی کنید؛ قبل از آن که از شــما حسابرسی 
شود.« 

•  فکر کن و بگو:

1. چرا اعمال ما نیاز به مراقبه و محاسبه توسط خود ما دارد؟
2. با جابجایی کلمات، شعر را مرتب کنید: 

باید- حساب- کرد- کنون- عمل- را

منشور- نه- که- گردد- وقتی- کتاب

3. منظور از این حدیث حضرت علی چیست؟ »هر کس دو روزش با هم مساوی باشد. 
زیان دیده است.«
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            تکیه بر آسامن!

در هر کاری نیاز به پشتوانه و سرمایه است تا اگر خدای ناکرده به مشکلی برخوردیم، با 
تکیه و کمک او بتوانیم دوباره برخیزیم و راه را ادامه بدهیم. از این مطلب، سومین قانون 

برای فرمول موفقیت روشن می شود:
3- به خدا تکیه کن!  

اگر قرار است به کسی یا چیزی تکیه کنیم، چه چیزی بهتر از خدا؟! او از همه بهتر می تواند 
ما را یاری کند؛ چون می تواند جلوی همه ی دشمنانمان بایستد؛ چون علم و حکمتش از همه 
بیشتر است؛ چون از همه مهربان تر ودلسوزتر است و چون اختیار همه چیز دست اوست. 
پس بی معناترین کار دنیا این اســت که کســی قدرت برتر و بزرگ تر را رها کرده و کســانی یا 

چیزهایی را پشتوانه ی خودش قرار دهد که هم ناتوان اند و هم زودگذر و از بین رفتنی!

توکل بر خدا

... ہ ہ ہ ھ ھ ھ ... ۆ

... و هر كس بر خدا توكّل كند، خدا برایش کفایت می کند ... )طالق،3(

تکیه کردن به خدا در اصطاح دینی، »توکل« نام دارد. توکل یعنی به خدا دل ببندیم و جز او 
به کسی امید نداشته باشیم. توکل یعنی بدانیم که اگر خدا بخواهد کاری بشود، آن کار حتماً 
می شــود و اگر او نخواهد، هیچ گاه شــدنی نیست. امام باقر می فرماید: »هر کس به خدا 

55
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توکل کند، شکست نمی خورد.«
البته باید دقت کرد که معنای توکل، این نیســت که دســت روی دست بگذاریم و هیچ 
تاشــی برای موفقیت نکنیم تا خدا خودش به کمک ما بیاید؛ زیرا خدا به آن هایی کمک 

می کند که هم همت و پشتکار دارند و هم توکل و امید.

•  فکر کن و بگو:

1. این آیه را معنا کن: »ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ« )هود،88(

2. توکل به چه معناست و چه نقشی در موفقیت ما دارد؟
3. مفهوم این شعر چیست و به چه واقعه ای اشاره دارد؟ 

باید خــلیل بــود و به یـــار اعتماد کـــرد          گاهی بهشت در دل آتش میسر است.
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           قدردانی حقیقی!

اگر کســی به شــما هدیه ای بدهد، از او تشــکر می کنید. چرا؟ چون این کار مطابق ادب 
اســت. اگر از او تشــکر نکنید، چه اتفاقی می افتد؟ اگر از او تشــکر کنید، ولی هدیه اش را 

دور بیندازید و او بفهمد، چطور؟ 
شکرگزاری و حس قدردانی از خصوصیات انسان های خوب است. اگر در برابر خدمات 
و خوبی دیگران تشکر نکرده و قدردان نباشیم، زمینه محبت و لطف دوباره ی آنان را از بین 

برده ایم. برای همین، چهارمین قانون فرمول موفقیت عبارت است از:
4- از خدا تشکر کن و به آن چه به تو داده، قانع باش!

شاید با خود فکر کنید که شکر و قناعت تأثیر زیادی در موفقیت انسان ندارد و فقط تسکین 
و آرامشی است برای شکست ها و رنج های او؛ در حالی که این تصور بی نهایت غلط است. 

برای روشن شدن موضوع، به این آیه دقت کنید:

شکر نعمت های خدا

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڃ ڃ

و ]یاد كنید[ هنگامی كه پروردگارتان اعالم كرد: اگر شکرگزاری كنید، قطعاً ]نعمِت[ خود را بر شام 

می افزایم، و اگر ناسپاسی كنید، بی تردید عذابم سخت است. )ابراهیم،7(

56
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از این آیه به خوبی فهمیده می شــود که شــکر باعث می شــود تا نعمت های بیشتر و بهتر 
شود و ناشکری نعمت را از انسان می گیرد.

توجه داشته باشد که شکر فقط با زبان نیست؛ بلکه شکر واقعی این است که از نعمت های 
خدا بهترین استفاده را ببریم؛ همان طور که اگر از دوستمان تشکر کنیم، ولی هدیه اش را 

دور بیندازیم، در واقع تشکر نکرده ایم.

 •  فکر کن و بگو:
2. این حدیث را ترجمه و شرح کن: »َمن لَم یَشُکِر املَخلوَق لَم یَشُکِر الخالِق«

1. مصرع اول این بیت را بگو: 

.................................                    کفر نعمت از کفت بیرون کند!
3. خدا چه نیازی به شکر ما دارد؟
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         دوستی قدیمی!57

همه ی ما در زندگی دچار سختی و مصیبت می شویم. اصاً گمان این که زندگی در دنیا 
برای کســی بدون رنج و مشــکات باشد، گمان نادرست و اشتباهی است. بدون شک 
کلیدی ترین ابزار موفقیت بزرگان در طول تاریخ، صبر و تحمل آنان در سختی ها بوده است. 

پس قانون پنجم برای فرمول موفقیت در زندگی، این است:
5- در برابر سختی ها صبر کن و ناامید نشو!

از قدیم گفته اند که صبر و ظفر )یعنی پیروزی( همیشه با هم هستند:
صبر و ظفر، هر دو دوستان قدیم اند                     براثر صبر، نوبت ظفر آید 

خداوند در قرآن پاداش فراوانی را برای صابران قرار داده است و از مؤمنان خواسته تا از صبر 
برای پیروزی در مشکات کمک بگیرند:

صرب و بردباری در برابر مشکالت

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ
 ای اهل ایامن از صرب و مناز ]برای حل مشكالت خود[ كمك بخواهید زیرا خدا با صابران است 

)بقره،153(

در روایات اســامی آمده اســت که صبر برای ایمان مانند سر برای بدن است و کسی که 
 صبر نداشــته باشــد، ایمــان هم ندارد. امام علــی در کام زیبایی می فرمایــد: »هر که بر 



141

مرکب صبر سوار شود، به میدان پیروزی و نصرت راه خواهد یافت.«
جالب است بدانید که صبر سه گونه است: 1- صبر در برابر مشکات. 2- صبر و پایداری 

در انجام عبادت و اطاعت از خدا. 3- صبر و پایداری در ترک گناه و معصیت.

•  فکر کن و بگو:

1. سوره ی عصر را تاوت کرده و بگویید خداوند در آن چه توصیه ای به ما می کند؟

2. داستان حضرت ایوب و صبر او در برابر مشکات را بازگو کنید.
3. هر یک از انواع صبر که در درس به آن اشاره شد، به چه معناست؟
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          به قله فکر کن!58

- عامه طباطبایی یکی از علما و دانشمندان بزرگ اسامی است. وی در اواخر عمرش 
برای مداوا به خارج رفته بود.  پزشکان با تعجب زیاد، به همراهانش گفته بودند که مغز او 
-به خاطر مطالعه و تفکر زیاد- بسیار پیر شده و گویا به اندازه ی 700 سال کار کرده است. 

-  یکی دیگر از دانشــمندان بزرگ اســامی، عامه امینی اســت. وی به خاطر نوشتن 
کتاب باارزش و گران قدر »الغدیر« تاش بسیار زیادی نمود. یکی از مشکات او در این 
راه، این بود که به کتاب های مورد نیازش دسترســی نداشــت. برای همین به کتابخانه ی 
شهر می رفت تا از کتاب ها استفاده کند، ولی کتابخانه بیش تر از چهار ساعت در روز باز نبود. 
برای همین، با مسئول آن قرار گذاشت تا شب ها در را از پشت ببندد و اجازه دهد تا او در 

کتاب خانه تا صبح مطالعه کند. این کاِر هر روز او بود..
این دو حکایت را برای نمونه آوردیم تا بگوییم که ششمین قانون موفقیت این است که:

6- برای رسیدن به هدفت، هیچ گاه از کار و تاش دست برندار!
حتماً تاکنون این ضرب المثل را شــنیده اید که »نابرده رنج گنج میســر نمی شود.« آری! این 
یک حقیقت اســت که تنها کســانی موفق شده و به هدف می رســند که در دراه هدفشان 

سخت کوش و خستگی ناپذیر باشند. با تنبلی و سستی هیچ جیز به دست نمی آید.
خداوند در قرآن می فرماید:
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همت و تالش برای رسیدن به هدف

... ىئ يئ جب حب خب مب 

... برای انسان جز آنچه تالش كرده ]هیچ نصیب و بهره ای[نیست. )نجم، 39(

سرگذشــت هر یک از علما و نخبگان علمی را که بخوانید، متوجه خواهید شــد که هیچ گاه 
خسته نمی شدند و با تاش و کوشش مثال زدنی به دنبال هدفشان بودند. امام صادق

 می فرماید: »خداوند همت های بلند و شریف را دوست دارد و از چیزهای پست بیزار 
است.«

•  فکر کن و بگو:

1. معنای این ضرب المثل چیست؟ »عاقبت جوینده یابنده بَُود.«
2. چه حکایات دیگری از همت و تاش انسان های موفق در تاریخ سراغ دارید؟

3. مصرع دوم این بیت را بگو: 

همت بلند دار که مردان روزگار               ...................................
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           دقیق تر از ساعت!

بین چند نفر اختاف افتاده بود که اآلن ساعت چند است؟ مغازه داری که در آن اطراف 
بود،  جلو آمد و گفت: »اآلن ساعت دقیقاً پنج بعد از ظهر است.« همه با تعجب به او نگاه 
کردند که چگونه بدون این که ســاعت داشــته باشــد، این قدر مطمئن است. به روحانی 
سیدی که از آن جا عبور می کرد، اشاره کرد و گفت: »این سید هر روز رأس ساعت پنج 
بعد از ظهر از جلوی مغازه ی من رد می شــود. ما بازاری ها ســاعتمان را با رفت و آمد او 

« -رهبر کبیر انقاب اسامی- نبود.  تنظیم می کنیم.« آن سید، کسی جز »امام خمینی
نظــم و انضبــاط یکــی از ویژگی های افراد موفق اســت؛ به طوری که بدون آن دســت یافتن 
به هدف تقریباً غیر ممکن اســت. پس به یاد داشــته باشــید که هفتمین قانون برای فرمول 

موفقیت، این است:
7- به کارهایت نظم بده و برای هر چیز زمان مشخصی در نظر بگیر.

خداوند کریم در آیات زیادی نظم و تدبیر جهان را نشانه ای برای خردمندان دانسته تا آنان نیز 
از این نظم در امور خود بهره بگیرند. به یکی از این آیات توجه کنید:

نظم خداوند؛ الگویی برای نظم مؤمنان

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ
برای  نشانه هایی  روز،  و  آمد شب  و  رفت  و  زمین  و  آسامن ها  نظم[  ]و  آفرینش  در  هامنا 

59
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خردمندان است. )آل عمران،190(

امــام علی در آخرین وصیت خود به شــیعیان فرمــود: »أوصیُکم بّتَقَوی اللــه َو نَظِم أمرکُم؛ 
شما را به تقوا و نظم در زندگی تان توصیه می کنم.« از این وصیت حضرت معلوم می شود 

که دین اسام چه جایگاه مهمی برای نظم و انضباط در زندگی در نظر گرفته است.

•  فکر کن و بگو:

 1. نقش نظم و برنامه ریزی در موفقیت انسان چقدر است؟
2. از برخی احکام مدت دار و منظم مانند دعای هنگام ســخحر یا طلوع آفتاب و ... می توان 
فهمید که اسام به وقت شناسی اهمیت زیادی می دهد. چند مورد از این احکام نام ببرید. 

3. امام کاظم در حدیثی توصیه کردند تا زمان خود را به چهار بخش تقسیم کنیم. این چهار 
بخــش را ترجمــه و مفهــوم آن را بیــان کنیــد: »َســاَعًة لُِمَناَجاِة اللَِّه َو َســاَعًة ِلَْمــِر الَْمَعاِش َو َســاَعًة 

اتُِكْم ِفی َغیِْر ُمَحرٍَّم« لُِمَعارَشَِة اْلِْخَواِن َو َساَعًة تَْخلُوَن ِفیَها لِلَذَّ
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            تصمیم تاریخی!60

سال های زیادی تاش کرده بود تا صندوقچه ی جواهرات مورد نظر پادشاه را بسازد. از 
آن چیزی که فکرش را هم می کرد، زیباتر و ظریف تر شده بود. می دانست که سلطان با 
دیدن صندوق چه شگفت زده می شود و پول خوبی به او خواهد داد. وقتی وارد قصر شد، 
با نهایت تعجب دید که پادشاه به او توجه نکرد و به احترام فرد دیگری رفت. پرسید: »آن 
مرد کیست که سلطان این قدر به او احترام می گذارد؟« گفتند: »او یک دانشمند است.« 
لحظه ای به فکر فرو رفت و با آن که بیش از سی سال از عمرش گذشته بود، تصمیم گرفت 

سراغ درس برود و دانشمند شود. 
حکایت باال بخش مهمی از زندگانی ســکاکی -دانشــمند مشهور ادبیات عربی- است که با 
تاش و پشتکار و عاقه ی زیادش به فراگیری علم، دانشمندی بزرگ در علوم مختلف شد. 
از این حکایت می فهمیم کوتاهی در کســب دانش باعث پشــیمانی انســان می شــود. پس 

هشتمین قانون الزم در فرمول موفقیت دائمی عبارت است از:
8- تا پایان عمر، در یادگیری و کسب دانش کوتاهی نکن.

اسام اهمیت زیادی برای کسب علم و دانش و فکر کردن گذاشته است. به این آیه توجه 
کنید:

اهمیت کسب علم  و دانش

... ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ... جئ
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... آیا كساىن كه مى دانند با آن ها كه منى دانند یكسانند؟!... )زمر،9(

خوب است بدانید که  هیچ دینی همانند اسام بر اهمیت علم و دانش تأکید نکرده است. 
پیامبر گرامی اســام فرمود: »به دنبال علم بروید؛ حتی اگر در چین )جای بســیار دور( 

باشد.« 

•  فکر کن و بگو:

1. این حدیث از پیامبر را معنا کنید: »ُأطلُبوا الِعلَم ِمَن الَمهِد إلی اللَّحد«
2. مصرع اول این بیت را بگو: 

درخت تو گر بار دانش بگیرد                                  ...........................
3. آیا هر علمی مفید است؟
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           بهرتین پشتیبان!61

امام علی درباره ی آن گفته اســت: »هیچ پشــتیبانی بهتر از آن نیســت.« پیامبر  
در اهمیــت آن گفتــه اســت: »هر کــس آن را انجام دهد، پشــیمان نمی شــود.« امام 
صــادق آن را باعــث یقین و بر طرف شــدن تردیدها دانســته اســت. آری! ســخن 

درباره ی یکی از کلیدی ترین عوامل موفقیت هر فرد -یعنی مشورت کردن- است:
9- در کارها با افراد صاحب نظر مشورت کن!

برخی از انســان ها گمان می کنند که مشــورت برای زمانی اســت که خودمان به نتیجه 
نرســیده ایم و خوبــی یــا بــدی کارمــان را نمی دانیــم، ولی این تصــور غلط اســت. پیامبر 
اکرم  با آن که خود آگاه ترین انسان ها بود، در برخی کارها با دیگران مشورت می کرد.

خداوند کریم یکی از صفات مؤمنان را مشورت کردن در کارها می داند:

مشورت کردن در کارها

ۀ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

و كساىن كه دعوت پروردگارشان را اجابت كرده و مناز را برپا مى دارند و كارهایشان به صورت 

)38 )شوری،  مى كنند.  انفاق  داده ایم،  روزى  آن ها  به  آنچه  از  و  آن هاست  میان  در  مشورت 
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البته به خاطر داشته باشید که نباید با هر کس مشورت کرد. در احادیث آمده است 
که با کســی مشــورت کنیم که دلســوز، آگاه، باتجربه، خیرخواه، پرهیزکار، امنت دار و 

راست گو باشد و ترسو، بخیل و حریص نباشد.

 •  فکر کن و بگو:

1. تأثیر مشورت در موفقیت انسان چقدر است؟

2. کدام آیه از قرآن به  پیامبر فرمان می دهد تا با مؤمنان مشورت کند؟
3. آداب مشورت کردن چیست؟
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          قانون معجزه گر!62

تا کنون با نه قانون الزم در فرمول موفقیت آشــنا شــدیم. در این دو درس قصد داریم 
شما را با دهمین قانون در این زمینه آشنا کنیم. ما اسم این قانون، را »قانون معجزه گر« 
نامیده ایم؛ چون تأثیر بســیار ســریع و باورنکردنی در موفقیت هر کس دارد. این قانون 

عبارت است از:
10- پدر و مادرت را از خودت خشنود و راضی نگاه دار!

خداوند کریم در آیات زیادی از قرآن کریم، بعد از امر به پرستش خودش، ما را به احسان 
و نیکی نسبت به پدر و مادر دعوت کرده است. به یکی از این آیات توجه کنید:

نیکی و احرتام بسیار به پدر و مادر

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

و پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرستید! و به پدر و مادر نیىك كنید! هر گاه یىك از آن دو، یا هر 

دوى آن ها، نزد تو به سن پیرى رسند، كمرتین اهانتى به آن ها روا مدار! و بر آن ها فریاد مزن! و 

گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه به آن ها بگو! )ارساا، 23(

در  فرد  یک  موفقیت  در  چندانی  تأثیر  کار  این  که  باشید  کرده  گمان  خود  پیش  شاید 
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این زمینه،  تنها چند روایت از صدها حدیث در  با خواندن  ندارد، ولی  زندگی اش 
نظرتان برخواهد گشت:

خدا  خشم  و  والدین  رضایت  سایه ی  در  خدا  »رضایت  می فرماید:  اکرم  پیامبر 
در سایه ی خشم آنان است.« »آن دو )یعنی پدر و مادر( بهشت و جهنم هر کس 
هستند.« »چهار کس هستند که دعای آن ها برگشت ندارد... یکی از آن ها، دعای  
پدر برای فرزندش است.«  امام صادق هم می فرماید: »از دعای پدر علیه خود 

بپرهیزید که از شمشیر برنده تر است.«

•  فکر کن و بگو:

1. به نظر شما، چرا اسام تا این حد به احترام پدر و مادر سفارش کرده است؟
: »أفَضُل الَفرائــِض الرِبّ  2. ایــن حدیــث را ترجمــه و مفهــوم آن را بیــان کنیــد: قاَل رســوُل اللــه

بالوالدین« 

3. آیا در کارهای غیر دینی هم باید از پدر و مادر اطاعت کرد؟
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          قطار رسیع السیر!63

در درس گذشته به نهمین قانون موفقیت در زندگی اشاره کردیم و گفتیم که نقش آن در 
کامیابی انسان ها بسیار بیشتر از آن چیزی است که فکرش را می کنیم. در این درس نیز 

قصد داریم به یک آیه و چند روایت در این موضوع اشاره بکنیم. 

فروتنی در برابر والدین و دعا برای آنان

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ
و بال هاى تواضع خویش را از محبّت و لطف، در برابر آنان فرود آر! و بگو: »پروردگارا! هامن گونه كه 

آن ها مرا در كوچىك تربیت كردند، مشمول رحمتشان قرار ده!« )ارساا، 24( 

ایــن آیــه ادامه ی آیه ی درس گذشــته اســت. خداوند کریم در این آیه گوشــزد می کند که 
فرزندان باید در مقابل پدر و مادر خاضع و فروتن باشند و همواره برای آنان از خداوند طلب 

رحمت و مغفرت کنند. اینک به حکایتی درباره ی احترام به والدین توجه کنید:

مردی خدمت رســول خدا رســید وگفت: »ای رســول خدا! من هیچ کار زشــتی نمانده 
که انجام نداده باشم، آیا می توانم توبه کنم؟« رسول خدا فرمود: »آیا پدر و مادرت زنده 
هستند؟« گفت: »پدرم زنده است.« حضرت فرمود: »برو به او نیکی کن تا آمرزیده شوی.« 
وقتی او راه افتاد ، پیامبر زیر لب زمزمه کرد: »کاش مادرش زنده بود« )یعنی اگر به مادرش 

نیکی می کرد، زودتر آمرزیده می شد.(
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اشتباه  نیست اگر نقش رضایت پدر و مادر در موفقیت هر فرد را به قطار سریع السیری 
تشــبیه کنیم که بســیار ســریع تر و راحت تــر از ماشــین های معمولی، آدمــی را به مقصد 
می رســاند. آری! انســان تیزهوش و نکته سنج کسی است که از این مسیر میانبر بهترین 

استفاده را داشته باشد و خود را در مسیر پرسرعت دعای والدین بیندازد.

