
پيام های آسمان

۱۳۹۱

تعليم و تربيت اسالمی



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى

برنامه ريزى محتوا و نظارت بر تأليف: دفتر برنامه ريزى و تأليف كتاب هاى درسى
نام كتاب: پيام های آسمان سوم راهنمايی ـ ۱۳۵

شورای برنامه ريزی و تأليف: پرويز آزادی، دکتر محمدمهدی اعتصامی، يونس باقری، دکتر محمدرضا سنگری، 
طباطبائی نژاد،  سيدسجاد  شکرانی،  ياسين  سوزنچی،  حسين  دکتر  حجة االسالم 

مصطفی فيض، حجة االسالم محمود متوسل آرانی، 
حجة االسالم سيدصادق پيشنمازی و حجة االسالم سيدمحمدحسين تقوی (از معاونت    

تبليغ و آموزش های کاربردی حوزۀ علميه قم) 
مؤلف: حجة االسالم علی کاظمی

ويراستار: محمد کاظم بهنيا
آماده سازى و نظارت بر چاپ و توزيع: ادارۀ كّل چاپ و توزيع كتاب هاى درسى 

ـ  ساختمان شمارۀ٤ آموزش و پرورش (شهيد موسوی) تهران: خيابان ايرانشهر شمالی    
 ،۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹ کدپستی:   ،۸۸۳۰۹۲۶۶ دورنگار:   ،۸۸۸۳۱۱۶۱ ـ  تلفن: ٩   

  www.chap.sch.ir :وب   سايت
مدير امور فنی و چاپ:  سّيداحمد حسينی

مدير هنری:  مجيد ذاکری يونسی
طراح جلد:  امير نساجی

صفحه آرا:  زهره بهشتی شيرازی، پيمان حبيب پور  
حروفچين: فاطمه باقری مهر

مصحح: آذر روستايی فيروزآباد، معصومه صابری
امور آماده سازی خبر: فاطمه پزشکی

امور فنی رايانه ای: حميد ثابت کالچاهی، سيده شيوا شيخ االسالمی
ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ايران: تهران ـ کيلومتر ١٧ جاّدۀ مخصوص کرج ـ خيابان ٦١ (داروپخش) 

ـ  ٣٧٥١٥ تلفن: ٥ ـ ٤٤٩٨٥١٦١، دورنگار: ٤٤٩٨٥١٦٠، صندوق پستی: ١٣٩
چاپخانه: شركت چاپ و نشر کتاب های درسی ايران «سهامی خاص» 

سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ چهارم ۱۳٩١

حّق چاپ محفوظ است.

ISBN  978 - 964 - 05 - 1995 - 0     ۹۷۸-۹۶۴-۰۵  -۱۹۹۵ -شابک    ٠



مقام معظم رهبری:
انقالب  و  ايران  ملت  رهبری  و  اداره  و  هدايت  بر  را  امام  که  چيزی  آن 
عظيمش قادر می کرد، عبارت بود از: ارتباط با خدا و اتصال و توجه و توکل 
به او. او واقعاً «عبد صالح خدا» بود. او الگوی کامل يک مسلمان و نمونه بارز 

يک رهبر اسالمی بود.
حديث واليت، ج ١، صص ٢٥ و ١٢ 





۱ فصل اّول: خداشناسی   
۲ عفو و گذشت   درس اّول 
۹ هر چيزی به جای خويش نيکوست   درس دوم 

۱٤ فصل دوم: راه و توشه   
۱٥ افتخار بندگی   درس سوم 
۲١ از آگاهان بپرسيم   درس چهارم 
۲٦ وضو و تيمم   درس پنجم 
۳٢ ُمبْطالت نماز   درس ششم 

۳۸ فصل سوم: معاد   
۳۹ روز رستاخيز   درس هفتم 

۴۴ فصل چهارم: راهنماشناسی  
۴۵ آخرين پيامبر و آخرين پيام   درس هشتم 
۵۰ پيوند ناگسستنی   درس نهم 
۵۵ وقتی اسالم کامل شد   درس دهم 
۶۳ رهبری در عصر غيبت   درس يازدهم 

فهرست



۶۷ فصل پنجم: اخالق   
۶۹ دعا و نيايش   درس دوازدهم 
۷۷ بازتاب عمل   درس سيزدهم 
۸۵ سربازان شيطان   درس چهاردهم 
۹۲ دوستی   درس پانزدهم 

۱۰۱ فصل ششم: جامعه   
۱۰۲ ثمرات انقالب اسالمی   درس شانزدهم 

۱۱۳ فهرست منابع   



talif@talif.sch.ir

Email



دبيران محترم دينی؛ سالم  
ارزشمند هدايت نسل های  مسئوليت  يافتيد تا  تبريک می گوييم که توفيق  به شما 
اين  مخلصانه  انجام  بی شک  بگيريد.  به عهده  ــ  است  انبياء  رسالت  همان  که  ــ  را  آينده 
مسئوليت، رسالتی است که هيچ ميزانی در دنيا قابليت سنجش آن را ندارد و پاداش آن در 

عالم طبيعت قابل پرداخت نيست.
هيچ جايگاهی در جامعه به اين درجه نمی رسد؛ چرا که در دنيا هيچ موجودی به 
شأن انسان نمی رسد و انسان امانت در دست معلم است. نقش معلم خارج کردن انسان ها 
از ظلمت های گمراهی به نور هدايت و صراط مستقيم است. معلم کسی است که اولين 
و  بنگارند  دانش آموزان  اذهان  آماده  سفيِد  لوح  بر  می تواند  را  بد  يا  نيک  نگارش های 
اين چنين دست توانای معلم، چشم انداز آينده را ترسيم می کند. معلم می تواند جامعه را 
شجاع يا ترسو، بخشنده يا بخيل، فداکار يا خودپرست، اهل علم يا گريزان از علم، متقی 
و پاکدامن يا بی بندوبار بسازد؛ بنابراين اگر قرار باشد جامعه اصالح شود، اين اصالح بايد 

از مدرسه آغاز شود.
اميرالمؤمنين عليه السالم می فرمايد: «کسی که در مقام هدايت و آموزش قرار 
تمامی  کند.»۱  روحی  پااليش  را  خود  ديگران،  به  آموختن  از  بيش  بايد  می گيرد، 
رفتارهای معلم در کالس؛ نگاه، اشاره، لبخند، اخم کردن، لباس پوشيدنش و… بر روی 
دانش آموز اثر می گذارد و هر فردی در زندگی خود عميق ترين احساسات و عواطف را 
از معلمش دريافت می کند. بنابراين شايسته است اين فرمايش پيامبر اکرم به اميرالمؤمنين 
عليهما السالم همواره آويزه گوشمان باشد که «ای علی! اگر خداوند به دستان تو انسانی 

را هدايت کند، از آنچه خورشيد بر آن تابيده برای تو بهتر است.»۲

١ــ وسائل الشيعه ج ١٦، ص ١٥٠
٢ــ کافی، ج ٥، ص ١٢٨؛ المستدرک علی الصحيحين: ٦٥٣٧/٦٩١/٣.



همکار گرامی  
کتابی که پيش روی شما معلم گرامی قرار دارد حاصل زحمات چندين ساله کارشناسان متعدد در 
حوزه های مختلف دينی و تربيتی است که با نظرات شما دبيران گرامی به ثمر رسيده و اميد می رود باز هم 
با تالش های بی دريغ شما، در تعليم و تربيت اسالمی فرزندان کشور عزيزمان، ايران بيشترين تأثيرگذاری 

را داشته باشد.
نگارش،  سبک  محتوا و  در  تغيير  بر  عالوه  آسمان»،  کتاب «پيام های  مستحضريد  همان گونه که 
حاوی رويکردهای نوين تربيتی ــ آموزشی است. بديهی است دستيابی به اهداف اين کتاب در گرو توجه 

شما همکار محترم به اين رويکردها در مراحل تدريس است.
رويکردهای  مهم ترين  از  تدريس  مراحل  در  آنها  کردن  سهيم  و  دانش آموزان  مشارکت  جلب 
کتاب است. بر اين اساس بهترين روش تدريس اين کتاب، روش تدريس فعال است که در آن دست کم 
بيست دقيقه از زمان هر جلسه تدريس به مشارکت دانش آموز در مباحث و ايراد نظرات وی اختصاص 
می يابد. شايسته است دبيران محترم در اين زمان صرفاً به جهت دهی مناسب و اصالح خطاهای احتمالی 
مناسب  زمان  دادن  اختصاص  کالس،  دانش آموزان  گروه بندی  بپردازند.  نظرات  طرح  در  دانش آموزان 
به پرسش های آنان و ايجاد فرصت گفتگو بين دانش آموزان و داوری درباره نظرات يکديگر از ملزومات 

اين روش است.
محدود ساختن روش های تدريس به روش سخنرانی و تبديل دانش آموز به شنونده صرف، در 

تعارض با اهداف تربيت دينی است و به آفت بزرگ حافظه محوری در دانش آموز منجر خواهد شد.
دينی»  تعليمات  و  اسالمی  «فرهنگ  کتاب  از  گرفته  صورت  ارزيابی های  براساس  حاضر  کتاب 
سابق و شيوه نامه ارزشيابی آن، در قالب و رويکردی جديد تأليف شده و مورد ارزشيابی قرار می گيرد. در 
اينجا مهم ترين بندهای شيوه نامه ارزشيابی که برگرفته از «راهنمای برنامه تعليم و تربيت دينی دوره 

راهنمايی» است، ارائه می شود و تفصيل يافته اين مباحث در راهنمای مذکور قرار دارد.



مبانی شيوه نامه ارزشيابی  
يکی از ارکان مهم برنامه درسی و فرايند يادگيری، ارزشيابی است که به دو منظور انجام 

می گيرد:
١ــ تعيين ميزان تحقق اهداف ياددهی و يادگيری، و

٢ــ تثبيت و تحکيم آموخته ها.
دارد  حضور  مختلف آن  مراحل  در  يادگيری است که  فرايند  بخشی از  ارزشيابی  بنابراين 
و  دارد  توجه  يادگيری  اهداف  به  ارزشيابی  ارتباط اند.  در  آن  با  مرتب  به طور  دانش آموز  و  معلم  و 
همان گونه که ميزان تحقق اهداف را می سنجد، به تحقق آن اهداف نيز کمک می کند؛ يعنی دانش آموز 

را به فعاليت هايی سوق می دهد که دانش آموزان به اين سه هدف دست يابند:
١ــ شناخت درست از مبانی معارف و وظايف دينی،

٢ــ ايمان به آن مبانی، معارف و وظايف، و
٣ــ عمل به وظايف و مسئوليت ها.

اين سه هدف، گرچه نوعی تقدم و تأخر دارند اما در يکديگر تأثير می گذارند. در ميان اين 
سه هدف، فعاليت هايی که مربوط به هدف رفتاری و عمل صالح است، نمی تواند در دايره ارزشيابی 
مشارکت  نيست.  آموزشی  محيط  در  فعاليت ها  قبيل  اين  گرفتن  ناديده  معنی  به  اين  اما  گيرد،  قرار 
دانش آموزان در برگزاری نماز جماعت، فعاليت های خيريه و امدادی، دعوت ديگران به خوبی ها و 
منع از بدی ها و ساير فعاليت های شخصی و اجتماعی دينی می تواند در برنامه درسی پيش بينی شود و 
دانش آموزان به انجام اختياری آنها دعوت شوند؛ بنابراين، ارزشيابی از دانش آموز در تعليم و تربيت 

دينی بايد در حوزه فعاليت های زير انجام پذيرد:
١ــ ارزشيابی از فعاليت های رشددهنده تفکر و تعقل، و

٢ــ ارزشيابی از فعاليت های تقويت کننده ايمان و احساس دينی.
و  تکوينی»  «ارزشيابی  قالب  دو  در  راهنمايی  دوره  دينی  تربيت  و  تعليم  درس  ارزشيابی 

«ارزشيابی پايانی» انجام می گيرد و نمره نهايی از مجموع نمرات اين دو ارزشيابی به دست می آيد.



در ارزشيابی تکوينی بايد بيشتر به مهارت ها توجه شود و جنبه کيفی و توصيفی داشته باشد؛ زيرا 
ارزشيابی تکوينی يک ارزشيابی سازنده است که می تواند در خدمت ارتقای کيفی يادگيری قرار گيرد. 
دبير در برگه ثبت ارزشيابی، ميزان يادگيری هر دانش آموز و انجام فعاليت آموزشی او را می نويسد و 
نظر خود را ابراز می کند. عالوه بر اين، متناسب با فعاليت های انجام شده، ميزان يادگيری دانش آموز را 

تبديل به ابزار کمی می کند و به صورت نمره ارائه می دهد.
ارزشيابی پايانی دارای آزمون کتبی است. در اين آزمون ميزان يادگيری محتوای آموزشی مورد 
ارزيابی قرار می گيرد. سؤال های آزمون بايد توزيع متناسبی از سطوح يادگيری را دربر گيرد و به سطوح 
تطبيق،  مقايسه،  ترکيب،  تحليل،  و  تجزيه  قدرت  آنها،  کاربرد  مفاهيم،  درک  کند.  بيشتری  توجه  باالتر 

توانايی استدالل و داوری از اهم سطوحی است که بايد بدان توجه شود.

شيوه اجرای ارزشيابی  
١ــ ارزشيابی تکوينی (اعم از کتبی و شفاهی) دوازده نمره دارد و ارزشيابی کتبی پايانی هشت 

نمره دارد.
٢ــ ارزشيابی پايانی نوبت اول از مطالب تدريس شده همان نوبت و ارزشيابی پايانی نوبت دوم 

از تمام محتوای کتاب به عمل می آيد.
٣ــ بارم بندی ارزشيابی تکوينی هر نوبت (١٢ نمره) به شرح زير است:

الف) پاسخ به پرسش های استخراجی معلم از متن کتاب (٤ نمره)،
ب) انجام فعاليت های کالسی متن کتاب (٣ نمره)،
ج) پاسخ به پرسش های پايانی هر درس (٣ نمره) و

د) فعال بودن و مشارکت در فرايند تدريس (٢ نمره).
٤ــ نمره پايانی هر نوبت عبارت است از مجموع نمرات ارزشيابی تکوينی (١٢ نمره) و ارزشيابی 

پايانی (٨ نمره) آن نوبت.
٥ ــ درج نمره نهايی ارزشيابی درس «پيام های آسمان» در کارنامه تحصيلی دانش آموزان می تواند 



به دو صورت ذيل انجام گيرد:
الف) تبديل هرکدام از نمره های ارزشيابی مستمر (١٢) و ارزشيابی پايانی (٨) به بيست 

نمره با نسبت گيری و درج آنها در ستون های مربوطه و يا
ب) جمع کردن نمره ارزشيابی مستمر (١٢) با نمره ارزشيابی پايانی (٨) و درج مجموع 

نمره در هر دو ستون ارزشيابی مستمر و پايانی.
از  و  است  مفهوم  درک  ارزشيابی  مالک  پايانی)  و  (تکوينی  ارزشيابی ها  کليه  در  ٦ ــ 
نام شخص، تاريخ، مکان و ساير سؤاالتی که بيشتر بر حافظه تکيه دارد و کمتر درک مطلب و 

مفهومی است، سؤال طرح نشود.
٧ــ حفظ متن عربی آيات و احاديث و همچنين عين ترجمه آنها برای دانش آموز الزامی 

نيست و در ارزشيابی ها فقط می توان از مضمون، مفهوم و پيام آيات و احاديث استفاده کرد.
٨ ــ مطالب بخش «فعاليت کالسی» به منظور افزايش مشارکت دانش آموزان در فرايند 

تدريس است و می تواند نقش مهمی در ارزشيابی های دانش آموز داشته باشد.
٩ــ بخش «بيشتر بدانيم» هر درس فقط برای توسعه اطالعات دانش آموزان است. 
دبير محترم می تواند برای توضيح درس از آنها استفاده نمايد و يا نمره تشويقی برای اين بخش 

درنظر بگيرد اما نبايد در ارزشيابی تکوينی يا پايانی مورد سؤال قرار گيرد.
١٠ــ بخش «پيشنهاد» درس ها، دانش آموز را در رسيدن به اهداف موردنظر درس ياری 
می کند. انجام اين بخش و ساير فعاليت هايی که از سوی معلم يا دانش آموز پيشنهاد می شود، کامالً 
اختياری است و صرفاً می تواند برای دانش آموز نمره تشويقی داشته باشد. اين نمره حداکثر دو 
نمره عالوه بر دوازده نمره ارزشيابی تکوينی است و مکمل نمره تکوينی دانش آموز خواهد بود 

و نمی تواند به نمره ارزشيابی پايانی اضافه شود.
١١ــ بخش «الهی» در هر درس برای جمع بندی در انتهای برخی دروس قرار گرفته 

است که در ارزشيابی تکوينی و پايانی مورد سؤال قرار نمی گيرد.



دانش آموزان گرامی، سالم  
آفرين بر شما که توانستيد با تالش و کوشش خود، سال دوم راهنمايی را با موفقيت 

پشت سر گذاشته و به مرحلٔه جديدی از زندگی تحصيلی تان قدم بگذاريد. 
خداوند بزرگ را برای اين موفقيت سپاس گزاريم. 

کتابی که پيش روی شماست، تالش می کند راه رسيدن به زندگی زيباتر را به شما 
نشان دهد. 

خداوند مهربان، بهشت زيبايش را برای تو آفريده است. برای تو و هرکس ديگری 
که آن را دوست بدارد و برای رسيدن به آن تالش کند. 

