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١ـ اولویت، تقدم

یکی از 
نزدیکان امام: 

امام  خمينی رحمه اهلل عليه به نماز اّول وقت خيلی اهميت می داد. روایتی از امام صادق 
عليه الّسالم نقل می كرد كه »  اگر كسی نمازش را سبک بشمارد، از شفاعتشان محروم می شود.« 

من یک بار به ایشان عرض كردم: »  سبک شمردن نماز شاید به این معنی باشد كه شخص، نمازش 
را یک وقت بخواند و یک وقت نخواند.« گفت: نه، اینکه خالف شرع است. منظور امام صادق 

عليه الّسالم این بوده است كه وقتی ظهر می شود و فرد در اول وقت نماز نمی خواند، در واقع به 
چيز دیگری رجحان1 داده است. 
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دبیران محترم دینی؛ سالم
ـ که همان رسالت انبیاست  ــ  به شما تبریک می گوییم که توفیق هدایت نسل های آینده راـ 
به عهده دارید. بی شک انجام مخلصانه این مسئولیت، رسالتی است که هیچ میزانی در دنیا 

قابلیت سنجش آن را ندارد و پاداش آن در عالم طبیعت قابل پرداخت نیست.
هیچ جایگاهی در جامعه به جایگاه معلم نمی رسد؛ چرا که در دنیا هیچ موجودی به 
شأن انسان نمی رسد و انسان امانت در دست معلم است. نقش معلم خارج کردن انسان ها از 
ظلمت گمراهی به نور هدایت و صراط مستقیم است. معلم کسی است که اولین نقش های 
نیک یا بد را می تواند بر لوح سفید و آمادهٔ اذهان دانش آموزان بنگارد و این چنین دست 
توانای معلم، چشم انداز آینده را ترسیم می کند. معلم می تواند جامعه را شجاع یا ترسو، 
یا  پاکدامن  متقی و  از علم،  یا گریزان  اهل علم  یا خودپرست،  فداکار  یا بخیل،  بخشنده 
بی بند  و  بار بسازد؛ بنابراین اگر قرار باشد جامعه اصالح شود، این اصالح باید از مدرسه 

آغاز شود.
امیرالمؤمنین علیه الّسالم می فرماید: »کسی که در مقام هدایت و آموزش قرار می گیرد، 
باید بیش از آموختن به دیگران، خود را پاالیش روحی کند و ادِب رفتاری اش، بیش از 
ادب گفتاری اش باشد«.1 تمامی رفتارهای معلم در کالس؛ نگاه، اشاره، لبخند، اخم کردن، 
لباس پوشیدن و... بر روی دانش آموز اثر می گذارد و هر فردی در زندگی خود عمیق ترین 
احساسات و عواطف را از معلمش دریافت می کند؛ بنابراین شایسته است این فرمایش پیامبر 
اکرم به امیرالمؤمنین علیهما الّسالم همواره آویزه گوشمان باشد که »  ای علی! اگر خداوند به 

دستان تو انسانی را هدایت کند، از آنچه خورشید بر آن تابیده برای تو بهتر است«2.
کتابی که پیش روی شما قرار دارد حاصل زحمات چندین سالهٔ کارشناسان متعدد در 
حوزه های مختلف دینی و تربیتی است. این کتاب با نظرات شما دبیران زحمت کش و دلسوز 
با تالش های مخلصانه شما، در تعلیم و تربیت  باز هم  امید می رود  به ثمر رسیده  است و 
اسالمی فرزندان میهن اسالمی مان، ایران عزیز، بیشترین تأثیرگذاری را داشته باشد. در تألیف 
این کتاب از نتایج ارزشیابی های صورت گرفته از کتاب »فرهنگ اسالمی و تعلیمات دینی« 

1ــ وسائل الشیعه، ج 16، ص 150.
2ــ کافی، ج 5، ص 28 ؛ المستدرک علی الصحیحین، 3/691/653 



سابق، و چاپ های اّول کتاب »پیام های آسمان«، بهره گرفته شده و محتوای آن بر اساس 
اهداف و آرمان های »برنامه درسی ملی« بازتألیف شده است.

همان گونه که مستحضرید کتاب »پیام های آسمان«1، عالوه بر تغییر در محتوا و سبک 
نگارش، حاوی رویکردهای نوین تربیتی و آموزشی است. جلب مشارکت دانش آموزان و 
سهیم ساختن آنها در مراحل تدریس، از مهم ترین رویکردهای کتاب است. بر این اساس، 
بهترین روش تدریس کتاب، روش تدریس فعال است که در آن دست کم بیست دقیقه 
آنان  نظرات  شنیدن  و  مباحث  در  دانش آموزان  مشارکت  به  تدریس  جلسه  هر  زمان  از 
اختصاص می یابد. شایسته است دبیران محترم در این زمان صرفًا به جهت دهی مناسب و 
اصالح خطاهای احتمالی دانش آموزان در طرح نظرات بپردازند. گروه بندی دانش آموزان 
کالس، اختصاص  دادن زمان مناسب به پرسش ها و ایجاد فرصت گفت وگو برای آنان و 
روش های  ساختن  محدود  است.  روش  این  ملزومات  از  یکدیگر  نظرات  دربارۀ  داوری 
تدریس به روش سخنرانی و تبدیل دانش آموز به یک شنوندۀ صرف، در تعارض با اهداف 

تربیت دینی است و به آفت بزرگ حافظه محوری در دانش آموزان منجر خواهد شد.
راهنمای برنامه درسی »تعلیم و تربیت دینی دوره اّول متوسطه« شیوه نامۀ خاصی را برای 
کتاب های درسی این دوره طراحی کرده است. اجرای کامل این شیوه نامه، موجب تحقق تمامی 
اهداف آموزشی و تربیتی مدنظر خواهد شد. در همین راستا دفتر تألیف کتاب های درسی از 
همکاران انتظار دارد همواره این شیوه نامه را مدنظر قرار داده و مطابق آن، ارزشیابی های مستمر 

و پایانی را اجرا نمایند.

شیوه نامه ارزشیابی
ارزشیابی درس پیام های آسمان در دو قالب »ارزشیابی تکوینی« و »ارزشیابی پایانی« 
و  کیفی  جنبۀ  و  می شود  توجه  مهارت ها  به  بیشتر  تکوینی  ارزشیابی  در  می گیرد.  انجام 
توصیفی دارد؛ زیرا ارزشیابی تکوینی یک ارزشیابی سازنده است که می تواند در خدمت 
ارتقای کیفی یادگیری قرار گیرد. دبیر در برگۀ ثبت ارزشیابی، میزان یادگیری هر دانش آموز 
و انجام فّعالیت آموزشی او را می نویسد و نظر خود را ابراز می کند. عالوه بر این، متناسب 

1ــ همکاران محترم می توانند جهت مطالعه »راهنمای برنامۀ درسی تعلیم و تربیت دینی دوره متوسطه اّول«، 
سؤاالت  نمونه  دریافت  آسمان،  پیام های  کتاب  معلم  راهنمای  مطالعه  سراسری،  توزیع  از  قبل  کتاب  متن  مشاهده 
امتحانی، اظهار هرگونه پیشنهاد و انتقاد درباره کتاب، طرح پرسش های محتوایی کتاب و دریافت جواب از کارشناسان 
مربوطه و بهره برداری از محتواهای مختلف ارائه شده، به وبگاه گروه »قرآن و معارف« به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.
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با فّعالیت های انجام شده، میزان یادگیری دانش آموز را تبدیل به ابزار کّمی می کند و به صورت 
نمره ارائه می دهد.

محتوای  یادگیری  میزان  آزمون  این  در  است.  کتبی  آزمون  دارای  پایانی  ارزشیابی 
سطوح  از  متناسبی  پوشش  باید  آزمون  سؤال های  می گیرد.  قرار  ارزیابی  مورد  آموزشی 
یادگیری را دربرگیرد. درک مفاهیم، کاربرد آنها، قدرت تجزیه و تحلیل، ترکیب، مقایسه، 

تطبیق، توانایی استدالل و داوری از اهّم سطوحی است که باید بدان توجه شود.
ارزشیابی »پیام های آسمان« دارای اصولی است که از همکاران انتظار می رود حتمًا 
آنها را مدنظر قرار دهند و به صورت کامل اجرا نمایند تا تمامی اهداف کتاب در تعلیم و 

تربیت دینی دانش آموزان محقق شود:
1ــ ارزشیابی تکوینی )اعم از کتبی و شفاهی( بیست نمره دارد و ارزشیابی کتبی 

پایانی نیز بیست نمره دارد.
2ــ ارزشیابی پایانی نوبت اّول از مطالب تدریس شده همان نوبت و ارزشیابی پایانی 

نوبت دوم از تمام محتوای کتاب به عمل می آید.
گزینه ای،  چهار  پاسخ،  کوتاه  آزمون های  از:  عبارت اند  ارزشیابی  ابزارهای  3ــ 
پیشنهادی،  و  تحقیقی  فّعالیت های  رفتار،   مشاهدۀ  لیست  چک  تصویری،  جورکردنی،  
فّعالیت گروهی، مشارکت در مباحث، بیان مطالب تکمیلی و مفید،  ارائۀ سؤاالت کاربردی، 

بروز رفتار مثبت و تثبیت آن.
4ــ در کلیۀ ارزشیابی ها )تکوینی و پایانی( مالک ارزشیابی، درک مفهوم است و از 
نام شخص، تاریخ، مکان و سایر سؤاالتی که بیشتر بر حافظه تکیه دارد و کمتر درک مطلب 

و مفهومی است، سؤال طرح نشود.
5 ــ حفظ متن عربی آیات و احادیث و همچنین عین ترجمه آنها ــ به جز آیات و 
روایاتی که با ستاره مشخص شده اند ــ برای دانش آموز الزامی نیست و در ارزشیابی ها 

فقط می توان از مضمون، مفهوم و پیام آیات و احادیث استفاده کرد.
)راه و توشه( برای آموزش احکام است که اساس  از فصل های کتاب  6 ــ یکی 
آموزش آن بر حفظ موارد متعدد تکیه دارد و فّعالیت کالسی این درس ها نیز حفظی خواهد 
بود و حالت واگرا )بازپاسخ( ندارد؛ بنابراین از فّعالیت های کالسی این فصل ها می توان در 

ارزشیابی مستمر و پایانی بهره برد.
٧ــ بخش »خودت را امتحان کن« شامل پرسش های همگرا )بسته پاسخ( است 
و در ارزشیابی پایانی به کار می رود. این بخش به عنوان تکلیف توسط دانش آموز در خانه 
انجام می شود و در جلسه بعدی به منظور جمع بندی، تصحیح و تثبیت یادگیری به کار 



می رود.
در  دانش آموزان  مشارکت  افزایش  منظور  به  »فّعالیت کالسی«  بخش  مطالب  8 ــ 

فرایند تدریس است و می تواند نقش مهمی در ارزشیابی های دانش آموز داشته باشد.
9ــ بخش »بیشتر بدانیم« هر درس فقط برای توسعٔه اطالعات دانش آموزان است. 
دبیر محترم می تواند برای توضیح درس از آنها استفاده نماید و یا نمرۀ تشویقی برای این 