•  فکر کن و بگو:

1. چرا نیکی به مادر بیشتر از پدر سفارش شده است؟
2. این حدیث را ترجمه و مفهوم آن را بیان کنید: »الَجّنُة تَحَت أقداِم الّمهات«

3. چه دعای دیگری از قرآ ن برای پدر و مادر سراغ دارید؟
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            پل پیروزی!64

حتمــاً تاکنــون ایــن ضرب المثل هــای مشــهور را شــنیده اید: »در ناامیــدی بســی امید 
اســت.« »شکســت پل پیروزی اســت.« »از این ستون به آن ســتون فرج است.« این 
ضرب المثل هــا، یکــی از مهم تریــن عوامل موفقیت در زندگی مــادی و معنوی ما را بیان 
می کند و آن، مأیوس نشــدن و امید برای دســتیابی به موفقیت اســت. پس یازدهمین 

عامل موفقیت عبارت است از:
1- همواره به خودت و موفقیتت امیدوار باش و از شکست ها ناامید مشو!

قرآن کریم بر این مطلب تأکید زیاد کرده اســت و انســان ها را از ناامیدی در زندگی برحذر 
داشــته اســت: خوب اســت بدانید که اصــاً دلیل برخــی محرومیت ها، زنده شــدن برخی 
اســتعدادها در افراد اســت؛ مثاً افراد ناتوان و معلوالن جسمی از استعدادهای پنهان خود 

بیشتر از دیگران استفاده می کنند. به این آیه ی قرآن توجه کنید:

پیروزی در دل سختی هاست.

ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ     ۅ   
قطعاً با )هر( سختى آساىن است! )5( )آرى( قطعاً با )هر( سختى آساىن است، )6()انرشاق(

شکست و عدم موفقیت در زندگی معنوی نیز زیاد اتفاق می افتد؛ مثاً بارها تصمیم به ترک 
 گناه می گیریم، ولی باز هم در مقابل شــیطان و نفس ســرکش خود تســلیم می شــویم یا از 
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اهمیت نماز غافل می شویم و مانند آن. برای این شکست ها هم راه نجاتی هست و آن 
توبه و بازگشت به خداست. در درس بعد به توبه و اهمیت آن خواهیم پرداخت.

•  فکر کن و بگو:

1. چرا شکست را پل پیروزی دانسته اند؟
2. در سخن پیشوایان دینی ما آمده است که ناامیدی بزرگترین گناه است. به نظر شما، 

دلیل این سخن چیست؟
3. با استفاده از مطالب درس، بیان کنید یکی از عوامل پیشرفت   هر جامعه چیست؟
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                       رحمت حق بر گنهکاران خوش است!

در درس گذشته، به یازدهمین قانون الزم برای فرمول موفقیت در زندگی دنیا و آخرت 
اشاره کردیم و گفتیم که دین اسام ما را به شدت از ناامیدی و یأس نهی کرده است. 
راه حل دین برای ایجاد امید در دل گناه کاران و افراد ناموفق، توبه و بازگشت دوباره به 
ابتدای راه است. توبه یکی از فضیلت های بسیار مهم اخاقی است. خداوند توبه کاران را 

دوست دارد و درهای رحمت و بخشش خود را به روی آنان باز کرده است:

توبه و امیدواری به رحمت و بخشش خدا

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

بگو: »اى بندگان من كه بر خود ارساف و ستم كرده اید! از رحمت خداوند ناامید نشوید كه خدا همه ی 

گناهان را مى آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است. )زمر،53( 

در این آیه خداوند از پیامبرش می خواهد که به بندگان خطاکار این پیام را برســاند که هیچ 
وقت از رحمت خداوند ناامید و مأیوس شــوند؛ زیرا در صورت توبه و پشــیمانی، او همه ی 
گناهان شما را می بخشد. در طول تاریخ افراد بسیاری بوده اند که در یک لحظه به خود آمده 
و از گذشته ی خود پشیمان شده اند و با توبه به جمع بهترین بندگان خدا رسیده اند. نمونه ی 

این افراد، »بشر حافی« بود که با یک جمله ی امام کاظم توبه کرد و از اولیای خدا شد. 

65
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این نکته هم ضروری است که توبه از برخی گناهان، فقط پشیمانی از انجام نیست؛ بلکه 
باید  فرد در صدد جبران هم بر بیاید؛ مثاً کســی که به اموال دیگران آســیب زده، باید 

عاوه بر توبه، آن ها را هم راضی کند.

•  فکر کن و بگو:

_ با توبه  -، بشر حافی _یار امام کاظم 1. افراد بزرگی چون حّر -یار باوفای امام حسین
و پشیمانی از گناهشان به موفقیت دست یافتند. داستان این افراد را بازگو کنید.  

نِْب كََمْن ال َذنَْب لَه « 2. این حدیث را ترجمه و مفهوم آن را بیان کنید: »التَّائُِب ِمَن الذَّ
3. آیا خداوند توبه ی هنگام مرگ را هم می بخشد؟ 
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         کلید طالیی!66

فــرض کنیــد کلید گاوصندوق بزرگ پر از پول را به شــما داده اند تا هر وقت که بخواهید 
بتوانید از آن اســتفاده کرده و نیازتان را برآورده ســازید. در این صورت، شــما هیچ گاه در 
زندگی خود احساس کمبود و مشکل نخواهید کرد و به پشتوانه ی آن کلید، هر کاری که 

بخواهید انجام می دهید.
برای معرفی کلید طایی زندگی تان، به آخرین عامل موفقیت توجه کنید:

12- نیازهایت را از خداوند بخواه و با او سخن بگو!
آری! تعجب آور نیست که بگوییم که دعا و درخواست از خداوند، کلید همیشگی و طایی در 
دســت ماســت که با آن می توان هر وقت و هرجا نیاز خود را به خدا گفت و از خزانه ی تمام 

نشدنی رحمت او بهره مند شد:

دعا و توسل به درگاه حق

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   
ٹ ٹ ڤ ڤ

پروردگار شام گفته است: »مرا بخوانید تا )دعاى( شام را بپذیرم! كساىن كه از عبادت من تكرّب مى ورزند 

به زودى با ذلّت وارد دوزخ مى شوند!« )غافر،60(
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امام علی به فرزند خود می فرماید: »بدان که کسی که ملکوت و خزائن دنیا و آخرت  
در دست اوست، به تو اجازه داده تا او را بخوانی و اجابت دعای تو را تضمین کرده و به 
تو فرمان داده که از او بخواهی تا به تو عطا کند و او مهربان و بخشــنده اســت. میان تو و 
خودش، فاصله ای ننهاده و تو را به آوردن واسطه و میانجی، وادار نکرده است... سپس 
کلید خزائن و گنجینه  هایش را -که همان دعا و خواستن از اوست- دراختیار تو نهاده است. 

پس هرگاه تو بخواهی، با دعا کردن، دِر گنجینه های او را می گشایی.«

•  فکر کن و بگو:

1. آیا همه ی دعاهای ما مستجاب می شود؟
1. چه زمان هایی دعا بیشتر استجابت می شود؟

3. چگونه از آیه ی باال می شود فهمید که دعا کردن یک عبادت است؟ 
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                پله پله تا مالقات خدا!67

در درس گذشــته گفتیــم کــه خداوند در قرآن وعده داده اســت که دعــای بندگانش را 
اجابت می کند. در این درس می خواهیم به اثرات تربیتی دعا اشاره کنیم. برای این منظور، 

به آیه ی زیر توجه کنید:

دعا سبب رشد بندگان 

ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

و هنگامى كه بندگان من، از تو درباره ی من سؤال كنند، )بگو:( من نزدیكم! دعاى دعا كننده را به 

هنگامى كه مرا مى خواند، پاسخ مى گویم! پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایامن بیاورند، تا راه یابند 

)و به مقصد برسند(! )بقره، 186(

همه ی شــما با اهمیت دعا و توســل به خداوند آشــنا هســتید. راز ونیاز و سخن گفتن با خدا 
روح انســان را پرواز داده و او را با خالق مهربان و یگانه ی خویش مرتبط می ســازد. دعا هم 
به انسان آرامش و امنیت می دهد و هم او را از مشکات و سختی ها رهایی می بخشد. هم 
جایگاه انسان را نزد خداوند باال می برد و هم معارف دینی را در افراد زیاد می کند و باألخره 
آثار تربیتی فراوانی دارد. در یک جمله دعا انسان را رشد می دهد. در آیه ی باال هدف از دعا 

همین بیان شده است.
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پیامبر گرامی ما فرموده است: »دعا برترین عبادت هاست. دعا ساح مؤمن، ستون 
دین و نور آسمان ها و زمین است.« 

یکی از افتخارات ما شیعیان این است که دعاهای بسیاری از امامان ما وارد شده است 
که هر کدام از آن ها بســیار زیبا و پرمعناســت و چگونگی ســخن گفتن با خدا را به ما یاد 

می دهد.

•  فکر کن و بگو:

1. چند دعای مشهور را نام برده و بگویید هر یک از کدام امام نقل شده است؟
2. این جمله از کیست؟ »ما مفتخریم که صحیفه ی سجادیه از ماست«

3. آیا خدا به دعای ما نیاز دارد؟
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          ادب حضور!68

دعا و راز و نیاز با خدا هم مثل هر کار دیگری آداب و شروطی دارد که با رعایت آن، بهتر 
انجام می شود. برخی آداب دعا عبارت اند از: 1- دعا را با نام خدا و حمد او آغاز کنیم. 2- 
قبل و بعد از دعا، بر پیامبر و خاندانش درود بفرستیم. 3- در ابتدا به گناهانمان اعتراف 
کرده و سپس از خدا چیزی بخواهیم. 4- خدا را با نام های نیکویش بخوانیم. 5- از دعاهایی 
که در قرآن و مفاتیح آمده، بیشتر استفاده کنیم. در این چند درس، می خواهیم به چند دعای 

قرآنی اشاره کنیم که خوب است در قنوت نمازها خوانده شود.

دعا برای کسب بهرتین ها

...ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

پروردگارا! به ما در دنیا )نیىك( عطا كن! و در آخرت نیز )نیىك( مرحمت فرما! و ما را از عذاِب آتش 

نگاه دار! )بقره،201(

این دعا به ما یاد می دهد که: 1- خوب است ابتدای دعا خدا را با نام »ربّنا« بخوانیم. 2- نباید 
در دعا تنها به مسائل مادی فکر کرد و خوب است به فکر آخرت هم باشیم. 3- الزم نیست 
حتماً هر نیازی داریم به زبان بیاوریم . خدا خودش خواسته ی ما را بهتر می داند. بهتر است 

بگوییم: خدایا! هر چه خوب و به نفع ماست، به ما بده.
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•  فکر کن و بگو:

1. صفت »رّب« برای خداوند به چه معناست؟
2. هر کدام از آداب دعا که در این درس ذکر شد، از کجای آیه برداشت شد؟

3. چرا یکی از آداب دعا این است که طلب خودمان را به زبان نیاوریم؟ 
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          عاقبت به خیری!69

در این درس، به یکی دیگر از دعاهای قرآنی اشاره می کنیم:

دعا برای عاقبت  به خیری

ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

پروردگارا! ما صداى ندادهنده را شنیدیم كه به ایامن دعوت مى كرد كه: »به پروردگار خود، ایامن 

بیاورید!« و ما ایامن آوردیم. پروردگارا! گناهان ما را ببخش! و بدی هاى ما را بپوشان! و ما را با نیكان 

)و در مسیر آن ها( مبیران!  )آل عمران، 193(

این دعا یکی از دعاهایی است که از زبان خردمندان در قرآن بیان شده است. در این دعا از 
خداوند، خواسته شده تا به خاطر پذیرش ایمان از سوی ما، گناهان و خطاهای ما را ببخشد.
از این دعا می آموزیم: 1- سعی کنیم با یادآوری کارهای خوبمان رحمت خداوند را جلب کنیم. 
)به شــرطی که کارهای خوبمان را به رخ نکشــیده و منت نگذاریم( 2- به گناهان خودمان 
اعتــراف کــرده و از خــدا بخواهیــم آن ها را ببخشــد. 3-  یکــی از دعاهای خوب، درخواســت 
عاقبت به خیری است؛ یعنی از خدا بخواهیم تا لحظه ی مرگ ما را در صف مؤمنان قرار داده 

و باایمان از دنیا ببرد.
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•  فکر کن و بگو:

1. هر کدام از آداب دعا که در این درس ذکر شد، از کجای آیه برداشت شد؟
2. آیا می توانید اصول دین )توحید، نبوت، معاد( را از این دعا استخراج کنید؟

3. با مراجعه به قرآن، بگویید دعاهای قبل و بعد از این دعا چیست؟
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           توفیق همیشگی!

دعای زیبا و مشهور دیگری که مستحب است در نماز خوانده شود، این است:

دعا برای استقامت و پایداری در دین

... ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

 ... »پروردگارا! دل هایامن را، بعد از آن كه ما را هدایت كردى، )از راه حق( منحرف مگردان! و 

از سوى خود، رحمتى بر ما ببخش، زیرا تو بخشنده اى! )آل عمران، 8(

در این دعا از خداوند، خواسته شده تا پس از آن که ما را هدایت کرد، رحمت خود را از ما 
دریغ نکند و به ما توفیق بدهد تا هم چنان در راه راست باشیم. این دعا اهمیت زیادی دارد؛ 
چون خیلی از انسان های خوب بر اثر غرور و خودبینی یا بی اعتنایی از راه مستقیم منحرف شده 

و به مرور زمان بی ایمان شده اند. 
از این دعا می آموزیم: 1- یکی از دعاهای خوب، درخواســت اســتقامت و پایداری بر ایمان 
است. 2- از خداوند بخواهیم تا از گنیجینه های خاص رحمتش به ما عطا کند. 3- خوب است 
خداوند را با نامی بخوانیم که هماهنگ با خواسته مان باشد؛ مثاً اگر از رحمت او درخواست 
داریم، از نام های »رحیم« و »رحمان« یا »ارحم الراحمین« استفاده کنیم یا اگر از او می خواهیم 
روزی مان را اضافه کند، بگوییم: »یا خیر الرازقین« و مانند آن. در این آیه صفت »الوّهاب« به 

معنای بخشنده است که مناسب معنای قبل از خودش است.

70
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•  فکر کن و بگو:

1. استقامت و پایداری در ایمان چه اهمیتی دارد؟
2. هر کدام از آداب دعا که در این درس ذکر شد، از کجای آیه برداشت شد؟

3. چرا یکی از آداب دعا این است که خدا را با نام های متناسب با خواسته مان بخوانیم؟ 
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          اعرتاف به خطا!71

به این دعای زیبا و پرمحتوا دقت کنید:

دعا برای آمرزش گناهان

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ 
پروردگارا! ما به خویشنت ستم كردیم! و اگر ما را نبخىش و بر ما رحم نكنى، از زیانكاران خواهیم بود!« 

)23( )اعراف، 23(

این دعا، از زبان حضرت آدم و حوا نقل شده است. آنان بعد از آن که از بهشت بیرون شدند، 
توبه کرده و از کار خود پشیمان شدند. سپس برای اعتراف به درگاه خداوند و طلب آمرزش 

این دعای زیبا را می خواندند. خداوند نیز درخواستشان را پذیرفت و آنان را بخشید.

از ایــن دعــا می آموزیــم: 1- در ابتــدای دعــا به گناهــان خود اعتــراف کنیم. امــام صادق 
می فرماید: »بپرهیزید از این که خدا را دعا کنید؛ قبل از آن که او را ستایش کرده و به پیامبر
 و خاندانش درود فرستاده و به گناهان خود اقرار کنید.« 2- به ضعف و ناتوانی خودمان 
در برابر خدا اعتراف کنیم. 3- گناه، ظلم انسان به خود است؛ نه به خدا. 4- طلب بخشش 
گناهان از مهم ترین دعاهای هر مســلمانی در سراســر زندگی است. 5- دعای دسته جمعی 
امــکان اجابت بیشــتری دارد. 6- خوب اســت بــرای دیگران هم دعا کنیــم. )این مطلب از 

دعاهای قبل هم برداشت می شد.(
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•  فکر کن و بگو:

1. چرا گناه ظلم به خودمان است؟
2. هر کدام از آداب دعا که در این درس ذکر شد، از کجای آیه برداشت شد؟

3. چرا دعای دسته جمعی امکان اجابت بیشتری دارد؟
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            بخیل نباشیم!72

آخرین دعایی که در این جا با هم حفظ می کنیم تا در قنوت نماز و جاهای دیگر زمزمه کنیم، 
این دعاست: 

دعا برای مناز و آمرزش گناهان 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ې   ې  ې  ې  ۉ  ۉ   
وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

پروردگارا مرا بر پا كننده ی مناز قرار ده و از فرزندان من نیز چنین كن! پروردگارا دعاى ما را بپذیر. 

)40( پروردگارا! من و پدر و مادرم و همه ی مؤمنان را، در آن روز كه حساب برپا مى شود، بیامرز! )41(
)ابراهیم(

این چند دعا، از زبان حضرت ابراهیم نقل شده و بسیار پرمحتواست. 
از این دعاها می آموزیم: 

1- یکی از بهترین درخواســت ها، درخواســت توفیق برای اقامه ی نماز توسط خود و نزدیکان 
است. 

2- برای نسل های بعد از خود هم دعا کنیم. این کار تأثیر زیادی در ایمان آنان دارد. 
3- یکی از درخواســت های خوب این اســت که از خدا بخواهیم دعاهای ما را به درگاهش 
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بپذیرد. از این جمله معلوم می شود دعا خودش عبادت است. 
4- از بهترین دعاها، دعای آمرزش گناهان برای پدر و مادر است. 5- در دعا کردن بخیل 
نباشــیم. برای همه دعا کنیم. از خداوند چیزی کم نمی شــود اگر خواســته ی خود را برای 

همه ی مؤمنان جهان بخواهیم.

•  فکر کن و بگو:

1. بهترین دعا برای پدر و مادرمان چیست؟ 
2. هر کدام از آداب دعا که در این درس ذکر شد، از کجای آیه برداشت شد؟

3. دعا برای دیگران چه تأثیری در اجابت دعای خودمان دارد؟
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             فرمول محبوبیت!73

در این چند درس، می خواهیم فرمول محبوبیت را از نگاه قرآن و اسام بیان کنیم. پیش 
از این کار، خوب است بدانیم که شهرت و محبوبیت پیش مردم در دین ما امر مثبت و 
پسندیده ای است؛ به شرطی که هدف اصلی و تنها در زندگی نباشد. به عبارت دیگر، 
اگر محبوبیت نزد مردم با محبوبیت نزد خدا و مؤمنان همراه شد، پسندیده است و گرنه 
ناپســند و مردود اســت. فرمول محبوبیت نزد خدا و مردم ده قانون دارد. اولین قانون آن 

عبارت است از:
1- به دیگران نیکی کن!

احســان و نیکــی بــه دیگران تأثیر زیادی در محبوبیت نزد خدا و مــردم دارد و به همین دلیل، 
مورد سفارش فراوان دین اسام است. پیشوایان دین ما نمونه های مشخص و روشنی برای 
نیکی به مردم بودند. آنان حتی با دشمنانشان خوب برخورد کرده و پاسخ دشمنی شان را با 
ابــراز محبت و دوســتی می دادند. قرآن کریم در این باره آیات زیــادی دارد. از جمله در این 

آیه می فرماید:

احسان و نیکی به دیگران

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ
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هرگز نیىك و بدى یكسان نیست؛ بدى را با نیىك دور كن، ناگاه )خواهى دید( هامن كس كه میان 

تو و او دشمنى است، گویى دوستى گرم و صمیمى ]تو[ است! )فصلت، 34(

این آیه راهکار بسیار خوبی برای رفع کدورت و پاشیدن بذر محبت در قلب دیگران ارائه 
می دهــد. خوب اســت بدانید کــه خدمت به خلق باالترین عبــادات از نظر پیامبر گرامی 
اســام دانسته شــده است . پس تاش کنیم تا همواره در خدمت و نیکی به دیگران 

سبقت گرفته و این کار را برای رضایت خداوند انجام دهیم.