او تمام موجودات را برای خوشبختی و سعادت انسان آفريده است و آنها را در 
مسير هدايت و کمال وی قرار داده تا بتواند در دنيا و آخرت خوشبخت باشد و راه سعادت 

را که پايان آن، بهشت زيبای اوست بپيمايد. 
اين کتاب تالش می کند تا به چند سؤال مهم شما پاسخ بدهد: 

 از کجا آمده ام؟ 
 به کجا خواهم رفت؟ 

 راه درست را از چه کسی بايد بپرسم؟ 



 چه کسانی مرا در اين راه، همراهی می کنند؟ 
 راهزنان و دشمنان من در اين راه چه کسانی اند؟ 

  برای اينکه سالم به مقصدم برسم، بايد چه توشه ای همراه خود ببرم؟ 
اميدواريم که بتوانيد اين مراحل را نيز مانند مراحل قبلی با سربلندی پشت سرگذاريد 
و با عمل به آنچه فرا می گيريد، هر لحظه به مقصد زيبايی که در پيش رو داريد نزديک و 

نزديک تر شويد. 
سعی کنيد درس ها را خوب بياموزيد. به آموخته های خود فکر کنيد و دربارٔه آنها 
با هم کالسی هايتان گفتگو کنيد. اگر پيشنهادی داشتيد، حتمًا آن را بازگو کنيد. بدانيد 
که خداوند به شما نيرويی داده است که اگر خودتان بخواهيد، می توانيد از پس هر کاری 

برآييد، پس از او ياری بخواهيد و تالش را آغاز کنيد. تالش برای موفقيتی ديگر. 



١

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.



٢

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.  



٣

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.

  ٭٭٭٭٭٭  



٤

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.  



٥

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 … 



٦

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.



٧

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:



٨

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.



٩

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



١٥

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 



١٨

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.



٢١

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. 



٢٢

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. 



٢٣

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. 



٢٤

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؟



٢٥

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. 



٢٦

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. 
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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.
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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. 
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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
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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.
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 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 .  
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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.
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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.
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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.
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درس دهم

وقتی اسالم کامل شد

رسول اعظم صلی الله عليه وآله و سلم هرگاه گروهی را برای مأموريتی به جايی می فرستادند، 
يکی از آنان را سرپرست گروه می کردند تا دچار تفرقه و سردرگمی نشوند. در جنگ هايی که خودشان 
حضور نداشتند نيز چندين نفر را به ترتيب برای فرماندهی مشخص می کردند تا اگر يکی از آنها آسيب 

ديد، نفر ديگر فرماندهی را به عهده بگيرد. 
حاال کمی فکر کنيم! 

پيامبر خدا که در کارهای کوچک و گذرا مسلمانان را بدون راهبر و امام رها نمی کرد، آيا ممکن 
است وقتی که بايد برای هميشه آنها را ترک کند، امت بزرگ اسالمی را بدون رهبر رها نمايد و هيچ 

جانشينی برای خود انتخاب نکند؟ 
٭٭٭٭٭٭
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مهم ترين پيام
صحرای حجاز لبريز از جمعيت است. بيش از صد و بيست هزار نفر! 

هيچ کس دوست ندارد اين افتخار را از دست بدهد، آخرين سفر حجی است که پيامبر خدا در 
آن حضور دارد. 

مسلمانان از مدينه، يمن، عراق و هرجای ديگر، خودشان را برای حج به مکه رسانده اند. اين 
دستور پيامبر خدا است که هرکس توانايی دارد، خودش را به مراسم حج برساند.  

پيامبر اکرم  نيز خانواده اش را به همراه خود به مکه آورده است. 
در هنگام انجام مناسک حج، چشم ها و گوش ها همه متوجه پيامبر خداست. همه می خواهند 

اعمال حج را از خود پيامبر بياموزند. 
شهر  اين  در  عجيب  معنويتی  است.  نديده  خود  به  را  هوايی  و  حال  چنين  تاکنون  مکه  فضای 
جاری است. انگار همه چيز در اين شهر تازگی دارد، اما آن چه عجيب تر از همه است، حالت خود 
پيامبر است. مثل اين که نگران چيزی است، يا می خواهد خبر مهمی را به مردم بدهد که هنوز زمانش 

فرا نرسيده است …  

٭٭٭٭٭٭

مناسک١ حج تمام می شود و مسلمانان در کاروانی بزرگ از مکه خارج می شوند. چند روزی 
در بيابان های خشک و سوزان راه می روند تا به غدير ُخم می رسند. جايی که مسير شهرها از هم جدا 
می شود. ديگر بايد کم کم از محبوب قلبشان خداحافظی کنند. مسلمانانی که مسيرشان از پيامبر جدا 
می شود يکی يکی و چند تا چندتا جلو می آيند و با چشمانی اشک بار برای هميشه با رسول خدا وداع 

می کنند. 

١ــ مناسک حج: عبادات و اعمال مربوط به حج. 
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آنها هنوز از حضرت چندان دور نشده اند که جبرئيل امين نازل می شود: 

اى پيامبر،  سوُل  «يا َايُّـَها الرَّ
آنچه را که از طرف پروردگارت بر تو نازل   بَّلغ ما ُانْـِزَل ِالَيْـکَ ِمن َربِّکَ 

شده است، [به مردم] برسان!  
اگر چنين نکنى، َو ِاْن لَم تَفـَعل 

رسالت او را انجام نداده اى!  َفـما بَـلَّغـَت ِرسالَـتَـه و 
خداوند تو را از [خطرات احتمالی] مردم،   َو الّلُٰه َيعـِصـُمـکَ ِمـَن الّنـاسِ 

نگاه مى دارد.   
آری خداوند، کافران را هدايت نمى کند. ِانَّ الّلَٰه ال َيـهِدی الـَقوَم الـکاِفـريـَن» ١ 

اما اين چه خبری است که اين قدر اهمّيت دارد؟ 
پيامبر خدا بيست و سه سال تمام، با هر سختی و مشقتی تالش کرد تا دين خدا را بدون هيچ کم و 
کاستی به مردم برساند. در راه انجام رسالتش نزديک ترين عزيزان و يارانش را از دست داد، شکنجه ها 
و تنهايی ها را تحمل کرد، محاصره شد، گرسنگی کشيد و بارها و بارها جهاد کرد و مجروح شد. حاال 

اين چه پيامی است که اگر آن را به مردم نرساند، زحمت های تمام اين سال هايش به هدر می رود؟
اين همان خبر مهمی است که مدت هاست ايشان را نگران کرده است. او نگران بود مبادا عده ای 
سرپيچی کنند و گمراه شوند. اما اکنون که فرشته وحی  از مردم از سر لجاجت، از اين دستور خدا 

دستور خداوند را به ايشان می رساند، ديگر نگرانی اش برطرف می شود. 
ديگر وقت ابالغ پيام خدا فرا رسيده است. رسول خدا دستور می دهند همه کاروانيان از شترها پياده 

شوند! صبر می کنيم تا کسانی که عقب ترند به ما برسند. به آنان که جلو رفته اند نيز بگوييد همه برگردند! 
مسلمانان با تعجب به يکديگر نگاه می کنند. يعنی چه اتفاقی افتاده است که پيامبر خدا در اين 

وضعيت کاروان را متوقف کرده اند؟ 
از  عده ای  موضوعی؟  چه  نمی داند  کسی  ولی  است،  آمده  پيش  مهمی  مسئلٔه  که  می دانند  همه 

حضرت سٔوال می کنند: ای رسول خدا، چه اتفاقی افتاده است؟ 
رسول خدا می فرمايد: بعد از اقامه نماز ظهر صحبت می کنم. 

١ــ سورٔه مائده، آئه ۶۷. 
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نزديک ظهر است و هوا بسيار گرم! 
زير آفتاب سوزان حجاز، عده ای عباهايشان را به سر کشيده اند و عده ای ديگر به سائه شترها 

پناه برده اند.
هنگام نماز فرا می رسد و پيامبر خدا به نماز می ايستد. مسلمانان نيز همگی به ايشان اقتدا می کنند 

و نماز را به جماعت می خوانند. 
نماز تمام می شود و رسول خدا بدون اينکه با کسی صحبت کند، روی مکان بلندی می ايستد.    

سکوت همه جا را فرا می گيرد و چشم های هزاران مسلمان به لب های پيامبر دوخته می شود … 
سرانجام انتظار ها به پايان می رسد و رسول اکرم با ستايش خدا سخن را آغاز می کند: 

«   … ای مردم، مرگ برای هر انسانی حتمی است و من نيز مانند ديگر انسان ها خواهم مرد. 
بدانيد که من و شما همگی در برابر خداوند و دين او مسئوليم. من به وظيفٔه خود عمل کردم و 

پيام های خدا را به شما رساندم و شما را راهنمايی کردم. 
ای مردم، خداوند به من خبر داده است که مرگم نزديک است. او مرا به سوی خويش دعوت کرده 

است و من خيلی زود به سوی او خواهم شتافت. پس با 
شما وداع می کنم و برايتان وصيت مهمی  دارم. 

چيز  دو  و  می روم  شما  ميان  از  من  مردم،  ای 
گرانبها را در ميان شما باقی می گذارم که تا وقتی به آن دو 
ديگری  کتاب خدا و  نخواهيد شد. يکی  گمراه  ببريد  پناه 
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 چگونه با اين دو رفتار 

می کنيد.» 
می رسد،  اينجا  به  که  پيامبر  سخن 
علی بن ابی طالب عليه السالم را نزد خويش فرا می خواند. 

دست او را می گيرد و می فرمايد: 
به  شما  رهبری  و  سرپرستی  کنون  تا  مردم،  «ای 
عهدٔه من بوده است. آيا من از سوی خدا رهبر و صاحب 

اختيار شما نبوده ام؟ آيا من ولّی و راهبر شما نبوده ام؟»
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همه جواب می دهند: بله ای رسول خدا، تو پيشوا، ولّی و صاحب اختيار ما بوده ای. 
در اين هنگام پيامبر رحمت، دست علی عليه السالم را باال می آورد و با صدايی بلند و رسا می فرمايد: 
«آگاه باشيد، هرکس که من ولّی و صاحب اختيار او بوده ام، هم اکنون اين علی سرپرست و ولّی 
اوست. خداوندا؛ هرکس واليت علی را پذيرفت، تو نيز او را تحت سرپرستی و واليت خويش قرار بده، 

خدايا، ياران علی را ياری کن و با دشمنان علی دشمن باش.١»
تکرار  بلند  پيامبر را جمله به جمله و با صدای  سخنان  انبوه، چند نفر  جمعيت  ميان آن      در 

می کنند تا فرمايش ايشان به کسانی که دورتر نشسته اند نيز برسد. 
سخنان مهم و مفصل ايشان بيش از يک ساعت به طول می انجامد. 

رسول اکرم در پايان سخنانشان می فرمايد: «آيا اين پيام خداوند را به شما رساندم؟   »
مردم می گويند: بله ای رسول خدا. 

رسول خدا صلی الله عليه و آله می فرمايد: «پس حاضران، اين پيام را به غايبان نيز برسانند.»  
به  را  بزرگ  افتخار  اين  و  می آيند  پيش  گروه  گروه  مسلمانان  می شود،  تمام  که  ايشان  سخنان 
اميرمؤمنان تبريک می گويند. اصحاب پيامبر پيشاپيش بقئه مسلمانان، واليت حضرت علی عليه السالم 

را به ايشان تبريک می گويند و او را موالی خود می نامند. 
ديگر نشانه ای از نگرانی در چهرهٔ پيامبر خدا ديده نمی شود. او اين پيام مهم الهی را در حضور  
ده ها هزار نفر برای مردم بيان کرده است تا برای هيچ کس ترديدی در جانشينی حضرت علی عليه السالم 

باقی نماند. 
هنوزجمعيت از اطراف علی عليه السالم پراکنده نشده اند که فرشته وحی، آئه ديگری را برای 

پيامبر می آورد: 

امروز، «…َالَيـومَ 
کافران از [نابودی] دين شما مأيوس شدند.  َيـئِـَس الَّـذيـَن کَـَفـروا ِمن ديـنِـکُم 

پس از ايشان مترسيد َفـال تَـخـَشـوُهـم 
و از [مخالفت] با من بترسيد! وَ     اخـَشـونِ 

١ــ بحاراالنوار،  ج ۳۷، ص ۱۰۸ تا ص ۲۵۱. 
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امروز، دين شما را کامل کردم  الَيـوَم َاکْـَمـلـُت لَـکُم ديـنَـکُم 
و نعمت خود را بر شما تمام کردم  َو َاتـَممُت َعـلَيـکُم نِعـَمتـی   

و اسالم را به عنوان آيين [جاودان] شما برگزيدم.  َو َرضيـُت لَـکُـُم االِسـالَم ديـًنا.»١ 

کرده اند،  ذکر  خود  تاريخی  حديثی و  مهم  کتاب های  در  مسلمان  دانشمندان  تمام  واقعه را  اين 
به گونه ای که برای هيچ مسلمانی ( چه شيعه و چه سنی) ترديدی در اصل اين ماجرا و سخنان پيامبر اکرم 

وجود نداشته و ندارد. 

تنها انتخاب
خود  توسط  اکرم  پيامبر  جانشينی  برای  عليه السالم  علی  حضرت  انتخاب  غدير  ماجرای  در 

خداوند انجام شد و جبرئيل امين نيز آن را به اطالع پيامبر خدا رساند. 
حاال اگر اين انتخاب توسط خداوند بزرگ انجام نمی گرفت، و قرار بود پيامبر خودش کسی را 

برای اين کار مهم انتخاب کند، چه کسی شايستگی اين جانشينی را داشت؟ 
بی ترديد شايسته ترين فرد برای رهبری و هدايت مردم کسی بود که آگاه ترين مردم به قرآن و احکام 
اميرالمؤمنين  جز  به  فرد  اين  و  باشد  گرفته  فرا  خدا  رسول  از  را  الهی  احکام  تمام  و  باشد٢  الهی 

علی ابن ابی طالب عليه السالم شخص ديگری نبود. 
جانشينی حضرت علی عليه السالم در روز غدير موجب نااميدی کامل مشرکان و منافقان شد. 
آنها تصور می کردند چون پيامبر خدا پسری ندارد، کسی بعد از او کارهايش را ادامه نخواهد داد و 
با وفاتش دين اسالم نيز به فراموشی سپرده خواهد شد. اما جانشينی اميرمؤمنان به جای پيامبر اکرم 

صلی الله عليه و آله در غدير خم، تمام آرزوهای پوچ آنان را بر باد داد. 

١ــ سورٔه مائده، آئه ۳.
٢ــ در کتاب های دانشمندان شيعه و سنی می بينيم که اصحاب پيامبر اکرم همگی اعتراف می کردند که داناترين همٔه آنها حضرت علی عليه السالم 

است. 
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کمی به ماجرای غدير و سخنان رسول خدا در اين روز فکر کنيد! 
شهرها  به  بازگشت  انتظار  در  مشتاقانه  مسلمانان  و  است  شده  تمام  حج  اعمال 
آمده اند،  مکه  به  دورتر  مناطق  از  که  آنها  از  برخی  هستند.  خود  خانواده های  ديدار  و 
ماه هاست که از خانه و خانواده هايشان بی خبرند. در چنين شرايطی رسول خدا ناگهان 
بيش از صد و بيست هزار نفر را در بين راه متوقف می کند. آنان که جلو رفته اند بايد 
برگردند و آنان که عقب مانده اند بايد برسند. در بيابانی سوزان ساعت ها برايشان سخن 

می گويد و از آنها می خواهد همٔه آنچه شنيده اند را برای بقئه مسلمانان بازگو کنند. 
به نظر شما اين همه تأکيد نشانٔه چيست؟ 

با کمک دبير محترم، دربارٔه اين پرسش در کالس گفتگو کنيد. 
 

١ــ سخن رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم را دربارٔه حضرت علی عليه السالم 
در روز غدير خم توضيح دهيد.

٢ــ چرا در روز غدير خم کافران و منافقان از نابودی اسالم نااميد شدند؟
بر  رهبری  شايستٔه  السالم  عليه  اميرالمؤمنين  تنها  خدا  پيامبر  از  بعد  چرا  ٣ــ 

مسلمانان بودند؟

 بزرگترين عيد
مردم در کشور ما روز عيد غدير را جشن می گيرند و در اين روز برای زنده نگه داشتن اين واقعٔه 
مهم، به ديدار سيدها می روند و خداوند مهربان را به خاطر اين نعمت بزرگ سپاس می گويند. اين روز 

بزرگ از زمان زندگی اهل بيت عليهم السالم نيز در ميان مؤمنين روز عيد به شمار رفته است.  
شخصی از امام صادق عليه السالم پرسيد: آيا مسلمانان به جز عيد فطر و عيد قربان، عيد ديگری 

هم دارند؟ 
امام فرمود: بله، عيدی بزرگ تر از اينها هم هست. 

ــ: کدام عيد؟! 
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ــ: همان روزی که پيامبر خدا حضرت علی عليه السالم را به واليت منصوب کرد و فرمود:
«َمن کُنـُت مواله فَـٰهـذا َعـِلیٌّ موالُه» 

هرکه من موالی اويم، اين علی ولی و رهبر اوست
ــ  اين کدام روز است؟ 

ــ: روز هجدهم ماه ذی حجه. 
ــ در اين روز انجام چه کاری شايسته تر است؟  

فضيلت های محمد و آل  محمد  دربارهٔ  ــ: در اين روز با روزه گرفتن و عبادت خدا و گفتگو 
عليهم السالم خدا را ياد کنيد. رسول خدا به امير مؤمنان سفارش کرد که اين روز را عيد بگيرد … ١
موضوع واليت حضرت علی عليه السالم و واقعٔه غدير در ميان مسلمانان از چنان 
کتاب هايی  نوشتن  به  را  بسياری  انديشمندان  و  نويسندگان  که  است  برخوردار  اهميتی 

دربارٔه اين موضوع واداشته است.
کتاب ارزشمند «الغدير» يکی از مهم ترين اين کتاب ها ست که توسط عالمٔه امينی 
در يازده جلد تأليف شده است. ايشان در بخش اول اين کتاب، صدها نفر از راويان شيعه 

و سنی را نام می برد که خودشان اين حديث را در غدير خم از رسول خدا شنيده اند. 
وی در بخش های ديگر کتاب خود، از صدها نويسنده و دانشمند شيعه و سنی 
در قرن های مختلف نام می برد که يا کتاب های مستقلی دربارٔه اين موضوع نوشته اند يا 

بخش هايی از کتاب های خود را به اين موضوع اختصاص داده اند. 
از مهم ترين کتاب های اهل سنت که واقعٔه غدير در آنها با عبارت های مختلف نقل 
ابن  سنن  ترمذى،  سنن  مسلم،  صحيح  کرد:  اشاره  زير  کتاب های  به  می توان  است  شده 
ماجه، مسند احمد بن حنبل، المستدرک حاکم نيشابوری، تفسير طبرى، الجامع الصغير، 
خصايص نسائى، االستيعاب، تاريخ خطيب بغدادى ، کنز العمال ، معجم الکبير، أسد الغابة ، 
ُرّ المنثور، البداية و الّنهاية ابن کثير دمشقى ، االصابه، ينابيع المودة،  تهذيب التهذيب، الدُّ

المعارف  ابن قتيبٔه دينورى و…  .

