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درس چهارم

از آگاهان بپرسيم 

مردی را چشم دردی عظيم خاست١. پيش بيطار٢ رفت. بيطار از آنچه در چشم 
ستورانش٣ می ريخت، در چشم مرد نهاد. 

اندکی گذشت و مرد کور شد. 
بيطار نزد قاضی بردند که چشم مرد کور کرده! 

گفت: رهايش کنيد. او اگر خود انسان بودی، پيش بيطار نرفتی! 
گلستان سعدی٤

 
١ــ چشم دردی عظيم خاست: به چشم دردی شديد مبتال شد.

٢ــ بيطار: کسی که حيوانات را معالجه می کند، دامپزشک.
٣ــ ستوران: چهارپايان ، حيوانات اهلی. 

٤ــ با اندکی تصرف. 
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روش های عاقالنه 
مهندس ماهری را تصور کنيد که تخصص فراوانی در ساخت بناها و برج های بلند دارد. توانايی 

او در اين کار آن قدر زياد است که هيچ کس بدون مشورت و راهنمايی او برجی نمی سازد. 
حاال فکر کنيد همين مهندس، ناگهان دچار سردرد شديدی می شود. سرش گيج می رود و حتی 

يک لحظه هم نمی تواند روی پای خودش بايستد. 
در اين زمان چه بايد کرد؟ 

اين  می تواند  خودش  حتماً  پس  است،  ماهر  و  متخصص  فردی  او  بگوييم «چون  می توانيم  آيا 
مشکل را هم حل کند»؟ 

امروزه    با   پيشرفت های علمی بشر، رشته های مختلف علمی آن چنان توسعه يافته است که دستيابی 
به تخصص، آن هم فقط در يک رشتٔه علمی، نيازمند سال ها مطالعه و پژوهش است. بنابراين، کامالً واضح 
است که هيچ کس نمی تواند در تمام رشته های علمی مورد نياز زندگی اش به تخصص دست يابد و بدون 

کمک کارشناسان ديگر، همٔه مشکالتش را حل کند. 
همٔه ما وقتی بيمار می شويم، نزد پزشک ماهری می رويم و طبق دستور او داروهايی را مصرف 
راهنمايی  به  اما  نداريم،  کامل  آگاهی  می کنيم  مصرف  که  داروهايی  تشکيل دهنده  مواد  از  ما  می کنيم. 

پزشکان در اين کار اعتماد می کنيم و هرچه آنها بگويند را اجرا می کنيم. اين تنها راه عاقالنه است. 

به نظر شما در چه امور ديگری بايد به کارشناس مراجعه کرد؟ سه نمونه از مراجعه هايی که 
در زندگی خودتان به کارشناسان داشته ايد، بيان کنيد.
٭٭٭٭٭٭

در درس پيش دانستيم که پس از دوران بلوغ، تکاليف و مسئوليت های جديدی از طرف خداوند 
به عهدٔه ما قرار می گيرد که انجام آنها بر هر مسلمانی واجب خواهد بود١. نماز خواندن، روزه گرفتن، 
پرداختن خمس و زکات٢، رفتن به حج و پرهيز از گناهان نمونه هايی از تکاليف دينی مسلمانان هستند. 
توجه داشته باشيم، اين احکام که سعادت دنيا و آخرت ما را در خود جای داده اند، بايد دقيقاً به 

١ــ به مسلمانی که تکاليف دينی را به عهده دارد، ُمَکلَّف گفته می شود.
٢ــ با مفهوم خمس و زکات و احکام آنها در سال های آينده آشنا خواهيم شد. 
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همان شکلی که خداوند دستور داده است، اجرا شوند. 
به نمونٔه زير توجه کنيد. 

خداوند حکيم در قرآن می فرمايد؛
 

الَة           نماز را برپا داريد  «وَ َاقيـُموا الصَّ
کاَة                   و زکات (اموالتان را) بدهيد  َو آُتوا الزَّ

سوَل          و از پيامبر اطاعت کنيد  َو َاطيـُعوا الرَّ
لَـَعـلَّـکُم ُترَحـموَن»١        تا مورد رحمت قرار گيريد.

 
اين آيه به خوبی راه بهره مندی از رحمت الهی را به مؤمنان نشان داده است، اما؛

 آيا نماز در هر مکان و يا هر لباسی درست است؟
 شرايط و مقدمات واجب نماز چه چيزهايی است؟ 

 چه مقدار از اموال خود را بايد به عنوان زکات بپردازيم؟ 
 زکات بايد به چه کسی پرداخت شود؟ 

اين پرسش ها تنها گوشه ای از پرسش های بسياری است که هر مسلمانی بايد از پاسخ های آنها 
اطالع داشته باشد تا بتواند وظايف دينی اش را به درستی انجام دهد. 

ولی ما چگونه می توانيم از اين احکام به صورت دقيق مطلع شويم؟ 
٭٭٭٭٭٭

يکی از راه های دستيابی به وظايف و مسائل دينی، تحصيل علوم اسالمی است. 
در هر زمان، گروهی برای کسب دانش و تخصص به حوزه های علميه می روند و پس از سال ها 
تحصيل، مطالعه و تحقيق در علوم دينی به تخصص دست می يابند. به اين افراد متخصص، مجتهد يا 
فقيه گفته می شود. مجتهدان می توانند تمام احکام دينی را به دست بياورند و دستورات خداوند را در 

هر موضوعی روشن کنند. 
آيا پيمودن مسير طوالنی تحقيق و رسيدن به مقام اجتهاد، برای همٔه مردم امکان پذير است؟ 

١ــ سورٔه نور، آئه ۵۶. 
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بايد  چگونه  برسند،  اجتهاد  درجٔه  به  نمی توانند  خودشان  که  کسانی  شما  نظر  به 
از وظيفٔه دينی خود اطالع پيدا کنند؟ شما می توانيد دربارٔه اين پرسش با دوستانتان در 

کالس گفتگو کنيد و در صورت نياز از معلم محترم کمک بگيريد. 

تقليد از مجتهد اعلم
اولين مسئله ای که هر مکلف بايد آن را بداند و به آن عمل کند، مسئله تقليد است. 

می شود.  گفته  تقليد  مرجع  می کنند،  مراجعه  او  به  احکام  يادگيری  برای  مردم  که  مجتهدی  به 
پيروی از مجتهد در احکام شرعی نيز تقليد گفته می شود. 

برخی از شرايط مرجع تقليد عبارت اند از:  
ــ شيعٔه دوازده امامی باشد؛

ــ زنده باشد؛ 
ــ عادل باشد، يعنی خودش به واجبات دينی اش عمل کند و از گناهان دوری کند؛ 

ــ از مجتهدين ديگر داناتر باشد. 

الف) توضيح دهيد از ميان انواع تقليد کدام يک درست و کدام يک نادرست است؟ 
ــ تقليد عالم از جاهل  ــ تقليد جاهل از جاهل   

ــ تقليد عالم از عالم  ــ تقليد جاهل از عالم   
ب) با توجه به شرايطی که برای يک مرجع تقليد خوانديم، به پرسش های زير پاسخ 

داده و علت را توضيح دهيد: 
١ــ در شهری دو نفر مجتهد زندگی می کنند. يکی از آنها داناتر از ديگری است 

و دومی ُمسن تر است، آيا مردم می توانند از هر کدام که می خواهند تقليد کنند؟ 
٢ــ کسانی که امسال به سن بلوغ می رسند، آيا می توانند از مرجعی که از دنيا رفته 

است تقليد کنند؟ 
٣ــ اگر فردی به درجٔه اجتهاد برسد، اما عادل نباشد، آيا ديگران می توانند از او 

تقليد کنند؟
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انتخاب مرجع 
تا حاال اين پرسش برای شما هم به وجود آمده است که ما چگونه می توانيم مرجع تقليد  حتماً 

خود را انتخاب کنيم؟ 
واضح است که انتخاب مرجع تقليد اعلم١، برای عالمان دينی و کسانی که مجتهدان را می شناسند، 
ـ که خودشان شناخت درستی از مراجع تقليد ندارند و نمی توانند مرجع  امکان پذير است. بقئه مردم نيزـ 
تقليد اعلم را انتخاب کنند ــ می توانند با مشورت اهل علم٢، مرجع تقليد خود را انتخاب کنند، که اگر 

اين کار را نکنند به اشتباه می افتند. 