بخش در نظر بگیرد اما نباید در ارزشیابی تکوینی یا پایانی مورد سؤال قرار گیرد.
یاری  درس  اهداف  و  مفاهیم  بهتر  درک  در  را  دانش آموز  بخش»پیشنهاد«  ١0ــ 
پیشنهاد  دانش آموز  یا  معلم  سوی  از  که  فّعالیت هایی  سایر  و  بخش  این  انجام  می کند. 
می شود، کاماًل اختیاری است و صرفًا می تواند برای دانش آموز نمرۀ تشویقی داشته باشد. 
نمرۀ  مکمل  و  است  تکوینی  ارزشیابی  نمرۀ  بیست  بر  عالوه  نمره  دو  حداکثر  نمره  این 

تکوینی دانش آموز خواهد بود و نمی تواند به نمرۀ ارزشیابی پایانی اضافه شود.
11ــ بخش »الهی« در هر درس برای جمع  بندی در انتهای دروس قرار گرفته است 

که در ارزشیابی تکوینی و پایانی مورد سؤال قرار نمی گیرد.
12ــ بارم بندی ارزشیابی تکوینی هر نوبت )بیست نمره( به شرح زیر است:

الف(  پاسخ به پرسش های استخراجی معلم از متن کتاب و پرسش های بخش 
»خودت را امتحان کن«: هفت نمره

فّعالیت هایی که در کالس  متن کتاب و سایر  فّعالیت های کالسی  انجام  ب(  
توسط دانش آموز و یا دبیران محترم تعریف می شود: هفت نمره

ج( مشارکت در فرایند تدریس، گفت  وگو و کار گروهی: چهار نمره
فّعالیت های ذیل این عنوان عبارت اند از: تهیه شعر متناسب و قرائت آن در کالس، 
اجرای سرود در موضوعات مرتبط با مفاهیم درس، اجرای مولودی در مناسبت های مرتبط 
با درس ها، نوحه خوانی، اجرای نمایش که شامل داستان های داخل کتاب درسی و سایر 
داستان های مرتبط با عناوین و موضوعات درس می شود، ارائه کنفرانس پیرامون مفاهیم 
درس ها، آماده ساختن و ارائه قطعه ای از فیلم های متناسب با موضوعات و مفاهیم درس ها، 

تهیه و ارائه اسالیدهای کمک کننده به مفاهیم درس ها، تهیه کاردستی و…  . 
د( داشتن پوشۀ کار خوب و منظم توسط دانش آموز: دو نمره

و  تکوینی  ارزشیابی  نمرات  مجموع  از  است  عبارت  نوبت  هر  پایانی  نمرۀ  13ــ 
ارزشیابی پایانی آن نوبت، تقسیم بر دو.



سالم 
شش سال گذشت. شش سال از بهترین روزهای عمرت. شش سال از 
زمان ورودت به مدرسه. کافی است نگاهی به همهٔ این سال ها داشته باشی. حتمًا 

خواهی گفت: چقدر زود گذشت!
نیز  این دوران  و حاال وارد شش سال دوم دوران تحصیل خود شدی. 
همچون گذشته به سرعت خواهد گذشت و فقط کسی در این گذر زندگانی، 
و  تالش  با  و  بیندوزد  سرمایه ای  خود  برای  که  بود  خواهد  پیروز  و  سربلند 
خود  دانش  و  علم  بر  و  کند  برطرف  را  خود  و ضعف های  عیب ها  پشتکار، 

بیفزاید.
دوست من! شما در این دوران تحصیلی جدید، روزهای بسیار شیرینی 
را تجربه خواهید کرد: خروج از دوران کودکی، ورود به دوران نوجوانی، تغییر 
برخی از اخالق ها و رفتارها، آماده شدن برای ورود به عرصه دانشگاه، کار و…      .
اگر در برابر هر یک از این مراحل آگاهانه قدم برداری، به یاری خداوند 
با موفقیت آن مرحله را پشت سر خواهی گذاشت و در پایان، احساس رضایت 
و نشاط خواهی کرد و اگر سستی و تنبلی به خرج دهی قطعًا در پایان این بخش 

از عمر خود، احساس پشیمانی و ضرر خواهی نمود.
اکنون انتخاب با توست. چه راهی را انتخاب می کنی؟ اگر تصمیم گرفتی 
با آگاهی وارد این دوران شوی و با عمل به دستورات الهی، ایامی سرشار از خیر و 

نیکی را برای خود بسازی، این کتاب را بخوان. خوب هم بخوان.
اینک »پیام های آسمان« همراه توست، تا پاسخ سؤال هایت را در آن بیابی:

دانش آموزان گرامی! 



ــ خداوند مهربان چقدر به تو نزدیک است و چگونه از تو محافظت می کند؟
ــ چگونه می توانی از خداوند توانا و حکیم در کارهایت کمک بگیری؟

انتظار  دنیا، چه سرنوشتی در  این  از  بعد  ــ سرانجام زندگی ات چیست و 
توست؟

ــ چه هنگام بالغ می شوی و وظیفه ات بعد از بلوغ چیست؟
ــ چگونه می توانی احکام دینت را بیاموزی و به آنها عمل کنی؟

ــ نماز چه احکامی دارد و چگونه می توان در نماز جماعت و جمعه شرکت 
کرد؟

تکمیل  را  آن  چیزی  چه  و  دارد  جایگاهی  و  ارزش  چه  دانش  و  علم  ــ 
می کند؟

تو  و  بگذارد  تأثیر  می تواند  زندگی ات  بر  بد چگونه  و  همنشین خوب  ــ 
چگونه می توانی همنشین خوب را بشناسی و آن را انتخاب کنی و از همنشین بد 

دوری کنی؟
ــ صفات ناپسند اخالقی کدام اند و چگونه می توانی از آنها دوری کنی؟ 

امیدواریم بتوانی این مرحله را نیز مانند مراحل قبل با سربلندی پشت سر 
بگذاری و با عمل به آنچه فرا می گیری، هر لحظه به مقصد زیبایی که در پیش رو 

داری نزدیک و نزدیک تر شوی.
سعی کن درس هایت را خوب بیاموزی. به آموخته هایت خوب فکر کنی و 
دربارۀ آنها با هم کالسی هایت گفت وگو کنی. اگر نظر و پیشنهادی داشتی، حتمًا آن 
را برای معلم گرامی ات بازگو کنی. بدان که خداوند به تو نیرویی داده است که اگر 
بخواهی، می توانی از پس هر کاری برآیی؛ پس، از خداوند یاری بخواه و تالش را 

آغاز کن؛ تالش برای دستیابی به موفقیت های بزرگ…    .



Email

talif@talif.sch.ir
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شدیم.  آشنا  خداوند  یکتایی  و  خالق  صفت  با  گذشته  سال 

امسال در دو درس با سایر صفات خداوند مهربان آشنا می شویم:

درس اّول )بینای مهربان(: خداوند ناظر تمامی اعمال ماست و همواره 

نسبت به کارهای ما بینا و شنواست. او محافظ ما در برابر خطرات و گرفتاری هاست. 

این درس به ما می آموزد که وظیفٔه ما در برابر این نعمت خداوند، شکرگزاری از او، و استفاده 

صحیح و بجا از نعمت هاست.

درس دوم )استعانت از خداوند(: تمام جهان هستی در دست خداوند است و باالتر از او 

این درس  بیشترین قدرت را دارد.  از کسی کمک بخواهد که  انسان  بهتر است  بنابراین  ندارد؛  قدرتی وجود 

شیوه های کمک خواستن از خداوند را می آموزد.

شناسی خدا
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دقایق آخر کالس، خانم فهیمی چند پاکت نامه به نمایندٔه کالس داد و گفت: این پاکت ها را به بچه ها 
بدهید. سپس گفت: بچه ها داخل پاکت ها سؤال مسابقٔه این ماه است که باید آن را در خانه جواب دهید و هفته 
آینده بیاورید. مسابقٔه این ماه یک تفاوت با مسابقه های قبلی دارد؛ یعنی یک شرط دارد؛ شرطش این است که 

شما باید در جایی پاکت ها را باز کنید و به سؤال مسابقه پاسخ دهید که کسی شما را نبیند.
آن روز تا زنگ آخر در این فکر بودم که پاکت مسابقه را کجا باز کنم؟ ... 

بینای مهربان
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هفتٔه بعد بچه ها پاکت های مسابقه را تحویل دادند. وقتی پاکت ها جمع شد، خانم فهیمی پرسید: همه، 
پاکت هایشان را تحویل دادند؟

ما هم یک صدا و بلند گفتیم: بله.
ناگهان یکی گفت: خانم اجازه؟ من نیاوردم.

همه تعجب کردیم. مریم بود. مریم احمدی. او دانش آموز منظّم و درس خوانی بود و به مسابقه خیلی 
عالقه داشت.

خانم فهیمی گفت: چرا جواب را نیاوردی؟ مگر خودت هر هفته از من سراغ مسابقه را نمی گرفتی؟
ــ چرا! من هم خیلی دوست داشتم برندٔه مسابقه باشم. خیلی هم فکر کردم، ولی هرچه گشتم نتوانستم 

جایی را پیدا کنم که هیچ کس مرا نبیند.
من تازه متوجه پاسخ اصلی مسابقه شدم و منظور مریم را فهمیدم. با خود گفتم: چرا من به این نکته 

توّجه نکردم؟
خانم فهیمی نگاهی به بقیٔه بچه ها کرد و گفت: بچه ها! مسابقه این ماه، فقط یک برنده دارد ...  .

را  مریم جایزه اش  بچه ها،  اصرار  با  پایان کالس  از  بعد  داد،  را  مریم  فهیمی جایزٔه  که خانم  بعد  هفتٔه 
باز   کرد. یک ساعت دیواری که روی صفحٔه آن با خطی زیبا نوشته شده بود:

َو ُهـَو َمـَعـُكم َایـَن ما ُكنـُتم١٭ 
 هر کجا باشید او با شماست.

 خداوند مهربان ترین است و از حال همه خبر دارد. او چون همه ما را بسیار دوست دارد، از ما و تمامی 
آفرید ه هایش به خوبی مواظبت می کند. 

    َفالّلُٰه َخیـٌر حاِفـظًا َو ُهـَو َارَحـُم الّراِحـمیـَن٢
خداوند بهترین نگهدارنده است و او مهربان ترین مهربانان است.

اما گاهی انسان ها با بی دقتی یا سهل انگاری و یا حتی از سر نادانی، دچار حادثه می شوند. در حقیقت 
این افراد با اشتباهات یا گناهانی که مرتکب می شوند، خودشان را از حفاظت خداوند محروم می کنند.

