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فصل اّول   : خداشناسی

در سال های پيش با برخی از نام ها و ويژگی های خداوند آشنا شدمي.
دانستيم كه او آفريدگار همه موجودات است و متام هستی را با نظم و حكمتی 
آنهاست.  ياريگر  و  می بيند  را  آفريده هايش  همه  او  است.  آورده  به وجود  شگفت انگيز 

دعاهای آنها را اجابت می كند و به سپاس گزاران لطف بيشتری دارد.
فصل نخست كتاب حاضر نيز مانند كتاب های پيشني به خداشناسی اختصاص 

دارد.
و  می پردازد  خداوند  گذشت  و  غفاريت  بررسی  به  گذشت)  و  گذشت)(عفو  و  (عفو  اول  درس 
همچنني اين  گوشه ای از دريای بی پايان محبت و گذشت او را به ما نشان می دهد. 
درس به ما می آموزد كه گذشت نسبت به ديگران ما را مورد توجه بيشتر خداوند قرار 

می دهد.
درس دوم (هر چيزی به جای خويش نيكوست)(هر چيزی به جای خويش نيكوست) به ما نشان می دهد كه آفرينش 
موجودات با يكديگر متفاوت است و خداوند حكيم آنها را مانند هم نيافريده است. اين 

درس دليل برخی از تفاوت ها را نيز در ميان انسان ها بررسی می كند.
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درس اّول

عفو و گذشت 

آمرزنده پرده پوش
سنگينی  مردم  سر  بر  قحطی  و  خشکسالی  سنگين  سائه  و  نمی باريد  باران  ديگر  که  بود  مدت ها 

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

پيامبرشان رفتند: 
ــ ای پيامبرخدا، اگر باران نبارد، همگی از تشنگی و گرسنگی خواهيم مرد. چه کنيم؟ 

ــ زن و مرد، کوچک و بزرگ و پير و جوان، همه جمع شويد تا برای درخواست بخشش از 
خداوند و نماز باران از شهر بيرون برويم…

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

در ميان مردم باشد، دعای آنها مستجاب نمی شود.
با  را  موضوع  پيامبرخدا  شوند.  پاک  گناهان  از  و  کنند  توبه  مردم  همه  می خواست  خداوند  گويا 

مردم در ميان گذاشت.  
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آن فرد گناهکار لحظات سختی را می گذراند. مردم کنجکاوانه می خواستند بدانند او کيست؟ 
اگر بلند می شد و بيرون می رفت، آبرويش پيش همه می رفت و ديگر نمی توانست در آن شهر زندگی کند.  

احساس کرد خيلی تنهاست. سرش را پايين انداخت و قطره های اشک از چشمانش فرو چکيد: 
خدايا، اکنون فقط تو صدای مرا می شنوی و از 
دل من آگاهی. خدايا، از تو عذر می خواهم و عهد 

می کنم که ديگر آن گناهان را تکرار نکنم.  
را  گناهکار  فرد  بودند  منتظر  هنوز  مردم 
ببينند که ناگهان صدای رعد و برق و بارش باران 
آنها را به خودشان آورد. هيچ کس از بين جمعيت 

بيرون نرفت، پس آن فرد گناهکار کيست؟ 
خداوند  از  را  پرسش  اين  خدا  پيامبر 

پرسيد.
نيست.  گناهکار  ديگر  او  ما،  پيامبر  ای  ــ 

بندٔه ما توبه کرد و به سوی ما بازگشت. 
تا  کن  معرفی  من  به  را  او  خداوندا،  ــ 

حداقل من او را بشناسم! 
را  آبرويش  بود  گناهکار  او  که  زمان  آن  ــ 
نبرديم، اکنون که بازگشته و دوست و بنده ما شده 

است آبرويش را ببريم؟! 

به دنبال  مثبتی  نتيجه  چه  خداوند  سوی  از  باران  نزول  در  تأخير  شما  به نظر  ١ــ 
داشت؟

٢ــ نمونه های ديگری از بخشندگی و گذشت خداوند را بيان کنيد.

  ٭٭٭٭٭٭  
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داستانی که خوانديم شما را به ياد کدام يک از نام های خداوند می اندازد؟
يکی از نام های خداوند بلندمرتبه غّفار است؛ يعنی بسيار آمرزنده. 