صحنه غديرخم را نقاشی کنيد و آن را در کالس نصب کنيد. 
١ــ وسائل الشيعه، ج ۱۰، ص ۴۴۰. 
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درس يازدهم

رهبری در عصر غيبت 

در درس های پيش دانستيم که پس از رحلت رسول خدا ــ که درود خدا بر او و خاندان پاکش 
باد ــ وظيفٔه هدايت و رهبری مردم همواره به عهدٔه امامان معصوم از اهل بيت رسول خداست. 

اکنون کمی فکر کنيم؛ 
بيش از هزار سال است که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشريف از دسترس مردم دور است 

و مردم نمی توانند ايشان را مالقات کنند و پرسش های خود را با آن حضرت در ميان گذارند. 
آيا می توانيم بگوييم که انسان ها در تمام اين مدت هيچ نيازی به هدايت و رهبری نداشته اند؟ 

پس تکليف مردم در اين زمان که عصر غيبت ناميده می شود چيست؟ 
٭٭٭٭٭٭

يکی از اصحاب امام صادق عليه السالم از ايشان پرسيد: 
ای فرزند رسول خدا، دو نفر از دوستان ما بر سر مسئله ای با يکديگر اختالف پيدا کرده اند. آيا 

آنها می توانند برای حل مشکلشان نزد هر حاکم يا پادشاهی بروند؟ 
حضرت فرمود: خير،کسی که به اين گونه حاکمان مراجعه کند و با حکم آنان چيزی را به دست 
آورد، در حقيقت به طاغوت١ مراجعه کرده است و خداوند در قرآن کريم مردم را از مراجعه به طاغوت 

١ــ حاکمان طاغوت: حاکمانی ظالم و ناآگاه که حق حکومت بر مردم را ندارند. 
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نهی کرده است. 
ــ:ای فرزند رسول خدا، پس تکليف مردم در اين گونه مسائل چيست؟ 

ــ بايد به سراغ کسانی بروند که سخنان ما [اهل بيت] را برايشان بازگو می کنند. کسانی که بر حالل 
و حرام ما آگاه اند و احکام ما را می شناسند. من اين افراد را بر شما حاکم قرار داده ام. بنابراين، مردم نيز 
بايد به حکم آنان راضی گردند. پس هر کس که حکم آنان را ــ که حکم ماست ــ قبول نکند، بدون شک 

حکم خدا را خوار شمرده است و کسی که ما را رد کند، خداوند را رد کرده است. ١ 
اين حديث به خوبی نشان می دهد که هدايت و رهبری مردم در عصر غيبت بر عهدٔه عالمان و 

دانشمندان دينی است. اما اين عالمان دينی چه کسانی هستند؟ 
مردم  هدايت  برای  الزم  شايستگی  از  می کند،  نظر  اظهار  دينی  مسائل  دربارٔه  که  کسی  هر  آيا 

برخوردار است؟ 
امام صادق عليه السالم دربارٔه هدايتگران واقعی مردم می فرمايد: 

مردمی که می بينند عالمانشان آشکارا گناه می کند و در جمع آوری دنيا و اموال 
اند، ولی باز هم از اين گونه عالمان پيروی می کنند، مانند يهوديانی اند که  حرام حريص 
خداوند در قرآن آنان را به خاطر پيروی از عالمان بدکارشان سرزنش می کند. بر مردم 
هوای  خالف  بر  می نمايند،  محافظت  خود  دين  از  که  پرهيزکار  فقيهان  از  است  واجب 

نفس خود رفتار می کنند و مطيع دستور خداوند هستند، پيروی کنند.٢ 

زمان  امام  غيبت  زمان  در  را  مردم  هدايت  که  فقيهانی  باال  حديث  به  توجه  با 
عجل الله تعالی فرجه الشريف به عهده دارند، چه ويژگی هايی دارند؟

موجب  خوانديم  عليه السالم  صادق  امام  سخن  در  که  عالمان  چهارگانه  ويژگی های  از  هريک 
می شود رهبران جامعه از انجام کارهايی که سعادت دنيا و آخرت مردم را به خطر می اندازد دوری کنند. 

برای مثال، به ويژگی اول (پرهيزکاری) توجه کنيد؛
١ــ کافی، ج ۱، ص ۶۷.

٢ــ وسائل الشيعة، ج ۲۷، ص ۱۳۱. 
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به نظر شما اگر هدايت و رهبری مردم به کسی سپرده شود که پرهيزکار نباشد و هر کاری که دلش 
بخواهد انجام دهد، چه اتفاقی در جامعه خواهد افتاد؟ 

آيا چنين فردی حاضر است با عدالت بين مردم رفتار کند؟ 
آيا او احکام خدا را به نفع خود و اطرافيانش تغيير نخواهد داد؟ 

و  سخنان  پيرو  راهنمايی هايشان،  و  سخنان  در  که  کسانی اند  واقعی  فقيهان  و  شناسان  اسالم 
راهنمايی های معصومين اند و در هر مسئله ای نظر پيامبر اکرم و امامان را برای مردم بازگو می کنند. 
بنابراين پذيرفتن فتواهای فقيهان ــ که برگرفته از قرآن و احاديث معصومين عليهم السالم است ــ در 
واقع پذيرفتن سخنان امامان است و مخالفت با فقها، مخالفت با احاديث معصومين عليهم السالم است. 
به همين دليل فقيهان، نايب و جانشين امام زمان عليه السالم به شمار می روند و همان گونه که مردم در 
زمان  امام  جانشينان  از  بايد  غيبت  عصر  در  کنند،  اطاعت  آنان  از  بودند  موظف  معصوم  امامان  زمان 

عليه السالم يعنی فقيهان پيروی کنند. 
می شود.  گفته  فقيه  واليت  جامع الشرايط  فقيه  يک  توسط  جامعه  مردم  هدايت  و  رهبری  به 
ولّی فقيه، اسالم شناسی است دانا، شجاع، مدير و مدبر که در هر زمان با در نظر گرفتن مصلحت جامعٔه 
اسالمی، از تمام توان و امکانات برای پاسداری از دين و اجرای احکام الهی در جامعه استفاده می کند 

و نمی گذارد دشمنان اسالم با به خطر انداختن کشور اسالمی مانع اجرای دستورات خدا شوند. 
٭٭٭٭٭٭

بيدارگر قرن
داشته  مردم  هدايت  و  رهبری  برای  را  الزم  ويژگی های  تمام  که  می شناسيد  را  کسی  شما  آيا 

باشد؟ 
وزيدن  معنوی  نيروهای  از  بزرگ  گردبادی  کردم  احساس  شد،  وارد  در  از  که  هنگامی   …»
آن  داشت،  جريان  زندگی  روح  سفيد،  ريش  و  سياه  عمامه  قهوه ای،  عبای  آن  ورای  در  گويا  گرفت. 
چنان که همٔه بينندگان را محو تماشای خود می کرد. ناگهان احساس کردم با حضور او همٔه ما کوچک 

شده ايم و گويا در آن مکان اصالً کسی جز او باقی نمانده است. 
تمام  او  بود.  کرده  رسوخ  حاضران  همه  روح  و  قلب  در  که  بود  نور  از   بارقه ای  او  آری!   
معيار    هايی را که گمان می کردم می توانند مرا در تعريف و ارزيابی شخصيت و مقامش ياری کنند، در 

هم شکست. 
می شود.  پخش  وجودش  از  نيرويی  کردم  احساس  نشست،  صندلی اش  روی  بر  که  هنگامی 
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نهفته  آن  درون  در  عظيم  آرامشی  درمی يافتی  می کردی  نگاه  دقت  با  اگر  که  گردباد  يک  مانند  نيرويی 
است. در عين حال او را آن چنان آرام و ساکت می ديدی که گويی نيرويی ثابت در درونش جريان دارد 

و البته اين نيرو همان نيرويی است که رژيم سابق ايران را به يک باره برچيد. 
اما آيا چنين شخصيتی می تواند يک فرد عادی باشد؟ 

من تا کنون هيچ يک از مردان بزرگ را برتر از او و حتی مانند او نديده ام. 
کمترين چيزی که می توانيم  بگويم اين است که گويا او يکی از انبيای گذشته است يا اينکه او 

موسای اسالم است که آمده تا قوم خود را نجات دهد.» 
خبرنگاران  از  مشهورترين  يکی  زورث»  وود  «روبين  نوشته های  از  بخشی  خوانديم  آنچه 

آمريکاست که پس از مالقات امام خمينی در حسينئه جماران دربارٔه شخصيت امام نوشته است. 
کتاب وی١ يکی از هزاران کتابی است که دربارٔه شخصيت اين بيدارگر بزرگ قرن نوشته شده 
است. امام خمينی رهبری است که نه تنها ملت ايران بلکه تمام مردم آزاده جهان و حتی دشمنان اسالم 

و انقالب را نيز به تحسين وا می دارد. 
مشاور ارشد رئيس جمهور آمريکا که لحظه ای از دشمنی با اسالم و انقالب اسالمی مردم ايران 

دست بر نداشته است در برابر عظمت و نفوذ خيره کنندٔه امام اين گونه اعتراف می کند:  
«آيت الله خمينی غرب را با بحران جدی برنامه ريزی مواجه کرد. تصميمات او آن چنان رعد  آسا 
می گرفت.  سياسی  پردازان  نظريه  و  مداران  سياست  از  را  برنامه ريزی٢  و  تفکر  هرگونه  مجال  که  بود 
هيچ کس نمی توانست تصميمات او را از پيش حدس بزند. او با معيارهايی غير از معيارهای شناخته شده 
در دنيا سخن می گفت و عمل می کرد. گويی او از جای ديگری الهام می گرفت. دشمنی آيت الله خمينی 

با غرب برگرفته از تعاليم الهی او بود. او حتی در دشمنی خود نيز خلوص نيت داشت.»٣
امام در قرنی که دين و معنويت کامالً منزوی شده بود و چيزی نمانده بود که مساجد و کليساها 
به فراموشی سپرده شوند، با انقالب اسالمی، به يک باره تمام نقشه های شوم ابرقدرت ها را بر هم زد و 
يک بار ديگر به مردم سراسر جهان نشان داد که برای خوشبختی و سعادت در دنيا و آخرت هيچ راهی 

جز بازگشت به مسير نورانی پيامبران وجود ندارد. 
زندگی می کرد در  مردم  مانند عادی ترين  عابدی بود شب زنده دار و سياستمداری آگاه بود،  او 

١ــ با نام « زيباترين تجربٔه من» منتشر شده است.
٢ــ منظور کسينجر از برنامه ريزی نقشه کشيدن برای چپاول و غارت کشورهای ضعيف تر است. 

٣ــ عصر امام خمينی، ص ۳۷. 
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هيچ  برابر  در  و  نکرد  ظلم  کسی  به  هرگز  کرد.  زندگی  اجاره ای  خانه ای  در  رهبری اش  سال های  تمام 
ستمگری سکوت نکرد. او که دشمنان اسالم از شنيدن نامش به وحشت می افتادند، اگر صدای گرئه 

کودکی را می شنيد بسيار ناراحت می شد. 
برای عمل به اسالم از هيچ کس نمی ترسيد. همان گونه که محکم و استوار می گفت، آمريکا هيچ غلطی 

نمی تواند بکند، وقتی نام امام حسين عليه السالم و يارانش را می شنيد، اشک از چشم هايش جاری می شد. 
به پرسش های دينی مردم پاسخ می داد در جمع آنان حاضر می شد و برايشان صحبت می کرد. در 

برابر مردم محروم می گفت: به من خدمتگزار بگوييد بهتر است از اينکه مرا امام خود بناميد. 
اينها بخشی از ويژگی های امام خمينی بود که باعث شد در زمان غيبت امام زمان عليه السالم، 
وظيفٔه هدايت و رهبری مردم به عهده او گذاشته شود. پس از رحلت اين مرد بزرگ الهی، مسئوليت 
مهم و سنگين رهبری جامعٔه اسالمی به عهدٔه يکی از نزديک ترين ياران ايشان يعنی آيت الله خامنه ای 
قرار گرفت. دورانديشی، شجاعت، پرهيزکاری، و وفاداری ايشان به امام و انقالب اسالمی سبب شد 

مجلس خبرگان وی را شايسته ترين فرد برای رهبری جامعٔه اسالمی معرفی کنند. 

مردم را در  راهنمايان  ١ــ با توجه به حديث امام صادق عليه السالم ويژگی های 
عصر غيبت بيان کنيد.  

٢ــ توضيح دهيد چرا مردم بايد از ولّی فقيه پيروی کنند؟ 
٣ــ سه ويژگی از ويژگی های امام خمينی (ره) را بيان کنيد. 

٤ــ پس از رحلت امام خمينی چگونه رهبری جامعه به عهدٔه مقام معظم رهبری 
قرار داده شد؟

شما می توانيد با کمک افراد آگاه و يا مراجعه به کتاب هايی که دربارٔه زندگی امام 
خمينی (ره) و مقام معظم رهبری نوشته شده اند، خاطرات يا داستان هايی از زندگی اين 

مردان بزرگ را يادداشت کنيد و آنها را برای دوستانتان در کالس بخوانيد. 
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تضمني  قيامت  روز  در  را  انسان  سعادت  نه تنها  كه  است  كاملی  دين  اسالم  دين 
می كند، بلكه به خوشبختی او در همني دنيا نيز توجه ويژه ای دارد و برای زيباتر شدن 
از  برخی  با  پيش  سال های  در  دارد.  ارزشمندی  راهنمايی های  دنيا  در  انسان  زندگی 
اين راهنمايی های اخالقی آشنا شدمي همانند راستگويی، خوش قولی، انتخاب دوستان 

خوب، علم جويی و پرهيز از عجله، شتابزدگی و سرگرمی های افراطی.
فصل حاضر به موارد ديگری اشاره می كند كه رعايت آن ها نيز باعث زيباتر شدن 

زندگی انسان می شود.
درس دوازدهم (دعا و نيايش)(دعا و نيايش) تأثير دعا و نيايش در رفع مشكالت زندگی را به ما 

می آموزد. در اين درس موانع استجابت دعا نيز بحث می شود.
درس سيزدهم (بازتاب عمل)(بازتاب عمل) چند عملی را كه آثار آنها در زندگی دنيايی ما پديدار 

می شود و مسير زندگی ما را تغيير می دهد را معرفی كند. 
درس چهاردهم (سربازان شيطان)(سربازان شيطان) دو ويژگی اخالقی ناپسند (حسادت و نا اميدی)  
هم  و  دنيا  در  هم  او  خوشبختی  باشد،  داشته  وجود  كسی  در  اگر  كه  می كند  بيان  را 
شيطان  نفوذی  سربازان  اين  بر  غلبه  راه های  به  درس  اين  می افتد.  خطر  به  آخرت  در 

می پردازد.
درس پانزدهم (دوستی)(دوستی) معيارهای صحيح دوستی و عالقمندی  به ديگران را بيان 

می كند و در ادامه به بيان برخی از آثار سوء نگاه های حرام می پردازد.

فصل پنجم   : اخالق
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درس دوازدهم

دعا و نيايش

امام حسن   عليه السالم  بزرگوارشان  فرزند  به  نامه ای  در  عليه السالم  علی  حضرت  اميرمؤمنان 
می نويسد: 

…[پسرم] بدان، کسی که گنجينه هاى آسمان و زمين در دست اوست، فرصت 
دعا کردن را به تو داده، و جواب دادن به دعای تو را نيز به عهده گرفته است. 