•  فکر کن و بگو:

1. جاهای خالی شعر را پر کرده و بگویید این شعر از کیست؟

بنی آدم اعضای یکدیگرند                                            ............................

چو عضوی به درد آورد روزگار                                       ............................

تو کز محنت دیگران بی غمی                                       ............................
2. نقش خدمت به مردم در موفقیت انسان چیست؟

: قََضــاُا َحاَجِة  3. ایــن حدیــث را ترجمــه و مفهــوم آن را بیــان کنیــد: »قــال المــام الصــادق
ةٍ« املُؤِمِن اَفَضُل ِمن اَلِف َحجَّ
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              تغییر صد و هشتاد درجه ای!74

روزی مردی شامی وارد مدینه شد و به امام حسن برخورد کرد. آن مرد که به شدت 
تحت تأثیر تبلیغات مسموم معاویه علیه حضرت علی قرار گرفته بود، به امام حسن 
و پدرش ناسزا گفت. امام به او سام کرده و با گشاده رویی پرسید: »آیا غریب هستی؟« 
مرد گفت: »آری.« امام فرمود: »با من به خانه ام بیا تا کمی اســتراحت کنی و گرســنگی و 
، شگفت زده شد  تشنگی ات برطرف گردد.« مرد از شدت حلم و بردباری امام حسن
و و بی اختیار گریه کرد. سپس گفت: »شهادت می دهم که تو جانشین پیامبر هستی. به 
خدا قسم، قبل از آنکه شما را ماقات کنم، تو و پدرت بدترین مردم نزد من بودید، ولی حاال 

که شما را شناختم، هیچ کس را به اندازه ی شما دوست ندارم.«
از ایــن حکایــت می فهمیم که اخاق نیکو و گشــاده رویی با مردم تأثیر بســیار زیادی در ایجاد 

رابطه ی مطلوب با آنان دارد. پس قانون دوم در فرمول محبوبیت عبارت است از:
2- با مردم گشاده رو و خوش اخاق باش!

خداوند در قرآن، دلیل گرایش مردم به پیامبر را خوشرویی و حسن خلق آن حضرت 
می داند:

خوش خلقی پیامرب با مردم

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
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به )بركت( رحمت خدا، در برابر آنان ]مردم [ نرم )و مهربان( شدى! و اگر خشن و سنگدل بودى، 

از اطراف تو، پراكنده مى شدند. )آل عمران، 159(

پیامبر اکرم در حدیث زیبایی می فرماید: »در روز قیامت چیزی برتر و باالتر از حسن خلق 
در ترازوی عمل کسی نهاده نمی شود.« 

•  فکر کن و بگو:

3. از کجــای ایــه می تــوان فهمید خوش خلقی نعمتی از ســوی خداســت که بایــد آن را از 
خداوند طلب کنیم؟

2. این حدیث از امام حســن را ترجمه و مفهوم آن را بیان کنید: »إنَّ اَحَســَن الَحَســِن الُخلُق 
الَحَسن«

3. این شعر را توضیح بده:
تار و پود عالم امکان به هم پیوسته است      عالمی را شاد کرد آن کس که یک دل شاد کرد
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              یک قطره عسل!

مرد شــکارچی به همراه ســگ شــکاریش وارد مغازه شــد. کوزه ی پر شــده از عسل 
کوهی را در اختیار مغازه دار گذاشــت و از او خواســت تا عســل ها را بخرد. مقداری 
عسل به زمین ریخت. راسوی کوچکی که برای مغازه دار بود، خود را بر زمین انداخت 
تا آن مقدار عســل را بخورد. ســگ شــکاری به راســو حمله ور شــد و او را گاز گرفت. 
مرد مغازه دار عصبانی شــد و با چوب بر ســر ســگ شکاری کوبید. شکارچی نیز طاقت 
نیاورد و با مغازه دار گاویز شــد که چرا به ســگش حمله کرده اســت. مرد مغازه دار با 
چوبدســتی ســر شکارچی را شکافت. شــکارچی تفنگش را بیرون آورد و مرد مغازه دار را 
کشت. پلیس خبردار شد و شکارچی را بازداشت کرد. هنگامی که از شکارچی علت قتل 

مغازه دار را پرسیدند، گفت: »یک قطره عسل!«
ماجــرای فوق چندان هم تخیلی نیســت. شــبیه این ماجراها را هــر روز در زندگی روزمره 
می بینیم. بدون شــک یکی از عوامل اصلی دوســتی خدا و مردم، کنترل خشــم و غضب 

به هنگام عصبانیت است. پس سومین قانون را به یاد داشته باشیم:
3- خشم و عصبانیتت را کنترل و از کار نسنجیده دوری کن! 

قرآن کریم یکی از صفات مؤمنان را فرو بردن خشم در زمان عصبانیت می داند:

75
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فرو بردن خشم و غضب

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
آن ها كه در توانگرى و تنگدستى، انفاق مى كنند و خشم خود را فرو مى برند و از خطاى مردم درمى گذرند 

و خدا نیكوكاران را دوست دارد. )آل عمران،134(

•  فکر کن و بگو:

1. لقب امام هفتم ما چیست؟ چرا مردم به آن حضرت این لقب را دادند؟

- در خصوص فرو بردن خشم نقل  2. حکایت مشهوری از مالک اشتر -یار باوفای امام علی
شده است. این حکایت را از کتب دینی یافته و برای دیگران نقل کنید.

3. این حکایت از سعدی را معنا کنید:
»یکی از صاحبدالن، زورآزمایی را دید که به هم برآمده و کف بر دماغ انداخته! گفت: »این 
را چه حالت است؟« گفتند: »فان دشنام دادش!« گفت: »این فرومایه هزار من سنگ بر 

می دارد و طاقت سخنی نمی آرد!!« 
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          معامله با خدا!76

روزی یکی از خدمتکاران امام سجاد ظرف آبی را برای وضوی حضرت آوردند. ظرف 
از دســت خدمتکار افتاد و بر ســر امام خورد. سر امام شکست. خدمتکار بافاصله برای 
امام آیه درس گذشته را تاوت کرد و گفت: »َو الْكاِظمیَن الَْغیَْظ« امام فرمود: »خشم خود 
را فــرو بــردم!« خدمتــکار ادامــه داد: »َو الْعافیَن َعــِن النَّاِس« امام فرمود: »تو را بخشــیدم!« 
خدمتــکار ادامــه آیه را تاوت کرد و گفت: »َو اللَُّه یُِحبُّ الُْمْحِســنیَن« این بار امام با تبســمی 

به او گفت: »تو را آزاد کردم!« 
در درس قبل، گفتیم که یکی از عناصر کلیدی محبوبیت انسان در بین خدا و مردم و موفقیتش 
در زندگی، کنترل خشم هنگام عصبانیت است. در این درس، به قانون کلیدی دیگری که از 

همان آیه نیز برداشت می شود، اشاره می کنیم:
4- از خطای دیگران چشم پوشی کرده و اشتباهاتشان را ندیده بگیر!

این یکی از مهم ترین عوامل ایجاد محبت و عاقه در قلب ها و از بین رفتن کینه است. خداوند 
در قرآن خطاب به مؤمنان می فرماید:

عفو و گذشت از خطای دیگران

... ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ... گ
پس آن ها باید عفو كنند و چشم بپوشند! آیا دوست منى دارید خداوند شام را ببخشد؟! )نور،22(
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آری! اگر کســی دوســت دارد که خداوند از خطاهایش چشم پوشــی کرده و گناهش را 
ببخشــد، باید خودش هم از اشــتباه دیگران چشم پوشی کند. بسیاری از فضایل اخاقی 
از همین عفو و مدارا با مردم ریشه می گیرد. پس چه نیکوست که خود را به این صفت 

خوب آراسته کنیم.

•  فکر کن و بگو:

1. کجای آیه ی درس گذشته به عفو  و گذشت مؤمنان اشاره داشت؟
2. این جمله به چه معناست؟ »در عفو لذتی است که در قصاص نیست.«

3. با جابجایی کلمات، شعر را مرتب کن:
بخشد- خدای- بر- خواهی- که- تو

کن- خلق- با- خدای- نکویی
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          رمز محبوبیت!77

- روزی امام حسین از محلی عبور می کرد. عده ای از فقرا بر روی زمین نشسته بودند 
و نان خشک می خوردند، به امام نیز تعارف کردند. امام، با گشاده رویی و تواضع کنارشان 
نشســت و از غذایشــان خورد. ســپس فرمود: »من دعوت شــما را قبول کردم؛ شما هم 
دعوت مرا قبول کنید و به خانه ی من بیایید.« آن ها نیز پذیرفتند و با امام به خانه ی ایشان 

رفتند و از غذای حضرت میل کردند.
زندگی بزرگان دینی ما پر است از حکایات این چنینی در تواضع و فروتنی آنان. پنجمین قانون 

تأثیرگذار برای محبوب شدن پیش خدا و مردم، عبارت است از:
5- با مردم فروتن و خاضع باش و خود را از هیچ کس برتر ندان!

قرآن کریم نیز یکی از صفات بندگان راستین خداوند را تواضع آنان می داند:

تواضع و فروتنی

ۈ  ۈ  ۆ  ۇۇۆ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ٴۇ ۋ 

بندگان ]خاص خداونِد[ بخشنده، كساىن هستند كه با آرامش و ىب تكرّب بر زمین راه مى روند و هنگامى 

كه جاهالن با آن ها سخن می گویند، به آنها سالم مى گویند ]و با ىب اعتنایى و بزرگوارى مى گذرند[ 

)فرقان،63( 
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در سیره و رفتار عملی پیامبر آمده است که با یتیمان و فقرا هم نشین شده و هیچ گاه 
خود را برتر از دیگران نمی دید. آری! رمز محبوب شدن آنان نزد خدا و مردم همین بوده 

است. خداوند متکبران را دوست ندارد و مردم را نیز از آنان بیزار می کند.

•  فکر کن و بگو:

1. معنای این ضرب المثل چیست؟ »درخت هر چه پربارتر است، افتاده تر است.«
2. این شعر را معنا کن: 

تواضع سر رفعت افرازدت                             تکبر به خاک اندر اندازدت

3. این حدیث از رســول گرامی اســام را ترجمه و مفهوم آن را بیان کنید: »َمن تَواَضَع لِله 
رَفََعُه الله«
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          از همه رسیع تر!

یکی از مهم ترین وظایف اجتماعی مؤمنان در دین اسام، ارتباط با خویشاوندان و رفت و 
آمد با فامیل اســت. به این کار در اصطاح دینی، »صله ی ارحام« گفته می شــود. دلیل 
این کــه صلــه رحم را جــزو عناصر محبوبیت آوردیم، این حدیث از پیامبر گرامی اســام  
هســت کــه می فرمایــد: »صلــه ی رحم باعــث طول عمــر، جلب محبــت و زیــادی روزی 

می شود.« پس قانون ششم محبوبیت نزد خدا و مردم از این قرار است:
6- با خویشاوندانت ارتباط داشته باش و از احوالشان جویا شو! 

آیات و احادیث فراوانی به اهمیت صله ی رحم و ارتباط با خویشاوندان اختصاص دارد. برای 
نمونه به این آیه دقت کنید:

میان امام صادق و یکی از پســرعموهایش مســئله ای پیش آمد که باعث اختاف شــد. 
پسر عموی امام با صدای بلند به آن حضرت توهین کردند. مردم اطراف آن دو جمع شدند و 
نظاره گر آنان بودند. مدتی نگذشته بود که امام صادق به منزل پسرعمویش رفت و او را 

صدا زد و بافاصله این آیه را خواند: 

ارتباط با خویشاوندان )صله ی رحم(

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
و آن ها كه پیوندهایى )مانند پیوند با خویشاوندان( را كه خدا دستور به برقرارى آن داده، برقرار می دارند 

78
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و از پروردگارشان مى ترسند و از بدى حساب )روز قیامت( بیم دارند. )رعد، 21(

پسر عموی امام هم با شنیدن آیه متأثر شد و فهمید که امام برای قطع نشدن رابطه شان 
به این زودی به خانه اش آمده است. پس امام را در آغوش گرفت و معذرت خواهی کرد. 
پیامبر اکرم می فرماید: »سریع ترین کار خیری که ثوابش به انسان می رسد، صله ی رحم 

است.«

•  فکر کن و بگو:

1. چرا اسام به صله ی رحم سفارش کرده است؟
2. معنای این حدیث چیست؟ »ِصل َمن قَطََعَک«

3. به جز صله ی رحم، چه پیوندهای دیگری است که خدا از قطع کردن آن نهی کرده است؟
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               راه شناخت دیگران!

سعید با خوشحالی به خانه برگشت و شروع به خواندن کتاب داستانی کرد که از دوستش 
رضا به امانت گرفته بود. مادرش با تعحب پرسید: »کتاب را از کجا آوردی؟!« گفت: »از 
دوســتم گرفتم.« مادرش با لحن جدی گفت: »پس مراقب باش که ســالم به او تحویل 
برگردانی!« سعید توصیه ی مادرش را جدی نگرفت و پس از این که داستان را تمام کرد، 
کتاب را همان جا گذاشت. صبح روز بعد هر چه دنبال کتاب گشت، پیدا نکرد. با خجالت 
به مدرســه رفت و به دوســتش گفت: »نمی دانم کتاب چه شــد؟ کتاب را گم کردم!« رضا 
خیلی ناراحت شد و با سعید قهر کرد. بعد از ظهر که سعید به خانه برگشت دید ورق های 
پاره پاره ی کتاب دوستش در میان اسباب بازی های خواهر کوچکش افتاده است. فهمید که 

مادرش چه سفارش مهمی به او کرده بود.
هفتمین عامل محبوبیت نزد خدا مردم این است:

7- در امانت های مردم خیانت نکن!
خداوند در قرآن می فرماید:

امانت داری

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ... ٹ
خداوند به شام فرمان مى دهد كه امانت ها را به صاحبانش بدهید!... )نساا، 58(

79
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اگــر بخواهیم درباره ی اهمیت امانت داری در اســام ســخن بگوییــم، باید چندین کتاب 
طوالنی نوشته شود. در این جا تنها به دو حدیث اشاره می کنیم. پیامبر اسام فرمود: 
»اگر می خواهید مســلمانی را بشناســید به امانــت داری او نگاه کنید.«  امام ســجاد 
فرمود: »به خدا سوگند، اگر قاتل پدرم همان شمشیری که با آن امام حسین را کشت، 

به من امانت بدهد، در آن خیانت نمی کنم.«

•  فکر کن و بگو:

1. لقب پیامبر اسام پیش از بعثت چه بود؟ چرا مردم ایشان را به این لقب می خواندند؟
2. این حدیث از امام علی را ترجمه و مفهوم آن را بیان کنید: »ااَلماَنه.. ُ تَُجرُّ الرِّزَق«

3. از داستان این درس چه نکات آموزنده ی دیگری می توان برداشت کرد؟
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             چوپان دوست داشتنی!80

می دانیــد کــه پیامبر محبــوب و دوست داشــتنی ما در کودکــی چوپانی می کــرد. یکی از 
هم بازی های پیامبر در آن زمان می گوید: »من و محمد هر کدام، گوسفندان خودمان 
را به چرا می بردیم. روزی به او گفتم: »ای محّمد! بیا به وسط دره برویم؛ چون من در آن جا 
چراگاه پر آب و علفی دیده ام.« محمد گفت : »باشد. فردا با هم به چراگاه برویم.« روز بعد 
که به دره رسیدم، دیدم او زودتر از من به چراگاه رسیده، ولی اجازه ی چرا به گوسفندانش 
نمی دهد. پرسیدم: »چرا چنین کردی؟« گفت: »چون به تو قول داده بودم، با هم به چراگاه 

برویم. دوست نداشتم زیر قولم زده و زودتر گوسفندانم را بچرانم.«

این اخاق نیکوی پیامبر بود که سبب شده بود تا هم خدا او را دوست داشته باشد و هم 
مردم. آری! هشتمین قانون فرمول محبوبیت نزد خدا و مردم این است:

8- به عهد و پیمان خود پایبند باش!
همه ی ما انســان های خوش قول را دوســت داریم. خدا در کتاب خود به ما گوشزد می کند 

که از وفای به عهد بازخواست خواهد کرد:

خوش قولی و وفای به عهد

... ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ

... و به عهد )خود( وفا كنید، كه از ]وفای به[ عهد سؤال مى شود! )ارساا،34( 
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دقت کنید که ما پیمان های زیادی در زندگی خود داریم؛ مثل عهد با خدا در گناه نکردن؛ 
عهد و پیمان با پیامبر و امامان در پیروی از آنان؛ عهدهایی که با پدر و مادر و معلم و 
دوستانمان می بندیم و حتی عهدهای اجتماعی مثل حمایت از کشور و دین و رهبر؛ پس 

باید به همه ی آن عمل کنیم تا مورد خشم خدا نباشیم.

•  فکر کن و بگو:

1. چه پیمان های مهمی می شناسید که وفای به آن برای هر انسانی ضروری است؟ 

2. این حدیث از پیامبر اکرم را ترجمه و مفهوم آن را بیان کنید: »ال دیَن لَِمن ال َعهَد لَه«
3. کدام پیامبر خدا در قرآن با صفت وفای به عهد نامیده شده است؟
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           پشت پا از دوست!

نازنین دختر سر به زیر و ساکتی بود که تازه به کاس آمده بود. برای همین هم دوست 
زیادی نداشــت. برخی بزرگ ترهای کاس، او را مســخره می کردند و برایش شکلک در 
می آوردند. این کار سمانه را ناراحت می کرد. او دختر مهربان و دوست داشتنی بود. برای 
همین هم، نازنین فقط با او صحبت می کرد و کنار او می نشست. یک روز بچه های کاس 
تصمیم گرفتند تا وقتی نازنین وارد کاس می شود، یواشکی به او پشت  پا بزنند تا به زمین 
بیفتد و به او بخندند. سمانه نقشه ی آن ها را فهمید و می خواست به دوستش بگوید، ولی 
بچه ها تهدیدش کردند که اگر به نازنین بگوید، همه با او قهر می کنند. سمانه هم ترسید و 
خودش را به ندانســتن زد. نازنین وارد کاس شــد و با پشت پای دختر اول به زمین خورد. 
گرد و غبار لباسش را تکان داد و به راه رفتن ادامه داد، ولی دختر دومی هم به او پشت پا 
زد و دوباره زمین خورد. صدای قهقهه بچه ها بلند شده بود. سمانه با خودش فکر می کرد که 
چرا اجازه داده است تا هم کاسی ها، دوستش را مسخره کنند؟! آیا به نظر شما، سمانه کار 

درستی کرده است؟! اگر شما جای او بودید، چه می کردید؟
یکی از چیزهایی که باعث می شــود پیش مؤمنان و خدا دوست داشــتنی شویم، همکاری با 
مؤمنان در کارهای خوب و عدم همکاری با انســان های بد اســت. این نهمین قانون برای 

فرمول محبوبیت در قرآن است:
9- در کارهای خوب، مؤمنان را همراهی کن و با افراد بد همکاری نکن!