 شايد برای شما هم پيش آمده باشد که به طور اتفاقی يا از روی نادانی کسی حّق شما را ضايع 
نشان  خودتان  از  واکنشی  چه  شما  هنگام،  اين  در  دهد.  نشان  بدی  رفتار  شما  به  نسبت  اينکه  يا  کند 

داده ايد؟ 
برخی از مردم هرگز حاضر نيستند خطاهای ديگران را ببخشند. عده ای هم فقط از اشتباهات 

کوچک ديگران،  چشم پوشی می کنند، اما نمی توانند از اشتباهات بزرگ آنان بگذرند.  
خداوند بخشايشگر، نه تنها خطاهای کوچک، بلکه همٔه گناهان و حتی اشتباهات متعدد بندگانش 
را نيز می آمرزد. تنها کافی است بنده ای از کار زشتش پشيمان شود و تصميم بگيرد ديگر آن کار را 

تکرار نکند.١
اکنون به نظر شما خداوند کدام گروه از بندگانش را بيشتر دوست دارد؟ آنان که مانند خودش 

اهل گذشت و بخشش اند، يا انسان های بی گذشت؟ 

«…َولـَيعـفوا                               [مؤمنان] بايد عفو و گذشت پيشه کنند
َو لـَيصَفـحوا                               و [از يکديگر] درگذرند. 

َاال ُتـِحـّبـوَن َان َيغِفـَر الّلُٰه لَـکُم  آيا دوست نمى داريد که خدا هم شما را بيامرزد؟
َو الّلُٰه َغـفوٌر َرحيـٌم»٢                      خداوند آمرزنده و مهربان است. 

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

در  را  بی گذشت  افراد  و  بخشنده  افراد  رفتار  و  کنيد  گفتگو  هم کالسی هايتان  با 
اتفاقات روزمرٔه زندگی با هم مقايسه کنيد. 

١ــ روشن است که اگر حق الناس به عهدٔه کسی باشد، برای توبه کردن پشيمانی کافی نيست و انسان بايد حقوق مردم را جبران کند. 
٢ــ سورٔه نور، آئه ۲۲.  
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گذشت زيبا
بازار  آرام،  گام هايی  با  و  بر می داشت  قدم  استوار  و  محکم  بلندقامت!  و  بود  استخوان  درشت 
کوفه را طی می کرد. اندام ورزيده و چهره آفتاب سوخته اش در کنار زخم شمشيری که از جنگ های 

قبلی روی صورتش به يادگار مانده بود، به او ابهت خاصی می بخشيد.  
در شلوغی بازار، چند نفر با هم مشغول گفتگو بودند. در اين ميان، فردی که کارش خنداندن 
ديگران بود،  مشتی زباله برداشت،  چشمش به نزديک ترين عابر که افتاد، زباله ها را به طرف او پرتاب 

کرد؛ صدای خنده آنها توجه ديگران را نيز جلب کرد. 

زباله ها روی شانٔه مرد بلند قد  ريخت و لباس و بدنش را آلوده کرد. 
گره ای که در ابروها و پيشانی بلندش افتاد نشان می داد که سخت عصبانی شده است. او سر 
جايش ايستاد و انگشتان را در مشتش فشرد، اما پس از مدت کوتاهی بر خالف انتظار حاضران که 
دعوايی سخت را پيش بينی می کردند، بدون اينکه حتی به طرف آنان برگردد، راه خودش را در پيش 

گرفت و از آنان دور شد. 
يکی از آنان گفت: خدا خيلی به تو رحم کرد، اگر به سراغت می آمد … 
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ــ او يک نفر بود و ما چند نفر، اگر هم دعوايی پيش می آمد،  خودش پشيمان می شد. 
يکی از بازاريان که از دور ماجرا را تماشا می کرد،  هراسناک خودش را به آنان رساند و گفت: 

هيچ می دانيد به چه کسی توهين کرديد؟ 
ــ او هم يکی بود، مثل هزاران عابری که هر روز از اين بازار می گذرند، فقط قدش کمی بلندتر 

از بقيه بود. 
ــ اگر او را شناخته بوديد، اين گونه نمی خنديديد، او فرماندٔه لشکر اسالم، مالک اشتر بود! 