___________________________________________________________________________________________________
1ــ سورٔه حدید، آیه 4.                    ٭ آیه با ترجمه حفظ شود.  ٢ــ سورٔه یوسف، آیه ٦٤.                  
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فّعالیت کالسی

فّعالیت کالسی

  نشانه های محبت 
به نظر شما عالوه بر مراقبت و توجه دائمی، چه نشانه های دیگری از محبت خداوند نسبت به ما وجود 

دارد؟
به  با بذل نعمت هایی ارزشمند، راه رسیدن  برتری داده و  بر سایر موجودات  خداوند مهربان انسان را 
رستگاری را برای او هموار ساخته است. نعمت هایی که هر کدام نشانه ای از محبت خداوند به انسان است و 

بدون آنها زندگی برای او بسیار سخت و دشوار خواهد بود. 
آیا تاکنون به بازی یک کودک در میان هم ساالنش توجه کرده اید؟ به دعواها و خواسته هایشان چطور؟

وقتی چشمان کودک به اسباب  بازی دیگران می افتد، می خواهد آن را بردارد و اگر نتواند این کار را 
بکند، شروع به سر و صدا یا گریه می کند. برای او فرقی نمی کند که اسباب بازی مورد عالقه اش مال کیست. 
او فقط می خواهد اسباب بازی را بردارد و خودش با آن بازی کند؛ حّتی اگر با گرفتن آن، کودک دیگری به 

گریه بیفتد.
ولی وقتی همین کودک بزرگ می شود، یاد می گیرد به حقوق دیگران احترام بگذارد و چیزی را بدون 
او  به  برای خوشحالی او، وسایل خودش را  او وقتی می بیند کودکی گریه می کند،  برندارد.  اجازٔه صاحبش 

می دهد و به این کار افتخار هم می کند.
بنابراین خداوند مهربان ما را طوری آفریده است که به مرور می توانیم کارهای خوب را یاد بگیریم و 

انجام دهیم و کارهای بد را بشناسیم و از آنها دوری کنیم.  

کمک  به  است.  داده  ما  به  خداوند  که  است  نعمتی  هزاران  از  یکی  یادگیری،  توانایی 
هم کالسی های خود چند نعمت دیگر را که مخصوص انسان است، نام ببرید.

خاطره ای از خود یا اطرافیانتان تعریف کنید که توّجه و مراقبت ویژۀ خداوند در آن 
مشاهده شده است.
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شکرگزاری 
حال که خداوند این همه به ما توّجه دارد و بزرگ ترین  نعمت ها را به ما داده است، وظیفٔه ما چیست؟ 

ما چگونه می توانیم شکرگزار نعمت های ارزشمند و بی پایان خداوند باشیم؟
وقتی کسی در انجام کاری به ما کمک می کند، به او می گوییم: »متشکرم« و یا در حّق او دعایی می کنیم. 
در برابر نعمت های خداوند نیز گاهی به زبان می گوییم »الحمدللّٰه«. این ساده ترین نوع تشکر است که به آن »شکر 

زبانی« گفته می شود. 
عالوه بر شکر زبانی، راه دیگری نیز برای تشکر و شکرگزاری وجود دارد. به مثال های زیر توجه کنید:

١ــ نفیسه هوش باالیی دارد و از آن برای یادگیری قرآن و مطالب درسی استفاده می کند.
٢ــ بهزاد جسم تنومندی دارد، به همین دلیل به هر کس که می رسد زور می گوید.
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٣ــ محمد از هر فرصتی برای کمک به پدرش استفاده می کند.

در تمامی موارد فوق، هر کس با نعمت هایی که دارد، به گونه ای رفتار کرده است. استفاده صحیح و بجا 
از نعمت، شکر نعمت و استفاده ناصحیح از آن، ناسپاسی در برابر خداوند است.
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فّعالیت کالسی

     شکر نعمت، نعمتت افزون کند                                       کفر ،نعمت  از کفت بیرون کند

البته باید توجه داشته باشیم شکر واقعی این است که از نعمت های خداوند در راه نافرمانی او و انجام 
کارهای حرام استفاده نکنیم.

 امام صادق علیه الّسالم می فرماید:
شکر نعمت آن است که از آنچه خداوند حرام کرده است، دوری کنی.2

جدول زیر را کامل کنید

ناسپاسی نعمتشکر نعمتنعمت خداوند

پیروی از فرمایش های آنهاپیامبران و امامان

احترام به معلممعلم

دروغ گفتنزبان

گوش

نتایج شکرگزاری  
با شکرگزاری، خداوند نه تنها از ما راضی می شود بلکه نعمت های بیشتری نیز به ما می دهد.

َ الَزیَدنَُّكم١      لَئِن َشَكرُتم 
 اگر شکرگزاری کنید، ما قطعاً ]نعمت ها را[ زیاد می کنیم.٭

___________________________________________________________________________________________________
٭ آیه با ترجمه حفظ شود. 2ــ کافی، ج ٢، ص 95.   ١ــ سورٔه ابراهیم، آیه ٧. 
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١ــ چرا برخی انسان ها با وجود اینکه خداوند از آنها مراقبت می کند، دچار حادثه می شوند؟
2ــ استفاده صحیح از نعمت ........ و استفاده ناصحیح از نعمت ...... است.

3ــ شکر واقعی نعمت چیست؟ توضیح دهید.

امام صادق علیه الّسالم روزی با یاران خود نشسته بود، مردی آمد و گفت: فقیرم، کمکم کنید…  .
امام از ظرف انگوری که مقابلش بود خوشه ای برداشت تا به او بدهد.

ــ انگور می خواهم چه کار؟! پول بدهید!
آن حضرت انگور را برگرداند و فرمود: خداوند ان شاء اللّٰه مشکلت را حل کند!

مرد فقیر رفت ولی خیلی زود بازگشت.
ــ همان انگور را بدهید.

امام این بار چیزی به او نداد و فقط همان دعا را تکرار کرد: خداوند ان شاء اللّٰه مشکلت را حل کند.
کمی بعد، مرد فقیر دیگری آمد.

ــ فقیرم، کمکم کنید…  .
امام صادق علیه الّسالم چند دانه انگور به او داد. آن مرد انگورها را گرفت و گفت: سپاس خدایی را که مرا روزی داد.

امام به محض شنیدن این سخن، فرمود: همان جا بمان.
ِه َرِبّ الـعالَـمیـَن. سپس دو دست خود را پر از انگور کرد و به او داد. مرد فقیر گفت: َالـَحـمـُد  ِلـلٰـّ

امام دوباره فرمود: همان جا بمان.
سپس از یکی از همراهان خود پرسید: چه مقدار پول به همراه داری؟

ــ بیست سکه
ــ همه را از طرف من به این مرد بده.

مرد فقیر سکه ها را گرفت و گفت:
ــ خدایا، شکر و سپاست می گویم. اینها همه از توست. یگانه ای و هیچ شریکی نداری.
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امام باز فرمود: همان جا بمان.
آن گاه عبای خود را به او داد و فرمود: این عبا را بپوش.

مرد فقیر آن را پوشید و گفت: خداوند به شما خیر دهد.
مرد با خوشحالی بازگشت و امام با نگاه مهربان خود او را بدرقه کرد.١

١ــ کافی، ج ٤، ص ٤٩.   
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الهی
ی ید فر آ مرا  هک  ن  با مهر ند  و خدا ی  ا
، ی د ا د ر  بسیا ی  اه نعمت   من  هب  و   

؛ هستم تو  ی  اه نعمت   ر  سگزا سپا

؛ ی ید فر آ مرا  هک  یم  می گو س  سپا را  تو 

؛ ی د ر و رپ ه   د نوا خا مهر  رپ  من  ا د رد  مرا  هک  یم  می گو شکر  را  تو 

، ی د کر م  ا ی   وز ر را  گوا ی  غذا و 
ه بد فیقی  تو من  هب   ، ن با مهر ی  خدا ی  ا ینک  ا

هم ند م  نجا ا می  حرا ر  کا د  خو چشم  و  ش  گو  ، ن  با ز با  ات 
 ١ . شم با یت  اه نعمت  قعی  وا ر  سگزا سپا ه  ر هموا و 

تو هم اگر بخواهی می توانی چند جمله با پروردگارت سخن بگویی.

…………………………………………………………

…………………………………………………………

  ١ــ برگرفته از کتاب »خدای من« با اندکی تغییر
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روزی عّده ای از درباریان هارون )خلیفٔه مغرور و ظالم عباسی( در حضورش نشسته و مشغول چاپلوسی 
بودند که بهلول زیرک وارد شد.

هارون رو به بهلول کرد و گفت: ای بهلول مدت زیادی است که ما را می شناسی و به دربار ما می آیی؛ 
اما برخالف دیگران، تاکنون چیزی از ما نخواسته ای. امروز از ما چیزی بخواه تا به تو ببخشیم!

بهلول درنگی کرد و گفت: ای خلیفٔه بزرگ، نگران گناهانم هستم. می ترسم در روز قیامت باعث عذابم 
شوند. از شما می خواهم گناهان مرا ببخشید.

خلیفه خنده ای سر داد و گفت: ای نادان، من نمی دانم خودم در روز قیامت چه حال و روزی خواهم 
داشت. چگونه در آن روز، تو را نجات دهم؟ چیز دیگری بخواه.

ــ ای خلیفه، من زود بیمار می شوم. از شما می خواهم بیماری ها را از من دور کنید.

وند استعانت١ از خدا

___________________________________________________________________________________________________
١ــ طلب یاری
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فّعالیت کالسی

به نظر شما، بهلول از این درخواست ها چه منظوری داشت؟

اگر کمی به زندگی روزانه خود فکر کنیم درمی یابیم که ما نمی توانیم تمام نیازهای زندگی خود را به تنهایی 
برطرف کنیم. ما برای حّل مشکالت، نیازمند کمک دیگران هستیم.

از طرفی دیگران نیز همگی مانند ما هستند و فقط خداوند، بدون آنکه نیازی داشته باشد، می تواند به 
همه یاری برساند.

حال ما چگونه می توانیم از یاری خداوند برخوردار شویم؟

 ِاّیاَك نَعُبـُد                    ]خدایا[ تنها تو را می پرستیم

َو ِاّیاَك نَستَـعیُن1                    و تنها از تو یاری می خواهیم.

ما در هر شبانه روز، دست کم ده مرتبه سوره حمد را می خوانیم و در آن می گوییم:

١ــ سورٔه حمد، آیه ٥.

هارون با ناراحتی گفت: این کار هم از من ساخته نیست. چیز دیگری بخواه.
می خواهم  وقت  هر  من  هستند.  فرمانبردار شما  ساکنانش  همه  و  پهناور  این کشور  خلیفه،  ــ جناب 
استراحت کنم، پشه ها و مگس های مزاحم، اذیتم می کنند و نمی گذارند بخوابم. اگر ممکن است به آنها دستور 

دهید با من کاری نداشته باشند تا بتوانم راحت استراحت کنم.
هارون که از عصبانیت نمی توانست خودش را کنترل کند، فریاد کشید: نادان! اینها چیست که از ما 

می خواهی؟ چرا کارهایی را از ما می خواهی که انجامشان از هیچ کس برنمی آید؟ نکند ما را مسخره کرده ای؟
بهلول آرام و استوار جواب داد: جناب خلیفه، من قصد مسخره کردن شما را نداشتم، فقط ...  .

بهلول این را گفت و سپس در میان سکوت و حیرت اطرافیان قصر را ترک کرد.
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راه های بهره مندی از یاری خداوند 
١ــ صبر و تقوا1: یکی از راه هایی که می توان یاری خداوند را جلب کرد، صبر کردن و تقوا داشتن 
است. اگر ما بتوانیم در برابر مشکالت و سختی ها، صبر کنیم و در هر موقعیتی، از گناهان دوری کنیم، خداوند 

بیش از پیش، یاری خود را نصیب ما خواهد کرد. به نمونه زیر توجه کنید:
بعد از جنگ احد، دیگر برای مسلمانان رمقی باقی نمانده بود. تعداد زیادی شهید شده و بقیه هم به 
با خود گفتند:  سختی مجروح شده بودند. لشکر مشرکان که پس از جنگ، در راه بازگشت به مکه بودند، 
اکنون که پیروز شده ایم، چرا کار را یکسره نکنیم؟ بهتر است به مدینه حمله کنیم و مسلمانانی که زنده مانده اند را 
بکشیم و دارایی های شهر مدینه را نیز غارت کنیم. با این کار برای همیشه خیال ما از محّمد و پیروانش آسوده 

خواهد شد…  .
خیلی زود به مسلمانان خبر رسید که لشکر مشرکان دوباره به طرف آنها در حرکتند.