١ــ مجتهد به چه کسی گفته می شود؟ 
٢ــ  سه مورد از شرايط مرجع تقليد را بيان کنيد. 

٣ــ تقليد در احکام شرعی به چه معنی است؟ توضيح دهيد.

١ــ اعلم: داناتر از مجتهدان ديگر 
٢ــ معموًال به روحانيونی که آشنا با علوم اسالمی هستند، اهل علم گفته می شود. 
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درس پنجم  

وضو و تيمم 

رسول اکرم صلی الله عليه و آله و سلم به يکی از اصحاب خود فرمود:

بسيار وضو بگير تا خداوند بر عمرت بيفزايد. اگر برايت ميسر است که شب و روز 
با وضو باشی، اين کار را انجام بده؛ کسی که با وضو می خوابد، بسترش تا صبح برای او 

مسجد خواهد بود و خوابش برای او نماز!١  

وقتی می خواهيم نماز بخوانيم؛ 
وقتی قصد داريم دستمان را به نوشته های قرآن بزنيم؛ 

وقتی به حج می رويم و می خواهيم طواف واجب حج را به جای بياوريم؛ 
وقتی که به يکی از نام های خداوند (به هر زبانی که نوشته شده باشد) دست می زنيم؛ 

در تمام اين موارد واجب است وضو داشته باشيم. 
عالوه بر اين موارد، وضو گرفتن در بسياری از موارد ديگر نيز مستحب است؛ هنگام تالوت 
زيارت اهل  مسجدها،  رفتن به  عليهم السالم،  امامان  حرم های  زيارت  قرآن،  داشتن  همراه  کريم،  قرآن 
قبور، و حتی هنگام خوابيدن، از مواردی هستند که شايسته است انسان در اين زمان ها وضو داشته 

باشد.     
اما شرايط وضوی صحيح چيست؟ 

١ــ وسائل الشيعه، ج١، ص ٣٨٣ و مستدرک الوسائل  ج ١، ص ٢٩٧.
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شرايط وضوی صحيح
دانستن شيؤه صحيح انجام وضو، بايد به نکته های  بگيرد، عالوه بر  کسی که می خواهد وضو 

ديگری نيز توجه کند که شرايط وضوی صحيح نام دارند. 
اين شرايط عبارت اند از: 

١ـ پاک بودن آب وضو: آبی که با آن وضو می گيريم بايد پاک باشد؛ اگر ندانيم و يا فراموش 
کنيم که آبی نجس است و با همان آب نجس وضو بگيريم، وضوی ما باطل است. 

٢ـ ُمطَلق بودن آب وضو: پيش از توضيح اين شرط بايد بدانيم که آب ها به دو دسته تقسيم 
می شوند: مطلق و مضاف. 

آب مطلق به آب های خالصی گفته می شود که با چيز ديگر آميخته نشده و يا از چيزی گرفته نشده 
باشد. آب باران، آب چشمه ها و چاه ها، آب رودها، درياها و آب لوله کشی که در خانه ها وجود دارد، 

آب مطلق شمرده می شوند. 
اما آبی که خالص نيست و آن را از چيز ديگری گرفته اند ــ مانند گالب و آب ميوه ــ و يا اينکه 
با چيز ديگرى مخلوط شده باشد ــ مثل آب نمک غليظ و آب های خيلی گل آلود به گونه ای که ديگر به 

آن آب نگويند ــ آب مضاف ناميده می شود. 
وضو گرفتن فقط با آب مطلق صحيح است و ما نمی توانيم با آب مضاف وضو بگيريم. 

٣ـ مباح بودن آب و ظرف آن: آبی که ما با آن وضو می گيريم بايد مباح باشد؛ يعنی يا آب 
برای خودمان باشد و يا اينکه اگر برای ديگری است، او از وضو گرفتن ما با آب رضايت داشته باشد. 
بنابراين، استفاده از آب غصبی١ کاری حرام و وضو نيز با اين آب باطل خواهد بود. البته وضو گرفتن 

با آب هايی که در مکان های عمومی قرار دارند صحيح است. 
ظرفی  برای وضو از  ما  اگر  يعنی  باشد؛  غصبی  نبايد  نيز  باشيم که ظرف آب وضو  داشته  توجه 

استفاده کنيم که صاحبش از استفاده ما راضی نباشد، وضوی ما باطل است. 
٤ـ پاک بودن اعضای وضو: اگر صورت، دست ها، سر و يا روی پاها در هنگام وضو گرفتن 
نجس باشند، بايد ابتدا نجاست را برطرف کرد، بدن را پاک نمود و سپس وضو گرفت. روشن است که 

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

١ــ به آبی غصبی می گويند که صاحب آن راضی نباشد ما از آن استفاده کنيم. 
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وضوی ما باطل خواهد بود. 
٦  ـ ترتيب: واجب است تمام مراحل وضو را به ترتيب انجام دهيم؛ يعنی پس از نيت، ابتدا 
صورتمان را می شوييم. سپس دست راست را از باالی آرنج تا نوک انگشتان می شوييم و پس از آن 
دست چپ را نيز به همين صورت می شوييم؛ بعد با همان رطوبتی که در دست داريم، سرمان را مسح١  
می کنيم و بعد هم با همان رطوبت با دست راست، روی پای راست و با دست چپ روی پای چپ را 

مسح می کنيم. اگر مکلف اين ترتيب را به هم بزند، وضويش باطل می شود. 
٧ـ ُمواالت: واجب است کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهيم و بين آنها فاصله نيندازيم. 
اگر بين کارهاى وضو به قدرى فاصله بيندازيم که حالت وضو به هم بخورد، به گونه ای که بگويند او 
مشغول کار ديگری شده است؛ مثًال هنگام وضو گرفتن کسی با تلفن منزل تماس بگيرد و ما به صحبت 

با او مشغول شويم، وضوی ما باطل است . 
ـ قصد ُقربت: بايد فقط برای خشنودی خداوند وضو گرفت و اگر تمام وضو و يا بخشی از   ٨
آن را به قصد ديگری به جز رضايت خداوند انجام دهيم وضوی ما باطل می شود. البته الزم نيست نيت 

وضو را به زبان بگوييم. 
 

چند مسئله مهم وضو 
اّول ـ اگر ناخن فرد بلندتر از حّد معمول باشد، بايد چرک زير آن را برای وضو 

برطرف کند. 
دوم ـ کسى که به دليل بيماری يا مشکل ديگری نمى تواند خودش وضو بگيرد، 
بايد از شخص ديگری بخواهد که او را وضو دهد. در اين حال مکلف بايد خودش نيت 

وضو کند و هر کدام از کارهاى وضو را هم که مى تواند، خودش انجام دهد. 
سوم ـ اگر پيش از تمام شدن وضو، جايى را که شسته يا مسح کرده نجس شود، 

وضو صحيح است؛ البته بايد آن را برای نماز پاک کند. 
چهارمـ  خانم ها نبايد در جايى وضو بگيرند که نامحرم بدنشان را ببيند، هر چند اين 

کار وضو را باطل نمی کند. 

١ــ مسح سر يعنی کشيدن دست بر روی سر
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پنجم ـ راه رفتن در بين وضو اشکالی ندارد. بنابراين، اگر بعد از شستن صورت 
و دست ها چند قدم راه برود و بعد سر و پا را مسح کند، وضوى او صحيح است .

ششمـ  اگر بعد از وضو چيزى که مانع از رسيدن آب است در اعضاى وضو ببيند 
و نداند موقع وضو بوده يا بعد پيدا شده، وضوى او صحيح است.  