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

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

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

مسجد شد. مالک اشتر به نماز ايستاد. نفس راحتی کشيد و منتظر ماند تا نمازش تمام شود. 
مرد با سرافکندگی و پشيمانی کنار او نشست و با صدايی لرزان گفت: من همان کسی هستم 
که در بازار به شما بی ادبی کردم. از شما معذرت می خواهم و تقاضا می کنم از مجازات من صرف نظر 

کنيد. 
مالک جواب داد: اشتباه می کنی. به خدا قسم من فقط به خاطر دعا برای تو به مسجد آمدم. 
وقتی ديدم تو بی دليل مردم را آزار می دهی، دلم برايت سوخت. برای همين هم به مسجد آمدم تا دعا 

کنم و از خدا بخواهم که تو را به راه درست هدايت کند.١
٭٭٭٭٭٭

    عفو و گذشت از خطاهای ديگران، نه تنها موجب خشنودی خداوند می شود و انسان را از 
رحمت بيشتر الهی بهره مند می کند، بلکه همواره انسان مورد محبت و تقدير مردم قرار می گيرد. حال 
اگر شخص  بخشنده، به جای عفو و گذشت،  از خطاکاران انتقام بگيرد، هرگز نمی تواند به اين امتياز ها 
دست يابد. بنابراين، کسی که در هنگام خشم از خطاهای ديگران با انتقام و تنبيه، خود را آرام می کند، 

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

١ــ مجموعه ورام، ج ۱، ص ۲.
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اهل گذشت باشيد،  بی ترديد عفو و گذشت بنده را عزيز و سرافراز می گرداند. پس، 
از يکديگر بگذريد تا خداوند شما را عزيز و سرافراز گرداند.١ 

البته بايد توجه داشته باشيم که همواره نبايد از خطاهای ديگران گذشت کرد. در مواردی بايد 
گذشت کرد که فرد خطاکار به اشتباهش پی برده و از انجام آن پشيمان شده باشد، ديگر نخواهد آن را 
انجام دهد و گذشت ما نيز موجب اصالح رفتارش شود.چشم پوشی از رفتار کسانی که اشتباهات خود 
را نمی پذيرند و تصميمی برای ترک آنها ندارند، موجب می شود جسارت آنان بيشتر شود و فرصتی برای 

اصالح رفتارهای خود نيابند.

جدول زير را مانند نمونه کامل کنيد:
مواردی که نبايد از خطای افراد 

چشم پوشی کرد
 مواردی که گذشت از خطای ديگران

پسنديده است
فرد خطاکار به اشتباهش پی برده است

اصًال کار خودش را خطا نمی داند
بخشش باعث راهنمايی او می شود

بخشش او باعث بی ادبی افراد نادان ديگر می شود

١ــ غّفار يعنی چه؟ چرا به خداوند مهربان غفار می گوييم؟ 
٢ــ توضيح دهيد گذشت از ديگران چه فايده هايی برای ما دارد؟ 

١ــ کافی، ج ۲، ص ۱۰۸.

پيامبر اکرم صلی اللّٰه عليه و آله و سلم می فرمايد:
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الهی، 
ای نهايت آرزوها و درخواست هايم، 
خطاهايم لباس ذلت بر من پوشانده،

را  دلم  توبه ای  با  خود  تو  پس  است،  ميرانده  را  دلم  گناهان  و 
کن.  زنده 

خداوندا، برای گناهانم جز تو آمرزنده ای نيافتم،
و برای شکست هايم غير از تو جبران کننده ای نديدم، 

پس اگر مرا از درگاهت برانی، به چه کسی پناه برم؟ 
و اگر از نزد خويش بازم گردانی، به چه کسی روی آورم؟ 

الهی، از تو می خواهم!
ای آمرزندٔه گناهان بزرگ

گناهانم را ببخش؛ که نابودگرند.
و خطاهای پنهانی ام را بپوشان؛ که رسواکننده اند. 

ای مهربان ترين مهربانان، … ١

١ــ بخش هايی از مناجات توابين امام سجاد عليه السالم، بحاراالنوار، ج ۹۱، ص ۱۴۳.
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درس دوم

هرچيزی به جای خويش نيکوست

 از ميان رنگ های مختلف کدام رنگ زيباتر است؟
آبی؟ سبز؟ صورتی؟ و يا …… 

حاال تصور کن؛ همٔه درياهای دنيا سبز شده اند. کوه ها هم سبز شده اند. خاک ها، آسمان ها، خانه ها، 
لباس ها و حتی پوست و موی همٔه انسان ها و حيوانات هم سبز شده اند. 

 آيا اکنون می توانيم بگوييم جهان زيباتر شده است؟
دنيای يکنواخت، دنيايی خسته کننده و کسالت آور است که برای هيچ کس جذابيتی ندارد. البته 
اين يکنواختی تنها مربوط به رنگ ها نيست و اگر تمام کرٔه زمين پوشيده از جنگل باشد، همٔه غذاها يک 

مزه داشته باشند و هميشه هوا گرم يا سرد باشد، باز هم زندگی زيبا نخواهد بود.