این مطلب در قرآن هم آمده است: 

81
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همکاری در کارهای خوب

... ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ ... ی

... و )همواره( در راه نیىك و پرهیزگارى با هم تعاون كنید! و )هرگز( در راه گناه و تعّدى همكارى 

ننامیید !... )مائده،2(

•  فکر کن و بگو:

1. آیا سکوت در برابر گناه یک فرد، همکاری با او به شمار می رود؟
2. این حدیث از امام علی را ترجمه و مفهوم آن را بیان کن: »یَُد الله َمَع الَجامعة«

3. تعاون و همکاری چه تأثیری در پیشرفت کشور ما دارد؟
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          قاعده ی طالیی!82

اگر می خواهید چیزی در اختیار داشته باشید که با آن خدا را راضی کرده و دل های مردم 
را بخرید، به آخرین قانون الزم در فرمول محبوبیت توجه کنید:

10- در رفتار، کردار و گفتارت ادب را رعایت کن!
درست سخن گفتن، درست راه رفتن، درست غذا خوردن، درست نشست و برخواست 
کردن، درست رفتار کردن با دیگران و ... شاخه های مختلف ادب است که نقش بسیاری 
در رابطه ی خوب ما با مردم دارد. بی ادبی، بی اعتنایی به حقوق و شخصیت انسان هاست. 
برای همین تأثیر بسیار بدی در موفقیت و محبوبیت ما دارد. قرآن کریم نیز به آداب مختلفی 
اشــاره کرده و مؤمنان را به رعایت آن دعوت کرده اســت. یکی از زیباترین این آیات، این 

است:

مهم ترین آداب نیکو

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
با آن ها مدارا كن و عذرشان را بپذیر، و به نیىك ها دعوت منا، و از جاهالن روى بگردان! )اعراف،199(

در این آیه خاصه ی مهم ترین آداب نیکو، به زیبایی بیان شــده اســت. امام صادق این 
آیه را جامع ترین آیه ی اخاقی دانسته اند. برای این که اهمیت ادب را در زندگی بفهمیم، به 
این چند حدیث از امام علی دقت کنید: »هیچ زینتی برای انسان بهتر از ادب نیست.« 
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»هیچ ارثی برای پدر و مادر نیکوتر از ادب فرزندشان نمی باشد.« »با بی ادبی هیچ شرفی 
وجود ندارد.« »هر چیزی به عقل و درک نیاز دارد و عقل به ادب نیاز دارد.«

مــا در درس هــای آینــده به برخــی آداب مهم زندگی اشــاره می کنیم، ولــی اگر بخواهیم 
شاخه های مختلف ادب را در یک جمله خاصه کنیم، باید به قاعده ی طایی در کام امام 
علی اشــاره کنیم که فرمود: »با دیگران آن گونه رفتار کن که دوســت داری با تو رفتار 

کنند.«

• فکر کن و بگو: 

1. این حکایت از سعدی را توضیح دهید: »لقمان را گفتند: ادب از که آموختی؟ گفت: از بی 
ادبان، که هر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمد، از فعل آن پرهیز کردم.«

2. این شعر را کامل کن:

از ......... جوئیم توفیق ادب         ............... محروم ماند از لطف حق

3. این حدیث از امام علی را ترجمه و مفهوم آن را بیان کن: »ال میراَث کالدب« 
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         بهرت از برادر!

در درس گذشته گفتیم که ادب شاخه های مختلفی دارد. در این چند درس به برخی از 
این شاخه ها اشاره می کنیم. در ابتدا قصد داریم برخی آداب دوستی در قرآن را بررسی 

کنیم:
انســانی که دوســتان زیادی دارد، مانند درختی است که ریشــه ی قوی تر و شاخ و برگ 
بیشتر دارد. برای همین، اصل دوستی یک امتیاز برای فرد به شمار می رود. دوست تأثیر 
بسیار زیادی بر شخصیت انسان دارد. بنابراین، اولین سؤال درباره ی دوستی این است که 

چه دوستی انتخاب کنیم تا به سود ما باشد؟
برای پاســخ این ســؤال، احادیث زیادی از امامان نقل شده است. قرآن در یک کام شرط 
دوستی را ایمان و تقوا دانسته و دوستی مؤمنان با یکدیگر را پایدارترین دوستی می داند که 

حتی در روز قیامت پابرجا خواهد بود:

دوستی با انسان های خوب

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ
همه ی دوستان در آن روز دشمن یكدیگرند؛ مگر پرهیزگاران! )زخرف،67(

83
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دوست خوب از برادر هم بهتر است. حاال به چند ویژگی دوست خوب در احادیث اشاره 
می کنیم:

1- نمازخوان باشد.   2- در سختی ها تو را فراموش نکند.   3- امانت دار باشد.
4- راست گو باشد.   5- عیب هایت را بدون رودربایستی به تو بگوید.

6- با دشمن تو دوست نباشد.   7- در هنگام عصبانیت، از جاده ی حق بیرون نرود. همه ی 
این ویژگی ها را می توان در یک جمله ی کلیدی از حضرت عیسی خاصه کرد: »با کسی 

دوستی که شما را به یاد خدا می اندازد.«

•  فکر کن و بگو:

1. با کمک مطالبی که یاد گرفتی، بگو دوست خوب را در کجا بهتر می توان پیدا کرد؟ مسجد، 
مدرسه، پارک، مسافرت،

2. این حدیث به کدام ویژگی دوست خوب اشاره می کند: »املُؤِمُن ِمرآُة املُؤِمن«
3. شعر زیر از سعدی را کامل کنید: 

گلی خوشبوی درحمام روزی ....
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           گزنده تر از مار!

دو نفر از مشرکان به نام های »َعَقبه« و »ُأبَّی« با هم دوست صمیمی بودند. عقبه پس از 
مدتی به پیامبر اسام ایمان آورد و شهادتین را گفت. دوستش که ماجرای اسام عقبه 
را شنید، با ناراحتی نزد او آمده و گفت: »آیا تو اسام آوردی؟ مگر من دوست صمیمی تو 
نبودم. چرا با من مشورت نکردی؟« عقبه با خوشرویی به دوستش گفت: »اگر می دانستم 
این قدر ناراحت می شوی، حتماً با تو مشورت می کردم. حاال هم هر کاری تو بخواهی، انجام 
می دهم.« ابی به عقبه گفت: »من دیگر با تو دوســت نیســتم؛ مگر این که در مقابل محّمد 
بایستی و به او فحش بدهی!« عقبه -که به دوستی با ابی بسیار عاقمند بود- فریب او را خورد 

و از اسام برگشت. وی مدتی بعد در جنگ بدر به همراه مشرکان کشته شد.

به این آیات تأثیرگذار و تکان دهنده دقت کنید:

پرهیز از دوستی با انسان های ناباب

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

ڭ ڭ ڭۇ

84
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و به خاطر بیاور روزى را كه ظامل دست خویش را از شدت حرست به دندان مى گزد و مى گوید: 

اى كاش با رسول خدا راهى برگزیده بودم. )27( اى واى بر من! كاش فالن )شخِص گمراه( 

را دوست خود انتخاب نكرده بودم! )28( او مرا از یاد حق گمراه ساخت، بعد از آن كه آگاهى 

به رساغ من آمده بود و شیطان همواره انسان را ]در وادی هالكت[ تنها می گذارد. )29( )فرقان(

آری! کــم نیســتند پســران و دختران خــوب و مؤمنی که به خاطر دقت نکــردن در انتخاب 
دوســت، ناخودآگاه به راه های باطل کشــیده شــده اند. پس به خاطر داشــته باشــیم که 
دوســت بد از مار هم گزنده تر اســت. امام صادق می فرماید: »هر کس با شــخص بد 

دوست شود، سالم نمی ماند.«

•  فکر کن و بگو:

1. با کمک معلم و دوستانتان ویژگی دوستان بد را بیان کنید.
2. شعر زیر را معنا کن:

تا توانی می گریز از یار بد                          یار بد، بدتر بود از مار بد
مار بد، تنها تو را بر جان زند                     یار بد بر جان و بر ایمان زند

3. شعر زیر از سعدی را کامل کنید: 
پسر نوح با بدان بنشست ...
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             چه کسی اول بهشت می رود؟!85

مسعود و رضا دوست های صمیمی همدیگر بودند، ولی از دیروز که مسعود بدقولی کرده 
بود و با رضا به اســتخر نیامده بود، با هم قهر کرده و دیگر با هم حرف نمی زدند. بچه های 
کاس هم هر چقدر تاش کردند آن ها را با هم آشتی دهند، فایده ای نداشت. نوبت به 

کاس قرآن رسید. معلم این آیه را خواند:

آشتی بین مؤمنان

 ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې 
مؤمنان برادر یكدیگرند؛ پس دو برادر خود را صلح و آشتى دهید و تقوا داشته باشید تا مورد رحمت خدا 

قرار گیرید. )حجرات،10(

رضا با خودش فکر کرد که چه خوب است به این آیه عمل کند. بعد از کاس، پیش مسعود 
رفت و خواست تا با هم آشتی کنند. مسعود -که در دلش دوست داشت با رضا آشتی کند- 
صورتش را برگرداند و با بی اعتنایی گفت: »چه شده؟ می خواهی منت کشی کنی؟! نتوانستی 
چند روز طاقت بیاوری؟!« رضا از این حرف مســعود ناراحت شــد و گفت: »من خواستم به 
آیه ای که معلم خواند عمل کنم، ولی حاال که دیدم تو پر رو شــده ای، دیگر نمی خواهم با تو 
آشتی کنم!« چند روز گذشت. یک روز حاج آقا اسماعیلی -امام جماعت مسجد محله- متوجه 
شــد که مســعود و رضا دیگر در مسجد کنار هم نمی نشینند و با هم قهر هستند. بعد از نماز 
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هر دو را صدا کرد و گفت: »چرا با هم قهر کرده اید؟ مگر نمیدانید یکی از آداب دوستی 
این است که با هم قهر نکنید! « رضا قضیه ی آشتی چند روز پیش را تعریف کرد و گفت: 
»حاج آقا! اگه من دوباره پیش قدم بشم، مسعود خیلی پررو می شود و من جلویش کوچک 
می شــوم.« حاج آقــا اســماعیلی لبخندی زد و گفــت: »این قضیه برای یکــی از یاران امام 
صــادق هــم پیش آمد. امام صادق به او فرمود: »هیچ کس با آشــتی کردن ذلیل و 
خوار نمی شود.« خوب است بدانید که پیامبر ما فرموده است: »هر گاه دو نفر با هم قهر 
کنند، آن که برای آشتی کردن پیش قدم شود، زودتر به بهشت می رود.« رضا و مسعود از 
این حدیث تعجب کردند و یک دفعه با هم گفتند: »من دوست دارم اول به بهشت بروم!« 

حاج آقا اسماعیلی تبسم کرد و از آن ها خواست تا بیشتر قدر هم را بدانند.

•  فکر کن و بگو:

1. آشتی دادن بین دو نفر چه ثوابی دارد؟
2. از این داستان چه درس های دیگری می گیرید؟

3. آیا کشورهای مسلمانان هم با هم برادر هستند؟ آن ها چه وظایفی در قبال هم دارند؟
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                بهرتین و بدترین عضو86

در این چند درس، به چند مورد از آداب سخن گفتن اشاره می کنیم. 
روزی فــردی به لقمان حکیم گفت: »گوســفندی را بکــش و بهترین عضوش را برای من 
بیاور!« لقمان، گوســفند را قربانی نمود و زبان آن را برایش آورد. ســپس آن فرد از لقمان 
خواست تا این بار بدترین عضو حیوان را بیاورد. این بار هم لقمان، زبان گوسفند را با خود 
آورد. شــخص با تعجب پرســید: »چگونه امکان دارد که بهترین و بدترین عضو حیوان یکی 
باشد؟« لقمان پاسخ داد: »زبان هر کس بهترین عضو اوست؛ چون اگر از آن خوب استفاده 
شود، با آن می توان بسیاری از کارهای خوب را انجام داد و بدترین عضو او نیز هست؛ چون 

اگر در راه نادرست استفاده شود، بسیاری از گناهان هم با آن انجام می شود.«
اولین ادب در ســخن گفتن این اســت که از گناهان زبان دوری کنیم. این گناهان -که بعداً 
مفصل به آن پرداخته خواهد شد- عبارتند از: دروغ، غیبت، تهمت، دشنام دادن و ... . حاال 

به این آیه ی زیبا توجه کنید:

توجه و دقت در سخن گفنت

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

انسان هیچ سخنى را بر زبان منى آورد؛ مگر این كه فرشته اى مراقب و آماده براى ثبت و ضبط آن 

است.  )ق،18(
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خداوند در این آیه به ما انسان ها گوشزد می کند که تمام گفتارهای ما را فرشتگان ثبت 
کرده و در نامه ی اعمال ما می نویسند. پس باید در سخنان خود دقت کرده و از گناهان 
زبــان دوری کنیــم. امام علی می فرماید: » زبان عاقل در پشــت قلب اوســت و قلب 
نــادان در پشــت زبان اوســت«؛ یعنی انســان عاقــل، اول فکر می کند و اگر ســخنش را 
درست و عاقانه دید، به زبان می آورد، ولی شخص نادان، اول پرحرفی می کند و بعد با 

عقلش فکر می کند و پشیمان می شود.

•  فکر کن و بگو:

1. کارهای خوب و بد زبان را نام ببر!
2. این ضرب المثل را کامل کن: تا مرد سخن نگفته باشد ....

3. به نظر شما، سکوت بهتر است یا حرف زدن؟
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!               حدیث هر روز پیامرب

در درس گذشــته به اولین ادب از آداب ســخن گفتن اشاره شد. در این درس، به ادب 
دوم در این مورد می پردازیم و آن، حق گویی است؛ یعنی در مسائل و پیشامدهای مختلف 
زندگی همیشــه حق بگوییم و از جاده ی انصاف و حقیقت خارج نشــویم. خداوند در قرآن 

می فرماید:

حق گویی و گفتار سنجیده 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

اى كساىن كه ایامن آورده اید تقواى الهى پیشه كنید، و سخن حق و سنجیده بگوئید! )احزاب،70(

در حدیثی آمده است که هر وقت پیامبر باالی منبر می رفت، این آیه را تاوت می کرد. 
مــا در بســیاری از اوقات، از این که ســخن راســت و حقیقت را بگوییم، خــودداری می کنیم؛ 
مخصوصاً اگر به ضررمان باشد. به همین خاطر در حدیثی از پیامبر اکرم آمده است: »با 

تقواترین مردم کسی است که همیشه حق را بگوید؛ حتی اگر به ضررش باشد.« 
دقت کنید که حق گفتن فقط به معنای راست گفتن نیست؛ بلکه به معنای قضاوت درست 
و منصفانــه دربــاره ی دیگران، گواهــی دادن بر حوادثی کــه آن را می بینیم، انتقاد و نصیحت 
دیگران و مانند آن نیز هست. نمونه های زیادی از حق گویی مردان خدا در طول تاریخ  وجود 
دارد. یکی از بارزترین این نمونه ها، حضرت ابراهیم بود که هیچ گاه از گفتن حق خودداری

87
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نکرد و ترس به دل راه نداد. او در حالی که هنوز جوان بود، با تمام مردم شهر به بحث و 
گفتگو پرداخت و خدای یکتا را به همگان معرفی کرد.

 •  فکر کن و بگو:
1. ویژگی های سخن درست و سنجیده را با کمک مربی و دوستانتان بررسی کنید.

2. ایــن حدیــث از امــام علــی را ترجمه و مفهوم آن را بیــان کنید: »قُولوا الَحــقَّ َو لَو َعلی 
اَنُفِسُكم«

3. با جابجایی کلمات، شعر را مرتب کن: 
نیابی- سخن- ز- مجال- تا- پیش

گفتن- قدر- خویش- به- بیهوده- مبر
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             تا مرد سخن نگفته باشد!

یکی از دستورات اخاقی اسام به مسلمانان این است که در هنگام سخن گفتن، ادب و 
نزاکت در گفتار را حتی با دشمنان رعایت کنند . 

به این آیه توجه کنید:

ادب و نزاکت در سخن گفنت

ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ک ک ک گ

و به بندگان من بگو كه با یكدیگر به بهرتین شکل سخن بگویند، چرا كه ]شیطان به وسیله ی سخنان 

نامناسب[، میان آن ها فتنه و فساد مى كند؛ همیشه شیطان دشمن آشكارى براى انسان بوده است! 

)ارساا،53(

از این آیه به خوبی فهمیده می شود که یکی از بیشترین راه های نفوذشیطان از راه زبان است 
و انسان ها باید مراقب باشند تا با گفتار خود دیگران را رنجیده نکنند. به همین دلیل، احادیث 
زیادی از پیشوایان دینی ما را به خوش گفتاری با دیگران دعوت کرده است. خوش گفتاری 
یعنی هم محتوای کام ما خوب باشد؛ هم برای رساندن آن محتوا، از جمات خوب استفاده 

کنیم؛ هم به جا و به موقع سخن بگوییم و هم خاصه و مفید حرف بزنیم. 

88
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اهمیت خوش گفتاری به قدری اســت که یکی از بهترین راه های شــناخت افراد توجه به 
حرف زدن یا همان گفتار آن هاســت. در ســخنان هر کس، به خوبی می توان شخصیت او 
را مشــاهده کــرد. از همیــن رو، امام علی  در کامی بســیار پرمعنــا و زیبا می فرماید: 

»شخصیت هر کس در زیر زبانش پنهان است.«

•  فکر کن و بگو:

1. چند مورد از گناهان زبان را نام ببرید.
2. ایــن ضرب المثــل بــه کدام یک از آداب گفتار اشــاره دارد:  »هر ســخن جایی و هر نکته 

مکانی دارد.«
3. آیه ی زیر را به دو صورت زیر می شود ترجمه کرد: تفاوت و مفهوم این دو صورت را بیان 

کنید: 
»َو قولوا ِللّناِس ُحسناً« )بقره،83( 

الف- با مردم، سخِن خوب بگویید.  ب- با مردم، خوب سخن بگویید. 
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          زشت ترین صدا!

یکی از بدترین اخاق ها، داد زدن و فریاد کشــیدن بر ســر دیگران است. متأسفانه برخی 
از انسان ها به این اخاق عادت کرده و ناپسندی آن را هم نمی دانند. معمواًل کسانی این 
کار را می کنند که مغرور هستند و خودشان را باالتر از دیگران می دانند یا در مقابل حرف 
منطقی دیگران ناتوان شــده اند. به هر حال، قرآن کریم این اخاق ناپســند را به شــدت 

محکوم کرده و آن را به صدای االغ تشبیه کرده است:

پرهیز از صدای بلند

ىب يب جت حت خت متىت يت جث مث ىث يث حج

)پرسم!( در راه رفنت، اعتدال را رعایت كن و از صداى خود بكاه )و هرگز فریاد مزن( كه زشت ترین 

صداها صداى خران است. )لقامن،19(

ایــن آیــه از نصیحت های حکیمانه ی لقمان به فرزندش اســت. او به فرزندش می گوید تا از 
صدای بلند پرهیز کند؛ زیرا اگر صدای بلند نشانه ی برتری کسی بود، صدای حیواناتی مانند 

االغ از انسان هم بیشتر هست!!
بنابراین باید به شدت تاش کنیم تا اگر این عادت در ما وجود دارد، آن را از بین ببریم؛ زیرا 

سخن گفتن با صدای بلند نشانه بی ادبی است.
در پایان خوب است به چند مورد دیگر از آداب سخن گفتن اشاره کنیم: 1- پرحرفی نکنیم.

89
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2- حرف بیهوده و لغو نزنیم. 3- در گوشی حرف نزنیم. 4- سخن کسی را قطع نکنیم. 
5- به حرف های دیگران خوب گوش بدهیم. 