هفتم ـ کسی که برای خشنودی خداوند وضو می گيرد، می تواند هر کارى را که 
بايد با وضو انجام داد، با اين وضو انجام دهد؛ مثًال مى تواند با آن وضو نماز بخواند، 

دست به نوشتٔه قرآن بزند و به طواف خانٔه خدا برود. 
هشتم ـ در هنگام استفاده از اشيايی مانند گردنبند که نام خدا يا يکی از پيامبران 

يا امامان بر آن است ـ و با بدن تماس دارد ـ بايد وضو داشت. 

تيمم
مواردی وجود دارد که بايد به جای وضو يا غسل، تيمم کرد. اين موارد عبارت اند از زمان هايی 

که مکلف:
۱ــ اصًال به آب دسترسی ندارد؛ مثًال در بيابان و يا کوهستان بی آبی گرفتار شده است. 

۲ــ آب به همراه دارد، ولی استفاده از آن برايش ضرر دارد. 
۳ــ آب در دسترس هست، ولی غصبی، نجس يا خيلی گل آلود است.  

۴ ــ آب کمی در اختيار دارد که اگر با آن وضو بگيرد، از تشنگی به سختی خواهد افتاد.  
خواهد  قضا  نمازش  بگيرد،  وضو  بخواهد  اگر  و  ندارد  گرفتن  وضو  برای  کافی  فرصت  ۵  ــ 

شد. 
در چهار مورد اول، مکلف درصورتی می تواند تيمم کند که مطمئن باشد تا پايان وقت نماز، اين 

شرايط برايش تغيير نمی کند. 
٭٭٭٭٭٭

برای تيمم کردن ابتدا نيت می کنيم که برای خشنودی خداوند و به جای وضو يا غسل می خواهيم 
تيمم کنيم. 
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روی  بر  هم  با  را  دست  دو  هر  کف  سپس 
خاک پاک می زنيم.

سپس دست ها را بر باالی پيشانی گذاشته و 
آنها را تا ابروها و باالی بينی می کشيم. 

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

چپ گذاشته و از مچ تا نوک انگشتان می کشيم. 

 
مکلف  وضوی  زير،  موارد  از  يک  کدام  در  کنيد  مشخص  دليل  ذکر  با  الف)     

صحيح و در کدام يک باطل است؟ 
 در گرمای تابستان، برای خشنودی خداوند وضو می گيرد و با اين کار خنک 

هم می شود. 
 در برابر چشم ديگران و برای اينکه از او تعريف کنند، وضو می گيرد. 

 آب پاک در اختيار ندارد و به همين دليل با گالب وضو می گيرد. 
 در هنگام سفر، از آب رودخانه وضو می گيرد. 

 در حال وضو می خواهد سرش را مسح کند که ناگهان خون از بينی اش جاری 
می شود و روی صورتش می ريزد. 

از  همين  برای  کند،  مسح  را  پاهايش  و  شود  خم  نمی تواند  درد،  کمر  دليل  به   
برادرش می خواهد تمام مراحل وضو را او برايش انجام دهد.

 بعد از وضو متوجه می شود که زير ناخن هايش مقدار کمی آلودگی وجود دارد 
وناخن هايش هم خيلی بلند نيست. 

ب) در حضور معلمتان وضو بگيريد و از او بخواهيد تا اشکاالت احتمالی وضوی 
شما را برطرف کند.
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برخی از چيزهايی که وضو و تيمم را باطل می کنند عبارت اند از: 
١ــ خارج شدن ادرار، مدفوع و گازهای روده از بدن، 

٢ــ به خواب رفتن (به صورتی که چشم نبيند و گوش هم نشنود)، و 
٣ــ از بين رفتن موقتی يا دائمی عقل، مانند ديوانگى، مستى و بى هوشى.١ 

 

١ــ از شرايط وضوی صحيح پنج مورد را نام ببريد و توضيح دهيد. 
٢ــ سه مورد از مواردی که مکلف بايد برای نماز، تيمم کند را بيان کنيد. 

٣ــ شيؤه صحيح تيمم کردن را به صورت خالصه توضيح دهيد. 

با مراجعه به رساله توضيح المسائل مرجع خود ببينيد تيمم عالوه بر خاک، بر چه 
چيزهای ديگری صحيح است؟

١ــ عالوه بر اين، مبطالت وضو چيزهای ديگری هم هستند که در آينده با آنها آشنا خواهيد شد. 
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درس ششم

ُمْبِطالت۱ نماز

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

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

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

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

صادقی جواب داد: اگر کسی بی دليل نمازش را بشکند کار حرامی انجام داده است، اما من که 
بی دليل اين کار را نکردم. نماز من پيش از اينکه من آن را بشکنم، خودش باطل شده بود. 

محمدی با تعجب پرسيد: چطور؟! 
صادقی گفت: داشتم تسبيحات اربعه را می گفتم که يک دفعه متوجه شدم مقداری از خرده های 
نان که پيش از نماز خورده بودم در دهانم باقی مانده است. در اين فکر بودم که چه کار کنم که ناگهان 
بی اختيار آن را قورت دادم. همان وقت يک نفر گفت: اآلن زنگ می خورد. من که به خاطر قورت 
دادن نان شک کرده بودم نمازم درست است يا نه، اين حرف هم حواسم را بيشتر پرت کرد. هرچه فکر 
کردم ديگر يادم نيامد رکعت سوم هستم يا چهارم؟ برای همين نمازم را که باطل شده بود رها کردم و آن 

را از اول خواندم. 
١  ــ باطل کننده ها 
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باطل  را  نماز  ديگر،  چيز  هر  يا  نان  کوچک  خرده های  دادن  قورت  که  اوًال  گفت:  محمدی 
نمی کند. از اين گذشته چه کسی گفته آدم هر جای نمازش که شک کند، نماز باطل می شود؟ پس نمازت 

را بی دليل شکسته ای!
صادقی پرسيد: تو مطمئنی نمازم درست بوده؟ 

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

سؤال کن… 
٭٭٭٭٭٭

در سال های گذشته با برخی از احکام و آداب نماز آشنا شديم و دانستيم که نمازی که با رعايت 
نمازگزار  از  خداوند  خشنودی  و  انسان  خوشبختی  بر  عميقی  تأثير  شود،  خوانده  آن  احکام  و  آداب 

خواهد گذاشت.
    ما در اين درس به بررسی احکام ديگری خواهيم پرداخت که بی اطالعی از آنها باعث باطل 

شدن نماز می شود. 

ُمبِطالت نماز 
می دانيد چه کارهايی نماز را باطل می کنند؟ بنابر فتوای مراجع تقليد، مبطالت نماز دوازده چيز 

است که ما به صورت خالصه به بررسی آنها می پردازيم: 
۱ـ از بين رفتن يکی از شرايط  نماز: در سال گذشته با برخی از شرايط نماز آشنا شديم. 
پاک بودن لباس و بدن نمازگزار، وضو داشتن و همچنين غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار از آن 

شرايط بودند. 
اگر نمازگزار در بين نماز متوجه شود که يکی از اين شرايط از بين رفته است؛ مثًال يادش بيايد 

وضو نگرفته يا مکانی که در آن نماز می خواند غصبی است، نمازش باطل است. 
۲ـ باطل شدن وضو: اگر وضوی نمازگزار در بين نماز باطل شود، نمازش نيز باطل خواهد 

شد.  
۳ـ روی برگرداندن از قبله: اگر نمازگزار در حال نماز صورت خود را از قبله به طرف چپ يا 
راست بگرداند، (به اندازه ای که ديگر رو به قبله به حساب نيايد) نمازش باطل است و فرقی بين عمدی 
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و يا سهوی۱  بودن اين کار نيست. 
باطل  را  نماز  باشد  عمدی  که  صورتی  در  بلند،  خنده  (قهقهه):  بلند  صدای  با  خنديدن  ۴ـ 