٭٭٭٭٭٭  

به نظر شما چه چيزی موجب زيبايی و جذابيت جهان پيرامون ما می شود؟

٭٭٭٭٭٭
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تفاوت های حکيمانه  
اين ديگر چيست که روی سر توست؟ چقدر زشت است! واقعاً که حيواناتی مثل تو زيبايی اين 

جنگل را از بين می برند … 
او  می ديد.  جنگل  در  را  بزرگی  گوزن  بار  اولين  برای  که  بود  زيبايی  طاووس  حرف های  اينها 
همين طور در برابر گوزن قدم می زد و زيبايی پرهای رنگارنگ خودش را به رخ او می کشيد. گاهی 

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

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

بزرگ، ظاهری زيبا و رنگارنگ داشتم … 
آن  به  صيادی  چشم  ناگهان  هنگام  همين  در 
به  آرام  آرام  داشت  دست  در  که  توری  با  افتاد.  دو 
تور  اين  با  من  گفت:  خودش  با  شد.  نزديک  آنها 
نمی توانم هر دوی آنها را با هم شکار کنم، پس بهتر 
او  بله  گوزن!  کنم.  انتخاب  را  دو  آن  از  يکی  است 
را بايد بگيرم، او بزرگ تر است و گوشت زيادی هم 
دارد. اما نه! به شاخ های بلندش نگاه کن! اگر ناگهان 
با آن شاخ ها ضربه ای به من بزند، حتماً آسيب می بينم، 
از اين گذشته، اگر نتوانم او را غافلگير کنم، با پاهای 
از من دور  آن قدر  زدن  برهم  چشم  يک  در  قوی اش 

می شود که ديگر به گرد پای او هم نخواهم رسيد. پس بهتر است از همين حاال از فکرش بيرون بيايم …

١ــ در اين داستان چه چيزی گوزن را از خطر مرگ نجات داد؟
٢ــ از ماجرای گوزن و طاووس چه نتيجه ای می توان گرفت؟
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 خداوند حکيم می فرمايد:

َعـسىٰ  َاْن تَکـَرهوا َشيًئا         چه بسا چيزى را خوش نداشته باشيد، 
َو ُهـَو َخيٌر لَـکُم                      در حالی که [همان] براى شما خوب است 

َو َعـسىٰ  َان ُتـِحـّبـوا َشيًئا     يا چيزى را دوست داشته باشيد،
َو ُهـَو َشـرٌّ لَـکُم                     در حالی که [آن] براى شما بد است 

َوالّلُٰه َيعـلَـُم                           و خدا مى داند
َو َانـُتم ال تَـعـلَـُموَن١.          و شما نمى دانيد. 

 
ارزشمند  سرمايه های  معموالً  می کنيم،  مقايسه  ديگران  با  را  خودمان  توانايی  وقتی  انسان ها  ما 
خود را ناديده می گيريم و فقط به چيزهايی فکر می کنيم که ديگران دارند و ما نداريم، اما اگر واقع بين 
باشيم، می بينيم که همٔه انسان ها در کنار ضعف هايشان از نقاط قوتی هم برخوردارند که ديگران از آنها 
محروم اند.کافی است کمی فکر کنيم تا دريابيم آنچه اکنون داريم برای زندگی ما مفيد است، يا آنچه 

آرزوی آن را داريم؟

با کمک دوستانتان جدول زير را کامل کنيد.
چيزهايی که دوستشان داريم ولی برای ما زيان آورندچيزهايی که برای ما خوشايند نيست ولی به سود ماست

آنچه خوانديم يکی از داليل تفاوت در آفرينش ما انسان هاست، اما اين تفاوت ها علت های ديگری 
نيز دارد که به برخی از آنها اشاره می کنيم: 

١ــ سورٔه بقره، آئه ۲۱۶.
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١ــ من ال يحضره الفقيه، ج٤، ص ٣٨٠.

رشد در بستر سختی ها 
شما هم تاکنون مدال های درخشان و خوش رنگ طال را برگردن قهرمانان بزرگ جهان  حتماً 
ديده ايد. تا حاال فکر کرده ايد که اين مدال زيبا برای اينکه بر گردن يک قهرمان بنشيند چه راه دشواری 

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

صنعتگری ماهر و با تجربه بسپارند تا با ضربه های ريز و دقيق چکش، مدالی زيبا بسازد. 
حاال خودتان قضاوت کنيد؛ اگر سنگ طال اين همه رنج و درد را تحمل نمی کرد، آيا هرگز اين 

ارزش را پيدا می کرد که بر سينٔه قهرمانان بزرگ جای گيرد؟ 
پيامبر اکرم صلی اللّٰه عليه وآله وسلم می فرمايد:

