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 آن روز، نمازخانٔه مدرسه از روزهای دیگر شلوغ تر بود.
من و محسن  هم گوشه ای از نمازخانه نزدیک هم نماز می خواندیم. 

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

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

جواب داد: اگر کسی بی دلیل نمازش را بشکند کار حرامی انجام داده است، اما من که بی دلیل این کار 
را نکردم. نماز من پیش از اینکه من آن را بشکنم، خودش باطل شده بود.

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

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

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

گفتم: بله، امام جماعت مسجد محله ما چند شب است که دربارهٔ مبطالت نماز صحبت می کند. 
من این موضوع را از او شنیده ام. اگر می خواهی مطمئن شوی امشب بیا مسجد و از خودش سؤال کن .

ُمبِطالت  نماز1

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

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

است که به صورت خالصه به بررسی برخی از  آنها می پردازیم:
1ــ از بین رفتن یکی از شرایط نماز: در سال گذشته با برخی از شرایط نماز آشنا شدیم. پاک 
بودن لباس و بدن نمازگزار، وضو داشتن و همچنین غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار از آن شرایط بود.
اگر نمازگزار در بین نماز متوجه شود که یکی از این شرایط از بین رفته است؛ مثالً یادش بیاید 

وضو نگرفته است یا مکانی که در آن نماز می خواند غصبی است، نمازش باطل است.
ـ باطل شدن وضو:  اگر وضوی نمازگزار باطل شود، نماز نیز باطل خواهد شد. 2ـ

3ــ روی برگرداندن از قبله: اگر نمازگزار در حال نماز صورت خود را از قبله به طرف چپ 
یا راست بگرداند )به اندازه ای که دیگر رو به قبله به حساب نیاید( نمازش باطل است و فرقی بین عمدی و 

یا سهوی1  بودن این کار نیست.
4ــ خندیدن با صدای بلند )قهقهه(: خنده بلند، در صورتی که عمدی باشد، نماز را باطل 

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

نمازش صحیح است و باید دو سجده سهو به جا بیاورد.2
ـ به هم زدن صورت نماز:  اگر نمازگزار بین نماز، کاری انجام دهد که حالت نماز را به هم بزند، مثالً  6ـ 
دست بزند و یا به هوا بپرد، نمازش باطل می شود و فرقی ندارد که این کارش کم باشد یا زیاد، عمدی باشد یا سهوی. 
البته کارهایی که صورت و حالت نماز را به هم نمی زند، مثل اشاره کردن با دست، نماز را باطل نمی کند.
٧ــ خوردن و آشامیدن: خوردن و آشامیدن باعث باطل شدن نماز می شود، اما اگر نمازگزار 

1ــ کاری که از روی فراموشی و بی توجهی از انسان سر می زند.
2ــ سجده سهو اینگونه انجام می شود: بالفاصله بعد از نماز، نیت »سجده سهو« می کنیم و به سجده می رویم و می گوییم »ِبۡسِم اللِّٰه و 

ٍد« سپس سر از سجده برمی داریم و می نشینیم دوباره به سجده رفته و همان ذکر رامی گوییم و بعد از آنکه  ٍد َو آِل ُمَحمَّ ِه اللُّٰهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّ ِباللّٰ
سر از سجده برداشتیم تشهد می خوانیم و سالم می دهیم.
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 با توجه به موارد نه گانه ای که گفته شد، آیا در داستان ابتدای درس، نماز محسن
باطل شده بود؟

فّعالیت کالسی

ذره های ریز غذا یا چیزهای دیگر را که در دهان دارد، در بین نماز فرو برد، نمازش صحیح است.
8  ــ کم و زیاد کردن ارکان و واجبات نماز: ما در سال های پیش با ارکان و واجبات نماز آشنا 
شدیم. اگر نمازگزار عمدًا یا سهوًا یکی از ارکان نماز مانند رکوع را کم یا زیاد کند، نمازش باطل می شود. 