کند.  عطا  تا  کنى  طلب  رحمت  و  ببخشد  تا  بخواهى  از    او  که  داده  فرمان  را  تو 
هرگاه او را بخوانى، ندايت را مى شنود، و چون با او راز دل گويى راز تو را مى داند، پس 
حاجت خود را با او بگو و اندوه خود را در پيشگاه او بگشای، تا غم هايت را برطرف 
کند و در مشکالت تو را يارى رساند. از گنجينه هاى رحمتش چيزهايى بخواه که جز او 

کسى نمى تواند عطا کند؛ افزونی عمر، تندرستى بدن و گشايش روزی. 
کليد  [درحقيقت]  است،  داده  کردن  دعا  اجازه  تو  به  که  خداوندی  [پسرم] 
گنجينه هاى خود را در دست تو قرار داده است، پس هرگاه خواستی مى توانى با دعا، 

درهاى نعمتش را بگشايى، و رحمتش را بر خود نازل کنی!١

به نظر شما چرا دعا کردن اين قدر مورد توجه بزرگان دين قرارگرفته است؟ 
٭٭٭٭٭٭

١ــ نهج البالغه، نامٔه ۳۱.
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چراغ هميشه فروزان 
     تصور کنيد درحال مسافرت با هواپيما هستيد. ناگهان هواپيما تکان های شديدی می خورد 
و همه چيز به هم می ريزد.کنترل هواپيما به دليل نقص فنی از دست خلبان خارج می شود. در اين 

لحظه که از هيچ کس کاری ساخته نيست چه می کنيد؟ 
کامالً طبيعی است که انسان در خطـرها و مشکالت بـزرگ، خـدا را بخواند و از او يـاری 

بخواهد، امـا برخی بـه اشتباه تصور می کنند دعـا کردن تنـها مخصوص همين زمـان هاست. 
و  اجازه  بدون  و  نيازمنديم  او  ياری  و  خدا  به  حال  همه  در  و  هميشه  ما  قرآن  تعاليم  براساس 
دين  پيشوايان  دليل،  همين  به  دهيم.  انجام  نيز  را  کارها  کوچک ترين  حتی  نمی توانيم  او  خواست 
دعاهايی را به ما آموخته اند تا بتوانيم به اين وسيله همواره با خدا ارتباط داشته باشيم و از ياری او 

بهره مند شويم.  
دعاهای روزهای هفته، هنگام خواب، وقت مطالعه، هنگام وضو، هنگام برخاستن از خواب، 
سوار شدن به وسيلٔه نقليه و … نمونه هايی از هزاران دعاهايی هستند که ارتباط انسان را در همه حال 

با خدای خود برقرار می سازند. 
دعا کردن آن قدر اهميت دارد که خداوند از بندگان می خواهد دعا کنند و خواسته های خود را 

از او بخواهند: 

«َو قال َربُّـکُم ُادعونی َاْستَِجب لَکُم…»
پروردگارتان گفت: مرا بخوانيد (دعا کنيد) تا [دعای شما را] بپذيرم.

   

اين آئه نورانی به خوبی نشان می دهد که دعا کردن باعث جلب توجه ويژه خداوند می شود 
محروم  پروردگار  خاص  لطف  از  را  خود  حقيقت  در  می گردانند،  روی  دعا  از  که  کسانی  و 

می کنند.
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به محتوای نمازهای پنجگانه دقت کنيد و دعاهايی را که در هر شبانه روز در نماز 
از خداوند می خواهيد، بيان کنيد. 

بهترين  پاکش  خاندان  و  پيامبر خدا  بر  فرستادن  صلوات  که  باشيم  داشته  توجه 
دعاهاست. 

ثمرات دعا و نيايش
دانستيم که ما با دعا کردن مورد توجه خدا قرار می گيريم و عالوه بر بهره مندی از پاداش در روز 

قيامت، در همين دنيا نيز شايستگی دريافت نعمت های بيشتر خدا را به دست می آوريم. 
امام صادق عليه السالم دربارٔه اين اثر مهم نيايش می فرمايد: 

همانا نزد خداوند بلند مرتبه جايگاهی است که جز با درخواست و دعا نمی توان 
به آن رسيد. اگر بنده دهانش را ببندد و درخواست نکند، چيزی به دست نخواهد آورد، 
پس بخواه تا به تو عطا شود و اين را بدان که هر دری که پيوسته کوبيده شود، باالخره به 

روی انسان باز خواهد شد.١

فايدٔه ديگر دعا کردن، آرامش روحی است. احساس اضطراب و نااميدی وقتی به سراغ انسان 
می آيد که خود را در برابر سختی ها تنها ببيند و کسی را نيابد تا مشکالتش را با او در ميان بگذارد و 

از او ياری بطلبد.٢ 

١ــ کافی، ج ۲ ص، ۴۶۷.
٢ــ الکسيس کارل، پزشک و روانشناس مشهور در کتاب «نيايش» می نويسد: «فقدان نيايش در ميان يک ملت، مساوی با سقوط آن 
ملت است و اجتماعى که احتياج به نيايش را در خود کشته است معموًال از فساد و نابودی در امان نخواهد بود. البته برای بهره مندی از آثار 
عميق نيايش، اين کار بايد پيوسته و با توجه انجام گيرد، نه اين که انسان صبح را با نيايش شروع کند، ولی بقئه روز را مانند حيوانات وحشی 

به سر برد.»
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آداب دعا
آداب دعا نکته هايی هستند که رعايت آنها باعث می شود دعای انسان مورد توجه بيشتر خداوند 

قرار گيرد و زودتر مستجاب شود. 
برای آشنايی بيشتر با اين آداب، احاديث زير را که از پيامبر اکرم و امامان عليهم السالم به ما 

رسيده با دقت بخوانيد: 
ــ هرگاه درخواستی از خداوند سبحان داشتی، دعايت را با صلوات بر پيامبر صلی الله عليه و آله و سلم 
آغاز کن؛ زيرا خداوند، کريم تر از آن است که کسی از او دو درخواست کند و او يکی را بپذيرد، و ديگری را 

نپذيرد.١
در چهار وقت فرصت را برای دعا کردن غنيمت شماريد؛ هنگام قرائت قرآن، وقت اذان،  ــ 

هنگام باريدن باران و هنگام روبه رو شدن سپاه ايمان و لشکر کفر.٢
هرگاه امام باقر عليه السالم حاجتی داشت، ابتدا چيزی صدقه می داد و سپس خود را معطر  ــ 

می ساخت و به مسجد می رفت و آنگاه در هنگام اذان ظهر به دعا می پرداخت.٣ 
نزديک ترين دعاها به اجابت، دعای کسی است که در دعاهای پنهانی اش ابتدا برای ديگران  ــ 
برای او  آنچه  برابر  هزاران  ندا می رسد:  عرش الهی  کند، از  دعا  چنين  اين  هرگاه کسی  دعا می کند. 

خواستی، برای خود توست.٤
 

برای  را  آن  و  کنيد  تهيه  دعا  آداب  از  فهرستی  خوانديم،  که  احاديثی  به  توجه  با 
دوستانتان در کالس بيان کنيد. 

می توانيد بهترين فهرست را در کالس نصب کنيد. 

ممکن است اين پرسش برای شما هم به وجود آمده باشد که چرا گاهی اوقات با اينکه ما آداب 
دعا را رعايت می کنيم، اما باز هم دعايمان مستجاب نمی شود؟ 

٢ــ کافی، ج۲، ص ۴۷۷. ١ــ نهج البالغه، حکمت ۳۶۱.   
٤ــ کافی، ج۴، ص ۴۶۵. ٣ــ کافی، ج۲، ص ۴۷۸.   



٧٣

گرامی شان  فرزند  به  علی عليه السالم  حضرت  اميرمؤمنان  نامٔه  از  ديگری  بخش  که  زير  متن 
امام حسن مجتبی عليه السالم است، به پاسخ اين پرسش اشاره می کند:

…[پسرم] هرگز از تأخير اجابت دعا نا اميد مباش؛ زيرا بخشش الهى به اندازهٔ نّيت 
است. چه بسا در اجابت دعا تأخير مى شود تا پاداش درخواست کننده بيشتر و جزاى 
آرزومند کامل تر شود. گاهى چيزی را خواسته ای، ولی آن را به تو نداده اند و [در عوض] 
بهتر از آن را در اين جهان يا آن جهان به تو داده اند، و گاهی دعايت به اجابت نرسيده است؛ 
زيرا چيزی طلب کرده ای که اگر داده شود، مائه تباهی دين تو خواهد بود. پس چيزی بخواه 

که نيکی و زيبايی اش برايت ماندگار باشد و رنج و سختی اش از تو برکنار!١

تاکنون  آنچه  بر  عالوه  اما  شديم.  آشنا  دعا  آداب  از  برخی  با  درس  اين  در  ما 
خوانديم، عوامل ديگری هم هستند که می توانند دعاهای ما را بيش از پيش مورد توجه 

خداوند مهربان قرار دهند. 
به حديث زير توجه کنيد: 

رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم می فرمايد:٢
می شود  دوچندان  روز  اين  در  نيکی ها  است.  ديگر  روزهای  َسرور  جمعه  روز 
و گناهان محو می شوند. دعاها در روز جمعه مستجاب، گرفتاری ها برطرف و حاجات 
ديگری،  روز  هر  از  بيش  خداوند  که  است  روزی  جمعه  می شود.  برآورده  انسان ها 
گرفتاران آتش را آزاد و از عذاب می رهاند. هرکس حق اين روز را بشناسد و خداوند 
را در اين روز بخواند، بدون شک خداوند بلند مرتبه او را از آتش نجات می دهد و اگر 
در آن روز يا شب بميرد، شهيد خواهد بود و در روز قيامت در امان خداوند برانگيخته 

خواهد شد.

١ــ نهج البالغه، نامٔه ۳۱.
٢ــ تهذيب االٔحکام، ج ۳، ص ۳.   
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خداوند  با  نيايش  و  دعا  به  زندگی  مشکالت  و  سختی ها  در  فقط  نبايد  چرا  ١ــ 
پرداخت؟ 

٢ــ دعا کردن چه فايده هايی دارد؟ به دو مورد اشاره کنيد. 
٣ــ چهار مورد از آداب دعا را بيان کنيد.  

برآورده  فوری  دعاها  از  برخی  چرا  عليه السالم  علی  حضرت  فرمايش  بنابر  ٤ــ 
نمی شوند؟   

معصوم  امامان  از  دعايی  هفته  روزهای  از  هريک  برای  الجنان  مفاتيح  کتاب  در 
را  دعاها  اين  از  يکی  ترجمه  کتاب،  اين  به  مراجعه  با  می توانيد  شما  است.  شده  آورده 

يادداشت کنيد و آن را در کالس برای دوستانتان بخوانيد.  
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نـيا َحـَسـنَـًة  … َربَّـنا آتِـنا ِفی الدُّ
َوِفی اآلِخـَرةِ َحـَسـنَـًة 
َو ِقـنا َعـذاَب الّنـاِر.١

پروردگارا، به ما در دنيا (نيکى) عطا کن 
و در آخرت نيز (نيکى) مرحمت فرما 

و ما را از عذاِب آتش نگه دار.

… َربَّـنا َافـِرغ َعـلَيـنا َصبـًرا 
الـَقوِم  َعـلَى  وَ      انـُصرنا  َاقـداَمـنا  ثَـّبت  َو 

الـکاِفـريـَن.٢
پروردگارا، بر [دل هاى ] ما شکيبايى فرو ريز، 

و گام هاى ما را استوار دار، 
و ما را بر گروه کافران پيروز فرما.

«َربَّـنا ال ُتـِزغ ُقـلوبَـنا بَعـَد ِاذ َهـَديـتَـنا 
َو َهب لَـنا ِمن لَـُدنکَ َرحـَمـًة 

ِانَّـکَ َانـَت الـَوّهـاُب.» ٣
پروردگارا، بعد از آنکه ما را هدايت کردى، دل هايمان را، 

(از راه حق) منحرف مگردان 
و از سوى خود، رحمتى بر ما ببخش؛ 

زيرا تو بخشنده اى. 
١ــ بقره، آئه ۲۰۱.             ۲ــ بقره، آئه ۲۵۰.             ٣ــ آل عمران، آئه ۸.
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الةِ  «َرِبّ اجـَعلـنی  ُمـقيـَم الصَّ
يَّـتی   َو ِمن ُذِرّ

َربَّـنا َوتََقـبَّل ُدعاِء. 
َربَّـنَا اغـِفر لی  َو لِـوالِـَدیَّ َو لِلـُمؤِمـنيـَن 

َيوَم َيـقوُم الـِحـساُب.»١
پروردگارا، مرا برپا دارنده نماز قرار ده 

و از فرزندانم [نيز چنين فرما]، 
پروردگارا، دعاى مرا بپذير و مرا و پدر و مادرم و همه مؤمنان 

را، بيامرزد
در آن روز که حساب برپا مى شود، بيامرز. 

… َربَّـنَا اغـِفرلَـنا َو   ِِالخـوانِـنَا الَّـذيـَن َسـبَـقونا   
بِااليـماِن َو ال تَجـَعْل فی  ُقـلـوبِـنا ِغـال لِـلَّـذيـَن 

آَمـنُوا 
َربَّـنا ِانَّکَ َرئوٌف َرحيـٌم.٢

پروردگارا، ما و برادرانمان را که در ايمان بر ما پيشى گرفتند 
بيامرز، و در دل هايمان حسد و کينه اى نسبت به مؤمنان قرار 

مده. پروردگارا، تو مهربان و رحيمى. 

١ــ ابراهيم، آيات ۴۰ و ۴۱.                           ٢ــ حشر، آئه ۱۰.
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درس سيزدهم 

بازتاب عمل

 وقتی با ضربه ای محکم توپ را به ديوار می کوبيد، چه اتفاقی می افتد؟ 
روشن است که در تمام خلقت، هيچ رويدادی بدون علت و به   امروزه برای دانشمندان کامالً 
صورت اتفاقی رخ نمی دهد؛ بلکه حتی کوچک ترين و ساده ترين اتفاقات نيز تابع قوانين ثابت و دقيقی 

هستند که جهان خلقت براساس آنها آفريده شده است. 
قانون عمل و عکس العمل نمونه ای از اين قوانين است که شما در سال های گذشته با آن آشنا 

شديد. 

١ــ قانون عمل و عکس العمل را در کالس توضيح دهيد و برای آن مثالی بزنيد. 
٢ــ به نظر شما آيا خداوند بزرگ اين قانون را تنها برای اجسام مادی قرار داده 

است يا اينکه اعمال و رفتار ما نيز تابع همين قانون اند؟ 

٭٭٭٭٭٭



٧٨

روی  بر  موز  پوست  يک  مدرسه  دِر  هستيد که می بينيد جلوی  مدرسه  شدن از  خارج  حال  در 
زمين افتاده است. با خود فکر می کنيد اگر يکی از بچه ها حواسش نباشد و هنگام خارج شدن از مدرسه 

پايش را روی آن بگذارد حتماً به زمين خواهد افتاد. 
برای خشنودی خداوند خم می شويد و پوست موز را برمی داريد و در سطل زباله می اندازيد. 

را  او  اتفاقاً  می افتد.  نيازمندی  به  چشمتان  خيابان  کنار  در  منزل،  نزديک  بعد،  دقيقٔه  چند 
می شناسيد و می دانيد که به کمک ديگران نياز دارد. مقداری پول همراه شماست که آن را برای خود 
نگه داشته ايد. هرچند دوست داريد آن پول را برای خودتان مصرف کنيد، اما باز هم برای خشنودی 

خداوند از خودتان می گذريد و با خوش رويی پول را به آن نيازمند می دهيد. 
حاال کمی فکر کنيد، شما با اين کارها به چه کسی بيش از ديگران نيکی کرده ايد؟ 

براساس قانون عمل و عکس العمل، هرکاری عکس العملی متناسب با خود دارد که به صاحبش 
کرده ايد. نيکی  خودتان  به  همه  از  پيش  می دهيد،  انجام  که  خيری  کار  هر  در  شما  پس  می گردد.  باز 

البته اين قانون دربارٔه اعمال ناشايست نيز وجود دارد و دود اين کارها ابتدا به چشم صاحبش خواهد 
رفت. 

ما در ادامٔه اين درس به بررسی برخی کارها می پردازيم که نتيجٔه آنها نه تنها در روز قيامت، بلکه 
در همين دنيا نيز دير يا زود به صاحبش باز می گردد. 

١ـ  صدقه
آن روز هوا خيلی گرم بود. همان روزی که بايد برای َادای نذرم از مکه تا مدينه را زير آفتاب 

سوزان با پای پياده می رفتم. 
در ميان راه به روستايی رسيدم؛ من که چند ساعتی در گرمای شديد پياده روی کرده و خيلی تشنه 
بودم، از اهالی روستا هندوانه ای خريدم و از شدت تشنگی در همان جا آن را بريده و مشغول خوردن 
شدم. در حالی که هندوانه می خوردم متوجه شدم که کسی آن طرف تر مرا زير نظر دارد. زنی بود که 
لباس های مندرسی به تن داشت. گمان کردم که از چوپان های آن اطراف است که می خواهد پوست 

هندوانه ها را برای گوسفندانش ببرد. 
بعد از خوردن هندوانه از جا برخاستم و پوست هندوانه ها را کنار جاده رها کرده و به راه افتادم. 

هنوز زياد دور نشده بودم که سر و صدای چند کودک توجهم را جلب کرد. 
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وقتی برگشتم با صحنٔه عجيبی روبرو شدم. همان زن را ديدم که در ميان هفت ــ هشت کودک 
قد و نيم قد سعی می کرد برای ساکت کردنشان به هريک از آن ها تکه ای پوست هندوانه بدهد.

به سمت آنها رفتم و با تعجب علت اين ماجرا را از زن سؤال کردم. زن ابتدا از جواب دادن به 
من سر باز زد، اما وقتی اصرار مرا در سؤال کردن ديد باالخره گفت: اين ها فرزندان من هستند که مدتی 
است پدرشان را از دست داده اند و ما در اين مدت، زندگی سختی را می گذرانيم. امروز که ديدم ديگر 
نمی توانم گرئه آنها را تحمل کنم، به ناچار از خانه بيرون آمدم تا شايد چيزی برای رفع گرسنگی شان پيدا 

کنم. اين پوست هندوانه ها الاقل برای مدتی شکم آنها را پر می کند. 
سيصد ريال١ همراه داشتم. تصميم گرفتم همٔه پول را به آن زن بدهم. شيطان به سراغم آمد که 
تو خودت در اين کشور غريبی! اگر همه پول را به او بدهی خودت چه کار می کنی؟ باز فکر کردم من 
هرقدرکه نياز داشته باشم از اين زن و کودکانش نيازمندتر نيستم. من شايد بتوانم بعدًا برای خودم کاری 

کنم، ولی او که هيچ کاری نمی تواند کند. 
تصميم خودم را گرفتم. دستم را در جيبم کردم و تمام پولم را به زن دادم و دوباره به راه افتادم ... 