•  فکر کن و بگو:

1. بخش اول آیه به چه نکته ی اخاقی می پردازد؟
2. چه موارد دیگری از آداب سخن گفتن سراغ دارید؟

3. ایــن آیــه را ترجمــه و مفهــوم آن را بیــان کنیــد: »إِنَّ الَّذیــَن یُناُدونَــَك ِمــْن َوراِا الُْحُجــراِت 
أَكَْثُُهْم ال یَْعِقلُون« )حجرات،4(
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              یک هدیه ی کوچک!90

وقتی پدر حمیدرضا از سر کار برگشت، خواهر بزرگ و مادرش به او سام کردند و »خسته 
نباشــید« گفتند، ولی حمیدرضا مشــغول تماشای تلویزیون بود و با اینکه متوجه برگشتن 
پدرش شــده بود، به روی خودش نیاورد. پدر لباس هایش را درآورد و به ســمت حمید 
رضا رفت. او را در آغوش گرفت و با مهربانی گفت: »پســر گلم، چرا ســامش رو خورد؟ 
البد ســام کرده و من نشــنیدم. آره؟« حمیدرضا خودش را برای پدر لوس کرد و گفت: 
»خودتون چرا اول سام نمی کنین؟« پدر به خودش آمد و آرام در گوش حمیدرضا گفت: 
»راســت میگی! حق با توئه! ســام که کوچک و بزرگ نمی شناســه. پیامبر ما همیشــه اول 
سام می کرد؛ حتی به کودکان. پس من اآلن به تو سام می کنم!« حمیدرضا این بار قیافه ی 
حق به جانب گرفت و گفت: »علیکم السام! من اصاً نمی فهمم! چرا باید به همدیگه سام 
کنیم؟ خب همدیگر رو دیدیم بسه دیگه!« پدر حمیدرضا از این سؤال پسرش خوشش آمد. 
بعد بلند گفت: »مادر حمیدرضا! پسرت می پرسه چرا باید به هم سام کنیم؟ به نظر شما چه 
جوابی بهش بدیم؟« مادر یه نگاه مهربانانه ای به حمیدرضا انداخت و گفت: »معلومه دیگه. 
بهش میگیم که سام دادن اخاق آدمای خوب و باادب مثل پیامبران و امامان هست. خدا 

در قرآن به پیامبر می گه:

سالم کردن

ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ... ڇ    
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هر گاه كساىن كه به آیات ما ایامن دارند نزد تو آیند، به آن ها بگو: »سالم بر شام«... )انعام،54(

مادر ادامه داد: »پسر گلم! سام یه جور نشون دادن دوستی و محبتمون به طرف مقابله. 
وقتی به دیگران سام می کنیم، انگار یه هدیه کوچک به اونها می دیم که چقدر دوستشون 
داریم و از دیدنشــون خوشــحال شدیم.هر سامی 70 تا ثواب داره که 69 تاش مال اونیه 
که اول سام میکنه و یکیش مال اونیه که جواب میده.« پدر، حمیدرضا را باال انداخت و 

با خوشحالی گفت: »پس، آفرین به خودم که 69 به 1 جلو افتادم و پیروز شدم!«

•  فکر کن و بگو:

1. ایــن آیــه را ترجمه و مفهوم آن را بیان کنید و موضوع آن را بگوییــد. »َو إِذا ُحیِّیتُْم ِبتَِحیٍَّة فََحیُّوا 

ِبأَْحَسَن ِمْنها أَْو رُدُّوها« )نساء،86(

2. از این داستان چه نکته های دیگری می فهمید؟
3. آیا اگر کسی در نماز به ما سام کند، جوابش واجب است؟
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           خوب نگاه کن!91

در این چند درس می خواهیم به آداب غذا خوردن اشاره کنیم:
خیلــی از انســان ها هنگامی که غذای رنگین و لذیــذی در مقابل خود می بینند، بی اختیار 
شده و همه چیز را فراموش می کنند، ولی دین ما به ما می گوید که وقتی غذا یا میوه ای 
در مقابل ما می گذارند، اولین کاری می کنیم باید این باشد که به آن غذا و میوه نگاه کرده 
و با خود بگوییم که چه کسی این غذای لذیذ  و گوارا را در اختیار ما قرار داده است؟ این 
مهم ترین و اصلی ترین ادب اسامی در غذا خوردن است. خداوند در قرآن بارها ما را به 

یادآوری نعمت هایش دعوت کرده است. در یکی از این آیات می فرماید:

توجه به نعمت ها هنگام غذا خوردن

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ
انسان باید به غذاى خویش ]و آفرینش آن[ بنگرد! )عبس،24(

منظور از نگاه کردن در این آیه، تماشای ظاهری غذا نیست؛ بلکه منظور این است که با خود 
فکر کنیم که چه کسی که این نعمت را به ما داده و سپس از او تشکر کنیم. 

به راستی چه کسی این میوه های رنگارنگ و متنوع را در اختیار ما قرار داده است؟ گیاهانی 
کــه از زمیــن می روید؛ آب گوارا و لذیذی که در چشمه ســارها و باران وجود دارد؛ ترکیبات 
متنوع و خوش طعم غذایی که در طبیعت موجود اســت، همه و همه پیام مهمی به انســان
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دارد و آن این کــه ایــن غذای لذیذ و خوش طعم برای آن اســت که در عبادت و اطاعت 
خداوند کوشا باشیم. به همین خاطر است که در دین ما سفارش شده تا ابتدای غذا را 

با نام خدا آغاز کنیم و پایان آن را با شکر او تمام کنیم.

•  فکر کن و بگو:

1. موضوع این بیت را بگو: 
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند            تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری 

2. چرا باید در ابتدای غذا خوردن نام خدا را بر زبان بیاوریم؟
3. ادامه آیه ی درس را در قرآن بیابید و مفهوم آن را بیان کنید.
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                بهرتین دستور پزشکی

روزی یک دکتر مسیحی از یکی از دانشمندان بزرگ اسامی پرسید: »آیا در کتاب دینی 
شــما مســلمانان مطلبی درباره ی علم پزشــکی وجود دارد؟« آن فرد دانشمند پاسخ داد: 

»آری! در قرآن آمده است:

پرهیز از پرخوری

...پ  ڀ   ڀ ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

... بخورید و بیاشامید و ارساف مكنید؛ زیرا خدا ارساف كنندگان را دوست ندارد )اعراف، 31(

آن پزشک وقتی این آیه را شنید، بسیار شگفت زده شد و گفت: »به خدا سوگند! با عمل به 
این آیه، به هیچ کتاب دیگری در علم پزشکی نیاز نیست.«

از این حکایت به خوبی می فهمیم که اسراف و زیاده روی در خوردن، عامل اصلی بسیاری از 
بیماری هاست. به همین خاطر است که پیامبر گرامی ما فرموده است: »پرخوری سبب 
هــر بیماری اســت.« خود آن حضرت همواره به این موضوع توجــه می کرد و پیش از آن که 

کاماً از غذا سیر شود، دست از خوردن بر می داشت. 
امروزه پزشکان به این نتیجه رسیده اند که یکی از مهم ترین راه های سامتی ما، کم خوری 
اســت؛ زیرا بدن انســان به گونه ای آفریده شــده که تنها به مقدار مشخصی از مواد غذایی 
برای رشــد و ســامت نیاز دارد و مواد اضافی بیشتر را دفع می کند. گاهی دفع همین مواد، 

92
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باعث از کار افتادگی بیشتر کلیه و روده  شده و سیستم ایمنی بدن را ضعیف می کند. پس 
از این به بعد سعی کنیم که غذا را به اندازه بخوریم تا هم جسم ما سالم باشد و هم روح 

ما نشاط بیشتری داشته باشد.

•  فکر کن و بگو:

1. به نظر شما چرا خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد؟

2. بــا کمــک مربی خود این حدیث از پیامبر اکرم را ترجمه کرده و شــرح دهید: »ُصوُموا 
تَِصّحوا« 

3. مفهوم این شعر چیست؟
نه چندان بخور کز دهانت برآید                                 نه چندان که از تن و جانت برآید.
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         دو رشط مهم!93

همــه ی مــا می دانیم که نباید غذاهای آلوده و غیربهداشــتی بخوریم؛ چون ممکن اســت 
مریض شویم. خوب است بدانید که در دین عزیز ما برخی از چیزها هستند که خوردنشان 
حرام و ممنوع اســت؛ یعنی حتی اگر ظاهراً هم تمیز و بهداشــتی باشــد، نباید آن را خورد. 
خداوند عالم و  دانا بهتر از هر کسی می داند که چه غذایی برای ما ضرر دارد و به همین 
دلیل، گوشــت برخی حیوانات را حرام کرده و از مؤمنان خواســته تا غذای پاکیزه و حال 

بخورند:

توجه به غذای پاکیزه و حالل

ۈئ ۆئ  ۇئ   ۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى    ى         ې  

ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ
اى مردم! از آن چه در زمین است، حالل و پاكیزه بخورید! و از گام هاى شیطان، پیروى نكنید! چه 

این كه او دشمن آشكار شامست! )بقره، 168(

اگر به این آیه دقت کنید، می فهمید که خداوند دو شرط را برای خوردن غذا قرار داده 
است:

1- حال بودن
2- پاکیزه بودن. خوب است بدانید که جز چند غذا مثل گوشت خوک، مردار، گوشت 
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حیوانات وحشی و گزنده، شراب و چند غذای دیگر، باقی غذاها از نظر اسام حال است 
و خوردن آن اشکال ندارد. بسیاری از غذاهایی که در اسام حرام شده است، از نظر 
پزشکی نیز ضررش ثابت شده است. البته غذایی که برای انسان نباشد و از راه حرام 

مثل دزدی به دست آمده باشد هم حرام است.
منظور از خوردنی های پاکیزه هم غذاهایی است که انسان از خوردن آن بدش نیاید  و 

برای بدن ما مفید باشد.

•  فکر کن و بگو:

1. خوردن غذای دیگران بدون اجازه ی آن ها چه حکمی دارد؟
2. چند غذای حرام در اســام نام ببرید و بگویید که چرا برخی غذاها در اســام حرام شــده 

است؟
3. ادامه ی آیه چه مطلبی را می رساند؟
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            حس آرامش بخش!94

شقایق دختر خوب و مهربانی بود، ولی قبول نداشت که باید یک انسان همیشه پاکیزه 
باشد. برای همین هم اتاقش اغلب نامرتب و به هم ریخته بود. ناخن هایش گاهی وقت ها 
خیلی بلند می شد، موهای نامرتبی داشت؛ مسواک نمی زد و حتی در حمام رفتن هم تنبلی 
می کرد. پدر و مادر شــقایق از دســت این کارهای دخترشــان خسته شــده بودند. روزی 
معلم پرورشی در کاس به شقایق گفت: »دخترم! چرا این قدر نسبت به نگهداری وسایل 
شــخصی ات بی توجهی می کنی؟ دفتر و کتابت را درســت نگه نمیداری و لباس هایت هم  

اتوکشیده نیست. مگر نمی دانی که خدا پاکیزگان را دوست دارد؟!« 

اهمیت پاکیزگی و نظافت

... ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ    ۅ
... خداوند، توبه كنندگان را دوست دارد، و پاكان را )نیز( دوست دارد. )بقره،222( 

شقایق خیلی خجالت کشید، ولی در دلش هنوز نسبت به اهمیت نظافت و پاکیزگی بی میل 
و توجه بود. روزی یکی از همسایه ها به خانه شان آمد و اتاق به هم ریخته ی شقایق را دید. 
با تعجب به مادر شقایق گفت: »شقایق همیشه اتاقش رو این طوری کثیف نگه می داره؟« 
مادر شقایق با لحن ناراحت و افسرده ای گفت: »آره! همین دیروز اتاقش رو تمیز کردم. دیگه 
از دســتش کافه شــدم. اصاً مثل این که تمیزی بهش نیومده!« زن همســایه به فکر فرو 
رفت و به مادر شقایق گفت: »شقایق دختر بزرگ و عاقلی شده! به نظر من، اگه می خواهید 
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اهمیت پاکی و نظافت رو نشونش بدید، باید بگذارید چند روز خودش لذت تمیزی و نظم 
رو تجربه کنه؛ بعد دیگه حاضر نیســت اون رو با چیزی عوض کنه.« از فردا مادر شــقایق 
با دخترش قرار گذاشــت که اگر شــقایق یک ماه به پاکیزگی و نظم خودش اهمیت داد، 
برایش یک مانتوی تازه بخرد. شقایق هم قبول کرد و در طول آن مدت، به تمیزی و پاکی 
خودش و وســایلش اهمیت داد. بعد از پایان یک ماه، مادر شــقایق از دخترش پرســید: 
»دخترم! تمیزی و مرتب بودن چه حسی داره؟« شقایق با خوشحالی زیاد به مادرش گفت: 
»باور نکردنیه! آدم تا خودش پاکی و نظافت رو تجربه نکنه، نمی دونه چه حس آرامش بخشی 

داره! من که از این به بعد می خوام پاکیزه و مرتب باشم!«

•  فکر کن و بگو:

1. شستن دست ها قبل از غذا چه فایده ای دارد؟
2. ایــن حدیــث از پیامبــر اکــرم را ترجمــه و مفهــوم آن را بیان کنیــد: »إنَّ اللَه نَظیــٌف یُِحبُّ 

النَّظافََة«

3. چه احکامی در اسام می شناسید که در آن به پاکی و نظافت بدن نیز توجه شده باشد؟
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         سبک بار!95

آیا تا به حال به کوله پشتی کوهنوردان نگاه کرده اید؟ کوله پشتی آنان در عین کوچکی جا، 
وسایل و امکانات مهم و ضروری را در خود جای داده و هیچ وسیله ی غیرضروری در آن 
نیســت. چرا؟ چون کوهنوردان می خواهند هنگام باال رفتن از قله، بار ســبک تری داشــته 

باشند و راحت تر باال روند.
وضعیت ما در سفر به آخرت هم همین طور است. اعمال ما هم چون بار بر دوش ما سوار 

می شوند و ما از آن جا جدا نمی شویم. به فرموده ی قرآن، ما در گرو اعمالمان هستیم:

اعامل ما توشه ی راه ماست. 

جب حب خب مبىب يب  جت حت خت مت
هر كس در گرو اعامل خویش است.)38( مگر اصحاب الیمین )یعنی آن ها كه نامه ی اعاملشان را 

به دست راستشان مى دهند()39()مدثر( 

اعمال نیک و شایســته در ســفر به یاری ما می آیند، ولی برخی کارها بار انسان را سنگین و 
سفر او را دچار مشکل می کند. با هر گناهی مثل این که چیزی روی دوش انسان گذاشته 
می شــود و قــدرت صعــود را از او می گیرد. به همیــن دلیل، قرآن به گناه، »ِوزر: ســنگینی« 

می گوید. )طه،100(
گناه قلب ما را از یاد خدا غافل کرده و ُمهر گمراهی بر آن می زند. قلبی که با گناه آلوده شود، 
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حقیقت را نمی بیند؛ مثل آینه ای است که لکه های مختلف بر روی آن قرار گرفته باشد و 
دیگر نتوان چیزی را در آن دید.

امام صادق می فرماید: »چیزی قلب انسان را از گناه بیشتر فاسد نمی کند. قلب با گناه 
درآمیخته می شود تا این که دیگر اطاعت خدا را هم قبول نمی کند.«

•  فکر کن و بگو:

1. چرا هر کس در گرو اعمال خویش است؟ 
2. گناهان کبیره و صغیره را تعریف کنید. 

3. این حدیث بســیار زیبا و پرمفهوم از امام علی را ترجمه و در حّد امکان شــرح دهید: 
»تََخّففوا تَلَحقوا«؟
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         کلید بدی ها

حتمــاً تاکنــون ایــن حدیث را شــنیده اید که کلید ورود بــه همه ی بدی ها، دروغ اســت. 
می دانید چرا؟ برای پاسخ، به این حکایت توجه کنید:

مردی نزد رسول خدا آمد و به ایشان گفت: »ای رسول خدا! از تو می خواهم به من 
عملی را یاد بدهی تا با انجام آن خوشــبختی را در دنیا و آخرت به دســت آورم.« پیامبر 
فرمود: »اگر بتوانی هیچ وقت دروغ نگویی، من خوشبختی در دنیا و آخرت را برای تو تضمین 
می کنم.« آن مرد این شــرط را پذیرفت و پس از مدتی به یکی از دوســتانش گفت: »این 
شرط پیامبر باعث شد تا من تمام گناهان را ترک کنم؛ چون هر وقت می خواستم گناهی 
انجام دهم، با خودم می گفتم: اگر دیگران به من بگویند که تو این گناه را انجام داده ای، از ترس 
آبرویم مجبور می شــوم دروغ بگویم. پس ســعی می کنم آن گناه را انجام ندهم تا مجبور نشوم 

بعداً دروغ بگویم.«  
حاال با هم به این آیه ی قرآن توجه کنیم:

پرهیز از دروغ

ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ... )105(
تنها كساىن دروغ مى بندند كه به آیات خدا ایامن ندارند )نحل، 105(

96
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از این آیه معلوم می شود که دروغ گو در واقع، خداوند را قبول ندارد؛ چون اگر باور داشت 
کــه خداونــد تمام اعمالش را می بیند و فرشــتگان نیــز آن را ثبت می کنند، می فهمید که 
فریب دادن دیگران باعث نمی شود که خداوند نیز فریب بخورد و خطای او را ندیده بگیرد.

بیشتر کسانی که دروغ می گویند، فکر می کنند که اگر راست بگویند، به ضررشان است 
و دیگران آنان را سرزنش می کنند؛ در حالی که این تصور، اشتباه است؛ چون راستگویی 
هم باعث جلب اعتماد دیگران می شود و هم وجدان ما را راحت تر می کند. امام علی 

می فرماید: »نجات هر کس در راستگویی است.«

• فکر کن و بگو: 

1. به نظر شما، آیا افراد دروغ گو و فریب کار آدم های زرنگ و باهوشی هستند یا ترسو و تنبل؟
2. آیا اگر به شوخی دروغ بگوییم، باز هم اشکال دارد؟ چرا؟

3. دروغ مصلحت آمیز چیست؟ از مربی خود بخواهید موارد آن را برایتان شرح دهد.
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                خورش سگ های جهنم!

یکی از گناهان بســیار زشــتی که در دین اســام هم به شــدت مورد نکوهش قرار گرفته 
اســت، غیبت اســت. غیبت یعنی پشت ســِر یک فرد، چیزی از او بگویی که اگر بشنود، 
ناراحت شــود. دین اســام احترام زیادی برای آبروی افراد قرار داده است و به هیچ کس 
اجــازه نمی دهــد تا با آبروی فرد دیگر بــازی کند. اینک به آیه ای که پیرامون نهی از غیبت 

می باشد، توجه کنید:

پرهیز از غیبت

ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ...

ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
... و هیچ یك از شام غیبت دیگرى را نكند، آیا كىس از شام دوست دارد كه گوشت برادر مرده خود 

را بخورد؟! ]قطعاً[ همه ی شام از این امر كراهت دارید. و تقواى الهى پیشه كنید كه خداوند توبه پذیر و 

مهربان است! )حجرات،12(

در این آیه غیبت کردن به خوردن گوشت مرده ی برادر تشبیه شده است. این تشبیه بسیار 
زیبا و بامفهوم است؛ یعنی چون آبروی هر فرد، گوشت تن اوست؛ غیبت کردن هم خوردن 
گوشــت تن آن فرد اســت و چون در غیبت، فرد غیبت شــونده حاضر نیست تا از خود دفاع 
کند، غیبت به خوردن گوشت مرده تشبیه شده است. امام سجاد می فرماید: »از غیبت 

97
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دوری کنید؛ چون خورش سگ های جهنم است.«
خوب اســت بدانید که شــنیدن غیبت هم مانند گفتن آن گناه اســت و شنونده نیز مثل 
گوینده مجازات می شــود. بنابراین هنگامی که می بینیم کســی عیب دیگران را در غیاب 

آنان می گوید، باید او را از این کار بازداریم.

•  فکر کن و بگو:

2. چرا غیبت حرام شده است؟
1. مفهوم این بیت را توضیح بدهید: 

هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد              بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد
3. برخی از موارد در اســام وجود دارد که اگر بدی دیگران در پشــت سرشــان گفته شــود، 

غیبت نیست. با کمک مربی و دوستانتان برخی از موارد را نام ببرید.
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          سنگین ترین بار!98

اگر به شما بگویند باید برای رفتن به باالی قله، چیز بسیار سنگینی را با خود حمل کنید، 
چه حالی به شــما دســت می دهد؟ در میان گناهان، گناهی است که به فرموده ی  امام 
، از کوه های برافراشته هم سنگین تر است .این گناه، تهمت زدن به دیگران و  صادق

ریختن آبروی آنان است.
آری! کسانی به دیگران از روی بی اطاعی یا بی توجهی تهمت می زنند باید بدانند که چگونه 

گناهی را به دوش خواهند کشید و چه عاقبت سختی در انتظار آنان خواهد بود.

پرهیز از تهمت زدن

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
و كىس كه خطا یا گناهى مرتكب شود، سپس بی گناهى را متهم سازد، بار بهتان و گناِه آشكارى بر 

دوش گرفته است. )نساا،112(

تهمت زدن یکی از مهم ترین راه های مخالفت با انبیاء بوده اســت. مخالفان پیامبران، آنان 
را به دیوانگی، سحر، سفاهت و مانند آن متهم می کردند تا توجه مردم به ایشان کم شود.

زمینه های تهمت زدن در زندگی ما هم بســیار زیاد اتفاق می افتد، ولی ما به آن بی توجهی 
می کنیم و متأسفانه مرتکب این گناه می شویم.