شرایط بسیار سختی به وجود آمده بود. آنان دیگر توان جنگیدن نداشتند.
درحالی که مسلمانان نا امید شده بودند، ناگهان فرشته وحی برای پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله پیام مهمی 

آورد:

بَـلی ِان تَصـِبـروا َو تَـتَّـقوا     آری، اگر صبر کنید و تقوا پیشه نمایید،
َو َیأتوکُم ِمن َفوِرِهم ٰهـذا       هنگامی که دشمنان با جوش و خروش بر شما بتازند.

ُیمـِددکُم َربُّـکُم        پروردگارتان شما را یاری خواهد کرد،
بِـَخمـَسـةِ آالٍف ِمـَن الـَمـالئِـکَـةِ          با پنج هزار نفر از فرشتگان،
میـَن2          که نشانه هایی با خود دارند. ُمـَسـِوّ

این پیام به مسلمانان  چنان روحیه ای بخشید که حتی زخمی ها هم برای نبرد از مدینه به راه افتادند. 
مشرکان که نمی توانستند باور کنند این لشکر امیدوار و با روحیه همان لشکر شکست خورده باشد، به گمان 
اینکه لشکری تازه نفس به سراغشان آمده است، از وحشت پا به فرار گذاشتند. آری، صبر و ایستادگی در برابر 
مشکالت و توبه و پشیمانی مسلمانان از اشتباه و غفلت خود در جنگ احد، آنان را شایسته این پیروزی کرد. 

١ــ تقوا یعنی انسان در هنگام مواجه شدن با گناهان از آنها دوری کند.  ٢ــ سورٔه آل عمران، آیٔه ١٢٥.



28



29



30

٢ــ یاری دادن خداوند: خداوند به کسانی که او را یاری کنند وعده یاری داده است. منظور خداوند 
از یاری او، توسط ما بندگان، یاری دین اوست؛ یعنی ما با جهاد در راه خدا، دفاع از دین با جان و اموالمان 
و با عمل به دستورات خداوند در انجام واجبات و ترک محرمات، در واقع خداوند را یاری کرده ایم و موجب 
ثبات و پایداری دین او شده ایم. این کار آن قدر نزد خداوند ارزشمند است که آن را یاری خودش دانسته است 

و در مقابل، وعده یاری و کمک قطعی به کسانی داده است که او را یاری می کنند.

یا َایُّـَها الَّـذیـَن آَمـنوا  ای کسانی که ایمان آورده اید
اگر خداوند را یاری کنید ِان تَنـُصـُروا الّلَٰه

او ]نیز[ شما را یاری می کند
 و قدم هایتان را استوار می گرداند.

َینـُصرکُم
 َو ُیـثَـِبّت َاقـداَمـکُم١

است. خداوند  کردن  دعا  یاری خداوند،   برای جلب  راه ها  ساده ترین  و  مهم ترین  از  یکی  دعا:  ٣ــ 
مهربان دربارٔه دعای بندگانش می فرماید:

َو قاَل َربُّـکُـُم ادعونی             و پروردگارتان گفت: مرا بخوانید
تا ]دعای[ شما را بپذیرم.٭ َاستَِجب لَکُم٢ 

این آیه به روشنی نشان می دهد که دعای هیچ یک از بندگان از خداوند پنهان نمی ماند و او درخواست 
هیچ کس را بی پاسخ نمی گذارد. البته گاهی اوقات از خداوند چیزهایی را درخواست می کنیم که به مصلحتمان 
نیست. خداوند که بهتر از هر کس دیگری از سود و زیان ما آگاه است، به جای خواستٔه ما، چیزی را که مفیدتر 

و مناسب تر است به ما می دهد.
رسول خدا دربارٔه این گونه دعاها می فرماید:

هیچ مسلمانی خداوند را نمی خواند مگر اینکه دعایش یا در همین دنیا 
مستجاب می شود، یا خداوند آن را برایش در روز قیامت ذخیره می کند و یا 

در برابر آن دعا، بخشی از گناهانش را می آمرزد.3
___________________________________________________________________________________________________
١ــ سورٔه محمد، آیه ٧.    ٢ــ سورٔه غافر، آیه ٦٠.           ٭ آیه با ترجمه حفظ شود.          ٣ــ بحاراالنوار، ج90،  ص378.               
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فّعالیت کالسی
به نظر شما چه کارهای دیگری موجب جلب یاری خداوند می شود؟ به 

کمک دبیر خود موارد دیگری را نام ببرید.

امداد غیبی
چهارم اردیبهشت ١٣٥٩، نیمه هاى شب در حالى که مردم خوابیده اند، هواپیماها و بالگردهاى آمریکایى 
مخفیانه وارد ایران مى شوند و پس از پیمودن هزار کیلومتر در اطراف شهر طبس فرود مى آیند. آنان مى خواهند 
با بمباران جماران )منزل امام خمینی( و  جاسوسان آمریکایى را که در ایران دستگیر شده اند، آزاد کنند و سپس 

کودتاى نظامى در ایران، حکومت را دوباره به دست بگیرند.
آمریکایى ها بهترین کماندوهاى خود را پنج ماه آموزش هاى ویژه داده اند تا بتوانند این مأموریت مهم را با 

پیروزى پشت سر بگذارند.
ماهواره هاى ادارهٔ هواشناسى مرکزى آمریکا هواى امشب ایران را کامالً صاف و مهتابى اعالم کرده اند.

براى اینکه این عملیات سرى فاش نشود، آنها باید بالفاصله پس از سوختگیرى دوباره به پرواز درآیند و 
قبل از روشن شدن هوا کار را یکسره کنند.

ظاهرًا همه چیز طبق نقشه پیش مى رود و از همین حاال باید عملیات را تمام شده دانست که ناگهان:

یکی از بهترین حالت هایی که دعا در آن مستجاب می شود، هنگام نماز است.نمازگزار در بخش های 
مختلف نماز با خداوند سخن می گوید و از او یاری می طلبد. در این حال که انسان به خداوند توّجه بیشتری 

دارد، خداوند نیز با لطف و رحمت بیشتری با او رفتار می کند.

١ــ توضیح دهید چرا بهلول هرگز چیزی از هارون درخواست نمی کرد؟
٢ــ چرا خداوند همه دعاهای ما را مستجاب نمی کند؟ توضیح دهید.

٣ــ خداوند در جنگ احد، مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد؟
٤ــ توضیح دهید ما چگونه می توانیم خداوند را یاری دهیم.
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طوفان شدیدی تمام منطقه را فرا  مى گیرد. تندباد صحرایى دانه هاى ریز شن را با خود همراه مى کند و در 
یک چشم به هم زدن همه را زمینگیر مى کند. دیگر چشم چشم را نمى بیند. طوفان شن رادارهاى پیشرفته را هم از 

کار انداخته است.
فرمانده با تالش فراوان با وزارت جنگ آمریکا تماس مى گیرد:

»این چه وضعیتى است؟ مگر شما هوا را پیش بینى نکرده بودید؟ ما اینجا گیر افتاده ایم؛ اینجا جهنم است؛ 
از جهنم هم بدتر! هرچه زودتر دستور نهایى را صادر کنید. اگر این وضع ادامه پیدا کند باید ...« و دوباره ارتباط 

قطع می شود.
در این حال، یکى از بالگردها که براى سوختگیرى به هواپیماى سوخت رسانى نزدیک مى شود، به دلیل عدم 
دید کافى با هواپیماهاى دیگر برخورد مى کند و ناگهان با صدایى مهیب تمام صحرا روشن مى شود. خلبان و هشت 

کماندو در یک چشم به  هم زدن کشته مى شوند.



33

ای کسانی که ایمان آورده اید، یا َایُّـَها الَّـذیَن آَمـنوا
نعمت خدا را بر خودتان به یاد آورید ُاذکُـروا نِعـَمـَة الّلِٰه َعـلَیـکُم

که وقتی لشکریانی انبوه ]برای نابودیتان[ به سراغ شما آمدند. ِاذ جاءَتـکُم ُجـنوٌد
پس ما فرستادیم بر آنان تندباد َفـاَرَسلـنا َعـلَیـِهم ِریـًحا

و سپاهیانی که شما آنها را نمی دیدید. َو ُجـنوًدا لَم تَـَروها
]تا بدانید که[ خداوند به آنچه می کنید بیناست. َو کاَن الّلُٰه بِـما تَعـَمـلوَن بَـصیـًرا١

سایر کماندوها وحشت زده از بالگردها پایین مى پرند و فرار مى کنند. هرکس سعى مى کند جان خودش را 
نجات دهد. دو بالگرد دیگر که هم زمان قصد فرار دارند، یکدیگر را نمى بینند و دوباره صدایى مهیب ...  .

آتش انفجار بالگردها و مهّمات درون آنها، هواپیماها و بالگردهاى دیگر را هم به آتش مى کشد و ...  .
چه کسى باور مى کند؟ هواپیماها و بالگردهایى که در هیچ جنگى شکست نخورده بودند، تمام آن پیش بینى ها و 
تمرین ها، آن همه مهمات و نیروها، ... دانه های ریز شن همه را شکست داد. این همان اتفاقى است که رئیس جمهور 

آمریکا پس از مدت ها دربارٔه آن مى گوید: من هنوز هم کابوس وحشتناک طبس را مى بینم!
یاری کرد.  یاری دین،  برای  به دلیل قیام  بندگان خود را  در ماجرای شکست آمریکا در طبس، خداوند 
ماجرایی که نمونه آن بارها در تاریخ تکرار شده است. یکی از این موارد که در قرآن کریم به آن اشاره شده است، 
جنگ خندق است. در این جنگ، خداوند برای شکست مشرکان و خارج کردن مسلمانان از محاصره، تندبادی را 

فرستاد که لشکر مشرکان را از هم پاشید و آنان را مجبور به عقب نشینی کرد:

پیشنهاد

سورهٔ فیل را بخوانید و شباهت های میان آن و ماجرای طبس را در کالس برای دوستانتان بیان کنید. 

___________________________________________________________________________________________________
١ــ سورٔه احزاب، آیه ٩.
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الهی
! اه عا د ه  بت کنند جا ا ی  ا و   ! ه هند نعمت  د ی  ا

؛ بم می شتا تو  ی  سو هب 

؛ نم می ز صدا  را  تو 

؛ می ربم ه  پنا تو  هب 

؛ هم می خوا ی  ر یا تو  ز  ا

؛ م ر و می آ ن  یما ا تو  هب 

. هم بخوا تو  ز  ا تنها  ؛   هم می خوا را  نچه  آ کن  م  ی ا ر یا نیز  تو 

! می کنی م  و محر هی  بخوا گر  ا و   ، هی می د نعمت  هی  بخوا گر  ا هک  یی  تو
1 . کن ب  ا سیر یت  اه نعمت   ی  یا رد ز  ا مرا 

تو هم اگر بخواهی می توانی چند جمله با پروردگارت سخن بگویی.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

١ــ برداشت از کتاب »خدای من« با اندکی تغییر
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  معاد

»هدیه های آسمان« به ما آموخت که ما غیر از زندگی در این 

داد.  خواهیم  ادامه  خود  زندگی  به  آخرت  به نام  دیگری  جهان  در  دنیا، 

ـ را  ـ    چه کوچک و چه بزرگـ  همچنین آموختیم که پاداش تمامی کارهای خودـ 

در جهان آخرت به صورت کامل دریافت خواهیم کرد. در کتاب »پیام های آسمان« 

با دو موضوع دیگر درباره معاد آشنا می شویم:

درس سوم )تلخ یا شیرین(: انسان زیرک کسی است که برای زندگی خود در 

جهان آخرت توشه فراهم کند و همواره به فکر زندگی ابدی خود باشد. در این درس بیان می شود 

که اگر فقط سرگرم زندگی این دنیا شویم، سرانجامی جز حسرت و پشیمانی نخواهیم داشت.