می کند. بنابراين، لبخند زدن و يا خنده باصدا که عمدی نباشد، نماز را باطل نمی کند. 
٥ ـ حرف زدن در بين نماز: اگر نمازگزار در بين نماز عمدًا سخن بگويد، حتی اگر يک کلمه 
هم باشد، (مثًال بگويد: آخ) نمازش باطل خواهد شد، ولی اگر بدون توجه و از روی فراموشی در بين 

نماز چيزی بگويد، نمازش صحيح است. 
٦ ـ به هم زدن صورت نماز: اگر نمازگزار در بين نماز، کاری انجام دهد که حالت نماز را به 
هم بزند، مثًال دست بزند و يا به هوا بپرد نمازش باطل می شود و فرقی ندارد که اين کارش کم باشد يا 
زياد، عمدی باشد يا سهوی. البته انجام کارهايی که صورت و حالت نماز را به هم نمی زند، مثل اشاره 

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

ذره های ريز غذا يا چيزهای ديگر را که در دهان دارد، در بين نماز فرو برد، نمازش صحيح است.    
٨  ـ کم و زياد کردن ارکان و واجبات نماز: ما در سال های پيش با ارکان و واجبات نماز آشنا 
شديم. اگر نمازگزار عمدًا يا سهوًا يکی از ارکان نماز مانند رکوع را کم يا زياد کند، نمازش باطل می شود. 

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

نمازش باطل می شود.۲  

با توجه به موارد نه گانه ای که گفته شد، در داستان ابتدای درس، آيا نماز صادقی 
باطل شده بود؟ مواردی که صادقی انجام داده بود ولی نمازش باطل نشده بود را مشخص 

کنيد.

١ ــ کاری که از روی فراموشی و بی توجهی از انسان سر می زند. 
٢ــ عالوه بر مواردی که در اين درس خوانديم، دو کار ديگر نيز باعث باطل شدن نماز می شود که عبارت اند از آمين گفتن بعد از 

خواندن سورٔه حمد و روی هم گذاشتن عمدی دست ها در حال نماز. 
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چند مسئلۀ مهم دربارۀ نماز
 نماز گزار می تواند در قنوت نماز به زبان فارسى يا هر زبان ديگری دعا کند. 

 اگر نمازگزار اذکار نمازش را آن قدر تند و با عجله بگويد که تلفظ آنها صحيح نباشد، نمازش 
باطل می شود.

 شکستن نماز واجب از روى اختيار حرام است، ولى براى جلوگيرى از ضرر مالى يا بدنى 
مانعى ندارد.

 اگر اذکار واجب نماز را در حال حرکت بگويد؛ مثًال بخشی از ذکر رکوع را در حالی بگويد 
که دارد از رکوع برمی خيزد، نمازش باطل می شود. 

 اگر در بين نماز، ُمهر (يا چيزی که بر آن سجده می کند) را از دست بدهد؛ مثالً کودکی آن را 
بردارد و با خود ببرد، چنانچه برای خواندن آن نماز وقت دارد، بايد نماز را بشکند.

باطل  نمازش  مى خواند،  نماز  نگويند  که  بماند  ساکت  قدرى  به  نماز  بين  در  نمازگزار  اگر   
مى شود. 

 نمازگزار نبايد در حال نماز به ديگران سالم کند، ولی اگر ديگران به او سالم کنند، بايد جواب 
سالم آنها را در حال نماز بدهد. البته جواب دادن به سالم غلطی که سالم به حساب نمی آيد يا از روی 

تمسخر انجام می شود، واجب نيست .
نمازگزار  به  کسی  اگر  مثًال  باشد،  آنان  سالم  مانند لفظ  بايد  ديگران  به  نمازگزار  سالم   جواب 
بگويد: سالم؛ نمازگزار هم در جواب تنها بايد بگويد: سالم؛ و اگر سالم کننده بگويد: سالم عليکم، 

نمازگزار هم در جواب بايد بگويد: سالم عليکم.
 سرفه ، عطسه و خميازه کشيدن نماز را باطل نمی کند.

 اگر نمازگزار بعد از نماز شک کند که هنگام نماز، کارى که نماز را باطل مى کند انجام داده 
است يا نه، نمازش صحيح است. 

عمل  بلند  صدای  با  چه  و  باشد  آهسته  چه  نماز،  درحال  گناهان  آمرزش  برای  کردن  گريه   
پسنديده ای است.
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در هريک از موارد زير توضيح دهيد که آيا نماز نمازگزار صحيح است يا خير. 
حرکت  حال  در  را  نماز  اذکار  از  بعضی  دليل  همين  به  و  دارد  عجله  خيلی  ١ـ 

می گويد.
پايش  به  چرخه  سه  با  محکم  کوچکش  برادر  که  می خواند  نماز  اتاق  وسط  ٢ـ 
ادامه  را  نمازش  سکوت،  کمی  از  بعد  و  آخ!  می زند:  فرياد  بی اختيار  هم  او  می کوبد! 

می دهد و بعد از پايان نماز هم دو سجده سهو انجام می دهد.  
٣ـ مشغول خواندن حمد و سوره است که ناگهان از پشت سرش صدای بلندی 
می شنود، بی اختيار برمی گردد و به پشت سرش نگاه می کند. سپس خيلی زود تا حواسش 

جمع می شود رو به قبله برمی گردد و بقئه حمد و سوره اش را می خواند. 
٤ـ درحالی که در مقابل تلويزيون نماز می خواند، خواهرزاده کوچکش تلويزيون 
را روشن می کند. با ديدن يکی از صحنه های فيلم خنده اش می گيرد، ولی با تالش فراوان 

خودش را کنترل می کند و فقط آرام می خندد. 
تلويزيون  از  را  مهمی  خبر  که  است  اربعه  تسبيحات  مشغول  سوم  رکعت  در  ٥ـ 
می شنود. برای اينکه درست متوجه خبر شود چند دقيقه سکوت می کند و پس از تمام 

شدن آن بخش از خبر، بقيه تسبيحات را می گويد. 
٦ـ در بين نماز، گوشی تلفن همراهش زنگ می زند، بدون اينکه ذکر بگويد، آن را 
از جيبش درمی آورد و نگاه می کند و سپس خاموش می کند و نمازش را ادامه می دهد.  
۷ ـ در نماز چهار رکعتی وقتی سر از سجده دوم بر می دارد شک می کند که در 

رکعت دوم است يا رکعت سوم. 
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١ــ پنج مورد از مبطالت نماز را نام ببريد. 
٢ــ در چه زمانی انسان می تواند جواب سالم کسی را که در نماز به او سالم کرده 

است، ندهد؟  
٣ــ اگر نمازگزار در نماز مغرب شک کند که دو رکعت خوانده است يا سه رکعت، 

نمازش چه حکمی دارد؟ 

    اميرالمؤمنين عليه السالم می فرمايد: 
هنگامی که انسان به نماز می ايستد، به خاطر رحمت خداوند که او را فرا گرفته  است، 

شيطان با حسادت به او می نگرد.١  

 

١ــ خصال، ١٠/٦٣٢. 



٣٨

فصل سوم : معاد

می دانيم كه مرگ پايان زندگی نيست بلكه پلی است كه دو طرف زندگی 
ما (دنيا و آخرت) را به هم وصل می كند. هر انسانی دوست دارد بداند كه پس از 

مرگ چه رويدادهايی منتظر اوست؟
در سال های پيش با برخی از رويدادهای پس از مرگ آشنا شدمي و دانستيم 
تأثيرگذار  آن  از  پس  زندگی  و  مرگ  هنگام  در  ما  حالت  بر  می تواند  ما  اعمال  كه 

باشد.
اشاره  قيامت  روز  اتفاقات  از  ديگر  برخی  به  رستاخيز)  رستاخيز)(روز  (روز  هفتم  درس 
می كند و به ما می آموزد كه بايد در دنيا چگونه باشيم تا در روز قيامت خوشحال 

و رستگار شومي.