مردم معادنی هستند مانند معدن های طال و نقره.١

گوهر  که  هستند  آتشين  کوره های  همان  حقيقت  در  ما  زندگی  مشکالت  و  گرفتاری ها  بنابراين 
ارزشمند درون ما را از ناخالصی ها جدا می کنند و ما را به اين شايستگی می رسانند که با قهرمانان تاريخ 

بشريت يعنی پيامبران و اوليای خدا همنشين شويم.
امام صادق عليه السالم می فرمايد:

برسد،  تواند با اعمال خودش به آن  گاهی اوقات مومن نزد خداوند مقامی دارد که نمی 
پس خداوند او را به بالی جسمانی مانند بيماری و ضعف و يا گرفتاری مالی يا مصيبت 

فرزندان دچار می کند تا اگر بردباری کرد او را به آن مقام برساند!
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١ــ توضيح دهيد که چرا خداوند حکيم مردم را دقيقاً مانند يکديگر نيافريده است؟ 
٢ــ دو برادر را تصور کنيد که يکی از آنها باهوش تر از ديگری است. آيا می توانيم 

بگوييم آفرينش آن دو عادالنه نبوده است؟ چرا؟ 
٣ــ سخن امام صادق عليه السالم را دربارٔه گرفتاری های مسلمانان بيان کنيد.

هر که بامش بيش… 
هنگامی که توانايی های افراد را با يکديگر مقايسه می کنيم، می بينيم که انجام کارهای پسنديده 
برای بعضی از آنها راحت تر از ديگران است. مثالً کسی که دارايی بسياری دارد به راحتی می تواند به 
ده ها نيازمند کمک کند، بارها به زيارت خانه خدا برود و در ماه مبارک رمضان به روزه داران بسياری 

افطار دهد. اينها اعمال پسنديده ای است که انجامشان برای همه مردم امکان پذير نيست.
به نظر شما آيا می توانيم بگوييم که بقيه مردم از پاداش اين کارهای نيک محروم شده اند؟

خداوند حکيم در قرآن می فرمايد:

ُف اللَُّه نَـْفسًا إال ُوْسـَعـها…»١ «ال ُيـکَلـِّ
خداوند از هيچ کس بيش از توانايی اش تکليفی نمی خواهد.

اين آيه به خوبی نشان می دهد که انتظار خداوند از انسان ها هرگز يکسان نيست و وظيفه هر فرد 
نزد پروردگارش متناسب نعمت ها و توانايی هايی است که در اختيار دارد.

سالمتی و قدرت  کسانی که از  گيرد،  دشمنان قرار  مورد هجوم  اسالمی  مثال اگر کشور  برای 
کافی برخوردارند و توانايی جنگيدن در جبهه را دارند، وظيفه دارند در جبهه حضور بيابند و رو در 
روی دشمنان جهاد کنند. اين وظيفه ايست که خداوند به عهده آنان قرار داده است. اما کسانی که واقعاً 
توان مقابله با دشمن را ندارند، الزم نيست در خط مقدم جبهه حضور يابند، بلکه اين افراد وظيفه دارند 
پشت جبهه ها، نيازهای رزمندگان (مانند تهيه اسلحه و رساندن آذوقه به آنان) را برطرف کنند. روشن 
است که هريک از اين افراد اگر به وظيفه خود به درستی عمل کنند، نزد خداوند از مجاهدان به شمار 

می روند و شايسته پاداش بزرگ الهی می شوند.

١ــ سوره بقره، آيه ٢٨٦.
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و  صالح  اعمال  اجنام  با  تا  است  آورده  دنيا  اين  به  را  ما  مهربان  و  دانا  خداوند 
دوری از كارهای ناپسند، بهشت خود را آباد كنيم. ما در سال های پيش با برخی كارها 
كه توشه مناسبی برای سفر به سوی بهشت الهی هستند آشنا شدمي. نيكی به پدر و 
مادر، مناز خواندن، روزه گرفنت، زيارت اوليای الهی، علم آموزی و راست گويی از اين 

توشه ها هستند.
به سوی  ما  اصلی  حركت  كه  می دهد  نشان  ما  به  بندگی)  (افتخار  بندگی)  (افتخار  سوم  درس 
بهشت از چه زمانی آغاز می شود و ما در اين زمان كه سن تكليف ناميده می شود چه 

كارهايی را نبايد اجنام دهيم و چه كارهايی را بايد اجنام دهيم.
درس چهارم (از آگاهان بپرسيم)(از آگاهان بپرسيم) اهميت مراجعه به افراد كارشناس و خبره را 
در هر موضوعی يادآور می شود و به معرفی كارشناسان اصلی دين و ويژگی های آنان 