درس چهارم )عبور آسان(: کسانی می توانند به راحتی از این دنیا به جهان دیگر منتقل شوند 

که کارهای نیک انجام دهند. این درس سه نمونه از این کارها را به ما معرفی می کند؛ نیکی به پدر و مادر، 

خوش اخالقی و صدقه دادن.



36



37

زیرک 
بر روی تخت گران قیمت قصر نشسته بود و به حادثه های عجیب امروز فکر می کرد:

»این دیگر چه رسمی است؟ چرا مردم شهر همگی در مقابل دروازٔه شهر جمع شده بودند؟
چرا تا مرا دیدند، به طرفم دویدند؟ چرا مرا روی شانه هایشان نشاندند و به قصر آوردند؟ مگر این شهر 

حاکم و فرمانروا ندارد؟ شاید مرا با شخص دیگری اشتباه گرفته اند!...«
همه چیز برایش مثل یک رؤیا بود. نمی توانست باور کند؛ صبح وقتی برای اّولین بار وارد این شهر 

می شد، مسافری تنها و خسته بود و امشب، سلطان مردم این سرزمین!

تلخ یا شیرین
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روزها یکی یکی می آمدند و می رفتند، ولی کسی به پرسش های پادشاه جواب درستی نمی داد. این رفتار 
مرموز اطرافیان، او را بیشتر نگران می کرد، تا اینکه روزی... .

مخفیانه لباس مردم عادی شهر را پوشید و از قصر بیرون رفت.
همین طور که قدم زنان به اطراف نگاه می کرد، از بازار شلوغ شهر سر درآورد. در شلوغی و سر و صدای 
بازار، هرکس مشغول کاری بود. با کنجکاوی به اطراف نگاه می کرد که ناگهان گرمی دستی را روی شانه هایش 

احساس کرد. سر جایش میخ کوب شد. سرش را که برگرداند پیرمرد مهربانی را دید.
ــ »جناب سلطان! شما اکنون باید در قصر باشید. با این سر و وضع در بازار چه می کنید؟!«

دست و پایش را گم کرد. نمی دانست چه جوابی بدهد. پیرمرد او را شناخته بود. بریده بریده گفت: 
می خواستم، می خواستم، آخر می دانید ...  .

پیرمرد لبخندی زد و گفت: از روز اّول هم معلوم بود که آدم زیرکی هستید. حتماً می خواهید بدانید 
در این شهر چه خبر است و علت رفتار عجیب مردم این شهر چیست. حاال خوب گوش کنید تا من برایتان 

توضیح دهم:
مردم این شهر طبق رسم قدیمی، در روز معینی کنار دروازٔه شهر جمع می شوند. آنان اّولین کسی که 
به  تا یک سال،  آنها  به عنوان پادشاه خود انتخاب می کنند.  به دوش می گیرند و او را  وارد شهر می شود را 
تمام دستورات پادشاه عمل می کنند و فرمان بردار او هستند، سال بعد دوباره همگی در کنار دروازٔه شهر جمع 

می شوند. بنابراین، هیچ پادشاهی در این شهر نمی تواند بیشتر از یک سال بر مردم حکومت کند.
ــ پس تکلیف پادشاه قبلی چه می شود؟

ــ او را بر کشتی سوار می کنند و به جزیره ای می برند و در آنجا می گذارند.
ــ می دانی آن جزیره کجاست؟

ــ من این موضوع را به پادشاه پیشین نیز گفتم، ولی آنان توجهی نکردند. اگر شما بخواهید، من نشانی 
آن جزیره را به شما خواهم داد...  .

آن شب تا نزدیک صبح در قصر قدم می زد و فکر می کرد:
می توانم تا سال بعد در این قصر در کمال آسایش زندگی کنم و از حکومت لذت ببرم. االن همه چیز 
شهر در اختیار من است. اصالً دلیلی ندارد با فکر کردن به آینده، خودم را ناراحت کنم ... . اما فقط یک 
سال؟! بعد از آن چه کار کنم؟ اگر بخواهم این یک سال را به خوش گذرانی بپردازم، در آن جزیره بدون آب و 

غذا، بدون خانه و سر پناه، چگونه زندگی کنم؟
انتخاب سختی بود. آسایش یک ساله و رنج همیشگی یا یک سال زحمت و در عوض، راحتی همیشگی؟
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باالخره نزدیک صبح تصمیمش را گرفت.
با  آنان،  برای حل مشکالت  و تالش صادقانه  مردم  کارهای  به  کنار رسیدگی  در  روز،  آن  فردای  از 
تمام  او  داد.  توضیح  آنان  برای  را  برنامه اش  و  پیدا کرد  اعتماد  قابل  دانا، چند دوست  پیرمرد  راهنمایی های 
هدایایی را که مردم شهر می آوردند، به دوستان نزدیکش می داد تا با آنها برایش مصالح ساختمانی، نهال های 

درختان و گلّه های گوسفند خریداری کنند. او هیچ چیز از اموالش را در قصر نگه نمی داشت.
از آن پس هر چند روز یک بار، بدون اینکه کسی خبردار شود، یک کشتی از ساحل شهر به جزیره 
می رفت و مصالح ساختمانی، نهال های درختان و گلّه های گوسفندان را با خود به آنجا می بُرد. کشاورزان و 

کارگران مورد اعتماد پادشاه نیز هر روز به همراه خدمتکاران نزدیک وی به جزیره می رفتند و... .
همه چیز طبق برنامه پیش می رفت تا اینکه یک شب: 

نیمه های شب ناگهان احساس کرد نمی تواند دستانش را حرکت دهد. چشمانش را که باز کرد با صحنٔه 
عجیبی رو به رو شد. نگهبانان قصر دست و پای سلطان را بسته بودند و می خواستند او را با خودشان ببرند.

باید  پایان رسیده است و شما همین حاال  به  ببخشید جناب سلطان! دورٔه یک ساله حکومت شما  ــ 
به همراه ما بیایید. 

ــ کمی به من فرصت بدهید تا آماده شوم.
ــ متأسفانه چنین چیزی ممکن نیست.

ــ پس الاقل بگذارید وسایل شخصی ام را بردارم ...  .
ــ خیلی متأسفم! ما چنین اجازه ای نداریم. دورٔه حکومت شما تمام شده و ما باید شما را در هر حالی 

که باشید به همراه خود ببریم.
وقتی او را از در قصر بیرون می بردند، در میان جمعیت انبوهی که آمده بودند تا برای آخرین بار پادشاه 

را ببینند، چشمش به پیرمرد دلسوز و دانا افتاد که با رضایت به او نگاه می کرد.
همین که کشتی به جزیره رسید، مأموران، سلطان را نزدیک ساحل به آب انداختند و بازگشتند. آنها 
نمی دانستند که عّدٔه زیادی در جزیره منتظر ورود دوست عزیزشان، یعنی پادشاه هستند و قصر بزرگ و زیبای 

او را که در میان باغی قرار داشت برای آمدنش آراسته اند.
سال ها بعد، مردم آن شهر بزرگ از دریانوردان می شنیدند که در وسط دریا شهری زیبا و بی نظیر هست 

که...   .١

١ــ برگرفته از کتاب منازل اآلخرة شیخ عباس قمی، با تغییر.
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١ــ برگرفته از کتاب منازل اآلخرة شیخ عباس قمی، با تغییر و تعرف
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فّعالیت کالسی

الف( به نظر شما اگر پادشاه زیرک به جای کار و زحمت یک ساله، خوش گذرانی و زندگی راحت در قصر 

را انتخاب می کرد، چه سرانجامی در انتظار او می بود؟

ب( اگر کمی فکر کنیم در می یابیم که داستان زیرک شباهت های زیادی با زندگی خود ما در دنیا دارد. 

این شباهت ها را پیدا کنید و مانند نمونه، جاهای خالی زیر را پر کنید.

1ـ زیرک که اّولین باربه آن شهرآمده بود، به راهنمایی نیاز داشت.

ما نیز که تنها یک بار به این دنیا می آییم، برای خوشبختی نیازمند راهنمایی پیامبران هستیم. 

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

2ـ او می توانست تمام وقتش را به استراحت در قصر بپردازد. 

ما نیز ممکن است ...

3ـ زمان پادشاهی اش خیلی زود سپری شد.

زمان زندگی ما ... 

4ـ  گمان نمی کرد که نگهبانان ناگهان نیمه شب به سراغش بیایند.

ما نیز ...

5 ـ نگهبانان هنگام رفتن به او اجازۀ هیچ کاری را ندادند.

به هنگام رفتن ما نیز ... 

6 ـ  او در آن جزیرۀ زیبا در جایی زندگی می کرد که خودش ساخته بود.

...

7ـ اگر زیرک وارد این شهر نمی شد، هرگز نمی توانست روزی پادشاه جزیرۀ زیبا و ساکنان آن شود.

...

سایر شباهت ها را با مشورت دوستان و راهنمایی معلمتان بنویسید.

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

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

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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سرانجام زندگی 
با توجه به شباهت های فراوانی که میان زندگی ما و زیرک وجود دارد،  می توان گفت: این داستان تنها 

یک قهرمان ندارد؛ بلکه هر کدام از ما می توانیم نقش این پادشاه را در زندگی خود بازی کنیم.
یکدیگر  با  جزیره،  سوی  به  شهر  از  رفتن  هنگام  در  مختلف  پادشاهان  حالت  خواندیم  که  همان گونه 

متفاوت بود. وضعیت ما انسان ها نیز در هنگام رفتن از این دنیا با انسان های دیگر متفاوت است.

خداوند حکیم در قرآن می فرماید:

و در جای دیگری از قرآن کریم می فرماید:

و اگر می دیدی هنگامی که فرشتگان جان کافران را می گیرندَو لَو تَـریٰ  ِاذ َیـتَـَوفَّى الَّـذیَن کَـَفـُروا الـَمالئِـکَـُة

به صورت و پشت هایشان می زنندَیضِربوَن ُوجوَهـُهم َو َادباَرُهم

و ]می گویند[ عذاب سوزان را بچشید.َو ذو قوا َعـذاَب الـَحـریـِق2

به مفهوم این دو آیه توجه کنید. از مقایسٔه این دو آیه چه نتیجه ای می گیرید؟
کسانی که در زندگی خود به خدا و پیامبرانشان ایمان دارند و به فکر زندگی پس از مرگ هستند، مانند 
نیز در  پادشاه زیرک اند که رفتن از شهر، هیچ ترسی برایش نداشت؛ چرا که می دانند در زندگی جدید خود 

آرامش و راحتی به سر خواهند برد.
اما کافران و بدکارانی که تمام زندگی خود را به خوش گذرانی و تفریح در دنیا می پردازند و برای سفر 
خود توشه ای آماده نمی کنند، اصالً دوست ندارند از این دنیا بروند؛ زیرا می دانند مرگ برای آنها به معنای پایان 

خوشی ها و سر آغاز سختی هاست.