٣٩

درس هفتم

روز رستاخيز

از خورشيد فروزان، جز دايره ای کم رنگ و بی رمق چيزی باقی نمانده است! ستاره ها هم نوری 
ندارند. کوه های ستبر و بلندی که روزی ميخ های زمين بودند اکنون مانند ابرها در حرکت اند و درياها 

آتش گرفته اند.١ اين هنوز اّول ماجراست. 
٭٭٭٭٭٭

انسان ها دوباره زنده می شوند…
چهره اش  به  آرامش  می کند،  نگاه  که  کمی  می دهند.  راستش  دست  به  را  کسی  اعمال  کتاب 
برمی گردد. کم کم چهره اش روشن و روشن تر می شود و لبخند به لب هايش می نشيند. حاال بدون هيچ 

ترسی با اشتياق کتابش را می خواند و ناگهان؛ 
:آهای! بياييد کتابم را ببينيد! از اول هم می دانستم که روز حساب در کار است ...٢ 

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

از همين حاال تکليفش روشن است. طوری که کسی نبيند، آرام گوشه کتابش را باز می کند. 
همين که نگاهی به کتابش می کند غباری تاريک صورتش را فرامی گيرد. 

اين ديگر چه کتابی است؟ هرچه انجام داده ام اينجاست! کاش اصًال کارنامٔه اعمالم را نمی دادند! 
ای کاش نمی دانستم حساب کارهايم چيست! کاش با مردن کارم تمام می شد! دارايی و ثروتم سودی 

برايم نداشت، قدرتم نيز از دستم رفت.٣    
از غصه دستان خود را می گزد! دارد خودش را سرزنش می کند٤ که ناگهان ...  .  

١ــ سوره تکوير، آيات ١ــ٣. 
٢ــ سوره حاقه، آيات ١٩ــ٢٠. 
٣ــ سوره حاقه، آيات ٢٥ــ٢٩. 

٤ــ سوره فرقان، آيه ٢٧. 



٤٠

روز  جدايی،  روز  است:  کرده  ياد  مختلفی  نام های  با  قيامت  روز  از  کريم  قرآن 
حسرت، روز برانگيختن و روز حساب.  

با دقت در متنی که خوانديم مشخص کنيد اين نام ها به کدام يک از بخش های متن 
صفحٔه قبل اشاره دارد؟

عالوه بر نام هايی که به آنها اشاره شد، روز قيامت نام های ديگری نيز دارد. برخی از اين نام ها 
عبارت اند از: روز جاودانگی، روز جزا، روز حق، روز معلوم، روز بزرگ، روز جمع شدن و… هريک 
از اين نام ها به ويژگی خاص روز قيامت اشاره دارد. در اينجا ويژگی دو نام از نام های روز قيامت را 

با هم بررسی می کنيم. 

١ـ روز حسابرسی
اعمال  تمام  اين روز  حسابرسی است. در  يعنی روز  يوم الحساب،  قيامت  نام های روز  يکی از 
نيک و بد انسان ها ـ چه کوچک و چه بزرگ ـ مورد بازبينی و پرسش قرار می گيرند و هر کس در برابر 

يکايک کارهايی که انجام داده است، پاداش يا مجازات متناسب با عملش را دريافت خواهد کرد.
حسابرسی روز قيامت به نحوی انجام می شود که هيچ عملی بدون بررسی باقی نمی ماند و تمامی 

کارهای کوچک و بزرگی که انسان در زندگی انجام داده است حسابرسی می شود.

خداوند در قرآن کريم می فرمايد:

ٍة َخْيـرًا    هرکس هم وزن ذّره ای کار خير انجام دهد «َفَمْن َيـْعـَمْل ِمـْثقـاَل َذرَّ
َيـَرُه                                                        [جزای] آن را می بيند!

ا    و هرکس هم وزن ذّره ای کار بد انجام دهد ٍة َشـر  و َمـْن َيـْعَمْل ِمـْثقـاَل َذرَّ
 َيـَرُه»١                                                   [جزای] آن را می بيند!

ـ  ٨.  ١ــ سوره زلزله، آيات ٧ـ



٤١

حال که تمامی کارهای ما در روز قيامت به دقت حسابرسی می شود، وظيفه ما در 
برابر کارهايی که انجام می دهيم چيست؟

٢ـ روز جدايی
که  همان طور  ـ  روز  اين  است.در  جدايی)  (روز  يوم الفصل  قيامت  روز  نام های  از  ديگر  يکی 
از نامش پيداست ـ انسان ها از يکديگر جدا می شوند و هرکس به گروهی که کارهايشان شبيه آنها بوده 

است، می پيوندد.   
به نظر شما برای نجات از چنين رنج بزرگی چه بايد کرد؟ 

توشه های روز حساب

«الَّذيَن آَمـنُوا                                  کسانی که ايمان آورده 
الِـحاِت                   و کارهای شايسته کرده اند، َو َعـِمـلُوا الـصَّ

اولئِـکَ اصـحاُب الْـَجنَّةِ                   آنان اهل بهشتند، 
ُهم فيـها خـالِـُدوَن»١                         و در آن جاودان خواهند ماند.

اولين و مهم ترين چيزی که خداوند آن را مايه رستگاری انسان در روز قيامت می داند ايمان است. 
ايمان شرط اصلی سعادت و رهايی از زيان کاری است که بدون آن هيچ کار نيکی نيز سودمند نخواهد بود.

آيا ايمان به تنهايی برای معاد انسان کافی است؟ 
در جواب بايد گفت: ايمان وقتی می تواند انسان را به خوشبختی واقعی برساند که با عمل صالح 
همراه شود و در حقيقت، عمل صالح نشانٔه ايمان است و بدون اعمال نيک، ايمان نيز کم کم از قلب 

انسان رخت بر می بندد.

١- سوره بقره، آيه ٨٢.



٤٢

 اتاقی را با چند پنجرٔه باز تصور کنيد. شما بيرون از اتاق ايستاده ايد. اگر هنگام شب و در حالی 
که همه جا تاريک است، يک نورافکن بزرگ را در اين اتاق روشن کنند، از بيرون اتاق چه چيزی ديده 

می شود؟ 
آيا امکان دارد در حالی که پنجره ها باز هستند و مانعی هم بر سر راه نور قرار ندارد، از اين اتاق 

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

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

اکنون شايد برای شما هم اين پرسش به وجود آمده باشد که در ميان اعمال صالح، کدام يک 
می تواند فايدٔه بيشتری در روز قيامت داشته باشد؟ 

نيکی های ماندگار
کسی که زمين خود را برای ساختن مسجد و يا مدرسه هديه می کند و مردم تا سال های طوالنی 

بعد از مرگ او از اين مکان ها استفاده می کنند؛ 
استادی که به ديگران کار خوبی می آموزد و آنان پس از مرگ استاد به آن کار عمل می کنند و 

خودشان هم همان کار را به ديگران می آموزند؛ 
کشاورز نيکوکاری که درختی را می کارد و پس از مرگش ديگران از آن درخت استفاده می کنند؛ 
کسی که فرزندان نيکی تربيت می کند و آنان پس از مرگ او، برايش دعا و طلب آمرزش می کنند 

و کار خير انجام می دهند؛
آن  از  استفاده  با  ديگران  می نويسد و  سودمندی  کتاب های  تحقيق  مطالعه و  سال ها  با  که  کسی 

کتاب ها رستگار می شوند؛   
اين گونه کارها، باقيات الصالحات نام دارند. کارهای نيکی که پس از مرگ صاحبشان نيز باقی 
می مانند و همچنان حسنات و پاداش های الهی را به پروندٔه اعمال او اضافه می کنند. اين در حالی است 

که پروندهٔ اعمال ساير کارهای نيک پس از مرگ بسته می شود و چيز جديدی به آن افزوده نمی شود. 
بنابراين کسی که از خود کار نيک ماندگاری به جای می گذارد، مانند اين است که سال های طوالنی 

به عمر خود می افزايد و برای پربارتر کردن اعمال نيک خود فرصت بيشتری به دست می آورد.



٤٣

 

نمونه های ديگری از نيکی های ماندگار (باقيات الصالحات) را نام ببريد. 