این گناه بسیار زشت، آثار و نتایج زیان باری نیز دارد؛ مثاً ایمان را از بین می برد؛ روابط میان 
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انســان ها را خراب کرده و کینه را در دل ها ایجاد می کند؛ ســبب رســوایی فرد در دنیا و 
آخرت می شود و باألخره او را به آتش دوزخ خواهد انداخت. امام صادق می فرماید: 
»هر گاه فردی به برادر مؤمن خویش تهمت بزند، ایمان از قلب او محو می شود؛ همان طور 

که نمک در آب ذوب می گردد.«

•  فکر کن و بگو:

1. فرق تهمت و غیبت چیست؟
2. مفهوم این شعر را توضیح دهید:

مریز آبروی برادر به کوی                                که دهرت نریزد به شهر آبروی

3. ایــن حدیــث زیبا از امام صادق را ترجمه و مفهوم آن را بیان کنیــد: »اَلُْمْؤِمُن اَْعظَُم ُحرَْمًة 
ِمَن الَْكْعبَةِ«
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             به خاطر هامن یک کار!99

دوســت و یــار همیشــگی امام صادق بــود؛ به طوری که هــر جا امام می رفــت، او هم 
همراهش بود. کســی باورش نمی شــد آن دو از هم جدا شــوند. روزی با امام وارد بازار 
شــد. یکی از خدمتکارانش چند بار عقب افتاد و به آن ها نرســید. به عقب برگشــت و به 
خدمتکارش ناسزا گفت. امام از حرکت باز ایستاد و با تعجب پرسید: »چه گفتی؟« پاسخ 
داد: »ای پسر رسول خدا! این غام اصاً مسلمان نیست. من به همین خاطر به او ناسزا 
گفتم.« امام بر پیشــانی خود زدند و گفتند: »ســبحان اهلل! من تو را آدم مؤمنی می دانستم. 
از این پس دیگر با من رفت و آمد نکن!« امام صادق به خاطر همان یک دشــنام، دیگر 

با او دیدار نکرد. 
دشنام دادن و بددهنی از بدترین گناهان است. خداوند در قرآن اجازه ی دشنام به هیچ کس 

-حتی مخالفان- را نداده است:

پرهیز از دشنام و بدگویی

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ... )108(
به )معبود( كساىن كه غیر خدا را مى خوانند دشنام ندهید، مبادا آن ها )نیز( از روى )ظلم و( جهل، خدا 

را دشنام دهند.)انعام،108( 

در ایــن آیــه خداونــد برخی مؤمنــان را که به بت ها فحــش می دادند، توبیخ کرده اســت. از 
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این مطلب می فهمیم که فحش به مسلمان چقدر ناپسند و مورد خشم خداست. پیامبر 
عزیز ما فرموده اســت: »خداوند بهشــت را بر هر کســی که از روی بی حیایی دشــنام 
می دهــد و دربــاره ی آن چه می گوید و به او گفته می شــود، بی تفاوت اســت، حرام کرده 

است.«

•  فکر کن و بگو:

1. به نظر شما، آیا اگر کسی به ما ناسزا گفت، جواب ناسزای او را باید بدهیم؟
2. به نظر شما، ریشه ی بددهنی در چیست؟

3. با جابجایی کلمات، بیت را مرتب کن:
نخوانند- خرد- بزرگش- اهل

زشتی- بزرگان- به- که- نام- برد



226

            عذاب خوارکننده!

یکی از گناهان بســیار زشــتی که متأســفانه در میان ما زیاد هم اتفاق می دهد، مســخره 
کردن دیگران هست. کودکان، نوجوانان، جوانان، مردان و زنان، اقوام مختلف، شهرها و 
کشورهای متفاوت و خاصه هر فرد و گروهی به راحتی دیگران را مسخره و تحقیر می کند؛ 

در حالی که این گناه بسیار زشت واست وآثار بدی هم دارد. خدا در قرآن می فرماید:

پرهیز از مسخره کردن

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب ... مث 

اى كساىن كه ایامن آورده اید! نباید گروهى از مردان شام گروه دیگر را مسخره كنند، شاید آن ها 

از این ها بهرت باشند و نه زناىن زنان دیگر را، شاید آنان بهرت از اینان باشند و یكدیگر را مورد طعنه و 

عیب جویى قرار ندهید و با القاب زشت و ناپسند یكدیگر را صدا نزنید... )حجرات،11(

این آیه به خوبی دلیل نهی از مســخره کردن را هم بیان می کند. پیامبر اکرم می فرماید: 
»عذاب کســی که دیگران را مســخره می کند، این اســت که در قیامت او را می آورند و در 
بهشت را برایش باز می کنند و می گویند: »وارد شو!« او با خوشحالی می خواهد وارد شود، 
ولی در را به رویش می بندند. سپس در دیگری باز می کنند و وقتی به در می رسد، می بندند 

و همین طور او را سرگردان می کنند تا این که دیگر ناامید شده و جلو نمی آید.«

100
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•  فکر کن و بگو:

1. در آیه ی درس چه مواردی از مسخره کردن بیان شده است؟
2. با توجه به آیه، دلیل حرام بودن تمسخر دیگران چیست؟ 

3. آیا مسخره کردن فردی به خاطر لهجه، زبان، قوم و شهری که در آن به دنیا آمده است، 
کار درستی است؟ چرا؟ 
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             آتشی بر هیزم اعامل!101

عامل بســیاری از جنایت ها در دنیا حســد بوده است. ابلیس به خاطر حسد به انسان از 
بهشت رانده شد و قابیل به خاطر حسادت به برادرش هایبل، اولین قتل روی زمین را 
مرتکب شــد. قرآن کریم کســانی را به که به پیامبر و مؤمنان به خاطر نعمت های خدا 

حسادت می کنند، سرزنش کرده است:

پرهیز از حسد

ٹ  ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ... چ   
یا این  ]کافران[ نسبت به مردم و آن چه خدا از فضلش به آنان بخشیده، حسد مى ورزند؟  )نساا،54(

اگر می خواهید بدانید عامت های حسادت چیست، به این نشانه ها دقت کنید: 1- فرد حسود 
موفقیت دیگران را زیر سؤال می برد؛ مثاً نقاشی خوب دیگری را می گوید از جایی کپی 
کرده یا نمره ی بیست دیگران را به خاطر امتحان آسان یا معلم خوب می داند. 2- اگر نتواند 
موفقیت دیگران را زیر سؤال ببرد، عیب های دیگر آنان را به یاد می آورد یا موفقیت های خود 
را به رخ می کشد. 3- اگر از کسی پیش او تعریف کنند، ساکت می شود و خوشش نمی آید.

خوب است بدانید که چون گناه حسادت به این راحتی از بین نمی رود، خداوند مهربان، 
حسادت هایی که فقط در دل باشد و ابراز نشود، می بخشد، ولی این بخشش نباید باعث 
شود تا ما نسبت به حسادت بی توجه باشیم؛ چون اگر به آن عادت کنیم، هم چون آتشی 
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هیزم اعمال ما را می سوزاند. امام علی می فرماید: »حسد تدریجا ایمان را می خورد 
همان طور که آتش هیزم را تدریجا از بین می برد«  

•  فکر کن و بگو:

1. کدام آیه از سوره ی فلق به حسادت اشاره دارد؟ مفهوم آن چیست؟
2. چه ضرب المثلی درباره ی حسادت می شناسید که عاقبت حسود را بیان می کند؟

3. داستان هابیل و قابیل را در قرآن پیدا کرده و در کاس بازگو کنید.
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            برادران شیطان!102

شکی نیست که نزدیک ترین افراد به انسان، دوست و برادر او هستند. حال اگر از شما 
بپرسند، دوست و برادر شیطان کیست، چه پاسخی می دهید؟ فراموش نکنید که شیطان 
دورترین موجود به خداست. پس کسی که نزدیک ترین افراد به او باشد، دورترین افراد 

از خدا هم است.
حاال برای شناختن دوست و برادران شیطان به این آیه توجه کنید:

پرهیز از ارساف و زیاده روی

ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ىئ
چرا كه ارساف كنندگان، برادران شیاطینند و شیطان در برابر پروردگارش، بسیار ناسپاس بود! )ارساا،27(

قباً از یکی از جلوه های اسراف -یعنی پرخوری- صحبت کردیم. اسراف فقط در غذا نیست؛ 
بلکه در همه ی امور زندگی -حتی بسیاری از عبادت ها- نیز ممکن است اتفاق بیفتد. در این 
آیه به یکی دیگر از نمونه های اسراف اشاره شده است و آن، ولخرجی و ریخت و پاش است. 
حتماً در زندگی خود شاهد چنین افرادی بوده اید. کسانی که برای یک مراسم و جشن ساده، 
هزینه های آن چنانی می کنند و از خرج کردن بدون حســاب و کتاب ترســی ندارند. شــاید 
توجیه آنان این باشــد که این مال خودمان هســت و می خواهیم هر طور که دوســت داریم، 
استفاده کنیم. به نظر شما این دلیل درست است؟ خیر، زیرا غیر از خدا، هیچ کس در این 
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دنیا مالک اصلی چیزی نیســت. همه ی اموال و دارایی های ما امانتی اســت که خدا در 
اختیار ما قرار داده تا از آن در کار خیر اســتفاده کنیم و به نیازمندان کمک کنیم. بنابراین 

نمی توانیم به امانت های خدا آسیب زده و آن را بیهوده خرج کنیم.

•  فکر کن و بگو:

1. چرا اسراف کنندگان برادران شیطان معرفی شده اند؟ 

2. امام علی می فرماید: »نشــانه ی اســراف کار سه چیز است: این سه مورد را ترجمه 
و چنــد مثــال بــرای هر یک بیان کنید: 1- یَشــرَتى ما لَیــَس لَُه: 2- یَلِبــُس ما لَیَس لَــُه: 3- یَاكُُل ما 

لَیَس لَُه:

3. با مراجعه به کتاب های تفســیر قرآن و با کمک مربی تان، تفاوت میان اســراف و تبذیر را 
بیان کنید.
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           فوتبال پر از گناه!

آن روز محمدجواد خیلی خوشحال بود؛ چون قرار بود خانواده ی آن ها به همراه خانواده ی 
عمویش به بیرون شهر رفته و ناهار را در کنار طبیعت بخورند. او می توانست کلی با یاسر 
-پســرعمویش- بازی و تفریح کند. هر دو خانواده ســوار ماشــین شدند و با هم به یکی از 
روستاهای بیرون شهر رفتند. آ ن ها زیر سایه ی چند درخت سرسبز و در کنار رود کوچکی 
در روستا نشسته و مشغول آماده کردن غذا شدند. محمدجواد و یاسر تصمیم گرفتند به 
کنار چشــمه ای که در آن روســتا بود، رفته و کمی آب بازی کنند. در بین راه، چشمشان به 
درختان سیب زرد و قرمزی خورد که در باغ ها بود. بوی سیب طوری در فضا پیچیده بود که 
هر کســی را به هوس خوردن آن ها می انداخت. یاســر تصمیم گرفت از دیوار کوچک یکی از 
باغ ها باال رفته و چند تا سیب از یکی از درختان بردارد، ولی محمدجواد به او گفت: »یاسر! 
چکار می خوای انجام بدی؟! مگه نمی دونی نباید بدون اجازه به اموال دیگران دست بزنیم؟! 
این کار حرامه.« یاســر گفت: »می دونم، ولی من می خوام فقط چند تا ســیب که روی زمین 
افتاده رو بردارم. اگه ما ســیب ها رو برنداریم، خراب می شــه و حتی صاحبش هم نمی تونه 
ازشون استفاده کنه.« محمدجواد گفت: »ولی ما اجازه نداریم به باغ دیگران بریم؛ حتی اگه 
سیب ها روی زمین افتاده باشه، باید از صاحب باغ اجازه بگیریم.« آن دو پسرعمو هم چنان با 
هم بحث می کردند که پدر یاسر از راه رسید و گفت: »سام بر دو پسرعموی صمیمی! چی 
شده با هم بحث می کنید؟ مشکلی پیش اومده؟« محمدجواد قضیه را برای عمویش توضیح 
داد. عمــوی محمدجــواد رو به به پســر خودش کرد و  گفت: »یاســر جان! حق با محمدجواد 

103
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هست. ما اجازه نداریم اموال دیگران را بدون اجازه ی آن ها برداریم یا بخوریم. خداوند 
در قرآن می فرماید:

پرهیز از حرام خوری و آزار دیگران

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ... ک
اى كساىن كه ایامن آورده اید! اموال یكدیگر را از راه حرام نخورید! )نساا،29(

این سیب ها هم در داخل باغ دیگران افتاده و رفتن در باغ بدون اجازه ی صاحبش گناهه؛ 
حتی اگه دیوار باغ کوتاه باشه. به این گناهان، »حق الناس« گفته می شود؛ یعنی گناهانی که 
در آن حق مردم پایمال می شــود. برای بخشــیده شــدن این گناهان، هم باید توبه کرد و هم 
رضایت مردم را به دست آورد. برای همین هم خیلی گناه سنگینیه و باید مواظبش بود.«« 
یاســر با حرف های پدرش قانع شــد و با محمدجواد به سمت چشمه حرکت کرد. در راه، به 
درخت سیبی برخوردند که در مسیر عبور بود. محمدجواد -که می دانست درختان بین راه 
مال شخصی نیست و می شود از آن خورد- به یاسر گفت ا این بار به باالی درخت برود و 

چند سیب آبدار و رسیده بچیند تا در کنار چشمه بخورند.

•  فکر کن و بگو:

1. چند مورد از گناهان »حق الّناس« را نام ببرید. 
2. آیا آسیب زدن به اموال عمومی مثل اتوبوس یا تخته سیاه و ... هم حق الّناس هست؟

3. اگر مالی را در خیابان پیدا کردیم و صاحب آن را نمی شناختیم، باید چه کنیم؟
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          ارزش لحظه ها!

فریده از جلسه ی امتحان زود برگشت و در حیاط مشغول بازی شد. دوستانش یکی یکی 
از جلسه ی امتحان می آمدند و با تعجب به فریده می گفتند: »چرا این قدر زود برگه ات رو 

دادی. یعنی این قدر از جواب ها مطمئنی؟« 
فریده با خیال راحت گفت: »آره بابا! سؤاالش مثل آب خوردن بود. من که حتماً بیستم!« 
هنگامــی کــه معلم برگه های امتحان را به شــاگردان مــی داد، فریده با دیــدن نمره اش به 
شدت تعجب کرد و داد زد: »چرا شانزده؟ من که همه ی جوابها رو درست نوشتم.« معلم 
رو به فریده کرد و گفت: »چرا در کاس داد می زنی؟ به جای این کارها ببین چه اشــتباهی 

کردی که نمره ات این قدر پایین آمده! از تو بعیده دخترم!«
فریده نگاهی به برگه ی امتحانش انداخت و بعد از مدتی، هاج و واج ماند؛ زیرا متوجه شده 
بود که به پشت برگه اش توجه نکرده بود. دو تا از سؤال ها در پشت برگه بود و فریده آن ها 
را اصاً ندیده بود. سرش را پایین انداخت و به لحظه هایی فکر کرد که دوست داشت اول 

از همه، برگه اش را بدهد و برود در حیاط بازی کند. 
به نظر شــما، اشــتباه فریده در چه بود؟ آری! درســت است! عجله کردن. از قدیم گفته اند: 
»عجله کار شیطونه!« می دانید چرا؟ چون عجله و شتاب زدگی نمی گذارد انسان بر کارهای 
خــود تمرکــز کنــد و او را از هــدف باز مــی دارد. خداوند در قرآن شــتابزدگی انســان را بارها 

نکوهش کرده است:

104
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پرهیز از عجله و شتاب زدگی

 چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
انسان )بر اثر عجله(، بدی ها را به سمت بدی می رود؛ هامن گونه که ]باید[ به دنبال خوبی بشتابد. و 

انسان، همیشه عجول بوده است! )ارساا،11(

البته -همان طور که از این آیه هم فهمیده می شود- عجله در کارهای خوب مثل نماز اول 
وقت، کمک به دیگران، مسجد رفتن و ... خیلی خوب است.

•  فکر کن و بگو:

1. این آیه را ترجمه و مفهوم آن را بیان کنید: »فاستبقوالخیرات«
2. آیا عجله در راه رفتن خوب اســت. کدام آیه ی از دروس قبل را برای پاســخ این ســؤال 

مناسب می دانید.
3. آیا منظور از انسان در آیه، همه ی انسان ها هستند؟





هر ســفری قانون های الزم و بایســته ای دارد که برای رســیدن به مقصد باید آن را 
رعایت کرد. به این قانون ها در اصطاح دینی »احکام« گفته می شود. منابع اصیل 

احکام در دین اسام، قرآن، سخنان پیامبر و امامان و عقل است.
البته روشــن اســت که احکام و قوانین اســامی در قرآن بسیار بیشتر از آن مقداری 
است که در این بخش آمده است، ولی سعی کرده ایم تا در این بخش، به مهم ترین 

موضوعات در حوزه ی »احکام« پرداخته شود.

وظیفــه ی عملــی من چیســت؟

بخش هشتم:



238

         تاج بندگی!105

در این بخش، می خواهیم به مهم ترین وظایف عملی خود در طول سفر دنیا تا آخرت اشاره 
کنیم. به این وظایف در اصطاح دینی، »احکام« گفته می شود. 

اولین وظیفه ی عملی ما در برابر خدا، شــناخت دین و احکام اســت. احکام یعنی بایدها و 
نبایدها که به پنج دسته تقسیم می شود: 1- واجب؛ یعنی کارهایی که حتماً باید انجام شود؛ 
مانند نمازهای روزانه یا روزه در ماه رمضان. 2- مســتحب؛ یعنی کارهایی که بهتر اســت 
انجام شود؛ مانند نماز اول وقت یا تاوت قرآن. 3- ُمباح؛ یعنی کارهایی که انجام یا ترک آن 
فرقی ندارد؛ مانند راه رفتن یا خوابیدن. 4- مکروه؛ یعنی کارهایی که ترک آن بهتر از انجام آن 
است؛ مانند خوابیدن در مسجد یا آب خوردن در بین غذا.  5- حرام؛ یعنی کارهای که به هیچ 

وجه نباید انجام شود؛ مانند دروغ و غیبت و ... .
یکی از افتخارات ما این اســت که تاج بندگی خدا بر ســر ما نهاده شــده است و ما در برابر 
خداونــد مکلف هســتیم؛ یعنی باید کارهایی را انجــام داده و از برخی کارها دوری کنیم. برای 
شــناخت احکام نیاز به شــناخت منابع دینی و تخصص در این زمینه اســت. معلوم است که 
همه ی ما قدرت و فرصت کافی برای شناخت معنای دقیق آیات قرآن و روایات اهل بیت  
نداریم. برای همین باید از کسانی تقلید و پیروی کنیم که این توانایی را دارند؛ یعنی کسانی 
که هم اهل تقوا و پرهیزکاری و هم دارای علم و کوشش باشند. به این افراد، »مراجع تقلید« 
گفته می شود و کتابی که احکام دینی ما در آن نوشته شده است، »رساله عملیه« نام دارد. 

تقلید در احکام هم از نظر عقلی واجب است و هم از نظر قرآن. خداوند در قرآن می فرماید:
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وجوب تقلید از عاملان دین

... ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

... اگر منى دانید، از آگاهان بپرسید. )انبیاا،7(

از این آیه فهمیده می شود کسانی که علم و آگاهی الزم در مسائل دینی ندارند، باید به 
افراد خبره و آگاه مراجعه و از آنان تقلید کنند؛ درست مثل افرادی که از علم پزشکی آگاهی 
ندارنــد و بــه هرچه دکتر می گوید، گوش می دهند. به همین دلیــل، از این آیه برای اثبات 
امامت اهل بیت هم استفاده می شود؛ چون آنان عالم ترین مردم به احکام و مسائل دین 

بودند و همه باید به آنان مراجعه کنند.

•  فکر کن و بگو:

1. آیا در اصول دین هم می شود تقلید کرد؟
2. آیا می شود از هر عالمی تقلید کرد؟ مرجع تقلید باید چه شرایطی داشته باشد.

3. بــا مراجعــه به رســاله عملیه و کمک مربی خــود، اصطاحات زیر را توضیــح دهید: احکام 
مبتابه- احتیاط واجب- احتیاط مستحب- نماز ادا و قضا
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          شستشوی گناه!106

در میان همه ی تکالیفی که خداوند برای مؤمنان قرار داده است، بهترین تکلیف چیست؟ 
پیامبــر اکرم پاســخ این ســؤال را این گونه داده اســت: »نماز بهتریــن تکلیف خداوند 
اســت.« نمــاز دارای حکمت ها و فواید بســیاری اســت که اگر بخواهیــم آن را در چندین 
کتاب مفصل نیز توضیح دهیم، باز هم کافی نخواهد بود. مهم ترین دلیل واجب شدن نماز 

در این آیه آمده است:

حکمت و دلیل وجوب مناز

ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ې ىى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

آن چه را از كتاب )آسامىن( به تو وحى شده تالوت كن، و مناز را برپا دار، كه مناز )انسان را( از 

زشتی ها و گناه بازمى دارد، و یاد خدا بزرگرت است و خداوند مى داند شام چه كارهایى انجام مى دهید! 