ـ می ستانند،الَّـذیـَن تَـتَـَوّفاُهـُم الـَمالئِـکَـُة طَـِیّـبیـَن ـ درحالی که پاکندـ  همان کسانی که فرشتگان جانشان راـ 

]و به آنان[ می گویند: درود بر شما باد،َیقولوَن َسالٌم َعـلَیـکُـُم
به ]پاداش[ آنچه انجام می دادید به بهشت وارد شوید.ُادُخـلُوا الـَجنَّـَة بِـما کُنـُتم تَعـَمـلوَن١

___________________________________________________________________________________________________
١ــ سورٔه نحل، آیه ٣٢.                 2ــ سورٔه انفال، آیه 50.
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اکنون این پرسش باقی می ماند که ما باید در دنیا چه کارهایی انجام دهیم تا هنگام سفر به جهان آخرت با 
سالم و درود فرشتگان روبه رو شویم؟

در درس بعد به پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت.

١ــ چرا پادشاه زیرک از رفتن به جزیره هیچ ترسی در دل نداشت؟
2ــ مرگ برای چه کسانی وحشتناک و ناخوشایند است؟ چرا؟

3ــ حالت مؤمنان را در هنگام مرگ توضیح دهید.
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الهی
فرست د  و رد نش  ندا خا و  محّمد  رب 

کن  ق 
ّ
ف مو یسته  شا ی  اه ر کا م  نجا ا هب  هن  آن گو را  ما  و 

؛ یم د گر یص رت  حر تو  ی  کو هب  ن  رسید رد  هک 

؛ میی سا بیا آن  رد  ات  د  شو مشی  را آ هن  خا ما  ی  ربا گ  مر هک  ری  طو

؛ میی آ رد  ن  بدا هن  اق مشتا هک  شتنی  ا ست د و د یی  جا و 

 ، ختی سا یک  د زن ما  هب  را  گ  مر ن  چو پس 

، ن ا د گر بخت  نیک  را  ما  آن  ر  یدا د با 

کن  ما  مش  را آ سبب  را  نش  مد آ و 

، بخشش
ی  اه رد ز  ا ی  رد را  آن  و 

1 . ن ا د گر د  خو رحمت  ی  اه کلید ز  ا ی  کلید و 

١ــ دعای امام سجاد علیه الّسالم در هنگام یادآوری مرگ، صحیفه سجادیه.
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فّعالیت کالسی

مردی از ابوذر پرسید: چرا ما از مرگ می ترسیم؟
ابوذر جواب داد:

زیرا شما دنیایتان را آباد کرده اید و آخرتتان را خراب و ویران، و معلوم است که دوست ندارید از آبادانی 
به ویرانی بروید.١

آیا تاکنون به مرگ فکر کرده اید؟ به نظر شما چرا از شهدا همواره با افتخار 
یاد می شود؟

عبور آسان

___________________________________________________________________________________________________
١ــ اصول کافی، ج ٢، ص ٤٥٨



48

به مراسم  مانند رفتن  برایشان  با مرگ وحشت دارند، عدٔه دیگری هم مرگ  از رو به رو شدن  عده ای 
اهدای جایزه است. حال علت این تفاوت چیست؟

آخرت  و  دنیا  در  زندگی  آسانی  موجب  آنها  انجام  که  می پردازیم  کارهایی  بررسی  به  درس  این  در  ما 
می شود:

١ــ نیکی به پدر و مادر
»مداوا دیگر فایده ای ندارد! بیماری آن قدر پیش رفته است که امیدی به بهبودی نیست.«

هنوز این جمالت طبیب، تمام نشده بود که جوان دوباره به هوش آمد:
»نه! نه!...کمک! کمکم کنید!... شما را به خدا نجاتم دهید...«

با وحشت به اطرافش نگاه می کرد و فریاد می کشید. این چندمین بار بود که تا به هوش می آمد با التماس 
کمک می خواست. گویا در این لحظات پیش از مرگ، چیزهایی را می دید که نمی توانست آنها را به زبان بیاورد 

و این بار هم پس از مّدت کوتاهی دوباره از شدت ترس بیهوش شد ...
»یا رسول اللّه، جوان مسلمانی با وضعی رقت انگیز در حال جان دادن است. 

اگر به خانه اش بیایید و برایش دعا کنید، شاید آسوده شود!«
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پیام آور رحمت و مهربانی به خانه جوان آمد. جوان به هوش آمد و تا چشمش به چهره نورانی و مهربان 
پیامبر اکرم افتاد، با التماس و گریه گفت: ای رسول خدا،کمکم کن! باز هم آن دو موجود وحشتناک می آیند. 
آنها می خواهند مرا با خود به دوزخ ببرند. می دانم زمان مرگم فرا رسیده است، به فریادم برس و مرا از دست 

آنها رها کن. خواهش می کنم...
و دوباره بیهوش شد.

رسول خدا رو به مادر آن جوان کرد و فرمود:
ــ از پسرت ناراضی هستی، همین طور است؟

بغض مادر ترکید و با صدای بلند شروع به گریه کرد:
ــ ای رسول خدا، من برای بزرگ کردن پسرم خیلی زحمت کشیدم و رنج بردم. چه شب ها که بیدار 
رسید  جوانی  به سن  وقتی  همه  این  با  می دادم.  او  به  را  غذایم  و  می ماندم  گرسنه  بخوابد. خود  او  تا  ماندم 
زحمت های مرا یکسره فراموش کرد و با پرخاش و تندی با من سخن گفت و احترامم را نگه نداشت. حتی 
گاهی هم زبان به دشنام می گشود. ای پیامبر خدا، او دلم را شکسته است و من نیز از او به خدا شکایت کرده ام.

رسول خدا فرمود: از او راضی شو.
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مادر رنج دیده نگاه ترحم آمیزی به فرزندش افکند و گفت: خدایا، به خاطر پیامبر گرامی تو فرزندم را 
بخشیدم، تو هم او را ببخش.

پیامبر نیز برای جوان از خدا طلب آمرزش کرد.
دعای پیامبر و رضایت مادر کار خود را کرد. جوان در آخرین لحظه های عمرش دوباره چشمش را 
باز کرد و با تبسم گفت: یا رسول اللّه، آن دو موجود ترسناک رفتند و حاال دو فرشته زیبا و خندان به سوی 
من می آیند. سپس به یگانگی خدا و پیامبری حضرت محمد صلّی اللّٰه علیه و آله گواهی داد و با لبخند، برای همیشه 

چشمانش را بست.
امام صادق علیه الّسالم می فرماید:

هر کس پیوند خود را با بستگانش محکم کند و با پدر و مادرش بسیار خوش رفتار و مهربان 
باشد، دشواری های مرگ بر او آسان می شود و در دنیا نیز هرگز فقیر و تهی دست نمی شود.1

فّعالیت کالسی
ما چگونه می توانیم پدر و مادرمان را از خود راضی نگه داریم؟

دربارۀ این پرسش در کالس گفت و گو کنید و نتیجه را با پدر و مادر خود 
در میان بگذارید.

2ـ صدقه دادن
»در شبی سرد امام سّجاد علیه الّسالم را دیدم که کیسه ای از گندم بر پشت خود حمل می کرد. 

گفتم ای فرزند رسول خدا این چیست؟
فرمود: سفری در پیش دارم که توشه آن را آماده کرده ام تا در جای امنی بگذارم.

گفتم: مقام شما باالتر از این است که باری را حمل کنید. اجازه دهید غالم من به شما کمک کند.
امام اجازه ندادند.

گفتم: پس اجازه بدهید من خود این بار را حمل کنم.
فرمود: نه، من باری را که نجات دهنده من در سفرم است، از دوش خود برنمی دارم. تو را به خدا قسم 

می دهم تا مرا رها کنی.
من به سخن امام گوش دادم و ایشان را ترک کردم.

فردای آن روز ایشان را دیدم و گفتم ای فرزند رسول خدا می بینم شما به آن سفری که می گفتید نرفته اید.
___________________________________________________________________________________________________

١ــ بحار االنوار، ج71، ص66.
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سفر  سفر،  آن  از  منظورم  فرمود:  و  زد  لبخندی  امام 
مرگ بود که برای آن آماده می شوم.1

امام سجاد علیه الّسالم هر شب برای نیازمندان آذوقه و غذا 
انجام می دادند،  را  آن  به صورت شبانه  که  مداوم  کار  این  و  می برد 

موجب شده بود شانه آن حضرت پینه ببندد. 
امام صادق علیه الّسالم می فرماید:

صدقه دادن موجب نجات از مرگ 
بد و رهایی از هفتاد نوع بالست.2

البته باید توجه داشت که صدقه فقط مالی نیست و هر نوع کمک به 
دیگران در راه خداوند، صدقه محسوب می شود.

___________________________________________________________________________________________________
2ــ ثواب االعمال، ص 701. ـ  65.  ١ــ بحار االنوار، ج46، صص 66ـ
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١ــ کافی، ج ٣، ص ٢٣٦.

3ــ خوش اخالقی
به رسول خدا خبر دادند که سعدبن معاذ از دنیا رفته است. ایشان در تشییع جنازه سعد حاضر شد و 
با پای برهنه یک گوشه تابوت او را به دوش گرفت. هنگامی که به قبرستان رسیدند با دست مبارکش او را در 
قبر گذاشت و بر وی خاک ریخت. از پیامبر اکرم شنیدند که می فرمود: جبرئیل را دیدم که با فرشتگان در 

تشییع جنازه سعد حاضر بودند.
مادر سعد که این رفتار پیامبر خدا را دید رو به قبر پسرش کرد و گفت: ای سعد، بهشت بر تو 

گوارا باد!
رسول خدا فرمود: این قدر با اطمینان سخن مگو؛ سعد اکنون در قبر عذاب می کشد.

با  با تعجب علّت آن را پرسیدند. حضرت فرمود: علّت فشار قبر سعد این است که او  اصحاب 
خانواده اش در خانه بداخالقی می کرد.١

___________________________________________________________________________________________________
١ــ کافی، ج3، ص 236.
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فّعالیت کالسی

رفتار اشخاص بد اخالق و خوش اخالق را در هر یک از موارد زیر با 
هم مقایسه کنید:

فقیری از او کمک می خواهد.
خوش اخالق:

بد اخالق:

 مادرش از او می خواهد در انجام کاری
کمکش کند.

خوش اخالق:

بد اخالق:

کسی نسبت به او اشتباهی کرده واز او 
عذرخواهی می کند.