البته کم یا زیاد کردن بقیٔه واجبات نماز، به جز ارکان، تنها وقتی نماز را باطل می کند که عمدی باشد.
9ــ شک کردن در رکعت های نماز دو یا سه رکعتی: اگر نمازگزار در حالی که نماز دو یا 
سه رکعتی می خواند، شک کند که در رکعت چندم نماز است و با کمی فکر و تأمل نیز شک او برطرف 
کند،  هم شک  نمازهای چهار رکعتی  اول  دو رکعت  در  اگر  و همچنین  می شود  باطل  نمازش  نشود، 

نمازش باطل می شود.1

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

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

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

را در حالی بگوید که دارد از رکوع برمی خیزد، نمازش باطل می شود.
   نمازگزار نباید در حال نماز به دیگران سالم کند، ولی اگر دیگران به او سالم 

کنند، باید جواب سالم آنها را در حال نماز بدهد، البته جواب دادن به سالم غلطی که 
سالم به حساب نمی آید یا از روی تمسخر انجام می شود، واجب نیست.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مالی یا بدنی مانعی ندارد.

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

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

را  تلویزیون  نماز می خواند، خواهرزاده کوچکش  تلویزیون  مقابل  4ــ در حالی که در 
روشن می کند. با دیدن یکی از صحنه های فیلم خنده اش می گیرد، ولی با تالش فراوان خودش 

را کنترل می کند و فقط آرام می خندد.
...........................................................................

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

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

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

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

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

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

کن
ن 

حا
امت

را 
ت 

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

  2ــ در چه زمانی انسان می تواند جواب سالم کسی را که در نماز به او سالم کرده
 است، ندهد؟

  3ــ اگر نمازگزار در نماز مغرب شک کند که دو رکعت خوانده است یا سه  رکعت، 
نمازش چه حکمی دارد؟

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

! این نمازی بود هک هب ردگاه تو گزاردم وندا خدا

هن هب خاطر آنکه تو نیازمند آن هستی

و یا  رغبت و تمایلی هب آن داری

شت و طاعت تو بلکه ربای زبرگدا

و پذریش آن چیزی هک مرا هب آن فرمان دادی

! اگر رد نماز من وندا خدا

کژی و کاستی دیدی،

هچ رد رکو ع آن

و هچ رد سجود آن،

مرا مؤاخذه نکن

و  با پذریفتن نماز من و مغفرت خویش

مرا مشمول فضل خود  قرار ده١.

١ــ مفاتیح الجنان، تعقیبات مشترک نماز.



101

اخالق

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

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

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

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

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

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

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

زندیک رت از خویشاوند1،                                                              پاره ای از آتش2،

ربرتین اندوخته و سرماهی3،                                                         رتسناک رت از رهچیز4،

شمشیری زیبا اما زرهآلود6
عامل زنده شدن روح و روان انسان5                                                

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

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

سالم و....
کامالً روشن است که نیازهای انسان تنها به امور جسمی محدود نمی شود و نیازهای روحی اگر 

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

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

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

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

درحالی که تو از آن بی خبری.1

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

فّعالیت کالسی

1ــ بحاراالنوار، ج 74، ص 198.



105

بهترین دوست
دوستان شما چه کسانی هستند؟ آیا تاکنون از خود پرسیده اید چرا آنها را به عنوان دوست خود 
انتخاب کرده اید؟ معیار و مالک  شما برای انتخاب آنان چه بوده است؟ آیا می توان با یک برخورد اتفاقی 

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

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

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

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

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

نکوست   داان    مردم   با   دوستی   دوست  اندان   از   هب   داان   دشمن  

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

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

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

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

است  اما اثری خطرناک دارند3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ٰ
یا َویـلَـتی

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

به من رسیده بود.  