١ــ سه نام از نام های روز قيامت را بنويسيد و علت يکی از اين نام گذاری ها را 
توضيح دهيد. 

٢ــ باقيات الصالحات يعنی چه؟ دو نمونه از آن را نام ببريد. 
٣ــ عبارت های زير را مرتب کنيد و با استفاده از آنها حديث داخل مستطيل را 

کامل کنيد.
 

امام رضا عليه السالم می فرمايد:١

اولين چيزی که ................................................
.........................................…خواهد شد. 

١ــ بحار االنوار، ج٨٠، ص ٢٠. 

اگر نماز بنده ای پذيرفته شود،و اگر نمازش رد شود،
نماز است.

بقئه اعمالش نيز پذيرفته می شود،اولين چيزی که در روز قيامت محاسبه می شود
بقئه اعمالش نيز مردود خواهد شد.



٤٤

خداوند مهربان برای هدايت و كمك به ما راهنمايانی فرستاده است تا راه زندگی 
درست و رستگاری در دنيا و آخرت را به ما بياموزند. پيامبران و امامان كسانی هستند 
كه توجه به رفتار و سخنان آنها الگويی نيك برای سعادت است. در اين فصل بيشتر با 

راهنمايان آشنا می شومي:
كه  می آموزد  ما  به  پيام)  آخرين  و  پيامبر  پيام)آخرين  آخرين  و  پيامبر  ( آخرين  هشتم  درس 
رسول اكرم  صلی اهللا عليه و آله آخرين رسول الهی و خامت پيامبران است و معجزه جاويد 

او قرآن كرمي، آخرين و كامل ترين نسخه شفابخش الهی برای انسان هاست.
درس نهم (پيوند ناگسستنی)(پيوند ناگسستنی) با اشاره به ارتباط عميق اهل بيت پيامبر  عليهم السالم 
و قرآن كرمي، به ما می آموزد كه آنان معلمان واقعی قرآن كرمي هستند و در ميان متام 

افراد بشر، هيچ كس به اندازه آنان از اسرار و معارف قرآن كرمي باخبر نيست.
تاريخ  رويدادهای  مهم ترين  از  يكی  بيان  با  شد)  كامل  اسالم  شد)(وقتی  كامل  اسالم  دهم (وقتی  درس 
صلی اهللا عليه و آله و سلم  خدا  پيامبر  جانشينی  مسئله  به  ُخم،  غدير  واقعه  يعنی  اسالم 
می پردازد و نشان می دهد كه پس از پيامبر اعظم، شايسته ترين فرد برای رهبری مردم 

اميراملؤمنني علی عليه السالم است.
درس يازدهم (رهبری در عصر غيبت)(رهبری در عصر غيبت) به اين پرسش پاسخ می دهد كه در زمان 
غيبت، رهبری و هدايت مردم به عهده چه كسانی است و اين افراد چه ويژگی هايی بايد 

داشته باشند؟

فصل چهارم   : راهنماشناسی



٤٥

درس هشتم

آخرين پيامبر
و

آخرين پيام
 

کودک هفت ساله ای را تصور کنيد که برای اولين بار به مدرسه آمده است. 
معلم اين کودک چگونه مسائل رياضی را به او می آموزد؟ 

آيا معلم در همان روزها و هفته های اول می تواند شيؤه گرفتن جذر اعداد و يا ضرب و تقسيم 
اعداد کسری را به او ياد دهد؟ چرا؟ 

٭٭٭٭٭٭



٤٦

خاتم النبيين 
در طول تاريخ هرچه فهم و انديشه انسان ها رشد بيشتری می کرد، آمادگی برای پذيرش پيام های 
مهم تر و کامل تر خداوند نيز بيشتر می شد و در نتيجه، پيامبران الهی برای آنها معارفی را بازگو می کردند 

که پيشينيان، از درک آن معارف ناتوان بودند. 
پيام های اصلی همٔه رسوالن الهی با هم يکسان است و اگر ناتوانی انسان ها در فهم آن پيام ها 

نبود، خداوند بزرگ همٔه پيام هايش را در اولين کتاب هدايت برای بشر ارسال می کرد. 
بنابراين هر يک از پيامبران عالوه بر اينکه مردم زمان خود را با زبانی ساده راهنمايی می کردند، 
ظرفيت آنان را نيز برای دريافت معارف عميق تر و کامل تر خداوند افزايش می دادند و مقدمات دعوت پيامبر 

بعد از خود را فراهم می کردند. 
اين مسير ادامه داشت تا اينکه جامعٔه انسانی کم کم به مرز آمادگی نهايی خود برای درک واالترين 
خداوند  پيام های  مهم ترين  رساندن  برای  الهی  پيامبر  آخرين  که  بود  زمان  اين  در  رسيد.  الهی  معارف 

حکيم به مردم، برانگيخته شد. 

شعر زير را بخوانيد و ضمن گفتگو دربارٔه مصرع دوم آن، بيان کنيد که پيام اين 
مصرع با موضوع درس ما چه ارتباطی دارد؟ 

چون که صد آمد َنود هم پيش ماست١  نام احـمد نام جمله انبيـاست  

قرآن، آخرين پيام 
آسمانی  کتاب  که  است  روشن  کامًال  است،  الهی  پيامبر  آخرين  خدا  رسول  می دانيم  که  اکنون 
ايشان قرآن نيز آخرين و کامل ترين کتابی است که از طرف خدا به زمين نازل شده است و انسان ها پس 

از آن، ديگر پيامی از خداوند بزرگ دريافت نخواهند کرد. 
اعمال  نيکوترين  از  آسمانی  کتاب  اين  قرائت  است  شده  موجب  کريم  قرآن  فوق العاده  اهميت 

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

١ــ مولوی 



٤٧
١ــ کافی، ج٢، ص ٦٠٣.
٢ــ سورٔه مزمل، آئه ٢٠.

امام صادق عليه السالم دربارٔه فضيلت تالوت قرآن می فرمايد: 

جوان با ايمانی که قرآن بخواند، قرآن با گوشت و خونش آميخته می شود و خداوند 
او را در رديف فرشتگان ارجمند و نيکوکار قرار می دهد. قرآن در روز قيامت، محافظ 
او می شود [و] می گويد: پروردگارا، هرکس که عملی انجام داده، مزد و پاداش کارش را 
گرفته است، پس به کسانی که به من عمل کرده اند نيز نيکوترين هديه هايت را عطا کن.١  

بيشتر  دلنشينی  و  زيبايی  موجب  تجويد،  رعايت  و  نيکو  صدايی  با  الهی  آيات  تالوت  هرچند 
قرائت قرآن می شود، اما مهم ترين مسئله، قرآن خواندن و تفکر در معانی آن است؛ يعنی اينکه در طول 
شبانه روز، زمان مشخصی را (هرچند کوتاه) به خواندن و تدبر در قرآن  کريم اختصاص داد. اين همان 

عملی است که خداوند حکيم برای آن هيچ حد و اندازه ای معين نکرده و فرموده است:

ـَر ِمـَن الـُقرآِن…»  «…َفاقـَرئوا ما تَـَيـسَّ
هر قدر برايتان ميّسر است قرآن بخوانيد٢.  

اکنون شايد از خودمان بپرسيم علت اين همه تأکيد بر قرائت قرآن چيست و چگونه ممکن است 
يک کتاب چنين نقش مهمی را در سعادت انسان داشته باشد؟ 

پاسخ اين سؤال را بايد در محتوای قرآن جست وجو کنيم. 
در حقيقت قرآن کريم تنها کتابی است که می تواند به پرسش های اساسی و مهم بشر پاسخ درست 

بدهد. اين پرسش ها عبارت اند از: 
من کيستم؟ 

آفريدگارم کيست و از کجا آمده ام؟ 
در اين دنيا چگونه بايد باشم؟ 

کسانی که پيش از من در اين دنيا زندگی می کردند، اکنون کجا هستند؟ 



٤٨

راهنمايان من چه کسانی اند؟
درست  پاسخ های  يافتن  برای  همواره  انسان ها  و  نيست  خاصی  زمان  به  محدود  پرسش ها  اين 

تالش کرده اند. اشعار مولوی شاعر پارسی زبان ايرانی شاهدی بر اين موضوع است: 
روزها فکر من اين است و همه شب سخنم        کـه چـرا غـافـل از احـوال دل خـويشتنـم
از کـجـا آمـده ام آمـدنـم بهـر چـه بـود؟      بـــه کجــا مـی روم آخــر نـنمـايـی وطنـم

اميرمؤمنان حضرت علی عليه السالم دربارٔه قرآن می فرمايد: 
« ... قرآن پند دهنده اى است که فريب نمی دهد.