می پردازد.
ما  به  را  آن  شرايط  و  گرفنت  وضو  صحيح  شيوه  تيمم)  و  تيمم)(وضو  و  (وضو  پنجم  درس 
می آموزد. اين درس در ادامه به مواردی كه به جای وضو بايد تيمم كنيم اشاره می كند 

و شيوه اجنام تيمم را برای ما توضيح می دهد.
درس ششم (مبطالت مناز)(مبطالت مناز) به ما می آموزد كه اجنام چه كارهايی باعث باطل 

شدن مناز منازگزار می شود.

فصل دوم   : راه و توشه
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درس سوم

افتخار بندگی

روز به ياد ماندنی
مادرت  و  من  از  را  هديه  اين  پسرم،  ــ 
روز  اين  تبريک  برای  است  هديه ای  اين  بپذير! 

مهم! 
: روز مهم؟ مگر امروز چه روزی است؟ 
نکند سالروز تولد من است؟ اما نه، هنوز تا آن 

روز وقت خيلی مانده!
را  آن  و  برداشتم  را  جعبه  کنجکاوی  با 
باز کردم. انگشتر زيبای نقره با نگينی از عقيق 

قرمز!  
من  واقعاً  اما  ممنونم،  شما  از  خيلی   :
هنوز نفهميده ام که امروز چه روزی است و اين 

هديه برای چيست؟ 
روزهای  مهم ترين  از  يکی  امروز  پسرم؛ 

خود  زندگی  از  جديدی  مرحله  به  گام  و  می آيی  بيرون  کودکی  دوران  از  که  روزی  توست،  زندگی 
می گذاری! تو از امروز بالغ می شوی و به دنيای بزرگ ترها وارد می شوی. ما هم از اين اتفاق خوشحاليم 
و برايت دعا می کنيم تا خداوند تو را در انجام مسئوليت های جديدی که از اين پس به عهده خواهی 

داشت ياری کند.
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: مسئوليت های جديد؟ منظورتان کدام مسئوليت هاست؟ 
ــ وقتی بچه ها به سن بلوغ می رسند، توقع ديگران از آنها باالتر می رود. خداوند نيز مسئوليت های 
جديدی را به عهدٔه آنان قرار می دهد و ديگر از آنان نمی پذيرد که مانند کودکان و افراد نابالغ، در انجام 
واجبات دينی شان کوتاهی کنند. در حقيقت از اين به بعد خداوند شما را در جمع بزرگ ترها پذيرفته و 
برای شما حساب ويژه ای باز خواهد کرد. پس می بينی که شايسته است چنين روزی را مانند سالروز 

تولدت جشن بگيريم و برای اين اتفاق مهم و پر برکت، برايت هديه ای تهيه کنيم. 
احساس خيلی خوبی داشتم. انگشترم را در دست کردم و به آن نگاه کردم. با نگاه به آن احساس 
يادگار  گفتم: تو را نگه می دارم. تو  زيرلب  يافته است.  رسميت  مهم تر شده ام و شخصيت من  کردم 
روز مهمی هستی. تو را نگه می دارم تا هرگز اين روز را فراموش نکنم. نه اين روز را و نه مسئوليت 

جديدم را … 
٭٭٭٭٭٭

مسلمان  پسر  دختر و  بر هر  يعنی  شرعی است.  تکاليف  انجام  سرآغاز  مسلمان  يک  برای  بلوغ 
واجب است که پس از بلوغ، مانند بزرگساالن، به احکام دينی خود همانند نماز، روزه، حجاب و… 

عمل کنند.
البته انجام اين تکليف ها ممکن است در ابتدا با دشواری هايی نيز همراه باشد. مثالً هر روز پيش 
از طلوع آفتاب برای نماز صبح از خواب بيدار شويم، در ماه رمضان از صبح تا غروب روزه بگيريم، 

در هنگام روبرو شدن با نامحرمان نگاه خود را کنترل کنيم و…   .
را  ما  گذشته  مانند  نيز  بلوغ  از  بعد  خداوند  اگر  می پرسيم:  خودمان  از  که  است  هنگام  اين  در 

دوست دارد، پس چرا با واجب کردن عبادات و احکام دينی، ما را با سختی ها روبرو می کند؟ 
برای پاسخ به اين پرسش خوب است مثالی بزنيم!
تصور کنيد شما مربی ورزش های رزمی هستيد.