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

می تواند به دنبال داشته باشد.
وقتی کسی را دوست می داریم، محبت ما نمی گذارد خطاها و نقاط ضعف او را به خوبی ببینیم  
و به همین دلیل به راحتی به او اعتماد می کنیم.پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دربارٔه این حالت انسان 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1ــ نهج البالغه، نامه 31.                                                         

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

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

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

چگونه می تواند خود را از این وابستگی نجات دهد؟

فّعالیت کالسی

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

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

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

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

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

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

جهت  مکانی  عنوان  به  جوانان  و  نوجوانان  از  برخی  سوی  از  که  محیط هایی  از  یکی  مثالً 
دوست یابی ها  نوع  این  در  آیا  اما  است.  اینترنتی  اجتماعی  شبکه های  می شود،  انتخاب  دوست یابی 



112

به  انتخاب دوست  در  باید  که  دیگری  یا مالک های  و  مقابل  یا خیرخواهی طرف  به صداقت  می توان 
آن توجه کرد پی برد؟ ممکن است گفته شود که ما فقط برای سرگرمی و وقت گذرانی سراغ این گونه 
و  شده  عمیق تر  ارتباطات  این  مدتی  از  پس  که  باشیم  داشته  توجه  است  بهتر  اما  می رویم  دوستی ها 
حتی شکل احساسی نیز به خود می گیرد و همین باعث می شود که بین طرفین دلبستگی  به وجودآید، 

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

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

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

                                                             

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

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

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

پیشنهاد

کن
ن 

حا
امت

را 
ت 

ود
خ

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

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

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

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

ای آرزوی دل مشتااقن

و ای واالرتین ردخواست دوست داران؛

از تو محبتت را می خواهم

و محبت آانن هک تو را دوست دارند

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

! وندا خدا

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

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

الهی

هب چشم لطف و محبتت هب من بنگر

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

1ــ بخشی از مناجات محبین امام سجاد علیه السالم.



115

جامعه اسالمی

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

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

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

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

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

   خانواده ای در جنگل آتش روشن می کند،

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و نهی از منکر می کنند. َوینـَهوَن َعـِن الـُمنـَکِر١ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فّعالیت کالسی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فّعالیت کالسی

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

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

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

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

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

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

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

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

فّعالیت کالسی

کن
ن 

حا
امت

را 
ت 

ود
خ

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

در میان اعمال نیک بیان کنید. 

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

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

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

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

و از تو می خواهم هک هب من توفيق دهی

 ات  بدی نكنم و دیگران را نیز  از  بدی کردن بازدارم

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

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

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

ای مهربان رتین مهربان اه!
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ق نفا ا

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

فّعالیت کالسی

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

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

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

   870 میلیون نفر در جهان غذای کافی برای خوردن ندارند. 

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

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

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

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

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

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

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

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

نپرداخته اند1.«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پذیرایی می کند.2

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

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

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

ص٢43؛ سیر اعالم النبالء ذهبی، ج3، ص٢6٧.

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

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

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

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

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

شود، چه تغییرات مثبتی در جامعه ایجاد می شود؟

فّعالیت کالسی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شمسی از آن روز است.

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

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

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

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

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

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

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

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

باید خمس بخش زیادِی آن پرداخته شود.

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

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

کند تا مبلغ قرض را برگرداند.

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

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

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

خواهد ساخت.1«

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

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

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

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

دعا می کند.3«

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

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

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

3ــ بحاراالنوار، ج2، ص22.



134

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

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

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

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

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

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

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

پیشنهاد

کن
ن 

حا
امت

را 
ت 

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

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

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

تو رد این دنیا  هب من نعمت اهی فراوانی بخشیده ای

آن قدر هک من از شمردن آنها انتوانم

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

و آن را رد راه جلب رضایت تو  زهینه می کردند

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

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

یا مرا وسیلٔهخیر رساندن هب ساری بندگانت قرار بده خدا

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

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

در سال 1193 طی عهدنامه 
گلستان از ایران جدا شد.

در سال 1350 توسط 
سازمان ملل از ایران جدا شد.

در سال 1242 توسط 
انگلستان از ایران جدا شد. 

در سال 1284 توسط 
انگلستان از ایران جدا شد.

در سال 1236 توسط 
انگلستان از ایران جدا شد. 

در سال 1273 توسط 
روسیه از ایران جدا شد. 

در سال 1260 توسط 
روسیه از ایران جدا شد. 