٭٭٭٭٭٭
همين طور که در آن هوای سوزان راه جاده را در پيش گرفته بودم و به سرنوشت نامعلوم خودم 
فکر می کردم، اتوبوسی کنارم توقف کرد. حاجی های ايرانی بودند که به مدينه می رفتند. آنها که ديده 
سوار  مرا  می خواستند  و  بود  سوخته  برايم  دلشان  می روم،  راه  پياده  پای  با  گرم  هوای  در  من  بودند 
اتوبوس کنند؛ دراين ميان ناگهان يکی از مسافران از داخل اتوبوس فرياد زد: آقا شيخ محمد تقی، شما 

هستيد؟! سپس با عجله از اتوبوس پياده شد و بدون مقدمه شروع کرد به بوسيدن من. 
با خودم گفتم: خدايا در اين بيابان، اين مرد کيست؟ مرا از کجا می شناسد؟ 

از البه الی حرف هايش فهميدم که سال ها پيش شاگردم بوده است. او اول با اصرار از من خواست 
سوار اتوبوس شوم، اما وقتی ماجرای نذر مرا فهميد، گفت: پس يک لحظه صبر کنيد! سپس با عجله 
وارد اتوبوس شد و مقدار زيادی پول با خودش آورد و گفت: اين هديه ناچيزی است که من از مدت ها 

پيش می خواستم تقديم شما کنم، اما نمی توانستم شما را پيدا کنم. خواهش می کنم قبول کنيد. 
آن روز هر قدر من تالش کردم که آن پول را نپذيرم، فايده ای نداشت و آن مرد باالخره با اصرار 
زياد، پول را به من داد و رفت. وقتی اتوبوس دور شد، پول را شمردم، دقيقاً سه هزار ريال بود. ده برابر 

١ــ  واحد پول کشور عربستان مانند ايران ريال است. 
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پولی که به آن زن داده بودم. بی اختيار به ياد کالم خداوند افتادم که می فرمايد١: ................
. ..........................................................................

آيات زير را با دقت بخوانيد و مشخص کنيد کدام يک از آن ها ارتباط بيشتری با 
ماجرای باال دارد؟

ةٍ َخيًرا    پس هرکس به اندازه ذره ای نيکی کند، «َفَمن َيعَمل ِمثقاَل َذرَّ
َيـَره و                                                            آن را می بيند 

ا     و هرکس به اندازه ذره ای بدی کند ةٍ َشر َو َمن َيعَمل ِمثقاَل َذرَّ
َيـَره و»٢                                          آن را می بيند.

 
«َوما َانـَفـقُتم ِمن َشـیءٍ          و هر چه را ( در راه خدا ) انفاق کنيد،

َفـُهـَو ُيـخلُِفـُه                         او عوض آن را به شما می دهد
َو ُهـَو َخيـُر الـّراِزقيَن»٣.         و او بهترين روزی دهندگان است.

  
«َمن جـاءَ بِالـَحَسنَةِ                  هر کس کار نيکی به جای آورد،

َفـلَه َعـشـُر َامـثالِـها»٤.          ده برابر آن پاداش خواهد گرفت.
  

همان گونه که ديديم رسيدگی به محرومان و صدقه دادن يکی از کارهايی است که نتيجٔه آن عالوه 
بر جهان آخرت در همين دنيا نيز به انسان بازخواهد گشت. اين تأثير فقط مربوط به صدقه دادن نيست 

و کارهای ديگری هم هستند که چنين اثری دارند. يکی از اين کارها صلٔه رحم است.

١ــ  ماجرايی واقعی است از روحانی زاهد، شيخ محمد تقی بهلول متوفّای سال ۱۳۸۵.
٢ــ  سوره زلزال، آيات ٧ــ ٨.

٣ــ  سوره نبا، آيه ٣٩. 
٤ــ  سوره انعام، آيه ١٦٠.
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٢ـ  صلۀ رحم 
و  سالم  دارد.  نام  صلهٔ  رحم  شود،  خويشاوندی  روابط  شدن  محکم تر  باعث  که  هرکاری 
احوالپرسی، ديد و بازديد، محبت کردن به بستگان، تالش برای رفع مشکالت آنها و هر کار ديگری که 

آنان را خوشحال می کند، نمونه های اين عمل پسنديده اند. 

امام باقر عليه السالم دربارٔه آثار صلٔه  رحم بر زندگی انسان در همين دنيا می فرمايد: 

صلٔه رحم اعمال را نيکو می کند، بالها را از انسان دور می سازد، بر عمر انسان 
می افزايد، رزق و روزی را گشايش می دهد و باعث جلب محبت نزديکان می شود.١

٣ـ نيکی به والدين
يکی از واجبات بسيار مهم در دين اسالم، نيکی به پدر و مادر است. اين مسئله آن قدر اهميت 

دارد که خداوند بارها پس از دستور به اطاعت از خود می فرمايد: «  به پدر و مادر نيکی کنيد.٢» 
احترام به پدر و مادر مسئله ای است که هيچ استثنايی ندارد و حتی اگر پدر و مادر کسی افراد 
صالحی هم نباشند، بايد با آنان با کمال ادب و احترام رفتار کرد و از آنها اطاعت نمود. البته اگر پدر و 

مادر انجام کاری را بخواهند که خداوند از آن راضی نيست، ديگر نمی توان از آنان اطاعت کرد. 
تأثيرات  دارد،  آخرت  جهان  در  انسان  سعادت  بر  که  مهمی  نقش  بر  عالوه  مادر  و  پدر  به  نيکی 
زيادی نيز بر زندگی انسان در دنيا دارد. زياد شدن دارايی و ثروت، برطرف شدن مشکالت و طوالنی 

شدن عمر برخی از نتيجه های احترام به والدين است. 
اميرمؤمنان حضرت علی عليه السالم می فرمايد: 

کسی که به والدينش نيکی کند، فرزندانش نيز به او نيکی می کنند.٣

١ــ کافی، جلد ٢، ص ١٥٢.
٢ــ سوره بقره، آيه ٨٣؛ سوره نساء، آيه ٣٦؛ سوره انعام، آيه ١٥١؛ سوره اسراء آيه ٢٣.

٣ــ غررالحکم، ص ٤٠٧ 
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هوش و استعداد باالی او در کنار پشتکار زياد، از همان ابتدا نويد   بخش آينده ای 
روشن بود. هنوز هجده سالش تمام نشده بود که دروس مقدماتی حوزه را پشت سرگذاشت 

و برای تحصيل در سطح عالی علوم اسالمی راهی قم شد. 
در حوزٔه علميه قم با جديت به فراگيری دانش های فقه، اصول و فلسفه نزد اساتيد 
حائری  مرتضی  شيخ  و  طباطبايی  عالمٔه  خمينی،  امام  بروجردی،  آيت اللّٰه  مانند  بزرگی 

يزدی پرداخت. 
کسانی که آن طلبٔه جوان را می شناختند، هرگز گمان نمی کردند او به اين راحتی 
قم را ترک کند. اما نامه ای که آن روز به دستش رسيد، مسير زندگی اش را تغيير داد. 

نامه ای غم انگيز از طرف خانواده! 
«بيماری آب مرواريد يک چشم پدر را نابينا کرده است ... »

ترديد ذهن و فکرش را فرا گرفت. چه بايد می کرد؟ 
از طرفی او سال ها برای فراگيری علم و دانش زحمت زيادی کشيده بود و تا به 
ثمر رسيدن زحمت هايش چيز زيادی باقی نمانده بود. فقط چند سال ديگر برای او کافی 

بود تا .... . 
از طرف ديگر، پدر به او نياز داشت.  

تصميم دشواری بود! بايد يکی را انتخاب می کرد. پيشرفت علمی يا پدر؟ 
و باالخره در حالی که بسياری از دوستانش آرزو می کردند به جای او باشند، او 

تصميم گرفت قم را ترک کند و برای مراقبت از پدر به مشهد باز گردد. 
مقام معظّم رهبری، حضرت آيت اللّٰه خامنه ای خود دربارٔه آن زمان می گويد: 

« به مشهد رفتم و خداى متعال توفيقات زيادى به ما داد. به هر حال به دنبال کار و 
وظيفٔه خود رفتم. اگر بنده در زندگى توفيقى داشتم، اعتقادم اين است که ناشى از همان 

ِبّرى١ است که به پدر، بلکه به پدر و مادر انجام داده ام» . 
بيمار،  و  پير  پدر  از  مراقبت  کنار  در  نيز  مشهد  در  ايشان  که  بدانيم  است  خوب 
به ادامه تحصيل در محضر اساتيد بزرگ حوزٔه مشهد پرداختند و هم زمان به تدريس 

معارف دينى به طّالب جوان و دانشجويان مشغول شدند. 
١ــ بّر: نيکی     
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 آنچه در اين درس خوانديم به روشنی به ما می آموزد که هرکار نيک يا بدی پيش از اينکه آثارش 
به ديگران برسد، به انجام دهنده آن کار بر می گردد و در حقيقت هرکسی در دنيا با نتيجٔه اعمال خودش 

زندگی می کند. خداوند حکيم دربارٔه اين موضوع می فرمايد: 

«إِن َاْحـَسنـُتم                       اگر نيكى كنيد،
َاْحـَسنـُتْم الَِنـُفـِسـُكْم          به خودتان نيكى کرده ايد 

َو ِان َاَسأُتم َفـلَـها…»١          و اگر بدى كنيد، به خود [بد نموده ايد.]

شخصی به ابوذر نامه ای نوشت و از او خواست نصيحتش کند. 
ابوذر در پاسخ نوشت: به کسی که بيش از همه دوستش داری بدی نکن! 

همه  از  بيش  را  کسی  می شود  مگر  پرسيد:  خود  از  نامه  پاسخ  خواندن  با  مرد 
دوست داشته باشی و به او بدی کنی؟ حتماً آن مرد دانا از اين گفتٔه خود منظور ديگری 
داشته است، خوب است نامٔه ديگری برايش بنويسم و منظور او را از اين سخن جويا 

شوم .... 
با کمک آيه ای که خوانديم، منظور ابوذر را از اين سخن توضيح دهيد. 

١ــ قانون بازتاب اعمال را با يک مثال توضيح دهيد. 
ـ  سه کار را نام ببريد که نتيجه آن در همين دنيا به انسان برگردانده می شود.  ٢ـ

٣ــ ثمرات نيکی به پدر و مادر را بنويسيد. 

١ــ سورٔه ِاسراء، آئه ٧
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اين  در  که  را  مادر  و  پدر  به  نيکی  دربارٔه  السالم  عليه  علی  اميرالمؤمنين  حديث 
درس خوانديم با بزرگ ترهای خانواده مانند پدر، مادر، پدر   بزرگ و يا مادر بزرگ خود 
در ميان بگذاريد و از آنان بخواهيد که اگر خاطره يا داستانی دربارٔه اين حديث دارند، 

برای شما بازگو کنند. 
شما می توانيد اين خاطرات را يادداشت کرده و در کالس برای هم کالسی هايتان 

بخوانيد. 
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درس چهاردهم

سربازان شيطان

ـ  چرا پدر او را بيشتر از ما دوست دارد؟  ـ  
دوست  ما  از  بيش  را  يوسف  او  وقت  آن  هستيم،  نيرومند  ما  است!  اشتباه  در  سخت  ـ او  ـ     

دارد! 
ـ  اگر می خواهيد نزد پدر عزيز باشيد چاره ای نداريد جز اين که يوسف را از او دور کنيد!    ـ

ـ  او را می کشيم، پس از آن نيز توبه می کنيم و انسان های نيکوکاری می شويم!   ـ
ـ  نه؛ او را به بيابان می بريم و در چاهی می اندازيم، شايد رهگذران او را پيدا کنند و با خود به    ـ

سرزمينی دوردست ببرند ....
٭٭٭٭٭٭

به نظر شما چه چيزی باعث شد برادران حضرت يوسف چنين رفتار بی رحمانه ای 
با برادر کوچک خود داشته باشند؟ 
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در سال های پيش با برخی از ويژگی های ناپسند اخالقی آشنا شديم. اکنون قصد داريم با معرفی 
دو سرباز ديگر از سربازان نفوذی شيطان، به بررسی راه های مبارزه با آنها بپردازيم. 

ـ حسادت ١
حسود از ديدن نعمت های خدا در دست ديگران ناراحت می شود و آرزو می کند آن نعمت ها هر چه 
زودتر از بين بروند. برای او اهميتی ندارد که ديگران شايستٔه آن نعمت ها هستند يا خير! او فقط می خواهد مردم 

نعمت هايشان را از دست بدهند.      
دو هم کالسی را تصور کنيد که خودشان را برای مسابقات علمی آماده می کنند. يکی از آنها وقت کافی 

برای مطالعه در نظر گرفته است. به تمام راهنمايی های معلمانش با دقت عمل می کند و سخت تالش می کند. 
اما ديگری مطالعه  را جدی نگرفته است. گاهی در جلسات آمادگی برای مسابقه حاضر می شود و گاهی 
غيبت می کند. وقتی هم که در کالس حضور دارد آن را جدی نمی گيرد و حواسش فقط به ساعت است تا 

ببيند چه زمانی کالس به پايان می رسد. 
فکر می کنيد هنگامی که زمان مسابقات فرا می رسد و دانش آموز سختکوش به عنوان نمايندهٔ مدرسه 

معرفی می شود، دانش آموز ديگر چه واکنشی از خود نشان دهد؟ 
ممکن است دانش آموز دوم به دوستش تبريک  بگويد و از اين اتفاق درس بگيرد او با سرمشق قرار 
دادن رفتار دوستش بر تالش خود می افزايد تا بتواند در مسابقات آينده به عنوان فرد برگزيده به مسابقات 

برود. 
اما برخی افراد در اين هنگام رفتار ديگری از خود نشان می دهند. آنها با ناديده گرفتن واقعيت سعی 
می کنند شايستگی دوست خود را انکار کنند و او را از چشم ديگران بيندازند. آنها می گويند: مگر او چه 
چيزی بيشتر از من دارد؟ من ثابت می کنم که او لياقت اين مقام را ندارد. من اگر به جای معلمم بودم هيچ وقت 

چنين کسی را برای مسابقات معرفی نمی کردم... 
در برخورد اول، شخص سعی می کند با کمک خواستن از خدا و تالش بيشتر به چيزی که ندارد دست 
يابد. اين روحيه ای مثبت و ارزشمند است. اما در برخورد دوم فرد نمی خواهد چيزی را به دست آورد؛ بلکه 

آرزويش اين است که آنچه ديگران دارند از دستشان برود. اين روحئه ناپسند، حسادت نام دارد. 
شخص حسود نه تنها باعث رنجش اطرافيانش می شود و دوستانش را از دست می دهد؛ بلکه به دليل 

رفتار ناپسندش با بندگان خدا، خشم خداوند را نيز برانگيخته و از رحمت الهی دور می شود. 
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به موارد زير توجه کنيد و رفتار انسان های حسود و انسان های غير حسود را در 
هر مورد پيش بينی کنيد. 

١ــ وقتی می بيند يکی از هم کالسی هايش با معدل بسيار خوب رتبٔه اول کالس را 
به دست می آورد. 

٢ــ وقتی می بيند هم کالسی هايش به يکی از دوستان او خيلی احترام می گذارند. 
٣ــ وقتی از طرف مدرسه، به يکی از دوستانش جايزه ای داده می شود. 

حسادت ويرانگر ايمان
برخی از رفتارهای ناپسند، عالوه بر اينکه خودشان يک گناه بزرگ اند، زمينه ساز گناهان بزرگ 

ديگری نيز به شمار می روند. حسادت از اين دسته است.
حسود که موفقيت مردم را شکست خود می داند، هر کاری می کند تا از موفقيت آنها جلوگيری 
کند. او برای اينکه کسی را از چشم ديگران بيندازد، دربارٔه او بدگويی می کند، خوبی هايش را انکار 
برای  حسود  می کشد.  مختلف  نقشه های  دادنش  شکست  برای  حتی  و  می زند  تهمت  او  به  می کند، 
رهايی از اضطرابی که دارد به هر کاری دست می زند و حتی حاضر است برای بدنام کردن ديگران و از 
بين بردن نعمت های آنها مرتکب هر گناهی شود. انجام گناهان مکرر نيز ايمان را ضعيف تر و ضعيف تر 

می سازد. 
امام صادق عليه السالم می فرمايد:

 
حسد، ايمان را می خورد همان طور که آتش هيزم را می خورد.١

درمان حسادت
کسی که در معرض بيماری حسادت قرار می گيرد، بايد پيش از هر چيز به نعمت های بزرگی که 
خداوند به خود او داده است توجه کند و خدا را به خاطر آن نعمت ها سپاس گويد. کسی که می داند 
نعمت های گرانبهايی دارد که حتی شخص مورد حسادت نيز از برخی از آنها محروم است، هرگز از 

ارزش خود غافل نمی شود و به ديگران حسادت نمی کند. 

١ــ کافی، ج ۲، ص ۳۰۶.
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گام بعدی برای درمان حسادت اين است که انسان با خود بينديشد، نابودی نعمت های ديگران 
چه سودی برای خود او خواهد داشت؟ 

ـ آيا سرشکستگی ديگران می تواند مرا سربلند کند؟  ـ
ـ اگر هم کالسی من نتواند نمرٔه خوبی کسب کند، آيا در نمرٔه من تأثيری دارد؟  ـ

وقتی می بينيم شکست ديگران هيچ سودی برای ما ندارد پس به جای ناراحت  شدن از رشد آنها، 
از خدا بخواهيم تا ما را نيز مانند آنها به رشد و موفقيت برساند. اين روحئه ارزشمند، غبطه نام دارد که 
هرگز با حسادت قابل مقايسه نيست. البته فراموش نکنيم که در کنار دعا  کردن بايد برای موفقيت خود 

برنامه ريزی کنيم، از تجربيات ديگران استفاده کنيم و بر ميزان کار و تالش خود بيفزاييم. 
گام سوم برای درمان بيماری حسادت، نيکی به ديگران است. وقتی انسان خودش را به احترام 
و نيکی به ديگران عادت می دهد، خود به خود احساس حسادتی که به آنها دارد از بين می رود. همچنين 
اين کار باعث می شود که ديگران نيز به او احترام بگذارند و او را دوست بدارند و به اين ترتيب، ديگر 

زمينه ای برای حسادت در دلش باقی نخواهد ماند. 