در باشگاهی که شما به مربی گری مشغول هستيد، ده ها نفر هنرجوی ورزشکار حضور دارند. 
عده ای کوچک، کم سن و سال و ناتوان، عده  ای ديگر بزرگ تر و آماده برای ورزش حرفه ای.

آيا شما برای همه اين افراد تمرين های يکسانی درنظر می گيريد؟
حاال تصور کنيد تا چند ماه ديگر مسابقات ورزشی برای انتخاب ورزشکاران برتر برگزار خواهد 
شد و شما سخت مشغول آموزش شاگردان خود هستيد. در ميان آنها چند نفر هستند که آمادگی بدنی 
به  آينده  مسابقات  در  بتوانند  افراد  اين  که  اميدواريد  شما  و  دارند  ديگران  به  نسبت  بيشتری  مهارت  و 
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مدال های رنگارنگی دست يابند.
آيا تمرين هايی که به اين افراد می دهيد با تمرين های بقيه افراد يکسان است؟

شما که به عنوان مربی به شاگردان ارشدتان توجه و عالقه بيشتری داريد، چرا آنان را بيش از 
ديگران به سختی می اندازيد؟

اين سختی های فوق العاده نشانه چيست؟ 
٭٭٭٭٭٭

همين طور که می بينيم، وظايف دينی ما نيز در حقيقت نشانه لطف ويژه پروردگار به ما انسان هاست 
که هر چند انجام آنها در ظاهر با سختی هايی نيز همراه است، اما تحمل اين دشواری ها به خاطر رشد و 

پيشرفتی که برای انسان به دنبال دارند، کامالً منطقی است.

 
با دوستانتان در کالس مشورت کنيد و نمونه های ديگری از تکاليف را که انجام آنها باعث 

رشد و پيشرفت افراد می شود، بيان کنيد.

نشانه های تکليف 
رسيدن به بلوغ سه نشانه دارد. اگر يکی از اين نشانه ها در کسی بروز کند، به بلوغ می رسد:

١ــ روييدن مو در برخی قسمت های بدن،
٢ــ فعال شدن برخی هورمون ها در بدن که نشانه های آن در پسران و دختران متفاوت است، و

٣ــ رسيدن به سن بلوغ؛ اين سن برای پسران پايان پانزده سالگی قمری و برای دختران پايان نه 
سالگی قمری است.

که  می آيد  به وجود  بدن  در  نيز  ديگری  تغييرات  معموالً  جسمی،  بلوغ  با  هم زمان 
ناآگاهی از آنها می تواند باعث نگرانی افراد شود.

تغيير تدريجی صدا و اصطالحاً دو رگه رشدن صداها، به هم خوردن ميزان خواب 
و خوراک، تغييرات وزن، رشد ناگهانی و نامتوازن طولی بدن که معموالً با رشد استخوان 
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پا آغاز می شود، بروز جوش های پوستی در صورت و بدن و به وجود آمدن تغييراتی در 
چهره از اين دسته تغييرات اند.

اين تغييرات بدنی، تغييراتی گذرا هستند که به تدريج از بين می روند و بدن به شکل 
اين  از  عبور  راه کار  مهم ترين  بهداشتی،  توصيه های  به  توجه  بازمی گردد.  خود  طبيعی 

مرحله زندگی است.

تحوالت پس از بلوغ 
بلوغ عالوه بر تغييرات جسمی، تحوالت روحی و شخصيتی مهمی را نيز به دنبال دارد. در اين 
ميان انسان ها به صورت طبيعی به طرح پرسش های جديد می پردازند. اين پرسشگری در حدی است 
و  دانسته ها  همه  می کنند،  تالش  و  می شوند  ترديد  دچار  نيز  خود  قبلی  دانسته های  برخی  در  حتی  که 

اعتقادات خود را براساس منطقی جديد نظم دهند.
بنيان گذاری  زمان  که  ـ  هنگام  اين  در  می کند  توصيه  ويژگی،  اين  شمردن  محترم  با  اسالم  دين 
عقايد دينی اوست ـ اصول و زيربناهای کلی دين خود را بر روی استدالل های قوی و منطقی بنا نهد 
و از تقليد در اصول دين بپرهيزد. آينده نگری و تالش برای يافتن دوستانی مناسب، نتيجه رشد فکری 

انسان است.
حضرت علی عليه السالم درباره بهره گيری از رشد فکری جوانان در تصميم گيری ها می فرمايد:

احساس  بلوغ  از  پس  ما  است.  استقالل طلبی  حس  ما،  رفتار  در  بلوغ  از  پس  بعدی  تحول 
سخنانمان توجه  ديگران به  داريم  کنيم. دوست  بيان  ديدگاه های خود را  مستقالً  می کنيم که می توانيم 
کنند و به نظرات ما احترام بگذارند. وقتی می بينيم در جمع همساالن راحت تر می توانيم به اظهارنظر 
بپردازيم، ترجيح می دهيم در اين جمع ها حضور بيشتری داشته باشيم. از اين گذشته، احساس مسئوليت 

١ــ شرح نهج البالغه ابن ابی الحديد ج ٢٠ ص ٣٣٧.