)عنکبوت،45( 

در این آیه دو دلیل اصلی برای واجب شدن نماز بیان شده است: 1- جلوگیری از گناه. 2- بر 
پاداشتن یاد خدا. اینک برای هر کدام از این دالیل به روایتی توجه کنید:

روزی پیامبر از یاران خود ســؤال کرد؟ »اگر مقابل در خانه ی یکی از شــما نهری از آب 
صــاف و پاکیــزه باشــد و در هــر روز پنج بار خود را در آن شستشــو دهد، آیا بــاز هم چیزی از 
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آلودگــی و کثیفــی در بدن او می ماند؟« اصحاب پاســخ دادند: »خیــر!« پیامبر فرمود: 
»نماز نیز همین طور است. هر بار که مسلمانی نماز می خواند، گناهانش پاک می شوند و 

در صورتی که در روز پنج بار نماز بخواند، دیگر گناهی از او نمی ماند.« 
از امام صادق پرسیده شد: »چرا نماز واجب شده است؟« ایشان پاسخ دادند: »چون 
اگر نماز نبود، چیزی که یاد خدا و پیامبر را در میان مردم زنده نگاه دارد، وجود نداشت 
و بدین ترتیب، همه ی مردم به تدریج گمراه می شدند.« ایشان هم چنین در حدیث بسیار 
مهمی فرمود: »اولین چیزی که در قیامت از بنده سؤال می شود، نماز است. اگر پذیرفته 
شود، اعمال دیگر هم پذیرفته می شود و در غیر این صورت، آن ها هم پذیرفته نخواهد شد.«

•  فکر کن و بگو:

1. چرا امام حسین در ظهر عاشورا و در حال جنگ، نماز خواند؟
2. نمازهای واجب چند تاست؟ آن ها را نام ببرید.

لوة« 3. این حدیث از کیست و معنای آن چیست؟ »ُجِعَل قُرَُّة َعینی ِفی الصَّ
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          فرزند بی اعتنا!107

فرض کنید پدری از سر کار برگشته و از فرزندش می خواهد تا برایش آب خنک بیاورد. 
فرزنــد بــه پدر بی اعتنایی می کند و خود را به نشــنیدن می زند. اندکی بعد، پدر دوباره 
فرزنــدش را صــدا می زنــد و از او می خواهــد تا برایش آب خنکی مهیا کنــد. این بار نیز 
فرزند تنبلی کرده و حرف پدر را نشنیده می گیرد. بار سوم پدر از فرزند آب طلب می کند 
و فرزنــد می گویــد: »اآلن کار دارم! بعداً می آورم.« ایــن کار چندین بار صورت می گیرد 
تــا این کــه فرزند چند ســاعت بعد بــا بی حوصلگی لیوان آب خنکی را پر کــرده و برای پدر 
می آورد. در این صورت پدر چه می کند؟ آیا از پسرش تقدیر خواهد کرد که باألخره و پس 

از مدت زیاد به سخن او گوش کرده است. مسلماً خیر. 
وضعیت بسیاری از ما انسان ها در نمازخواندن همین طور است. هنگامی که صدای اذان 
بلند می شــود، خداوند مهربان ما را به نماز و ســخن گفتن با خودش فرا می خواند، ولی ما 
گاهی ندای اذان را بی پاسخ گذاشته و پس از ساعت ها با بی میلی نماز می خوانیم. چنین 

نمازی ارزش واقعی خود را از دست داده است.
خداوند در قرآن یکی از صفات مؤمنان را مواظبت بر وقت نماز دانسته است و  از ما نیز 

می خواهد تا به نماز اول وقت اهمیت زیادی بدهیم:
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توجه به مناز اول وقت

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ
 در انجام همه ی منازها، )به خصوص( مناز وسطى ]یعنی مناز ظهر[ كوشا باشید! و از روى خضوع و 

اطاعت، براى خدا به پاخیزید! )بقره،238(

•  فکر کن و بگو:

1. اوقات نمازهای پنجگانه را بازگو نمایید.
2. برخی آداب و مستحبات نماز را نام ببرید.

3. به نظر شما، چرا در این آیه بر خواندن نماز ظهر تأکید شده است؟
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          سفارش مهم!

یکی از اصحاب امام صادق به نام »ابوبصیر« می گوید: »هنگامی که خبر شهادت امام 
را شــنیدم، بــه خانه ی حضرت رفتم تا به خانواده ی امام تســلیت بگویــم. وقتی وارد خانه 
شدم، صدای شیون و زاری بانوان به گوش می رسید. من به اتاق رفتم و پس از مدتی 
مــادر امــام را دیدم که برای تشــکر نزد من آمد. با دین او به گریه افتادم. او نیز گریســت 
و پــس از مدتــی گفت: »ای ابوبصیر! اگر در هنگام وفات امام در این جا بودی، چیز عجیبی 
از امام می دیدی!« پرســیدم: »چه چیزی؟« ایشــان گفت: »در لحظات آخر حیات، امام به 
یکبــاره بــه هوش آمدند و با حالت پریشــانی گفتند: »همه ی بســتگانم را جمع کنید!« ما نیز 
همــه ی خویشــان او را جمــع کردیم. امام نگاهی به آنان انداخته و فرمودند: »آگاه باشــید که 

شفاعت ما به کسی که به نماز اهمیت ندهد، نمی رسد.«
حدیــث بــاال بســیار تکان دهنده و قابل تأمل اســت؛ زیرا روشــن می کند که حتــی آنانی که 
نمازشان را مرتب می خوانند، ولی سهل انگاری کرده و در آداب و شرایط آن کوتاهی و تنبلی 

می کنند، به بهشت نمی روند. خداوند در سوره ی ماعون می فرماید:

عاقبت سهل انگاری در ادای مناز

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

ڇ ڇ ڇ ڍ 
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آن ها   )5( می کنند.  سهل انگاری  منازشان  در  كه  هستند  كساىن  آن ها   )4( منازگزاران  بر  واى 

كساىن هستند كه پیوسته ریا مى كنند. )6( )ماعون(

از این آیات هم فهمیده می شود که سهل انگاری در نماز چه عاقبت بدی دارد؛ چه برسد 
به ترک نماز.

•  فکر کن و بگو:

1. ریا در نماز به چه معناست؟ از کجا بفمیم نماز ما همراه با اخاص است؟

2. مقصود از شفاعت اهل بیت چیست؟ 
3. با جابجایی کلمات شعر را مرتب کن:

به- اخاص- نکوست- عبادت- نیت
آید- وگرنه- مغزپوست- چه- ز- بی
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            بی نهایت ثواب!109

یکی از آدب نماز، برقراری آن به صورت جماعت است. ثواب نماز جماعت بسیار بسیار 
زیاد است.  پیامبر اکرم فرموده است: »یک رکعت نماز جماعت مساوی با بیست و 
چهار رکعت نمازی اســت که هر رکعت آن از چهل ســال عبادت بیشتر باشد.« در قرآن 

کریم بر نماز جماعت تأکید شده است:

مناز جامعت

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ
و مناز را بپا دارید، و زكات را بپردازید، و همراه ركوع كنندگان ركوع كنید )و مناز را با جامعت بگزارید(! 

)بقره،43(

بــه ایــن حدیث در اهمیت نماز جماعــت دقت کنید: پیامبر اکرم فرمــود: »روزی جبرئیل 
بر من نازل شــد. از او پرســیدم: »ثواب نماز جماعت برای امت من چقدر اســت؟« گفت: 
»بسیار زیاد! اگر یک نفر به امام جماعت اقتدا کند، هر رکعت از نماز آنان ثواب صد و پنجاه 
نماز دارد و اگر دو نفر اقتدا کنند، هر رکعتی ثواب ششــصد نماز دارد و هر چه بیشــتر شــوند 
ثواب نمازشــان بیشــتر می شــود تا به ده نفر برسند و تعداد آنان که از ده گذشت، اگر تمام 
آســمان ها کاغذ؛ و دریاها مرکب؛ و درخت ها قلم؛ و جن و انس و مائکه نویســنده شــوند، 
نمی توانند ثواب یک رکعت آن رابنویسند و تنها خدا می تواند آن را حساب کند. برای مؤمن، 
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درک  کردن یک تکبیر با امام جماعت،  از شصت هزار حج و عمره بهتر است و از همه ی 
دنیا هفتاد هزار مرتبه بهتر می باشد. یک رکعت نماز که مؤمن با امام جماعت می خواند 
از صدقه دادن صد هزار دینار بر فقرا بهتر است. و یک سجده که مؤمن با امام جماعت 

انجام می دهد، از آزادکردن صد برده بهتر است.« 

•  فکر کن و بگو:

1. چرا نماز جماعت این همه فضیلت دارد؟
2. آیا نماز جماعت از نماز اول وقت هم مهم تر است؟

3. با کمک مربی و دوستانتان مهم ترین احکام نماز جماعت را بازگو کنید.
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              یک عبادت و این همه فایده!110

همان طور که می دانید دین اســام به اجتماع مســلمانان در مراسم دینی اهمیت زیادی 
می دهد و عبادت های بسیاری به صورت جمعی است؛ مثل حج در زمان مشخص یا نماز 
عید فطر و نماز جماعت و ... . یکی از مهم ترین این عبادت ها نماز جمعه است که به آن 

سفارش زیادی شده است:

مناز جمعه

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

اى كساىن كه ایامن آورده اید! هنگامى كه براى مناز روز جمعه اذان گفته شود، به سوى ذكر خدا بشتابید 

و خرید و فروش را رها كنید كه اگر مى دانستید، این براى شام بهرت است! )جمعه،9(

در این آیه آمده است که مسلمانان به محض شنیدن صدای اذان در روز جمعه، به دنبال 
نماز جمعه بشتابند و بدانند که این کار بهتر از هر چیز دیگری است.

نمــاز جمعــه آثار و فواید بســیاری دارد: 1- بیــن مؤمنان ایجاد وحدت و هم بســتگی می کند. 
2- کفار و دشــمنان اســام را مأیوس و ناامید می کند. 3- معارف دینی و احکام را در میان 
مردم رواج می دهد. 4- مشکات جامعه و کشور را بررسی و حل می کند. 5- یاد خدا را در 

اجتماع زنده می کند. 
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امــام صادق می فرمایــد: »هر کس به خاطر رضای خدا به نماز جمعه برود، گناهانش 
بخشیده می شود.«

•  فکر کن و بگو:

1.  آیا نماز جمعه واجب است؟
2. روز جمعه چه اهمیتی در میان روزهای هفته دارد؟

3. مهم ترین احکام نماز جمعه چیست؟
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           چلچراغ رحمت!111

شخصی از ابوعلی سینا -دانشمند مشهور مسلمان- سؤال کرد: »چرا نماز در مسجد این 
قدر فضیلت دارد؟« او پاسخ داد: »به نظر شما اگر چند چراغ در اتاق های جداگانه روشن 
باشــند، بهتر اســت یا این که همه در یک اتاق باشــند؟« آن مرد پاسخ داد: »نمی دانم.« 
ابو علی ســینا گفت: »اگر چراغ ها در اتاق های جداگانه باشــند، در صورتی که یک چراغ 
خاموش شــود، آن اتاق هم خاموش می شــود، ولی اگر همه در یک اتاق باشــند، با وجود 
خاموشی یک چراغ، اتاق هم چنان روشن خواهد ماند؛ چون چراغ های دیگر هم هستند.« 
سپس ابوعلی سینا ادامه داد: »نماز در مسجد هم به همین دلیل ثواب بیشتری دارد؛ چون 
هــر یــک از نمازگزاران مثل چراغی رحمت خدا را با خود همراه دارند و نورافشــانی می کند. 
بنابراین اگر به جایی برویم که نمازگزار بیشــتری باشــد، رحمت و نور بیشتری از خدا دریافت 

می کنیم.«
خداوند در قرآن ما را به احیای مســجد و زنده نگه داشــتن آن دعوت کرده و ثواب بسیاری 

برای آنان که به ساخت مسجد یا رونق آن اهمیت می دهند، قرار داده است.

اهمیت مسجد

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ
و این كه مساجد از آن خداست، پس هیچ كس را با خدا نخوانید! )جن،18( 
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مسجد پایگاه یاد خدا و کانون بیداری مسلمانان است. بنابراین نباید مساجد را خالی و 
کم رونق کنیم. پیامبر اکرم فرمود: »هر کس برای نماز جماعت به مسجد برود، خدا برای 

هر قدمش هفتادهزار ثواب در نظر می گیرد.«

•  فکر کن و بگو:

1. آیا آباد کردن مسجد فقط به ساختن و زینت کردن آن است؟
2. این جمله از کیست و چه مفهومی دارد: »مساجد سنگر انقاب هستند.«

3. ایــن آیــه را ترجمــه و مفهــوم آن را بگوییــد: »یــا بَنــی  آَدَم ُخــُذوا زیَنتَُكــْم ِعْنــَد كُلِّ َمْســِجد« 
)اعراف،31(
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          سپر آتش!

یکی از واجبات مهم در دین اســام روزه اســت. روزه در تمام ادیان بوده است و اثرات 
تربیتی فراوانی دارد. دلیل واجب شدن روزه هم این است که سبب تقویت ایمان و تقوا 
در افراد می شود؛ چون روزه دار به خاطر خدا باید از لذت های بسیاری چشم پوشی کند. 

به همین دلیل، خداوند در قرآن می فرماید:

روزه

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڦ ڦ ڦ

اى افرادى كه ایامن آورده اید! روزه بر شام نوشته شده، هامن گونه كه بر كساىن كه قبل از شام بودند 

نوشته شد تا پرهیزكار شوید. )بقره،183( 

در این آیه خداوند با عباراتی مهربانانه از وجوب روزه خبر داده و تأکید کرده اســت که این 
حکم برای امت های قبل هم بوده اســت و دلیل آن نیز نزدیک شــدن شما به پرهیزکاری و 

تقواست.
برخی دیگر از فواید روزه عبارت است از: 1- همدردی با تهیدستان و بینوایان. 2- تقویت صبر 

و بردباری. 3- تندرستی و سامت جسمی. 4- اخاص و دوری از خودنمایی.
روزه را به نوعی می توان خالص ترین عبادت دانست؛ چون نیاز به انجام کاری ندارد تا بشود 

112
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در آن ریا و خودنمایی کرد. پیامبر اکرم فرمود: »خداوند به من گفته است: »روزه برای 
من است و خودم جزای آن را می دهم. روزه سپر مؤمن از آتش جهنم است.«

•  فکر کن و بگو:

1. آیا روزه ی واقعی تنها به معنای پرهیز از خوردن و آشامیدن است؟
2. با کمک مربی و دوستانتان هر یک از فواید روزه را بررسی کنید.

3. مفهوم این بیت چیست؟ 
تـهی از حکمتی به علت آن                کــه ُپری از طعــام تا بینی 

اندرون از طــعام خالی دار                تا در او نور معرفت بینی
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           جایزه ی بزرگ!113

فرض کنید که مسابقه ای بزرگ و مهم طراحی شده است و برنده ی آن، اجازه دارد که 
بــه مدت یک دقیقه در خزانه ی جواهرات کشــور حضــور یابد و هر چه می خواهد بردارد. 
بدون شک همه تاش می کنند تا در این مسابقه برنده شده و این فرصت گران بها را به 

دست آورند.
تعجب نکنید اگر بگوییم که این فرصت طایی برای همه ی ما  فراهم می شود؛ آن هم نه یک 

دقیقه؛ بلکه یک بار در هر سال و هر باری 43200 دقیقه.
ایــن فرصــت طایــی همان ماه مبارک رمضان اســت کــه در آن خداونــد درهای رحمت و 
خزانه ی بی انتهای رحمت خود را بر همه می گشاید و ما را به مهمانی خود دعوت کرده است:

اهمیت ماه رمضان

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ڻ ... ى

ماِه رمضان، ماهى است كه قرآن، براى راهنامیى مردم، و نشانه هاى هدایت، و فرق گذاشنت میان 

حق و باطل، در آن نازل شده است. )بقره،185(

ماه رمضان ماهی اســت که در آن قرآن کریم -که نمونه ی آشــکار رحمت خداســت- نازل
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شده است و روزه -که بندگان را به خدا نزدیک می کند- واجب شده است و دعا -که 
سخن گفتن با خداست- سفارش شده است.  بسیار شایسته و نیکوست که قدر این ماه 
بسیار مهم را بدانیم. پیامبر اکرم می فرماید: »اگر بندگان می دانستند که ماه رمضان 

چه برکاتی دارد، دوست داشتند همه ی سال ماه رمضان بود.« 

•  فکر کن و بگو:

1. یکی از دالیل اهمیت ماه رمضان، این اســت که شــب قدر در آن واقع شده است. با 
استفاده از آیات قرآن فضیلت شب قدر را بیان کنید.

2. ثواب قرائت قرآن در ماه رمضان چقدر است؟
3. چند مورد از احکام روزه را بیان کنید.



256

           معامله ی سودآور!

در دیــن اســام دو نــوع واجــب وجــود دارد: واجبات فــردی و واجبات اجتماعی. اســام 
همان طور که به رابطه ی فرد با خدا توجه کرده است، به رابطه ی او با مخلوقات هم توجه 
کرده و از مســلمانان خواســته تا حقوق اجتماعی یکدیگر را  به جا آورند. یکی از مهم ترین 
واجبات اجتماعی، زکات است که بارها در قرآن، کنار نماز ذکر شده است. زکات شرایط 
معینی دارد که در کتاب های احکام آمده است. زکات نوعی انفاق و صدقه است. خداوند 
-عــاوه بــر توصیه ی زیاد مؤمنان به انفاق و صدقه- پــاداش مادی و معنوی فراوانی را نیز 

برای آنان قرار داده است:

انفاق و صدقه به نیازمندان

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ ڳ ڳ

كساىن كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى كنند، هامنند بذرى هستند كه هفت خوشه از آن روییده 

شود كه در هر خوشه، صد دانه باشد و خداوند آن را براى هر كس بخواهد، دو یا چند برابر مى كند و خدا 

وسیع، و )به همه چیز( داناست. )بقره،261( 

دســتگیری از نیازمندان ثواب بســیار زیادی دارد. کســانی که مال خود را نگه داشــته و به 
نیازمندان نمی دهند، درواقع معامله ی بســیار مهمی را از دســت داده اند؛ چون خداوند به 

114
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آنان وعده داده است تا سود مالشان را چند برابر به آنان باز خواهد گرداند. 
خــوب اســت بدانیــد قــرآن کریم آیــات زیادی دربــاره ی آداب و شــروط انفــاق دارد که 

مطالعه ی آن بسیار سودمند و مفید خواهد بود.

•  فکر کن و بگو:

1. بیت زیر را کامل کنید:
تو نیکی می کن و در دجله انداز          ..............................
2. با استفاده از آیات 270 تا 275 بقره، چند مورد از آداب انفاق را بیان کنید: 

3. شرایط وجوب زکات چیست؟
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                    دیگران را از غرق شدن نجات دهیم!115

می دانید که یکی از فروع دین اســام و مهم ترین واجبات، امر به معروف و نهی از منکر 
اســت. این واجب دینی به قدری مهم اســت که بدون آن شــکل گیری جامعه ی دینی 
امکان ندارد. به همین دلیل، لقمان حکیم در سفارش هایش به فرزند خویش می گوید که 

امر به معروف و نهی از منکر از کارهای بسیار مهم است:

امر به معروف و نهی از منکر

ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

پرسم! مناز را برپا دار، و امر به معروف و نهى از منكر كن، و در برابر مصیبت هایی كه به تو مى رسد شكیبا 

باش كه این موارد از كارهاى مهّم است! )لقامن،17(

هر مسلمانی به نوبه ی خود باید غیرت دینی داشته باشد و در مقابل گناه و گمراهی دیگران 
بی تفاوت نباشد. دلیل واجب شدن این دو فریضه در روایت زیبایی از پیامبر اکرم آمده 
است: »یک فرد گنهکار، در میان مردم همانند کسی است که با عده ای سوار کشتی شود، 
و به هنگامی که در وســط دریا قرار گیرد، تبری برداشــته و به ســوراخ کردن جایی که در آن 
نشسته بپرداز. اگر به او اعتراض کنند، در جواب بگوید: من جایی از کشتی را سوراخ می کنم 
که خودم نشسته ام و کاری به شما ندارم. اگر دیگران او را از این عمل خطرناک باز ندارند، 
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طولی نمی کشد که آب دریا به داخل کشتی نفوذ کرده و همگی در دریا غرق می شوند. 
این مثال به خوبی دلیل واجب شدن امر به معروف و نهی از منکر را بیان کرده است. 
اگر مردم جامعه نسبت به گناهان دیگران بی تفاوت باشند، احکام دین در جامعه کم رنگ 
شده و کسی به آن توجه نمی کند؛ چون یک فرد گناه کار مانند یک سیب فاسد، می تواند 

یک جعبه ی سیِب سالم را مثل خودش فاسد کند.