٢ـ  يأس و نااميدی
راه  ادامه  از  را  او  و  می گيرد  قرار  انسان  رشد  مسير  در  گاهی  که  شيطان  نفوذی  سرباز  دومين 
بازمی دارد نااميدی است. نااميدی حالتی است که معموالً پس از شکست در کارها يا از دست دادن 

برخی نعمت ها و سرمايه ها به سراغ انسان می آيد. 
اما  شود.  مواجه  شکست  با  کارهايش  در  ندارد  دوست  هيچ کس  که  است  طبيعی  مسئله  اين 
خواه ناخواه  ما  و  بود  نخواهد  داريم  انتظار  ما  که  آن گونه  هميشه  زندگی  شرايط  که  است  اين  واقعيت 
گاهی نيز با شکست رو به رو می شويم. در اين زمان، منطقی ترين راه اين است که خود را برای پذيرش 

واقعيت آماده کنيم و از هر شکست تجربه ای برای پيروزی های بعدی به دست آوريم. 
ولی در اين ميان کسانی هم هستند که نمی توانند از شکست هايشان درسی بگيرند؛ زيرا هرگاه 
می خواهند کاری را شروع کنند، فورًا تصوير شکست قبلی جلوی چشمشان می آيد و از ترس اينکه 

در اين کار هم نتوانند موفق شوند، اصالً کار جديد را شروع نمی کنند. 
به نظر شما برای غلبه بر نااميدی در اين موارد چه بايد کرد؟ 
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اول: ياد خدا و توکل بر او 
قرآن کريم می فرمايد: 

«َو َمن َيـتَـَوكَّل َعـلَى الّلِٰه      و  هرکس بر خدا توکل کند،
َفـُهـَو َحسـُبـه و …»١              او برايش کافی است. 

که  کسی  آن  اوست.  حمايتگر  که  هست  کسی  همواره  زندگی  لحظه لحظه  در  که  می داند  مؤمن 
خودش فرموده است از رگ گردن به انسان نزديک تر است و هر وقت الزم باشد به ياری اش خواهد 
شتافت. بنابراين هجوم مشکالت و سختی ها نه تنها او را نااميد نمی کند؛ بلکه عزم او را در رو  به   رو 
شدن با سختی ها جدی تر می کند؛ زيرا که می داند هريک از مشکالت زندگی در حقيقت امتحانی از 

جانب خداست که می تواند پاداش بزرگی به دنبال داشته باشد. 
دوم: پايداری و جدّيت: راه ديگر برای غلبه بر نااميدی استقامت درکارهاست. ممکن است 
انسان در مرتبٔه اول نتواند کاری را به درستی و با موفقيت به انجام رساند، اما يقيناً با درس گرفتن از 

شکست ها و استقامت در کار می تواند شکست را تبديل به پيروزی کند. 
در تاريخ می خوانيم َسکاکی مردی هنرمند بود که با فلزات ابزارهای بسيار ظريفی می ساخت. 
و  شد  شگفت زده  زيبا  قفل  آن  ديدن  از  حاکم  برد.  شهر  حاکم  نزد  و  ساخت  زيبا  بسيار  قفلی  روزی 
مشغول تعريف از او بود که يکی از دانشمندان وارد شد. همين که چشم حاکم به او افتاد، سکاکی و 

قفلش را فراموش کرده و مشغول صحبت با دانشمند شد. 
سکاکی که توجه حاکم به دانشمند را ديد، تصميم گرفت به هر قيمتی شده به دنبال کسب دانش 
برود، اما چگونه؟ روزهای اول برايش خيلی سخت بود.او حتی نمی توانست يک جمله را هم به درستی 
حفظ کند و برای همين، مورد تمسخر ديگران قرار می گرفت. از اين گذشته بايد به مکتب خانه می رفت 

و کنار کودکان می نشست تا از استاد درس بگيرد. 
شهر  از  بيرون  روزی  اينکه  تا  سازد  منصرف  تصميمش  از  را  نااميدی او  که  بود  نمانده  چيزی 
چشمش به سنگ بزرگی افتاد که وسطش سوراخ شده بود. باالی آن سنگ جايی بود که قطرات آب 
از آن بر سنگ می چکيدند و رفته رفته باعث سوراخ شدن آن سنگ شده بودند. با خودش گفت: ذهن 
من هرقدر هم که سخت و ناکارآمد شده باشد، ديگر از اين سنگ سخت تر نيست. بايد علم و دانش را 
کم کم و با تکرار به ذهنم وارد کنم. او با جديت به کسب دانش پرداخت و استقامت خود را از دست 

١ــ  سورٔه طالق، آئه ۳.
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نداد تا اينکه از بزرگ ترين دانشمندان زمان خود شد. جالب است بدانيم که برخی از کتاب های وی تا 
صدها سال مورد استفاده دانشجويان و دانشمندان قرار می گرفت. 

ضرب المثل های زير را بخوانيد و توضيح دهيد کدام يک از آنها انسان را اميدوار 
و کدام يک او را نااميد می کند؟ 

١ــ از تو حرکت از خدا برکت. 
٢ــ آب رفته به جوی باز نمی گردد. 

٣ــ آب که از سر گذشت چه يک وجب ، چه صد وجب. 
٤ــ باالتر از سياهی، رنگی نيست. 

٥   ــ ماهی را هر وقت از آب بگيری، تازه است. 
٦ــ پايان شب سيه، سپيد است. 

٧ــ جلوی ضرر را هر وقت بگيری، منفعت است. 

ـ  حسادت چيست و چه تفاوتی با غبطه دارد؟  ١ـ
٢ــ راه های درمان بيماری حسادت را توضيح دهيد. 

ـ دو راه اصلی غلبه بر نااميدی را بيان کنيد.  ٣ـ

يکی از خطرناک ترين انواع نااميدی يأس و نااميدی از رحمت خداست. خداوند 
نااميدی از رحمت الهی را از بزرگ ترين گناهان می داند و می فرمايد: 
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َوال تَيـاَسوا ِمن َروِح الّلِٰه            از رحمت خدا نوميد مباشيد؛ 
ِانَّـه و ال َيياَُس ِمن َروِح الّلِٰه          زيرا كسى از رحمت خدا نوميد نمى شود.

إِالَّ الـَقوُم الـكاِفـروَن ١                جز گروه كافران
حتماً اين پرسش برای شما هم به وجود آمده است که نااميدی از رحمت خداوند، 

چگونه می تواند انسان را به کفر بکشاند؟ 
برای پاسخ به اين پرسش، خوب است ابتدا مثالی بزنيم:

در برخی بيماری ها، پزشکان به افراد بيمار سفارش می کنند عالوه بر مصرف دارو، 
از خوردن بعضی خوراکی ها نيز پرهيز کنند. واضح است که اگر فرد بيمار به دستورات 

پزشک عمل کند، می تواند به بيماری خود غلبه کند و بهبودی اش را باز يابد. 
درمان  شرايط  از  بی اطالعی  دليل  به  ــ  که  می شوند  پيدا  بيمارانی  نيز  گاهی  اما 
خود ــ خيلی زود از معالجه نااميد می شوند و گمان می کنند ديگر به آخر خط رسيده اند. 
آنان در اين هنگام با خودشان فکر می کنند ديگر چه پرهيز کنند و چه نکنند، تغييری در 
سرنوشت آنها ايجاد نخواهد شد، پس پرهيز را کنار می گذارند و درمان خود را نيمه کاره 

رها می کنند. در اين زمان حتی يک بيماری ساده نيز می تواند بسيار خطرناک شود. 
کسی که از رحمت خداوند نااميد می شود درست مانند بيماری است که به اشتباه 
تصور می کند ديگر اميدی به بهبودی اش نيست. او وقتی دچار گناهی می شود، به جای 
اينکه به رحمت خدا بازگردد و فوری با توبه و پرهيز از گناهان اشتباهش را جبران کند، 
با نااميدی خود را از همين حاال در جهنم می داند و فکر می کند چه توبه کند و چه نکند، 
سرنوشتی جز جهنم نخواهد داشت. در اين هنگام است که با خود می گويند: «ما که 
باالخره قرار است به جهنم برويم، پس چرا بايد خودمان را اذيت کنيم و از بسياری کارها 
چشم پوشی کنيم؟» و با اين تصور غلط کم کم تبديل به کسی می شوند که از هيچ گناهی 

رويگردان نيست.
به نظر شما چه عاقبتی در انتظار اين افراد است؟ 

١ــ  سورٔه يوسف، آئه ۸۷.
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درس پانزدهم

دوستی 
  

 
    همه ما در طول زندگی با نيازهای گوناگونی روبه رو هستيم؛ احتياج به هوای پاک، آب سالم، 

غذا، مسکن و …
کامالً روشن است که نيازهای انسان تنها به امور جسمی محدود نمی شود و نيازهای روحی اگر 

مهم تر نباشد، يقيناً کم اهميت تر از آن نخواهد بود. 
را  انسان ها  ما  مهربان،  خداوند  است.  محبت  به  نياز  انسان  روحی  نيازهای  مهم ترين  از  يکی 
طوری آفريده است که ديگران را دوست می داريم و می خواهيم ديگران نيز ما را دوست بدارند. نياز 
انسان به محبت، آنقدر جدی است که اگر کسی تمام نعمت های دنيا را داشته باشد، ولی ديگران او را 

دوست نداشته باشند، خود را خوشبخت نمی داند. 

دوست  معيار  و  مالک  باشيم؟  داشته  دوست  را  کسی  هر  می توانيم  ما  شما  به نظر 
داشتن چيست؟ 

معيارهای عالقمندی 
ميان اطرافيان خود چه کسی را بيش از همه دوست داريد؟ 

آيا تاکنون از خودتان پرسيده ايد چرا عالقه تان به او بيش از ديگران است؟ 
برخی برای دوست داشتن ديگران معيار مشخص و مناسبی ندارند. چهره زيبا، طنين خوش صدا، 
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شيوه لباس پوشيدن و حتی وضعيت مالی افراد مايه دلبستگی آنها به ديگران است. اين گونه عالقمندی ها 
تابع احساسات و شرايط دوره نوجوانی است. 

می توانيد حدس بزنيد اين گونه عالقمندی ها چه نتايجی می تواند به دنبال داشته باشد؟ 
وقتی کسی را دوست می داريم، محبت ما نمی گذارد خطاها و نقاط ضعف او را به خوبی ببينيم 

و به همين دليل به راحتی به او اعتماد می کنيم.
پيامبر اکرم صلی اللّه عليه و آله درباره اين حالت انسان می فرمايد: 

 « یِء ُيْعِمی َو ُيِصمُّ «ُحبُّکَ لِلشَّ
دوست داشتن هر چيز تو را نسبت به [عيب های آن] کور و کر می کند.١

قضاوت  با  تنها  که  است  کسانی  سرگذشت  از  انباشته  مجالت  و  روزنامه ها  حوادث  صفحات 
درباره ظاهر ديگران به آنها عالقمند می شوند و سپس به خاطر محبت و اعتمادی که به آنها دارند، طبق 
خواسته های آنان رفتار می کنند. اين افراد به راحتی فريب می خورند و مورد سوء استفاده شيادانی قرار 

می گيرند که با ظاهری آراسته خود را در قلب آنها جای داده بودند. 
که  کنيد  تصور  را  شخصی  مثال  برای  آنهاست؛  ناپايداری  عالقمندی ها،  اين گونه  ديگر  اشکال 
تنها به خاطر ظاهر ديگری، به او عالقمند می شود. به نظر شما اين عالقه تا چه زمانی می تواند ادامه داشته 
باشد؟ همين که اين شخص فردی با ظاهر زيباتر را ببيند، دوستی قبلی را فراموش می کند و دلباخته فرد 
سوم می شود. اکنون بايد پرسيد که تکليف دوستی قبلی چيست و اين قطع ناگهانی عالقه چه تأثيری بر 

فکر و روحيه افراد خواهد گذاشت؟ 
تحصيل و  بازماندن از  افسردگی،  نتيجه ای جز  واقعيت اين است که اين شکست های عاطفی 
مشکالت شديد روانی به دنبال نخواهد داشت. بنابراين کسی که معيار دوست داشتن هايش تنها ظاهر 

ديگران است بايد از همان ابتدا خود را برای حسرت های طوالنی آينده آماده کند. 

شود،  ديگران  به  دلبستگی  باعث  می تواند  که  ديگری  نامناسب  معيارهای  درباره 
در کالس گفتگو کنيد. 

١ــ  من ال يحضره الفقيه، ج، ٤ ص ٣٨٠.
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حال به نظر شما معيارهای صحيح انتخاب دوست چيست؟ 
پيامبر اکرم صلی اللّه عليه و آله و سلم از اصحاب خود پرسيد: 

محکم ترين دستاويز١ ايمان چيست؟ 
بعضی گفتند: مهم ترين ريسمان ايمان، نماز است. 

عده ای گفتند: روزه گرفتن. 
عده ای ديگر گفتند: به جای آوردن حج. 

بعضی هم گفتند: جهاد در راه خدا. 
رسول خدا فرمود: تمام کارهايی که برشمرديد اعمالی نيکو و پرفضيلت است اما پاسخ سؤال 
اينها نيست. مهم ترين و محکم ترين ريسمان ايمان، دوست داشتن به خاطر خدا و دشمن داشتن به خاطر 

خداست. آن چه ايمان را محکم می کند دوست داشتن اوليای خدا و بيزاری از دشمنان خداست.٢ 
به نظر شما آيا کسانی که تمام هستی خود را از خداوند گرفته اند و با اين حال از شيطان پيروی 
نمانده است، می تواند به  مهربان خود وفادار  هستند؟ کسی که به خدای  شايسته محبت شما  می کنند، 
دوستی شما وفادار باشد؟ پس اولين معيار برای دوست داشتن ديگران، نزديکی آنان به خدا و اطاعت 

از اوست. 
پيامبر خدا می فرمايد: 

حواريون حضرت عيسی از ايشان پرسيدند؟ با چه کسی هم نشينی کنيم؟ 
:با کسی که ديدنش شما را به ياد خدا اندازد و رفتارش شما را به آخرت تشويق کند.٣

معيار دومی که می تواند محبت های ما را به مسيری درست راهنمايی کند، شناخت کسانی است 
که بدون درنظر گرفتن منافع شخصی خود، ما را صادقانه دوست دارند. همه ما صميمی ترين محبت های 
خود را نثار مادر و پدر خود می کنيم، چرا که می دانيم آنان از ابتدای تولدمان بدون هيچ چشم داشتی ما 

را دوست داشته اند و همواره نگران سرنوشت ما بوده و هستند. 
محبت ما به پيامبران، امامان، معلمان دلسوز و انسان های فداکار نيز از اين دست محبت هاست. 
آنان سختی های مختلف را به جان می خرند تا مردم به سعادت و خوشبختی در دنيا و آخرت برسند و در 

١ــ  دست آويز: چيزی که انسان آن را محکم می گيرد تا سقوط نکند. 
٢ــ  کافی، ج٢، ص ١٢٦.

٣ــ  کافی، ج١، ص ٣٩.
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اين راه به دنبال سود و منفعت شخصی خود نيستند. 
امام باقر عليه السالم می فرمايد:

 
هرگاه خواستی بدانی که خير و خوبی در تو هست يا نه، به قلبت نگاه کن. اگرديدی 
اهل طاعت خدا را دوست داری و از اهل معصيت و گناه بدت می آيد، پس بدان که در 
تو نيز خير و خوبی است و خدا نيز تو را دوست دارد. اما اگر ديدی که از اهل طاعت 
خدا بيزاری و گناهکاران را دوست می داری، پس بدان در تو نيز خيری نيست و خداوند 

نيز از تو بيزار است.١

تيرهای شيطان 
تأثير  می شنويم  و  می بينيم  آنچه  و  هستند  ما  قلب  اصلی  دروازه های  ما  گوش  و  چشم  بی ترديد 
دروازه های قلب  انسان از همين  شيطان برای فريب  دارند.  ديگران  عالقمندی ما نسبت به  عميقی بر 
انحراف  به  را  او  انسان  گوش  و  چشم  کنترل  با  تا  می بندد  کار  به  را  خود  تالش  تمام  و  می شود  وارد 

بکشاند. 

امام صادق عليه السالم درباره نگاه های حرام می فرمايد:
 

نگاه حرام، تيری از تيرهای زهرآگين شيطان است که بذر شهوت را در دل انسان 
می کارد و همين برای به گمراهی کشيدن صاحبش کافيست. چه بسيار نگاه های کوتاه که 

حسرتی طوالنی درپی دارند. ٢

از اين رو دين اسالم به مردان و زنان با ايمان سفارش می کند چشم و گوش خود را از هر چيزی 
که می تواند آنان را به گناه اندازد حفظ کنند.