خوش اخالق:

بد اخالق:

آنچه در این درس خواندیم، بخشی از کارهای نیک هستند که باعث آسانی مرگ و زندگی پس از آن 
می شوند. البته کارهای نیک بسیاری وجود دارند که انجام آنها می تواند پاداش بزرگ خداوند را در هنگام رفتن 
از این جهان به دنبال داشته باشد. این کارها عبارت اند از انجام آنچه خداوند به آنها دستور داده است و ترک هر 

چیزی که خداوند از انجام آن نهی کرده است.
از حضرت علی علیه الّسالم پرسیدند: شما چگونه خود را برای مرگ آماده کرده اید، که از آن هراسی ندارید؟

امام علیه الّسالم فرمود:  
کسی که از گناهان بپرهیزد و به واجباتش عمل کند و خود را به اخالق 
نیکو بیاراید، دیگر برایش فرقی ندارد چگونه بمیرد. به خدا قسم برای پسر 
ابوطالب فرقی ندارد که او به سراغ مرگ برود یا اینکه مرگ به سراغش آید.1

___________________________________________________________________________________________________
1ــ امالی صدوق، ص97.  
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فکر می کنید کسانی که از این دنیا رفته اند چه انتظارهایی از فرزندان خود دارند؟
برای پاسخ به این پرسش از پدر یا مادرتان کمک بگیرید و پاسخ را برای دوستانتان 

در کالس بازگو کنید.

روزی حضرت عیسی علیه الّسالم از قبرستانی می گذشت. در کنار قبری صدای ناله صاحب قبر 
را شنید که به خاطر گناهانش در عذاب بود. عیسی علیه الّسالم به راه خود ادامه داد و از قبرستان گذشت. 
یک سال بعد اتفاقاً از همان مکان عبور می کرد که متوجه شد خبری از عذاب نیست و دیگر صدایی از 
قبر نمی آید. گفت: پروردگارا، پارسال که از اینجا می گذشتم، صاحب این قبر در عذاب بود ولی اکنون 

خبری از عذابش نیست. علت چیست؟
خداوند فرمود:

»این مرد فرزند صالحی داشت که اکنون بزرگ شده است. او در این مدت دو کار نیک انجام 
داده است، اّول اینکه راه عبور مردم را که خراب شده بود، درست کرد و مشکل مردم را حل کرد؛ دوم 
اینکه به تازگی یتیمی را پناه داد. من به خاطر اعمال صالح این فرزند، پدرش را بخشیدم و او را از عذاب 

نجات دادم.«
حاال خودتان قضاوت کنید. آیا کسی که بعد از فوت پدر و مادرش برای آنها دعا می کند، قرآن 
می خواند و یا کارهای خیر دیگری را انجام می دهد با کسی که پس از مرگ والدینش آنها را فراموش کرده 

و حتی با کارهای بد آنان را آزار هم می دهد، مساوی هستند؟

1ــ نیکی به پدر و مادر چه تأثیری بر زندگی ما در دنیا و آخرت دارد؟
2ــ علّت آزار و فشار قبر سعد بن معاذ چه بود؟

3ــ دو مورد از آثار صدقه دادن را بنویسید.
4ــ حضرت علی علیه الّسالم چگونه خود را برای مرگ آماده کرده بود که از آن هراسی نداشت؟
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الهی
ست فر د  و رد نش  ندا خا و  محّمد  رب    ! یا خدا

م   رد ما و  ر  پد حق  رد  من  هک  کن  ن  چنا  ! یا خدا

 ، کنم نیکی  ز  لسو د و  ن  با مهر ی  رد ما ن  همچو

 ، من ی  ربا را  ن  یشا ا حق  رد  نیکی  و 

؛  ز سا رت  را گوا ن  گا تشن م  کا رد  خنک  ب  آ ز  ا

؛  هم د یش   خو سته  خوا رب  را  ن  یشا ا سته  خوا ات 

. د بو ر  بسیا هچ  گر  ا  ، بینم ک  ند ا ن  ان آ حق  رد  را  د  خو نیکی  و 

؛ ست فر د  و رد و  ا ن  ندا خا و  محّمد  رب   ! یا خدا

. کن عطا  را  ش  ا د پا ین  رت رب من  رد  ما و  ر  پد هب  و 
1 ! ن ان با مهر ین  نتر با مهر ی  ا

تو هم اگر بخواهی می توانی چند جمله با پروردگارت سخن بگویی.
………………………………………………………
………………………………………………………

١ــ برداشت از دعای بیست و چهارم صحیفه سجادیه.
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سال گذشته آموختیم که وظیفه ما در برابر پیامبران و امامان، دوستی نسبت به آنان و پیروی از دستوراتشان است. همچنین 

فراگرفتیم که بزرگان دین همواره با ظلم و ظالمان مبارزه کردند و به دفاع از دین خداوند پرداختند. کتاب »هدیه های آسمان« برخی 

از ویژگی های اخالقی امامان و وظیفه ما در زمان غیبت امام مهدی علیه الّسالم را به ما آموخت. در این کتاب با سایر موضوعات 

نبوت و امامت آشنا می شویم:

را  راه درست  آنان  به  و  برگزید  پیامبر  به عنوان  را  انسان هایی  ما،  هدایت  برای  )پیامبر رحمت(: خداوند  پنجم  درس 

آموخت تا دیگران را هدایت کنند. آخرین پیامبر خداوند حضرت محمد صلّی اللّٰه علیه و آله از تمامی پیامبران گذشته، مقام باالتری 

دارد و درواقع تمامی ویژگی های اخالقی آنها را داراست. در این درس با سه ویژگی اخالقی ایشان آشنا می شویم. این صفات 

عبارت اند از: بزرگواری و محبت، عزت نفس و امانتداری.

درس ششم )اسوه فداکاری و عدالت(: پیامبر اکرم صلّی اللّٰه علیه و آله دین را به صورت کامل به مردم آموخت و برای 

دوران پس از خود، کسانی را به عنوان الگو و راهنما معرفی کرد. امیرالمؤمنین علیه الّسالم برترین شاگرد پیامبر   اکرم بود که پیامبر 

همواره مردم را به الگوگیری از ایشان توصیه می کرد. در این درس با برخی از ویژگی های اخالقی و رفتاری ایشان آشنا می شویم. 

این ویژگی ها عبارت اند از: شجاعت، عدالت طلبی و فداکاری.

درس هفتم )برترین بانو(: حضرت فاطمه سالم اللّٰه علیها دختر پیامبر اکرم صلّی اللّٰه علیه وآله و مایه خشنودی قلب ایشان 

بود. ایشان همسر امیرالمؤمنین و مادر امام حسن و امام حسین علیهما السالم و الگویی برای همه مسلمانان است. در این درس با 

ویژگی های اخالقی و رفتاری ایشان آشنا می شویم.

راهنما  شناسی
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قطعاً در فرستاده خداوند ]پیامبر اکرم[ برای شمالَـَقد کاَن لَـکُم فی  َرسوِل الّلِٰه

الگویی نیکوستُاسـَوٌة َحـَسـنَـٌة

برای هر کس که به خدا و روز آخرت امید داردلِـَمن کاَن َیرُجو الّلَٰه َو الـَیوَم اآلِخـَر
و خداوند را بسیار یاد می کند.َو َذکَـَر الّلَٰه کَـثیـًرا١

پیامبران تنها کسانی هستند که می توانند با آوردن دین آسمانی، مسیر صحیح زندگی را به ما نشان دهند. 
همانطور که گفتار پیامبران راه دستیابی به رستگاری است، رفتار آنها نیز الگوی عملی زندگی ماست. پیامبران 
الهی، چون خود هدایت یافته بودند، بهترین سبک زندگی را انتخاب می کردند؛ بنابراین زندگی آنها به صورت 

کامل می تواند الگوی زندگی ما قرار گیرد.
میان،   این  در  اما  بوده اند؛  فراوانی  پسندیده  اخالقی  ویژگی های  دارای  پیامبران  از  کدام  هر 
رفتارهای  تمامی  و  است  گذشته  پیامبران  اخالقی  ویژگی های  همه  دارای  صّلی اللّٰه علیه و آله  اکرم  پیامبر 

است. پیروی  شایسته  ایشان 

ایپمبر رحمت

___________________________________________________________________________________________________
1ــ سوره احزاب، آیه 21.
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در اینجا با سه ویژگی اخالقی و رفتار اجتماعی ایشان آشنا می شویم:

١ــ بزرگواری و محبت
رنجاندن رسول خدا برای آن مرد نادان، عادی شده بود و به آن افتخار هم می کرد. هر روز سر راه پیامبر 
خدا می نشست، تا ایشان را آزار دهد. گاهی دشنام می داد، گاهی مسخره می کرد و گاهی هم با عّده ای نادان به 

آن حضرت سنگ می زد. گاهی هم روی بام خانه اش می رفت تا بر سر مبارک پیامبر خاک روبه بریزد.
این وضعیت ادامه داشت تا اینکه ناگهان همه چیز تمام شد. دیگر نه خبری از آن مرد بود و نه از آزار 
و اذیت هایش. چند روزی که گذشت، رسول خدا از مردم سراغ او را گرفت. گفتند بیمار شده و حالش هم 

خوب نیست. 
رسول خدا که از بیماری او آگاه شد به عیادتش رفت. همین که چشمان آن مرد به رسول خدا افتاد،  تمام 
کارهای زشتش را به یاد آورد. از خجالت نمی دانست چه بگوید. زبانش بند آمده بود و عرق شرم از پیشانی اش 
سرازیر بود. با خودش می گفت: آخر چگونه ممکن است یک انسان این قدر بزرگوار باشد؟ من این همه او را 
اذیت کردم، به او دشنام دادم، مسخره اش کردم ... اما حاال که بیمار شده ام، به عیادت من آمده است. این 

رفتار انسان معمولی نیست ... 
خداوند مهربان دربارٔه اخالق نیکو و مهربانی پیامبر اکرم می فرماید:

بی شک برای شما پیامبری از خودتان آمده است،لَـَقد جاءَکُم َرسولٌ ِمن َانـُفـِسـکُم

بر او دشوار است شما در سختی بیفتید.َعـزیـٌز َعـلَیـِه ما َعـنِـتُّم

به ]هدایت[ شما اشتیاق فراوان دارد،َحـریـٌص َعـلَیـکُم
نسبت به مؤمنان بسیار دلسوز و مهربان است.بِـالـُمؤِمـنیـَن َرئوٌف َرحیـٌم١

 __________________________________________________________________________________________
١ــ سوره توبه، آیه ١٢٨.

فّعالیت کالسی

بود،  آزرده  بسیار  را  اکرم  پیامبر  مرد  آن  اینکه  وجود  با  چرا  نظر شما  به 
بازهم پیامبر به مالقاتش رفت؟ 
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٢ــ عّزت نفس
عّزت نفس احساس باارزش بودن است؛ یعنی اینکه خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم. یکی از 
را  ارزش خود  که  دیگران است. کسی  از  کارهایمان  انجام  می کند، درخواست  را کوچک  ما  که  چیزهایی 

می داند هیچ گاه خود را با درخواست از دیگران کوچک و خوار نمی سازد.
 پیامبر اکرم صلی اللّٰه علیه وآله هیچ گاه حاضر نبود در انجام کارهای شخصی خود از دیگران درخواستی 

کند، حتی اگر دیگران به انجام آن کارها افتخار هم می کردند:
آثار خستگی در چهرٔه افراد قافله نمایان شده بود. پس از ساعت ها راه رفتن در بیابان، برای اسب ها و 

شترها هم رمقی باقی نمانده بود. همین که چشم کاروانیان به آب افتاد توقف کردند.
همین جا استراحت می کنیم.

رسول خدا شترش را خواباند و از آن پیاده شد و مثل افراد دیگر به طرف آب حرکت کرد. اما هنوز 
چند قدمی نرفته بودکه ناگهان بازگشت.