•  فکر کن و بگو:

1. معروف و منکر یعنی چه؟
2. با کمک مربی و دوستانتان، مهم ترین آداب و شروط امر به معروف را بیان کنید.

3.  آیا این ضرب المثل ها برای فرار از امر به معروف و نهی از منکر صحیح است: »موسی به 
دین خود، عیسی به دین خود« »هر کسی را در قبر خودش می گذارند«  در چه مواردی باید 

از این مثل ها استفاده کرد؟
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             دستور فردی و گروهی!116

در درس قبــل بــه اهمیــت امر به معروف و نهی از منکر اشــاره کردیــم. دلیل واجب 
شــدن ایــن دو فریضــه ی دینی را هم در ضمــن مثالی از پیامبر اکــرم بیان کردیم. 
در ایــن درس قصــد داریم شــما را با یک آیــه  و چند حدیث دیگر در این زمینه آشــنا 
کنیم. خوب اســت بدانید که یکی از دالیل ناکامی و شکســت اقوام گذشته، سکوت 
پرهیزکاران و مؤمنان در برابر گناه و انحرافات مردم آن اقوام بوده است. قرآن در چند 
جا به این مطلب اشــاره می کند و یکی از وظایف مســلمانان توجه جدی به این واجب 

دینی می داند:

امر به معروف؛ وظیفه ی گروهی و فردی

ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻ ۀ ۀ

باید از میان شام، جمعى دعوت به نیىك، و امر به معروف و نهى از منكر كنند! و آن ها هامن 

رستگارانند. )آل عمران،104(

همان طــور کــه می بینیــد این آیه امر بــه معروف را وظیفــه ی برخی مســلمانان می داند؛ 
درحالی که می دانیم که امر به معروف وظیفه ی همه ی مســلمانان اســت. بنابراین باید 
این آیه را این گونه معنا کرد که برخی از مســلمانان وظیفه دارند تا به طور دســته جمعی 
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و گروهــی، امــر به معروف و نهی از منکر کنند و دیگــران باید به صورت فردی از این 
واجب غافل نشوند.

پیامبــر اکــرم می فرمایــد: »کســی که امر بــه معروف و نهــی از منکر کند جانشــین 
خداوند در زمین و جانشین پیامبر و کتاب او است.«  امام علی می فرماید: »تمام 
کارهــای نیــک و حتــی جهاد در راه خدا در برابر امر بــه معروف و نهی از منکر مثل آب 

دهان است در برابر دریای پهناور!«

•  فکر کن و بگو:

1. ایــن آیــه را ترجمــه کــرده و مفهــوم آن را بگوییــد: »أتَأُْمُروَن النَّاَس ِبالرِْبِّ َو تَْنَســْوَن أَنُْفَســُكم« 
)بقره،44(

2. در جایی که امکان امر به معروف وجود ندارد، باید چه کرد؟

3. مهم ترین هدف امام حسین از قیام عاشورا چه بود؟ توضیح دهید.
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           هم کالسی چادری!117

روز اول مدرســه ها بود. دخترها یکی یکی وارد حیاط مدرســه  می شــدند و با خوشحالی به 
ســراغ دوســت های قدیمی شان می رفتند. منصوره تازه به این مدرسه آمده بود و کسی 
را نمی شــناخت. وارد حیاط شــد و در صِف کاس دوم »ب« ایســتاد. جلوی او، دختری با 
مانتوی کوتاه و شیک ایستاده بود. منصوره -که خیلی درباره ی مدرسه ی جدیدش کنجکاو 
بود- به آن دختر گفت: »ســام! اســم من منصوره اســت. تازه به این مدرســه اومدم. تو 
پارســال هم تو این مدرســه بودی؟« دختر جواب داد: »سام. من هم نگین هستم! نه؛ منم 
مثل تو تازه به این مدرسه اومدم؛ قباً خونمون تو یک محله ی دیگه بود.« نگین نگاهی به سر و 
وضع منصوره انداخت و با تعجب پرسید: »تو همیشه با چادر میای مدرسه؟! اذیت نمی شی؟« 
منصــوره نگاهــی به چادرش انداخت و با خوشــحالی گفت: »نه! برای چی باید اذیت بشــم؟! 
مامانم هر ســال برام چادر جدید می دوزه. به نظرم، خیلی خوشــگله! این طور نیســت؟« نگین 
ســرش را با حالت بی اعتنایی باال انداخت و جواب داد: »نمی دونم! به نظر من که چادر مال 
زن های قدیمیه. خانم های امروزی باید ساپورت یا مانتوهای کوتاه بپوشن؛ چون هم شیک تره 
و هم جمع و جورتره.« بعد مانتوی خودش را به منصوره نشون داد و با افتخار گفت: »ببینش! 
بابام از یه فروشــگاه گرون قیمت گرفته. تازه ُمد شــده.« منصوره نگاهی آمیخته با حســرت  و 
تعجب، به مانتوی نگین انداخت و خواست قیمتش را بپرسد که ناظم مدرسه از به ها خواست 
تا مرتب بایستند و به حرف نزنند. منصوره و نگین با هم در یک میز نشستند. آن ها خیلی زود با 
هم دوست شده بودند. در طول همین مدت کوتاه، منصوره تحت تأثیر اخاق دوستش نگین 
قرار گرفته بود و ناخودآگاه می خواست مثل او حرف بزند؛ بازی کند و لباس بپوشد. یک روز، 
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منصوره بعد از خداحافظی با نگین، سریع به خانه رفت و همین که وارد خانه شد، چادرش 
را درآورد. بعــد بــا حالت ناراحتی به مادرش گفت: »مامان! چرا بابا برام یه مانتوی کوتاه و 
خوشگل نمی خره؟ آخه از دست چادر خسته شدم. دوستم نگین می گه چادر مال زن های 
قدیمیه.« زهرا خانم -مادر منصوره- به دخترش سام کرد و گفت: »نگین دوست جدیدته؟ 
او گفته که چادر مال زن های قدیمیه؟ اصاً هم این طور نیســت. چادر بهترین حجاب برای 
خانم هاست. حجاب هم ُحکم خداست. به دوستت بگو که حکم خدا قدیم و جدید نداره. بگو 
کــه مــن چــادر رو برای این انتخاب کردم که بهتر بتونم این حکم رو انجام بدم.« منصوره -که 
انگار حس تازه ای نسبت به حجاب پیدا کرده بود- با کنجکاوی پرسید: »آیا توی قرآن هم آیه ای 

درباره ی حجاب هست؟« زهرا خانم لبخندی زد و این آیه را خواند: 

وجوب حجاب برای زنان

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ  ڻ   ڱ ں ں ڻ 
ھ ھ ے ... ڭ 

اى پیامرب! به همرسان و دخرتانت و زنان مؤمنان بگو: رورسى هاى بلند خود را بر خویش بیندازند، این 

كار براى این كه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، بهرت است )احزاب،59(

بعد رو دخترش کرد و گفت: »در این آیه، هم حکم حجاب و هم دلیلش بیان شده. می تونی 
این آیه رو برای دوستت بخونی و ازش بخوای که او هم چادری بشه.«

•  فکر کن و بگو:

1. دلیل وجوب حجاب چیست؟ و چرا حجاب با چادر بهترین حجاب است؟
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          چادِر نگین!118

فردا صبح، منصوره، آیه ای را که از مادرش یاد گرفته و حفظ کرده بود، در راه تکرار می کرد 
تا برای دوستش نگین بخواند. زنگ اول که تمام شد، با نگین به حیاط مدرسه رفت تا با 
هم خوراکی هایشان را بخورند. بعد رو به نگین کرد و گفت: »راستی! مامانم گفت که بهت 
بگم چادر بهترین حجابه و خدا هم تو قرآن گفته که زن ها باید حجاب کنند. منم برای همین 
چادر می پوشم.« بعد آیه ی دیروزی را از حفظ برای نگین خواند. نگین با تعجب به منصوره 
نگاه کرد و گفت: »تو تموم این آیه رو دیروز حفظ کردی؟ تا حاال این ایه را نشــنیده بودم.« 
منصوره -در حالی که خودش را گرفته بود- گفت: »آره. این که چیزی نیست. مادرم آیه های 
زیادی از قرآن رو حفظه. راستی نگفتی می خوای چادر رو امتحان کنی یا نه؟« نگین جواب داد: 
»راســتش، منــم دیروز به مامانم گفتم که چرا بــرام چادر نمی خره. مامانم گفت: »چادر جلوی 
دست و پات رو می گیره!« منصوره یک دفعه خنده اش گرفت و گفت: »این چه حرفیه! یعنی 
اآلن چــادر دســت و پای مــن رو گرفته؟!« بعد ادای آدم های زندانی را درآورد که با دســت 
و پای بســته و غل و زنجیر راه می روند. نگین هم با دیدن این صحنه خنده اش گرفت و بعد 
دوباره پرسید: »یعنی گرمت هم نمی شه؟« منصوره شانه هایش را باال انداخت و گفت: »نه 
اون قدری که فکرش بکنی. این ها بهانه های الکی برای کنار گذاشتن چادره. می تونی خودت 
امتحان کنی.« نگین یک فکری کرد و به دوستش گفت: »منصوره! به مامانت میگی یه چادر 
هــم بــرای من بدوزه؟! آخه می خوام حجاب کردن با چــادر رو هم یاد بگیرم.« منصوره گفت: 

»آره! معلومه که می گم. مطمئنم مامانم هم قبول می کنه.« 
چند روز بعد، منصوره، نگین را به خانه ی خودشــان دعوت کرد تا مادرش چادر او را اندازه 
بگیــرد. وقتــی زهــرا خانم داشــت قّد نگیــن را اندازه می گرفت، نگین پرســید: »زهــرا خانم! 
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به نظرتون اآلن زود نیســت من حجاب داشــته باشــم؟ آخه به نظرم با چادر خیلی بزرگ 
نشــون داده می شــم.« زهرا خانم گفت: »نه دخترم! اآلن دیر هم هست. تو باید به چادر 
عادت کنی. چند روز که چادر بپوشی می فهمی که این حکم اسام چه نعمت بزرگی برای 
خانم هاست.« نگین یک دفعه سؤالی به ذهنش رسید و گفت: »راستی! اگه چادر بپوشم 
باز هم می تونم با پسرعموهام بازی کنم؟ آخه من خیلی با اون ها دوست هستم.« زهرا خانم 
-در حالی که داشت پارچه ی چادری را برای نگین بُِرش می زد- با تعجب به نگین نگاه کرد 
و گفت: »دختر خوبم! تو دیگه بزرگ شدی. نباید با نامحرم ها دوست باشی. خدا دوست 
نداره پســرها و دخترهای نامحرم با هم دوســت باشــن.« نگین -که می دانســت زهرا خانم 
اطاعــات قرآنــی زیادی دارد- گفت: »واقعاً تو قرآن آیه ای برای این موضوع هســت.« زهرا 

خانم جواب داد: »بله دخترم. خداوند می فرماید:

پرهیز از دوستی با نامحرم

... ۀ ۀ  ہ ... ې

 و ) زنان( نباید )اهل( دوست گیری )با نامحرم( باشند. )نساا،25(

دوخت چادر که تمام شــد، زهرا خانم چادر را بر ســر نگین کرد. بعد رو به دختر خودش کرد 
و گفت: »منصوره ببین دوســتت چقدر با چادر خوشــگل تر شــده! حتماً مامان و باباش هم 

خوششون میاد.« 

•  فکر کن و بگو:

1. چرا دوستی بانامحرم حرام است؟
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          مهامنی پر از سؤال!119

نگین، چادر زیبایی که زهرا خانم برایش دوخته بود، را به سر کرد و به طرف خانه راه افتاد. 
توی راه احساس می کرد که نگاه آدم ها به او تغییر کرده و همه به او مثل یک خانم رعنا و با 
وقار نگاه می کنند.  وقتی به خانه رسید، مادرش تعجب کرد و گفت: »این چیه پوشیدی؟ این 
چادر رو کی بهت داده؟« نگین تمام اتفاقات را برای مادرش تعریف کرد و بعد گفت: »مامان! 
من از اآلن به بعد می خوام با چادر بیرون برم. آخه فکر می کنم با چادر هم خوشگل تر می شم و 
هم بزرگ تر.« سمیرا خانم -مادر نگین- چادر دخترش را درآورد و گفت: »دخترم! چادر قدیمی 
شده. شما دخترهای امروزی باید لباس های قشنگ تر بپوشید. چادر هم گرمه و جلو دست و 
پات رو می گیره. هیچ جای قرآن هم نیومده که حجاب به این معناست.« نگین به مادرش گفت: 
»بله. اما خدا توی قرآن گفته زن ها باید حجاب داشته باشند. چادر هم بهترین حجابه. من دوست 
دارم احکام خدا به بهترین شکل انجام بدم. درست مثل این که  کسی بگه قبولی توی امتحان 
کافیه و دیگه نیازی به نمره ی بیست گرفتن نیست.« سمیرا خانم از پاسخ دخترش خوشش آمد 
و با تعجب از او پرســید: »این حرف ها رو از کجا یاد گرفتی؟« نگین تمام ماجرا را برای مادرش 
تعریف کرد. سمیرا خانم گفت: »اگه دوست داری می تونی یه روز دوستت و مادرش رو دعوت 

کنی تا ببینم می تونه به سؤال های من هم پاسخ بده.« 
فردا صبح نگین ماجرای روز گذشته را برای منصوره تعریف کرد و هر دو از اتفاقی که افتاده 
بود، خوشحال بودند؛ چون اآلن می توانستند حرف های مادرهایشان را رو در رو ببینند و بهتر 
بفهمنــد حق با کیســت. چند روز بعــد، منصوره و مادرش به دعوت مــادر نگین، با مادرش 
بــه خانــه ی او رفتند. ســمیرا خانم در حالی که وســایل پذیرایی را مــی آورد، رو به مادر زهرا 
کرد و گفت: »نگین از شــما خیلی تعریف کرد و گفت که خانم بادانشــی هســتید. ممنون که
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بــراش چــادر دوختید، ولی ای کاش قبلش با ما مشــورت می کردید.« زهرا خانم گفت: 
»راستش فکر نمی کردم ناراحت بشید؟« سمیرا خانم جواب داد: »نه نه! ناراحت نشدم. 
فقط یه سری سؤال داشتم که دوست داشتم جوابش رو از خودتون بشنوم.« زهرا خانم 
بــا ادب خاصــی گفت: »در خدمتم.« ســمیرا خانم اســتکان چــای را در مقابل منصوره و 
مادرش گذاشــت و گفت: »ســؤال اول این که، اصاً چرا ما باید به خاطر نگاه هوس آلوِد 
مردها خودمون رو بپوشــونیم؟ خوب مردها خودشــون رو کنترل کنند و نگاه نکنند!« زهرا 
خانم لبخندی زد و گفت: »اتفاقاً خدا قبل از این که به خانم ها بگه خودشون رو بپوشونند، به 

مردها گفته که نگاهشون رو کنترل کنند:

پرهیز از نگاه به نامحرم

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ   
ڑ ک ک

به مؤمنان بگو چشم هاى خود را )از نگاه به نامحرمان( فروگیرند، و عفاف خود را حفظ كنند. این براى 

آنان پاكیزه تر است. خداوند از آنچه انجام مى دهید آگاه است! )نور،30(

زهرا خانم ادامه داد: »البته باید بگم چون امکان گناه در مردها خیلی بیشتر از زن هاست؛ خدا 
به زن ها دستور داده تا خودشون رو بپوشونند که زمینه ی گناه کمتر بشه.« 

•  فکر کن و بگو:

1. نگاه به نامحرم چه اثری در ایجاد گناه دارد؟
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           گناهان بنزینی!

منصوره و نگین از این گفتگو خیلی خوششان آمده بود و با دقت به صحبت های مادرهایشان 
گوش می دادند. سمیرا خانم روی مبل روبرویی نشست و از مادر منصوره پرسید: »گفتید 
که چون زمینه ی گناه در مردها بیشتره، خدا به زن ها دستور داده تا حجاب کنند. خب به 
نظر شــما، این حکم برای زن ها سخت گیرانه نیســت؟چون باعث می شه آزادی از اون ها 
گرفتــه بشــه.« زهرا خانــم جواب داد: »بســتگی داره آزادی رو چه بدونیــد. آزادی حقیقی 
در گــوش دادن بــه فرمان های حکیمانه ی خداســت. به نظر مــن، حجاب خیلی هم به نفع 
خانم هاست؛ چون باعث می شه بهتر در اجتماع رشد کنند و محیط امن تری براشون فراهم 
بشه.« سمیرا خانم این بار با لحن جدی تری گفت: »اصاً چرا اسام این قدر به حجاب اهمیت 
داده؟ مهم اینه که قلب انسان پاک باشه. دینداری که به یک تکه پارچه نیست.« زهرا خانم 
آرامش خودش را حفظ کرد و با لبخند محبت آمیزی گفت: »حق با شماست! باید قلب انسان 

پاک باشه. به همین خاطر هم خدا در قرآن می فرماید:

ارتباط کم با نامحرم؛ سبب پاکی قلب ها

ى   ى   ېې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ...

ائ ... حئ
و هنگامى كه چیزى را از آنان ]زنان[ مى خواهید، از پشت پرده بخواهید؛ این كار براى پاىك دل هاى 

شام و آن ها بهرت است . )احزاب،53(

زهــرا خانــم ادامــه داد: »از این آیه می فهمیم که پاکی قلب به رعایت عفت و حجاب با دیگران 
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هست. بله! دینداری به یک تکه پارچه نیست، ولی گاهی وقت ها بندگی خدا با همین یک 
تکه پارچه ثابت می شه. نمی شه که ما بگیم دین اسام رو قبول داریم، ولی تنها به این یک 
حکم عمل نمی کنیم.« صحبت به این جا که رسید، سمیرا خانم -که از جواب های خوب مادر 
منصوره جا خورده بود- ِمن و ِمن کرد و گفت: »واهلل چی بگم! راستش، من خودم هم تو یه 
خانواده ی مذهبی رشد کردم و مادرم چادریه، ولی چون فکر می کردم با مانتو امروزی تر نشون 
داده می شم، چادر رو کنار گذاشتم. یه سؤال دیگه هم ازتون داشتم. چرا اسام این قدر در 
روابط زن و مرد سخت گرفته! مثاً چرا نباید زن و مرد نامحرم به هم دست بدهند یا پسر و 
دختر با هم دوســت باشــند؟« زهرا خانم پاســخ داد: »پاسخ این سؤال یک کم دقیق هست. 
گناهان دو جورند: نفتی و بنزینی. گناهان نفتی، گناهانی است که اگر به آن نزدیک شویم، باز 
هم فرصت پیشگیری از انجام آن وجود دارد، ولی گناهان بنزینی گناهانی هستند که خیلی زود در 
وجود انسان شعله ور شده و فرصت فکر کردن و جلوگیری را به انسان نمی دهد. به همین خاطر، 
اسام از مراحل اولیه و زمینه ساز این گونه گناهان جلوگیری کرده است. مسائل جنسی هم از 
جمله ی گناهان بنزینی است که خیلی زود تمام وجود انسان را در بر گرفته و او را وسوسه می کند. 
برای همین هم، خدا از هرگونه ارتباط  زن و مرد مثل دست زدن، دوستی یا صحبت کردن زیاد 

جلوگیری کرده تا زمینه ی انحراف جنسی در آنان به وجود نیاید.«
در پایان مهمانی، سمیرا خانم از منصوره و مادرش خواست تا ارتباط بیشتری با هم داشته باشند. 

منصوره خوشحال بود که نگین و مادرش را به حجاب و پوشیدن چادر تشویق شده بودند.

•  فکر کن و بگو:

1. این حدیث از امام علی را ترجمه و مفهوم آن را بگویید: »ِصَیاَنه.. ُ الَمْرَأه..ِ  َأنَْعُم ِلَحاِلَها َو 
َأْدَوُم ِلَجَماِلَها«