در کارهايی که برايت پيش می آيد، هرگاه به مشورت نياز پيدا کردی، اول موضوع 
از  بيشتر  حدس شان  سرعت  و  تيزتر  آنان  هوش  که  چرا  گذار،  ميدان  در  جوانان  با  را 
ديگران است. سپس همان نظرات را با سالخوردگان به مشورت بگذار تا بهترين آنها را 

انتخاب کنند، چرا که تجربه آنها از ديگران بيشتر است.١



١٩

می کنيم ؛ ما که تا قبل از اين خود را نيازمند حمايت ديگران می دانستيم، پس از بلوغ حتی سعی می کنيم 
حامی ديگران نيز باشيم.

شکوفايی  باعث  که  ـ  خدادادی  و  فطری  روحيات  همين  با  اگر  که  است  اين  مهم  بسيار  نکته 
کنيم،  زياده روی  آنها  در  يا  و  نکنيم  برخورد  به درستی  ـ  می شوند  بلوغ  دوران  در  انسان  شخصيت 
انحرافات و مشکالت فکری و اخالقی زيادی در کمين ما خواهند بود. برای مثال شخصی را تصور 
کنيد که پرسش های زيادی درباره مسائل دينی و يا تغييرات جسمی خود، برايش ايجاد شده است. اگر 
او اين پرسش ها را با افراد ناآگاه و يا کسانی که اعتقاد صحيحی ندارند مطرح کند، آيا جز سرگردانی و 

گمراهی نتيجه ديگری خواهد گرفت؟

در جدول زير به رفتار برخی افراد در دوران بلوغ اشاره شده است. با دوستانتان در کالس گفتگو 
کنيد و مشکالت به وجود آمده از زياده روی يا برخورد نادرست با هرکدام را مقابل آنها بنويسيد.

به قدرت فکر و عقل خودش اطمينان دارد.
می خواهد ديگران تمام نظرات او را بپذيرند.
جمع دوستانش را به همه جا ترجيح می دهد.

می خواهد همه چيز را خودش تجربه کند.
دوست ندارد کسی او را نصيحت کند.

توجه داشته باشيم که هر چند انجام تکاليف شرعی قبل از بلوغ بر ما واجب نيست اما اسالم 
تکاليف  اين  تمرين  با  و  شويم  آشنا  خود  دينی  وظايف  با  بلوغ  سن  به  رسيدن  از  پيش  می خواهد  ما  از 
عالوه   بر بهره مندی از پاداش های ارزشمند الهی، شرايط را طوری مهيا کنيم که انجام اين وظايف پس 

از رسيدن به بلوغ برای ما دشوار نباشد. 
زندگی اهل بيت پيامبر عليهم السالم به ما نشان می دهد که آنان نيز فرزندانشان را از خردسالی 
به انجام و تمرين وظايف پس از بلوغشان راهنمايی می کردند و از آنان می خواستند تا حدی که برايشان 

مقدور است به اين تکاليف عمل کنند.١
١ــ کافی، ج ٣، ص ٤٠٩.



٢٠

امام صادق عليه السالم درباره ارزش عبادت نوجوانان می فرمايد:

محبوب ترين آفريده ها نزد خداوند بلندمرتبه، جوان نورسيده و با طراوتی است که 
کند. خداوند به چنين کسی نزد  جوانی و شادابی اش را در اطاعت خداوند سپری می 

فرشتگانش مباهات می کند و می فرمايد: اين است بنده واقعی من!١

١ــ چرا روز آغاز تکليف را بايد جشن گرفت؟
٢ــ نشانه های بلوغ را به صورت خالصه بيان کنيد.

است  بهتر  مشورت  هنگام  در  چرا  عليه السالم،  علی  امام  حديث  به  توجه  با  ٣ــ 
ابتدا موضوع را با جوانان درميان بگذاريم؟

٤ــ يک مسلمان از چه زمانی بايد فراگيری تکاليف دينی اش را آغاز کند؟ چرا؟

١ــ أعالم الدين، ١٢٠.