برای محافظت در برابر شيطان الزم است به اين نکات توجه کنيم: 
١ـ نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لّذت و چه بدون آن حرام است و نگاه کردن به 

صورت و دست ها ـ از مچ دست تا نوک انگشتان ـ در صورتی جايز است که بدون قصد لذت باشد. 
١ــ  کافی ج ٢ ص ١٢٧

٢ــ  کافی، ج٥ ص ٥٥٩ من ال يحضره الفقيه، ج٤، ص ١٨
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٢ـ نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام است. 
٣ـ عکس گرفتن مرد از زن نامحرم حرام نيست ولی بايد مراعات کند که مرتکب حرام ديگری 

نشود. 
٤ـ حضور مرد و زن نامحرم در محّل خلوتی که کسی در آنجا نيست و ديگران هم به آن جا وارد 

نمی شوند، جايز نيست و نماز خواندن در چنين مکانی نيز اشکال دارد. 
٥ـ مراجعه مردان به پزشک زن و مراجعه زنان به پزشک مرد اگر نيازمند معاينه جسمی و لمس 

بدن باشد فقط در صورت ضرورت جايز است. 
٦ـ مراجعه به نامحرم برای تزريق آمپول و سرم در صورتی جايز است که موجب لمس بدن يا 

نگاه به حرام نشود. 
٧ـ دست دادن زن و مرد نامحرم حرام است. 

٨ ـ مردان و زنان بايد از پوشيدن لباس های تنگ که باعث تحريک ديگران می شود دوری کنند 
و اين کار حرام است. 

٩ـ نگاه کردن به فيلم ها و عکس هايی که باعث تحريک انسان می شود حرام است. 

پناه گاه امن
در اين درس دانستيم که نگاه حرام می تواند انسان را به سوی ناپاکی ها پيش ببرد و به همين دليل 
مورد هدف  بيشتری را  افراد  استفاده می کند تا  مسموم خود  تير  مختلف از اين  نيرنگ های  شيطان با 
خود قرار دهد. او که از تأثير وحشتناک اين گونه نگاه ها اطالع دارد، لحظه ای از وسوسه کردن ديگران 

دست نمی کشد و پيوسته خودش و سربازانش برای آلوده کردن انسان ها زمينه سازی می کنند. 
خداوند حکيم برای در امان نگاه داشتن مؤمنان در برابر اين وسوسه ها می فرمايد: 

يطاِن نَزغ ٌ    و هرگاه وسوسه ای از شيطان به تو رسيد، ا َينَزَغنَّکَ ِمَن الشَّ َو ِامَّ
َفاستَِعذ بِالّلِٰه                                   به خدا پناه ببر،

ِانَُّه َسميٌع عليٌم١                              چرا که او شنونده و داناست!

به ياد داشته باشيم که اگر ياری خداوند نباشد، ما هرگز نمی توانيم در برابر وسوسه های شيطان 

١ــ  سورٔه اعراف، آئه ۲۰۰.
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برابر  در  مقاومت  نيروی  ما  به  تا  بخواهيم  کمک  خداوند  از  همواره  است  شايسته  پس  کنيم.  مقاومت 
شيطان را عطا کند و بدانيم که خداوند در هر لحظه ما را می بيند و از حال ما آگاه است. 

١ــ دو نمونه از مشکالت دوستی های با معيارهای نادرست را توضيح دهيد. 
٢ــ با توجه به حديث رسول اکرم صلی اللّه عليه و آله مهمترين معيار برای دوست 

داشتن افراد چيست؟ 
٣ــ راه مقاومت در برابر وسوسه های شيطان چيست؟ 

سطر  چند  در  را  سوره  اين  محتوای  کريم،  قرآن  از  سوره  آخرين  به  مراجعه  با 
توضيح دهيد و آن را برای دوستانتان در کالس بازگو کنيد. 

دشمنی با دشمنان خدا 
شما هم تاکنون افرادی را ديده ايد که سعی می کنند با همه دوست باشند و  حتماً 

اصطالحاً هيچکس را از دست ندهند. 
با  دشمنی  (يعنی  َتَبّری  و  خدا)  دوستان  داشتن  دوست  (يعنی  تََولّی  اسالم  دين 
دشمنان خدا) را دو اصل جدانشدنی می داند که هريک بدون ديگری ناقص و بی معناست. 
به عبارت ديگر يک مسلمان نمی تواند ادعا کند که من با همه مردم رابطه ای دوستانه دارم 

و همه آنان را (چه نيکوکار و چه بدکار) به يک اندازه دوست دارم. 
داستان زير مربوط به همين موضوع است: 

به هارون الرشيد خبر دادند صفوان، کاروان شترهايش را يکجا فروخته است و 
بايد برای حمل اسباب و وسايل خليفه در سفر حج بايد فکر ديگری کرد. 

هارون با خود فکر کرد: فروختن تمام کاروان شتر، آن هم پس از آن که صفوان 
با خليفه قرارداد بسته است که حمل و نقل وسايل و اسباب سفر حج را به عهده بگيرد، 
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کامالً غيرعادی است. دستور داد فورًا او را احضار کنند: 
ــ شنيده ام کاروان شتر را يکجا فروخته ای. 

ــ بله ای خليفه 
ــ چرا؟ 

ــ پير و از کار افتاده شده ام، خودم که از عهده اداره شترهايم برنمی آيم، فرزندانم 
هم کمک چندانی نمی کنند، ديدم بهتر است شترهايم را بفروشم. 

ــ راستش را بگو چرا فروختی؟
ــ همين بود که به عرض رساندم. 

ــ اما من می دانم چرا فروختی. حتماً موسی بن جعفر از موضوع قراردادی که با 
ما بستی آگاه شد و تو را از اين کار منع کرد و تو هم به دستور او شترهايت را فروختی. 

علت تصميم ناگهانی تو همين است. 
هارون آنگاه با لحنی خشونت آميز گفت: «صفوان! اگر سابقه دوستی های قديم 

نبود، سرت را از گردنت جدا می کردم».
هارون خوب حدس زده بود. صفوان هرچند از نزديکان دستگاه خليفه خونريز 
عباسی به شمار می رفت و سوابق زيادی در دستگاه خالفت داشت، اما او از ارادتمندان 
اهل بيت بود. صفوان پس از آن که قرارداد حمل و نقل اسباب سفر حج را با هارون 

بست، روزی با امام موسی بن جعفر عليه السالم برخورد کرد، امام به او فرمود: 
«صفوان! همه چيز تو خوب است جز يک چيز».

ــ آن يک چيز چيست ياابن رسول اللّه؟
ــ اين که شترانت را به اين مرد (هارون) کرايه داده ای!

ــ  ياابن رسول اللّه من برای سفر حرامی کرايه نداده ام. هارون عازم حج است، 
برای سفر حج کرايه داده ام. بعالوه خودم همراه نخواهم رفت، بعضی از افراد و غالمان 

خود را همراهشان می فرستم. 
ــ صفوان! يک چيز از تو سؤال می کنم. تو شتران خود را به او کرايه داده ای که 

آخر کار از او کرايه بگيری. اين طور نيست؟
ــ چرا ياابن رسول اللّه. 

ــ آيا آن وقت تو دوست نداری هارون الاقل اين قدر زنده بماند که طلب تو را بدهد؟ 
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ــ چرا ای پسر رسول خدا. 
ــ هرکس به هر عنوان دوست داشته باشد ستمگران باقی بمانند جزء آنها محسوب 
خواهد شد، و معلوم است هرکس جزء ستمگران محسوب گردد در آتش خواهد رفت. 
بفروشد،  را  شتر  کاروان  يکجا  گرفت  تصميم  صفوان  که  بود  جريان  اين  از  بعد 

هرچند خودش حدس می زد ممکن است اين کار به قيمت جانش تمام شود. 
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ای آرزوی دل مشتاقان 
و ای واالترين درخواست دوست داران؛ 

از تو محبتت را می خواهم 
و محبت آنان که تو را دوست دارند 

و از تو محبت هر عملی را می خواهم که مرا به تو نزديک کند. 
خداوندا! 

خودت را از هر چه غير توست، نزد من محبوب تر کن
و محبتی را که به تو دارم، مايه رسيدنم به خوشنوديت قرار ده

الهی
به چشم لطف و محبتت به من بنگر

و از من روی مگردان
و مرا از اهل سعادت قرار ده؛ ای مهربان ترين مهربانان

بخشی از مناجات محبين امام سجاد عليه السالم١

١ــ  مفاتيح الجنان، مناجات المحبين



محيطی كه در آن زندگی می كنيم ــ خوب يا بد ــ تأثير مستقيمی بر افكار و 
رفتارهای ما دارد. به همني دليل الزم است ويژگی های محيط مناسب را بشناسيم 

تا بتوانيم آن را سالم نگه دارمي و از آن بهتر استفاده كنيم.
درس شانزدهم (ثمرات انقالب اسالمی)(ثمرات انقالب اسالمی) به بررسی محيط عمومی جامعه ما 
پيروزی  مثبتی را كه پس از  ويژگی های  قبل و پس از پيروزی انقالب می پردازد و 
يادآوری  با  درس  اين  می كند.  بيان  گرفت،  شكل  كشورمان  در  اسالمی  انقالب 
جامعه  سالم  محيط  بردن  بني  از  برای  را  آنان  نقشه های  كشور،  اين  دشمنان 

اسالمی توضيح می دهد.

فصل ششم   : جامعه



١٠٢

درس شانزدهم

ثمرات انقالب اسالمی 

شما در کتاب تاريخ و با جنگ های ايران و روسيه در زمان حکومت قاجار آشنا شديد.يادآوری 
عهدنامه گلستان، ترکمانچای و... چه احساسی در شما به وجود می آورد؟

ضمن مقايسه جنگ های ايران و روسيه با جنگ تحميلی ايران و عراق نتيجه را با هم مقايسه 
کنيد.  

٭٭٭٭٭٭
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ديروز و امروز 
    پيش از پيروزی انقالب اسالمی ايران در سال ١٣٥٧، ده ها هزار مستشار خارجی ــ که چهل 
داشتند. آنها به ما اين گونه  آمريکايی بودند ــ کارهای مختلف را در کشور ما به دست  هزار نفر آنان 
القا کرده بودند که ايرانی نمی تواند در دنيای علم و صنعت حرفی برای گفتن داشته باشد. در آن زمان 
دستگاه های صنعتی را با پرداخت هزينه های بسيار هنگفت از ابرقدرت ها می خريديم، اما برای استفاده 
از آن دستگاه مجبور بوديم کارشناسان و مهندسان را نيز از همان کشورها به ايران بياوريم. غربی ها 
تحقير و توهين به ملت ما را به حدی رسانده بودند که ما را مردمی وحشی می دانستند و به خاطر حضور 

در ايران، حقوق فوق العاده ای به نام حق توّحش می گرفتند. 
وضعيت بهداشت در شهرها و روستاهای ما اسفناک بود و مجبور بوديم از ده ها هزار پزشک 

پاکستانی و هندی در ايران استفاده کنيم. 
برق  از  روستا  هزار  دو  تنها  کشور  روستای  هزار  چهار  و  پنجاه  از  بيش  ميان  در  زمان  آن  در 
به  می توانستند  مردم  درصد  نيم  از  کمتر  و  می داد  آزار  را  مردم  گسترده  بی سوادی  بودند  برخوردار 

دانشگاه بروند! 
انتخابات کامالً نمايشی بود و نمايندگان مجلس و بقئه مسئوالن کشور توسط شاه و دربار انتخاب 
با  شاه  حکومت  می رفت.  يغما  به  ها  غربی  دست  به  ما  گاز  و  نفت  منابع  و  مختلف  معادن  می شدند. 
هرچيزی که رنگ و بوی دينی داشت مخالفت می کرد و با دايرکردن مراکز فساد، جوانان را از دين 

دور می کرد. 
در اين شرايط بود که مردم ايران به رهبری امام خمينی که يک مرجع دينی بود در برابر حکومت 

شاه قيام کردند و با سقوط شاه شرايط کشور دگرگون شد.
بازگشتی  آيد،  شمار  به  کشورمان  تاريخ  در  سياسی  حرکت  يک  آنکه  از  بيش  اسالمی  انقالب 
دوباره به دين و ارزش های دينی است و به همين دليل ثمراتی بيش از يک حرکت سياسی را به دنبال 

داشته است. ثمرات بزرگی که اهميت آنها هرگز از تغيير حکومت کمتر نيست. 
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ثمرات انقالب اسالمی
قرآن کريم به مؤمنان می فرمايد: 

« ال تَـِهـنُـوا                       و سست نشويد
َو ال تَـحـَزنوا                     و غمگين نباشيد، 

َو َأنـُتـُم االَعـلَوَن              [زيرا که] شما برتريد
ِان ُكنـُتم ُمؤِمـنيـَن.»١       اگر ايمان داشته باشيد.

 
يکی از ثمرات ارزشمند انقالب، زنده شدن روحئه خودباوری و احساس بزرگی در ميان ملت 

ايران است. 
مردم ايران مانند بسياری از ملت های محروم دنيا باور کرده بودند که نمی توانند هيچ مشکلی را 
به تنهايی حل کنند انقالب اسالمی، اين توّهم بزرگ را فروريخت و به ما نشان داد که ملتی که با هم 
متحد باشد و برای خدا قيام کند، می تواند با رهبری مدبرانه هر مشکلی را حل کند و خود را به قله های 

پيشرفت و سعادت برساند.

با دوستانتان در کالس گفت وگو کنيد و شرايط پيش از انقالب کشورمان را با 
شرايط کنونی ايران مقايسه کنيد. 

فکر می کنيد چند کشور در دنيا می توانند موجودات زنده را شبيه سازی کنند؟ 
چند کشور از فّناوری پرتاب ماهواره به فضا برخوردارند؟ 

چند کشور به فّناوری پيچيدٔه هسته ای دست يافته اند؟ 
اينها بخشی از پيشرفت های علم و فّناوری در کشور ماست که باعث شده است تا ايران در ميان 
کشورهای منطقه به باالترين رشد توليد علم دست يابد و در برخی رشته های علمی جزء پنج کشور اول 

جهان قرار گيرد. 

١ــ  سورٔه آل عمران، آئه ۱۳۹.
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اسالمی  انقالب  از  الگوگرفتن  با  محروم  ملت های  است  شده  موجب  عظيم  پيشرفت های  اين 
ايران، برای رهايی از وابستگی به ابرقدرت ها تالش کنند. امروزه بيداری اسالمی در جهان اسالم و 
حتی فراتر از آن حرکت های حق طلبانه مردم در نقاط ديگر جهان نيز بيش از هر چيز مرهون حرکت ملت 

ايران در برابر استکبارگران جهانی است. 

آيا  پرداخته اند،  محروم  ملت های  استثمار  به  سالها  که  ابرقدرت هايی  شما  نظر  به 
حاضرند به راحتی از ثروت های اين کشورها چشم پوشی کنند؟ 

فکر می کنيد آنها چه برنامه ای برای ادامٔه غارتگری در اين کشورها دارند؟
 

نقشه های شيطانی
مشرکان مکه با ظهور اسالم موقعيت خود را در خطر  ديدند. ابتدا تالش کردند تا با پيشنهادهای 
فريبنده به پيامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم او را از ادامه دعوت مردم به اسالم منصرف کنند. اما 
هنگامی که ديدند نمی توانند رسول خدا را فريب دهند، دست به کارهای ديگری زدند و دشمنی خود را 

با مسلمانان آشکار کردند. 
آنها مسلمانان را در محاصرٔه شديد اقتصادی ــ در شعب ابی طالب ــ قرار دادند تا مجبور شوند 

دست از اسالم بردارند و دوباره اختيار خود را به دست مشرکان بسپارند. 
و  آمريکا  و  شد  تکرار  نيز  ما  برای  اسالمی  انقالب  پيروزی  اول  سال های  در  فوق  ماجرای 

هم پيمانانش طرح تحريم (محاصره) اقتصادی ايران را به تصويب سازمان ملل رساندند.١
گام دوم غارتگران برای به زانو درآوردن ملت ايران، جنگ بود. رژيم بعثی صدام در شهريور 
١٣٥٩ به دستور آمريکا جنگی را در برابر ما آغاز کرد که هشت سال به طول انجاميد. اگرچه در اين 
بر  خداوند  ارادٔه  هم  باز  اما  می کردند،  حمايت  صدام  رژيم  از  چپاول گر  دولت های  از  بسياری  جنگ 
ارادٔه شيطان پيروز شد و ملت ايران با اتکای به خداوند و بدون کمترين وابستگی به قدرت های بيگانه 

توانست نيروهای متجاوز را از ميهن اسالمی بيرون براند.٢
مسلمانان  شکست  برای  اسالم  صدر  مشرکان  که  بود  برنامه ای  همان  شبيه  کامالً  نيز  واقعه  اين 

١ــ اين تحريم ها هنوز هم برطرف نشده است و دولت های استکباری به مناسبت های مختلف تالش می کنند تا دايرهٔ تحريم را تنگ تر کنند. 
٢ــ در طول جنگ تحميلی، در ميان افرادی که به اسارت نيروهای ما درآمده بودند، سربازانی از ۲۵ مليت و کشور مختلف وجود 

داشتند و حتی در مواردی که آمريکايی ها می ديدند، شکست صدام نزديک است، خودشان مستقيماً وارد جنگ می شدند. 
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ترتيب دادند. آنها نيز هنگامی که ديدند نمی توانند در برابر اسالم کاری از پيش ببرند، با يکديگر متحد 
شدند و به جنگ با رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم پرداختند. اين شباهت ها به ما نشان می دهد که 
برنامه های شيطان برای گمراهی انسان ها همواره ثابت بوده است و تنها افراد هستند که در طول تاريخ 

جايشان را به يکديگر می سپارند. 