هدايت کننده اى است که گمراه نمى سازد و سخنگويى است که هرگز دروغ نمى گويد.
کسى با قرآن همنشين نشد مگر آنکه قرآن چيزی بر او افزود و يا چيزی از او کاست، بر هدايت 

او افزود و از گمراهی و کوردلی اش کاست. 
بدون قرآن هيچ کس بى نياز نخواهد شد، پس درمان خود را از قرآن بخواهيد و در سختى ها از 

قرآن يارى بطلبيد.
به وسيلٔه قرآن خواسته هاى خود را از خدا بخواهيد و با دوستى قرآن به خدا روى آوريد؛ زيرا 

وسيله اى براى تقّرب بندگان به خدا، بهتر از قرآن وجود ندارد. 
پس شما در گروه عمل کنندگان به قرآن باشيد و از قرآن پيروى کنيد. با قرآن خدا را بشناسيد و 

خود را با قرآن اندرز دهيد.»١  

پيام های اصلی قرآن
با نگاهی کلی به آيات کتاب خدا می بينيم که محتوای اين کتاب آسمانی به چند دسته کلی تقسيم 

می شود: 
١ـ خداشناسی، دعوت به يکتاپرستی و نهی از پرستش غير خدا، 

٢ـ معاد و سرنوشت انسان پس از مرگ و توصيف بهشت و جهنم،  
٣ـ معرفی پيامبران و دعوت مردم به الگو گرفتن از آنان،  

٤ـ سرگذشت اقوام پيشين و عبرت گرفتن از سرانجام آنها، 
٥    ـ وظايف مردم در برابر يکديگر و راه درست معاشرت با ديگران و  

٦ـ يادآوری نعمت های الهی و تشويق مردم به تفکر دربارهٔ آنها و قدردانی و اطاعت از خداوند. 

١ــ نهج البالغه، خطبٔه ١٧٦. 



٤٩

همان گونه که می بينيم محتوای قرآن کريم بهترين پاسخ ها به پرسش های اصلی انسان است و 
هيچ کس به اندازٔه آفريدگار حکيم با او و نيازهايش آشنا نيست. 

۱ــ چرا خداوند حکيم، تعاليم عميق قرآن را به اقوام پيش از اسالم نازل نفرمود؟  
انسان  بر  تأثيراتی  چه  قرآن  با  همنشينی  اميرمؤمنان،  حضرت  فرمايش  طبق  ۲ــ 

می گذارد؟ 
۳ــ براساس روايت امام صادق عليه السالم تأثير قرائت قرآن در جوانی چيست؟
٤ــ با توجه به آيه ٢٠ سوره مزمل، هرکس در شبانه روز چقدر بايد قرآن بخواند؟

يک بار ديگر به محتوای اصلی قرآن که در درس گفته شد مراجعه کنيد. برای هر 
مورد دو آيه در قرآن پيدا کنيد و در کالس با ترجمه برای دوستانتان بخوانيد. 

يکی از نزديکان امام خمينی (ره) می گويد: 
قرآن  مقداری  روز  هر  تا کنون  عمر  اوايل  از  امام  دارم،  اطالع  من  که  جايی  تا 
می خوانند. اين يکی از کارهای روزانٔه ايشان است که بر اساس همان نظم دقيقی که در 
زندگی دارند، ساعتی را نيز برای تالوت و انس با قرآن کريم اختصاص داده اند. در اين 
ساعت کسی نزد ايشان نمی رود و پاسخ سؤال کسی را نمی دهند و کامًال جان و دل را به 

قرآن داده و به آيات قرآنی و معانی آن توجه می کنند.
روزی به ايشان عرض کردم: آقا شما سراپای وجودتان قرآن عملی است، ديگر 
چرا اين قدر قرآن می خوانيد؟ امام مکثی کرد و فرمود: هرکس بخواهد از آدميت سر در 

بياورد و آدم بشود بايد دائم قرآن بخواند.١   

١ــ برداشت هايی از سيرٔه امام خمينی، ج٣، صفحات ٥ تا ١٣. 



٥٠

درس نهم

پيوند ناگسستنی

غذا  هنگام  می آموخت.  را  قرآن  از  آياتی  تفسير  خود  ياران  به  السالم  عليه  صادق  امام  روزی 
خوردن شد. حضرت دستور داد غذايی بياورند. بعد از تمام شدن غذا حاضران گفتند تاکنون غذايی به 

اين لذيذی و پاکيزگی نخورده بودند.

نعمت  درباره  روز  در آن  اساس آيه «ُثمَّ َلُتْسَئُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَّعيم»۱ (پس  بر  ياران گفت  يکی از 
از شما سؤ ال خواهد شد) در روز قيامت از اين غذايی که نزد فرزند پيامبر اکرم خورديم از ما سؤال 

خواهد شد.

امام صادق عليه السالم فرمود: خداوند کريم تر و شأنش باالتر از آن است که طعامی به بنده اش 
بدهد و آن را برايش حالل و گوارا سازد ، آن گاه از آن بازخواست نمايد. بلکه منظور از نعيم در آيه «ُثمَّ 
َلُتْسَئُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَّعيم» تنها نعمت محمد و آل محمد صلی الله عليه و آله است که به شما ارزانی داشته 

است.۲ در روز قيامت درباره نعمت واليت ما اهل بيت از شما سؤال خواهد شد.۳

امام صادق عليه السالم نعمت واليت اهل بيت را از بزرگترين نعمت های الهی دانسته است که 
در روز قيامت از آن سؤال خواهد شد. به نظر شما علت اين همه تأکيد پيامبر اکرم و ائمه عليهم السالم 
بر نعمت اهل بيت چيست؟ چرا افرادی به غير از  امام صادق عليه السالم اين جنبه از معنای آيه هشتم 

سوره تکاثر را نمی دانستند؟
٭٭٭٭٭٭

١ــ سوره تکاثر، آيه ٨.
٢ــ كافى، ج ٦، ص ٢٨٠

٣ــ تفسير برهان، ج ٤، ص ٥٠٢، ح ٦.



٥١

و  دنيا  در  انسان  سعادت  برای  که  چيزهايی  تمامی  کريم  قرآن  در  که  دانستيم  پيش  درس  در 
آخرت مورد نياز است، گنجانده شده است. واضح است که هرکس به اين معجزه جاويدان پيامبر اکرم 
صلی الله عليه و آله و سلم توجه کند، می تواند در سطح فهم و دانش خود از آن بهره ببرد. اما آيا همٔه 

انسان ها می توانند به عمق علوم و معارف عميق قرآن دست يابند؟ 
خداوند حکيم، پيامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم را اولين معلم قرآن قرار داد؛ زيرا ايشان 
بهتر از هر انسان ديگری می داند که هر آيه از قرآن در چه زمانی و به چه علتی نازل شده است و مفهوم 
و تفسير واقعی آن چيست. پيامبر اعظم برای انجام رسالت مهمی که برعهده داشتند، با تمام وجود به 
بيان معارف الهی قرآن و آموزش مردم زمان خود پرداختند. اما مردمی که بعد از وفات رسول خدا به 

دنيا می آيند چگونه بايد راه خوشبختی خود را در دنيا و آخرت پيدا کنند؟ 
به نظر شما خداوند برای راهنمايی اين گروه ـ که اتفاقًا جمعيت آنها بسيار بيشتر از مردم زمان 

پيامبر اعظم است ـ چه تدبيری انديشيده است؟ 
امام کاظم عليه السالم در پاسخ به اين سؤال می فرمايد: 

خداوند بلند مرتبه قبل از آنکه پيامبر خود را از دنيا ببرد، تمام حالل و حرام دين 
خود را برای او بيان کرد. پس پيامبر نيز در زمان زندگی خود هر آنچه که شما به آن نياز 
داريد را برايتان آورده است، همان چيزهايی که پس از وفات رسول اللّٰه نيز می تواند با 

کمک اهل بيتش نياز های شما را برطرف کند.١

تربيت معلمان آينده  
رسول خدا از ابتدای بعثت، برنامٔه کامل و دقيقی برای هدايت مردم طراحی کرده بود که حتی 
سعادت انسان های پس از خود را نيز تضمين می کرد. اين برنامه عبارت بود از تربيت معلمان ويژه برای 

فهم و آموزش معارف عميق قرآن. 
فکر می کنيد چه کسی می توانست شايسته ترين فرد برای هدايت مردم پس از رسول خدا باشد؟

بهترين فرد برای اين جايگاه، کسی بود که از کودکی در آغوش پر محبت پيامبر خدا پرورش 
يافته بود، همان کسی که از هرکس ديگری به پيامبر نزديک تر بود و از کودکی در اثر تربيت فوق العاده 

پيامبر از علوم الهی برخوردار شده بود. 
١ــ مستدرک الوسائل،  ج ۱۷، ص ۲۶۰ .  



٥٢

اميرمؤمنان دربارٔه روزهای کودکی خود می فرمايد: 
من از کودکی با رسول خدا بودم و او هر روز دری از علم به رويم می گشود و اخالق و آداب 

نيک را برايم آشکار می ساخت و دستور می داد پيوسته از او پيروی کنم.١ 
پيامبر به من می فرمود: خداوند به من سفارش کرده است تو را تربيت کنم و علوم و معارف دين 

را به تو بياموزم و خدا فرموده است جان تو پذيرا و نگه دارندٔه اين معارف است.
هيچ آيه ای بر پيامبر نازل نمی شد، مگر اينکه آن را برای من قرائت می کرد. او می خواند و من با 
خط خودم آن را می نوشتم و سپس تفسير و تاويل آن آيه را به من می آموخت و از خداوند درخواست 
می کرد که قدرت فهم و حفظ آن را به من عطا کند. پس هرچه از حالل و حرام و امر و نهی و اتفاقات 
گذشته و آينده که خداوند به او آموخته بود، همه را به من آموخت و من آنها را حفظ کردم و با دعای 

پيامبر حتی يک حرف از آن را هم فراموش نکردم.٢
از آنچه خوانديم درمی يابيم که پيامبر خدا اسرار و نکات عميق قرآن را به حضرت علی عليه السالم 
آموختند تا پس از رحلت ايشان، مردم بتوانند با کمک اميرمؤمنان و امامان پس از ايشان از معارف قرآن 

بهره مند گردند و با استفاده از اين آموزه ها بر مشکالت خود غلبه کنند. 
حضرت علی عليه السالم می فرمايد: 

روزی رسول خدا به من فرمود: ای علی، آنچه برايت می گويم، بنويس.
گفتم: ای رسول خدا، آيا بيم آن را داريد که سخنان شما را فراموش کنم؟  

حافظ  را  تو  که  است  خواسته  خدا  زيرا  ندارم؛  تو  بر  فراموشی  بيم  نه؛  فرمود: 
احکام و معارف دين قرار دهد، اما اينها تنها برای تو نيست؛ بلکه برای امامان بعد از تو 

نيز هست، برای آنها بنويس.
آن گاه رسول خدا به پسرم حسن اشاره کرد و فرمود: اولين آنها، حسن است. 
سپس نگاهی به حسين کرد و فرمود: دومين آنها حسين است و بقيه از فرزندان حسين 

هستند.٣ 

    
١ــ نهج البالغه ،خطبه ۱۸۷.

٢ــ کافی، ج۱، ص۶۴ .  
٣ــ ينابيع المودة، ص ۲۲.



٥٣

اصحاب پيامبر اکرم صلی الله عليه و آله بارها و بارها از ايشان شنيده بودند که می فرمود: 

ای مردم، من از ميان شما می روم و دو چيز گرانبها را در ميان شما باقی می گذارم. 
تا وقتی به آن دو پناه ببريد گمراه نخواهيد شد؛ يکی کتاب خدا و ديگری عترت و اهل بيتم. 
اين دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آن هنگام که در کنار چشمٔه کوثر به من ملحق 

شوند، پس خوب مراقب باشيد که بعد از من با اين دو چگونه رفتار می کنيد١.

راه  تنها  که  می دهد  نشان  وضوح  به  شد  مشهور  ثقلين  حديث  به  بعدها  خدا  رسول  سخن  اين 
رسيدن به سعادت و راهيابی به بهشت زيبای خداوند، پناه بردن به قرآن و اهل بيت پيامبر است و رها 

کردن هريک از اين امانت های ارزشمند الهی نتيجه ای جز سرگردانی و گمراهی نخواهد داشت. 

آيات زير را با دقت بخوانيد: 
١ــ إِنَّـه لَـُقرآٌن کَـريـٌم                          اين قرآنى ارجمند  

فی  کِـتاٍب َمکـنوٍن                                  در کتابی نهفته است 
ـروَن ٢                که جز پاک شدگان کسی به آن دسترسی ندارد.  َّال الـُمـطَـهَّ ـه ِا ال َيـَمـسُّ

٢ــ ِانَّـما ُيـريـُد الّلُٰه                              خداوند مى خواهد  
جـَس َاهَل الـبَيـِت  پليدى و گناه را فقط از شما اهل بيت [پيامبر] لُِيـذِهـَب َعنـکُـُم الِرّ

]                                                                                     دور کند  
ـَرکُم تَطـهيـًرا ٣                               و شما را کامًال پاک سازد. َو ُيـطَِهّ

اين آيات را کنار هم قرار دهيد و دربارٔه پيامی که از آنها درمی يابيد در کالس گفتگو کنيد. 

١ــ سنن ترمذی، ج۵، صص ۶۶۲ - ۶۶۳؛ مستدرک حاکم، ج ۳، صص ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۴۸، ۵۳۳؛ سنن ابن ماجه، ج ۲، ص ۴۳۲؛ 
مسند احمد بن حنبل، ج ۳، صص ۱۴، ۱۷، ۲۶، ۵۹.

٢ــ سورٔه واقعه، آيات۷۷ تا ۷۹.
٣ــ سورٔه احزاب، آئه ۳۳.



٥٤

١- چرا خداوند پيامبر اکرم صلی اللّٰه عليه و آله را اولين معلم قرآن قرار داد؟
٢- پيامبر اکرم صلی اللّٰه عليه و آله برای هدايت مردم بعد از خود چه برنامه ای 

طراحی کرده بود؟ 
٣ــ ترجمه حديث ثقلين را بنويسيد. 

سورٔه کوثر کوتاه ترين سورٔه قرآن کريم است که در جزِء سی ام قرار دارد. دربارٔه 
معنای اين سوره تحقيق کنيد و نتيجٔه تحقيق خود را در کالس بخوانيد. 

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

       حضرت امام صادق عليه السالم می فرمايد: 
حديث  و  است  جدم  حديث  پدرم،  حديث  و  است  پدرم  حديث  من،  حديث 
جدم، حديث امام حسين است و حديث امام حسين، حديث امام حسن است و حديث 
حديث  اميرالمؤمنين،  حديث  و  است  السالم  عليه  اميرالمؤمنين  حديث  امام حسن، 
رسول اللّٰه صلی اللّٰه عليه و آله و سلم است و حديث رسول اللّٰه، کالم خداوند عزوجل 

است.١

١ــ کافی، ج ۱، ص ۵۳.