٭٭٭٭٭٭
محاصرٔه اقتصادی، حمله نظامی، ترور و بمب گذاری، تفرقه افکنی و تالش برای کودتا و ايجاد 
جنگ داخلی ... . اينها همه نقشه هايی بود که استعمارگران بارها و بارها آنها را پس از انقالب به کار 
گرفتند، اما باز هم نتوانستند اسالم را در اين کشور شکست دهند. پس از اين مراحل بود که آنان به 

فکر استفاده از آخرين و مخرب ترين سالح خود در برابر ملت ايران افتادند. 
می توانيد حدس بزنيد اين سالح چيست؟ 

شکست عبرت انگيز
و  آباد  کشوری  و  می گذشت  سال  صد  از  بيش  مسلمانان  توسط  آندلس١  فتح  از 
پيشرفته شده بود. مرکزی برای تجارت، کسب دانش و صنعت. اين موضوع در کنار 

سودی که برای اروپايی ها داشت، حساسيت عده ای را نيز برانگيخته بود. 
مسيحی  کشورهای  نگرانی  مايه  اروپا،  در  پيشرفته  و  مسلمان  کشوری  وجود 
همسايه شده بود. جوانان مسيحی که پيشرفت های مسلمانان را می ديدند، رفته رفته به 
آنها عالقمند می شدند و در نهايت مسلمان می شدند و تحمل اين وضع برای بزرگان اين 
کشورها دشوار بود. از طرفی آنها می دانستند با مسلمانان نمی توانند بجنگند، پس بايد 
چاره ديگری می انديشيدند. آنها فکر کردند و نقشه کشيدند و باز نقشه کشيدند تا اينکه 

باالخره؛
: جناب امير ما از طرف پادشاه خود برای شما پيشنهادی آورده ايم. ما حاضريم 

١ــ آندلس شامل کشور اسپانيا و بخش وسيعی از کشور پرتغال امروزی است.
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برای شما مدرسه و اماکن تفريحی رايگان بسازيم و خودمان نيز بدون اينکه از شما پولی 
بخواهيم آنها را اداره کنيم. مسلمانان می توانند به صورت رايگان از اين مراکز استفاده 
کنند. به عالوه ما حاضريم با شما قراردادی برای تجارت آزاد امضا کنيم؛ يعنی بازرگانان 
و  خريد  و  ببرند  يکديگر  کشورهای  به  آزادانه  دارند  که  را  کااليی  هر  بتوانند  شما  و  ما 

فروش کنند ... 
٭٭٭٭٭٭

مدتی بعد، کودکان و نوجوانان مسلمان به مدارسی می رفتند که همسايگان نيرنگ بازشان 
آنها را اداره می کردند. آنها در اين مدارس بدون اينکه خود بدانند، نزد معلمان مسيحی 

تعليمات مسيحی می ديدند.
مراکز تفريحی آنان نيز توسط زنان بی حيا و آلوده ای اداره می شد که گروه گروه از 

کشورهای همسايه وارد آندلس می شدند.
در اين ميان، بازرگانان مسيحی بر اساس قراردادی که داشتند، هر روز بشکه های 
بزرگ شراب را روانه مراکز تفريحی مسلمانان می کردند و جوانان مسلمان، بی خبر از دامی 

که برايشان پهن شده بود جذب اين مراکز می شدند.
پادشاهان  به  مسلمان  حاکمان  نزديکی  باعث  مسيحيان  با  تجاری  همکاری های 
به  و  دورتر  هم  از  روز  هر  مسلمان  حاکمان  بود،  شده  نيز  همسايه  کشورهای  مسيحی 

مسيحيان وابسته تر می شدند. 
چند سال بعد، ديگر در آندلس نه از فرماندهان دالور خبری بود و نه از سربازان 
غيور و از جان گذشته و فاتح. تنها چيزی که از آندلس بزرگ باقی مانده بود حاکمانی 

وابسته، جامعه ای بی تفاوت و جوانانی بی اراده و غرق در عياشی و خوشگذرانی بود. 
از  اما  بودند،  نرفته  فرو  باتالق  اين  در  هنوز  که  بودند  هم  کمی  عده  بين،  اين  در 
دست آنان کاری بر نمی آمد. اين همان موقعيتی بود که دشمنان اسالم سال های طوالنی 
انتظار آن را می کشيدند. سربازان مسيحی با اولين حمله، آندلس را تسخير کردند و پس 
از صدها سال دوباره مردم آن سرزمين را با شمشيرهايشان مسيحی کردند و هرکس هم 

که حاضر نشد از اسالم دست بکشد از دم تيغ گذراندند. ١

١ــ برگرفته از: تاريخ حکومت مسلمين بر اروپا (محمد ابراهيم آيتی)؛ تمدن اسالم و عرب (گوستاو لوبون)؛ تاريخ 
فتوحات اسالم در اروپا (شکيب ارسالن) 
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شبيخون فرهنگی 
بسيار  عالوه بر هزينه های  نظامی  جنگ های  که  دريافته اند  خوبی  به  بزرگ  قدرت های  امروزه 
گزافی که دارد، باعث تنفر ملت ها نيز می گردد و اين مسئله ادامٔه کار آنها را در کشورهای ديگر مشکل 
می کند. به همين دليل آنها برای به زانو درآوردن ملت ها راهکار جديدی به نام جنگ نرم١ يا شبيخون 

فرهنگی را در پيش گرفته اند. 
شايعه پراکنی٢،ايجاد تفرقه بين مردم و مسئوالن کشور، توليد فيلم های ضد ايرانی و ضد اسالمی، 
تهيه و پخش فيلم ها و تصاوير زشت و مبتذل، ساخت بازی های رايانه ای ُمخرب، توليد و پخش مواد 
مخدر در بين جوانان و تالش همه جانبه برای ترويج بی حجابی و بی عفتی، بخشی از اين جنگ نرم بر 

عليه ملت و فرهنگ ماست.٣
دشمنان با استفاده از تجربيات شومی که از سرگذشت اندلس و حوادث مانند آن اندوخته اند، 

تمام تالش خود را به کار گرفته اند تا با تکرار آن رويدادها ملت مسلمان ما را به زانو درآورند. 
کم اهميت جلوه دادن حجاب، عادی سازی روابط نادرست بين دختران و پسران، ترويج بی عفتی 
و آلوده کردن جوانان از اصلی ترين نقشه های دشمنان در زمان حاضر است. آنها به خوبی می دانند که 
اگر جوانان مسلمان به دستورات اسالم درباره حفظ حجاب و پاکدامنی عمل کنند، شکست دادن آنها 
بسيار دشوار خواهد بود. پس تمام تالش خود را به کار می بندند تا آنها را از تعليمات حکيمانه اسالم 

دورنگه دارند.

١ــ  جنگ نرم به اقداماتی گفته می شود که به وسيلٔه آن می توان يک کشور را بدون استفاده از نيروهای نظامی سرنگون کرد.
٢ــ  يکی از شايعاتی که دشمن به شدت در مورد آن تبليغ می کند اين است که جمهوری اسالمی ايران می خواهد بمب اتمی بسازد. 
دشمن با ايجاد و گسترش اين شايعه می خواهد ما را از استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای ــ که حّق مسلم هر کشوری است ــ محروم و تمامی 

دنيا را به کشور عزيزمان بدبين سازد. 
٣ــ  خوب است بدانيم که مجلس نمايندگان آمريکا هر سال به صورت رسمی ده ها ميليون دالر را به طرح هايی که بتواند نظام اسالمی 
را در ايران از بين ببرد، اختصاص می دهد که اين مبلغ معموالً صرف شبکه های ماهواره ای تلويزيونی و راديوهای ضد ايران می شود. البته مبلغ 
واقعی کمک های پنهانی صهيونيست ها و ساير دشمنان اسالم برای مقابله با انقالب اسالمی بسيار بيشتر از مبالغی است که به صورت رسمی 

اعالن می شود.
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قرآن کريم درباره اين نيرنگ هميشگی دشمنان اسالم می فرمايد:

«َو ال َيـزالوَن ُيـقاتِـلونَـُكم         و آنان پيوسته با شما مى جنگند  
َحّتیٰ َيـُرّدوُكم َعن ديـنِـُكم          تا شما را از دينتان برگردانند.  

ِاِن اسـتَـطاعوا» ١                                       اگر بتوانند.

اين آيه به خوبی نشان می دهد که هدف اصلی دشمن از تحريم اقتصادی، جنگ نظامی و شبيخون 
فرهنگی چيزی جز نابودی باورهای دينی مردم و دور کردن آنها از دين نيست.

که  می شود  روشن تر  ما  برای  السالم  عليه  اميرمؤمنان  نورانی  کلمات  اين  ارزش  اکنون 
می فرمايد: 

پاکدامنی  و  عفيف  انسان  پاداش  از  بزرگ تر  خدا  راه  در  شهيد  مجاهد  پاداش 
نيست که قدرت انجام گناه را دارد، ولی خود را آلوده نمی کند؛ انسان پاکدامن نزديک 

است فرشته ای از فرشته ها شود. ٢

١ــ سورٔه بقره، آئه ۲۱۷.        
٢ــ  نهج البالغه، حکمت ۴۷۷.

و  کنيد  مرور  اسالمی  ايران  شکست  برای  را  بيگانگان  نقشه های  ديگر  بار  يک 
دربارٔه راه های مقابله با اين نقشه ها با دوستانتان در کالس گفت و گو کنيد. 



١١٠

ـ ثمرات انقالب اسالمی را به صورت خالصه بيان کنيد.  ١ـ
ـ  چند نمونه از اقدامات ابرقدرت ها برای شکست نظام اسالمی ايران را توضيح  ٢ـ

دهيد. 
ـ  خطرناک ترين سالح دشمن در جنگ عليه انقالب اسالمی چيست؟ توضيح  ٣ـ

دهيد.
ـ  هدف اصلی دشمنان را از اجرای نقشه های مختلف در کشورهای اسالمی  ٤ـ

بيان کنيد.

طبل توخالی 
نيز  را  ملت  دارايی های  از  دالر  ميلياردها  و  کرده  فرار  ايران  از  جنايتکار  شاه 
او  بازگرداندن  خواستار  ايران  مردم  که  حالی  در  است؛  کرده  خارج  ايران  از  خود  با 
اعالم  آمريکا  بپذيرد،  را  او  نيست  حاضر  دولتی  هيچ  و  هستند  محاکمه اش  و  ايران  به 
می کند که با آغوش باز آمادٔه پناه دادن به شاه است. دولت ايران از آمريکا می خواهد که 
شاه را به همراه دارايی های ايران به کشورمان بازگرداند، اما دولت آمريکا هيچ اعتنايی 
اغتشاشاتی  از  خبر  کشور  کنار  و  گوشه  از  روز  هر  نمی کند.  ايران  ملت  درخواست  به 

می رسد که ريشه در سفارت آمريکا در تهران دارد. 
جاسوسان آمريکايی با عنوان کارمند سفارت آمريکا در ايران، با تمام توان مشغول 

تهيه نقشه ای برای کودتای نظامی بر عليه انقالب اسالمی هستند. 
جوانان انقالبی و دانشجويان که از اين همه شيطنت و نيرنگ آمريکايی ها به تنگ 
آمده اند، در حرکتی خودجوش به سفارت آمريکا يا همان النٔه جاسوسی حمله و کارکنان 
آن را دستگير می کنند. دانشجويان اعالم می کنند تا آمريکا شاه را به ايران بازنگرداند، 

جاسوسان را آزاد نمی کنند. 



١١١

کارتر رئيس جمهور آمريکا شتابزده و خشمگين در برابر دوربين های خبری قرار 
می گيرد و اعالم می کند اگر ايران سريعاً جاسوسان را به کشورشان بازنگرداند، آمريکا به 

ايران حمله نظامی خواهد کرد. 
انتخابات رياست جمهوری آمريکا نزديک است و کارتر برای پيروز شدن در اين 
انتخابات شديدًا نيازمند يک حرکت تبليغاتی است و چه تبليغاتی بهتر از حمله به ايران و 

آزاد کردن جاسوسان؟!
تهديدهای نظامی آمريکا بسياری از مردم را در نگرانی فرو برده است.

: « آمريکا بزرگ ترين قدرت نظامی روز دنياست. مگر می شود در برابر آمريکا 
مقاومت کرد؟ راستی اگر آمريکا به کشورمان حمله کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ... »

عده ای ترسو که هنوز در حال و هوای زمان شاه به سر می برند کم کم صدايشان 
در می آيد: چه کسی می خواهد در برابر آمريکا بايستد؟ آنها را آزاد کنيد و ماجرا را تمام 

کنيد. آدم عاقل که با ُدم شير بازی نمی کند ... . 
چيزی نمانده است که همين تهديدها کار خودش را بکند که ناگهان ورق کامالً 
بر می گردد. بقئه ماجرا را از کتاب خاطرات هميلتون ُجردن (رئيس کاخ سفيد و دست 

راست کارتر) می خوانيم: 
[امام] سخنان  كامل  متن  كه  شد  جمهور  رئيس  دفتر  وارد  حالی  در  بر ژينسكی 

خمينی نسبت  به رئيس جمهوری آمريكا را در دست داشت. او خشمگين و عصبانی، 
بعضی از جمالت آن را با صدای بلند برای ما می خواند: 

« ... اينها خيال  نكنند كه  ما همين طور نشسته ايم  تا اينها هر غلطی  می خواهند 
بكنند، نه  اين طور نيست . مسئله ، مسئلهٔ   انقالب  است . يک  انقالب  بزرگ تر از انقالب  
 ... برگردانند  را  خائن   (شاه)  اين   و  بنشينند  خودشان   سرجای   بايد  شد.  خواهد  اّول  
آمريكا توقع  دارد كه  شاه  را ببرد به  آنجا (و عليه اين ملت)  توطئه  كند، پايگاهی  هم  اينجا 
برای  توطئه  درست  كند، و جوان های  ما بنشينند و تماشا كنند؟ ... چرا ما بايد بترسيم؟ 
كارتر طبل تو خالی است. او ُعرضٔه هيچ كاری را ندارد ... آمريكا هيچ غلطی نمی تواند 

بكند ... » 
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ديگر مطمئن بوديم که آنها می خواهند گروگان های آمريکايی را به اتهام جاسوسی 
محاکمه کنند. همٔه ما از تصور اينکه آنها افراد ما را محاکمه و سپس اعدام خواهند کرد 
و  بوديم  نشسته  سفيد  کاخ  در  نزار  حالی  با  ما  که  بود  درحالی  اين  لرزيديم،  خود  بر 

نمی دانستيم چه کار بايد بکنيم! 
برای من روشن بود که کليد انتخابات ما در دست کسان ديگری در آن سوی دنيا 
است؛ همان کسانی که تصميم و عملشان تا آخرين لحظه برای ما قابل پيش بينی نيست. 
جمهوری  رياست  انتخابات  سرنوشت  که  است  عجيب  گفت:  من  به  هواپيما  در  کارتر 

کشور بزرگ ما نه در شيکاگو يا نيويورک، بلکه در تهران تعيين می شود.
می توانست  متحده  اياالت  «زمانی  که:  خواندم  اشپيگل١  در  بعد  روز  چند      
تصميم بگيرد كه چه كسی در ايران بر مسند قدرت بنشيند، اما امروز، در۱۹۸۰م.  يک 
آيت اللّٰه در تهران می تواند سرنوشت انتخابات رياست جمهوری اياالت متحده را تعيين 

كند.»

١ــ  مجلٔه مشهور آلمانی. 



١١٣

فهرست منابع 
قرآن کريم 

١ــ نهج البالغه، خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار اميرالمؤمنين. 
٢ــ صحيفه سجاديه (ادعيه امام سجاد عليه السالم)، علی بن حسين بن علی. 

٣ــ اعالم الدين، حسن بن ابی الحسن ديلمی، قم، مؤسسه آل البيت، ١٤٠٨ هـ ق.
٤ــ بحاراالنوار، محمدباقر مجلسی، بيروت، مؤسسه الوفاء، ١٤٠٣ ق.

٥ــ برداشت هايی از سيره امام خمينی، غالمعلی رجايی، مؤسسه تنظيم و نشر آثار 
امام خمينی، ١٣٨٥ ش.

٦ــ تحف العقول، حسن بن علی ابن شعبه، قم، دارالحديث، ١٣٨٥ ش.
٧ــ التمحيص، ابن علی محمد بن حسن اسکافی، قم، مدرسه امام مهدی، بی تا. 
٨ــ تهذيب االحکام، شيخ طوسی، تحقيق سيدحسن خراسان، بی جا، دارالکتب 

االسالميه، ١٣٦٥ ش.
٩ــ حديث واليت، مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری. 

١٠ــ شرح نهج البالغه، ابن ابی الحديد، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، بی جا، 
داراحياء الکتب العربيه، بی تا. 

١١ــ عصر امام خمينی، احمدرضا حاجتی، قم، بوستان کتاب، ١٣٨١ ش.
١٢ــ غررالحکم و دررالکلم، گفتارهای اميرالمؤمنين عليه السالم. 

مقدس  مسجد  قم،  عزيزی،  مجتبی  تحقيق  و  ترجمه  طوسی،  شيخ  الغيبه،  ١٣ــ 
جمکران، ١٣٨٧ ش.

١٤ــ کافی، شيخ کلينی، تحقيق علی اکبر غفاری، بی جا، دارالکتب االسالميه، 
١٣٨٨ ق.

١٥ــ کمال الدين و تمام النعمه، شيخ صدوق، تحقيق علی اکبر غفاری، قم، مؤسسه 
نشر اسالمی جامعه مدرسين، ١٤٠٥. 

١٦ــ گام به گام تا انتخاب حجاب، مهدی اسماعيلی ساديانی، قم، شهاب الدين، 
١٣٩٠ش.

١٧ــ مثنوی معنوی، جالل الدين محمد. 



١١٤

الحياء  البيت  آل  مؤسسه  بی جا،  المسائل،  مستنبط  و  مستدرک الوسايل  ١٨ــ 
التراث، ١٤٠٨ق.

الحکام  عبداللّه  بن  محمد  ابوعبداللّه  الصحيحين،  علی  المستدرک  ١٩ــ 
النيسابوری، بی جا، دارالمعرفة، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م .

جامعه  قم،  غفاری،  علی اکبر  تحقيق  صدوق،  شيخ  الفقيه،  يحضره  ال  من  ٢٠ــ 
مدرسين، ١٤٠٤ق.
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