نگاه ها به پیامبر بود که با تعجب دیدند، پیامبر خم شد، زانوبند شتر را برداشت و زانوی شتر را بست و  
دوباره به سوی آب بازگشت.

ای رسول خدا، چرا به ما نفرمودی تا این کار کوچک را به جای شما انجام دهیم؟ ما با افتخار به شما 
خدمت می کنیم.

آن حضرت فرمود:
]در  حتی  نخواهید،  دیگران  از  را  خود  ]شخصی[  کارهای  انجام  وقت  »هیچ 

کوچک ترین چیزی مثل[ درخواست برای چوب خالل دندان«.1٭

___________________________________________________________________________________________________
١ــ الوافی بالوفیات، صفدی، ج1، ص72.      ٭ متن روایت حفظ شود.          2ــ بحاراالنوار، ج 72، ص ١٧١.

امام صادق علیه الّسالم دربارٔه ساده زیستی پیامبر اکرم می فرماید:
آنها را می دوخت. وقتی در می زدند  پاره می شد، خودش  لباس و کفش رسول خدا  »هرگاه 
خودش در را باز می کرد و با دستان خودش گندم و جو را آسیاب می کرد و آب می آورد. او در انجام 

کارهای خانه، به خانوادٔه خود کمک می کرد و .... «2



فّعالیت کالسی

این  دربارۀ  کرد؟  حفظ  را  خود  نفس  عّزت  می توان  چگونه  شما،  نظر  به 
موضوع در کالس گفت و گو کنید.
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علی صیاد شیرازی در سال ١٣٢٣ به دنیا آمد. او از سال ١٣٦٠ به مدت پنج سال فرمانده 
نیروی زمینی ارتش بود. شهید صیاد شیرازی در دوران دفاع مقّدس فرماندهی عملیات های بزرگی 
را برعهده داشت که از ثمرات آنها می توان به آزادسازی خرمشهر، هویزه، بستان و سایر مناطق از 
دست دشمنان اشاره کرد. او همچنین با فرماندهی عملیات مرصاد، شکست سنگینی بر منافقان وارد 
ساخت. شهید صیاد شیرازی سرانجام در ٢١ فروردین ١٣٧٨، به دست منافقان به شهادت رسید.  
»بهترین فرصت بود. حدس زدم خواب است. پوتینش را از جلوی سنگر برداشتم و دویدم 

توی آشپزخانه. فرچه و قوطی واکس  را برداشتم و شروع کردم.
هنوز یک لنگه مانده بود که یکی از افسرها آمد. حدس زدم که آمده دنبال پوتین سردار. به 
روی خودم نیاوردم. حّتی از جایم هم بلند نشدم. تند و تند فرچه می کشیدم. یک دفعه خودش آمد. 

به آن افسر گفت: »شما گفتید پوتین های من را واکس بزند؟«
ـ نخیر، به هیچ وجه!

آمد طرفم. نزدیکم که رسید، گفت: »پسرم، شما خودت باید دو سال خدمت سربازیت را 
انجام بدی، من هم باید خودم پوتین هایم را واکس بزنم.«

نشست روی زمین. پوتین هایش را گرفت و شروع کرد به فرچه کشیدن. 
دست خودم نبود. دوستش داشتم.«
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٣ــ امانت داری
با وجود هشدارهای فراوان پیامبر اکرم به یهودیان، آنان باز هم دست به پیمان شکنی زدند و به دشمنان 
اسالم کمک مالی و نظامی کردند. یهودیان حتی مشرکان را تحریک به جنگ و نابودی مسلمانان می کردند. تا 

اینکه پیامبر اکرم دستور حرکت لشکر به سوی قلعه های خیبر را داد…  .
روزهای زیادی از محاصره دژ خیبر می گذشت. مّدت ها بود که آذوقه مسلمانان به پایان رسیده بود. 
یک روز که همه بی رمق و ناتوان گوشه ای افتاده بودند، صدای گلّٔه گوسفندان همه را متوّجه دوردست کرد. 

شادی در چهرهٔ سربازان نمایان شد. برخی به سوی گلّه رفتند و چوپان و گوسفندانش را نزد پیامبر آوردند. 
ــ سالم بر تو ای جوان. کیستی و اینجا چه می کنی؟

ــ چوپانی هستم که یهودیان این قلعه گوسفندهایشان را برای چرا به من سپرده اند. چند وقتی بود که 
علوفه این منطقه کم شده بود و من به ناچار گوسفندان را مدتی به چراگاه دوردستی برده بودم.

ــ مسلمانی؟
ــ نه، اما نام اسالم را زیاد شنیده ام و خیلی دوست دارم با آن آشنا شوم.

پیامبر خدا دین اسالم را به آن جوان معرفی کرد و چوپان همان جا اسالم آورد. 
آنگاه رو به پیامبر کرد و گفت: اکنون من مسلمان شده ام، این گوسفندان را در اختیار شما قرار می دهم.

چشمان صدها سرباز که دورادور پیامبر حلقه زده بودند، منتظر بود تا پیامبر اجازه استفاده از گوسفندان 
را به آنها بدهد.

پیامبر رو به چوپان کرد و فرمود: »در دین ما خیانت به امانت از بزرگ ترین گناهان است. این گوسفندان 
نزد تو امانت است پس بر تو الزم است همٔه گوسفندان را به دست صاحبانش برسانی«١.

در  پیامبری،  به  شدن  مبعوث  از  قبل  ایشان  بود.  امانت داری  اعظم،  پیامبر  بارز  ویژگی های  از  یکی 
بین مردم به »محّمد امین« مشهور بود. از سفارش های همیشگی پیامبر، بازگرداندن امانت حتی به صاحبان 
غیرمسلمان آن بود. کّفار مکه با وجود آنکه به شّدت مخالف او و دین اسالم بودند با اطمینان خاطر، نفیس ترین 
اشیای خود را نزد ایشان به امانت می گذاشتند. آن هنگام هم که پیامبر به دلیل شّدت آزار کافران ناچار شد 
به صورت ناگهانی و مخفیانه از مّکه خارج شود و به مدینه هجرت کند، از حضرت علی علیه الّسالم خواست چند 

روزی برای پس دادن امانت های کّفار در مکه بماند.
پیامبر اکرم همواره می فرمود:

به امانت خیانت کند، و آن را به صاحبش پس  »شخصی که در دنیا 
ندهد، اگر بمیرد بر دین من نمرده است و خدا را در حالی مالقات خواهد کرد 

___________________________________________________________________________________________________
١ــ سیره ابن هشام، ج٣، ص ٣٤٥. 
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 این ویژگی های اخالقی، در کنار ویژگی های بسیار دیگر، موجب شد خداوند ایشان را رحمتی
برای تمام جهانیان بداند:

و اخالق ایشان را »بسیار نیکو« معرفی می کند:
به راستی که تو دارای اخالقی بسیار نیکو هستی.َو ِانَّـَك لَـَعـلىٰ  ُخـلُـٍق َعـظیـٍم٣

را  آنان  الهی  بی کران  رحمت  و  یابند  راه  خداوند  زیبای  بهشت  به  بخواهند  جهان  مردم  اگر  بنابراین 
دربرگیرد، کافی است، پیامبر اکرم صّلی اللّٰه علیه وآله را به عنوان الگوی عملی زندگی خود قرار دهند.

اگر پیش از این، از ما خواسته می شد که نعمت های بزرگ پروردگار را بشماریم، شاید توّجهی به این 
نعمت بسیار بزرگ نداشتیم و نمی دانستیم بدون این نعمت، رسیدن به بهشت ممکن نیست. اما حاال که دانستیم 
خداوند مهربان با فرستادن پیامبرانش چه لطف بزرگی به ما کرده است، تالش می کنیم با پیروی از راهنمایی های 

آنها سپاسگزار این نعمت بزرگ الهی باشیم.
کن

ن 
حا

امت
را 

ت 
ود

خ

فّعالیت کالسی

١ــ زندگی چه کسانی می تواند بهترین الگوی زندگی ما باشد؟ چرا؟
٢ــ با ذکر یک نمونه عّزت نفس را تعریف کنید.

٣ــ با توجه به سخن پیامبر، عاقبت خیانت در امانت چیست؟

به نظر شما، چگونه می توان پیامبر اکرم را سرمشق کامل زندگی قرار داد؟

ما تو را جز به عنوان رحمت برای تمام جهانیان نفرستادیم٭.َو ما َارَسلـناَك ِاال  ّ َرحـَمـًة لِلـعالَـمیـَن ٢

٭ متن و ترجمه آیه حفظ شود.            ٣ــ سوره قلم، آیه 4. ٢ــ سوره انبیا، آیه 107.  ١ــ بحاراالنوار، ج 72، ص ١٧١. 

که از او خشمگین است.«١

٭ ٭ ٭

___________________________________________________________________________________________________
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الهی
ر  وحی تو و مخلص رتین بندگان توست، ردود فرست؛  رب محّمد هک امانتدا

کسی  هک    پیشوای رحمت 

و اقفله ساالر نیکی 

و کلید گنجینه اهی ربکت است؛

، زریا او  رد انجام فرمان تو خود را هب رنج 

جسمش را رد راه تو رد معرض هالکت قرار داد،

خویشتن را رد رساندن ایپم تو خسته کرد،

و رد راه دعوت مردم هب آنیی تو، رنج اه ربد.

یا! او را هب پاس رنجی هک رد راه تو تحمل کرد  خدا
ات باالرتین مرتبه اهی بهشت باال ببر .1

١ــ برداشت از دعای دوم صحیفه سجادیه.
___________________________________________________________________________
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باید همین  او  با خبر می سازد.  نقشٔه خطرناک مشرکان  از  پیامبر اعظم صلّی اللّٰه علیه وآله  را  فرشتٔه وحی، 
امشب مّکه را ترک کند، وگرنه کشته می شود و رسالتش نیمه کاره می ماند. اما چگونه؟ کافران رفت  و آمد رسول 

خدا را به شّدت زیرنظر گرفته اند. 
ــ علی جان؛ آیا می توانی مرا در اجرای امر الهی یاری کنی؟ 

ــ یا رسول اللّٰه؛ چگونه شما را یاری کنم؟ 
ــ مشرکان می خواهند مرا شبانه در بسترم بکشند. خداوند مرا از تصمیم آنها آگاه ساخته و به من فرمان 
هجرت داده است. اگر بسترم در این شب خالی بماند، آنان متوّجه خواهند شد و مرا تعقیب خواهند کرد. پس 
باید کسی در بسترم بخوابد تا فرصت کافی برای دور شدن از مّکه داشته باشم. کار خطرناکی است، ممکن 

است کشته شوی.
ــ در این صورت آیا شما به سالمت خواهید بود؟ 

لت کاری و عدا سوۀ  فدا اُ
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فّعالیت کالسی

    هنوز پاسی از شب نگذشته است که مشرکان خانٔه پیامبر خدا را محاصره می کنند. آنها مطمئن اند 
انتظار  به  کینه  از  قلب هایی سرشار  با  را اجرا کنند. پس  نقشٔه خود  و امشب می توانند  پیامبر در خانه است 
می نشینند… و ناگهان در نیمه های شب، با شمشیرهای کشیده از هر سو به اتاق پیامبر هجوم می برند. در این 
هنگام علی علیه الّسالم یک باره از جا برخاسته و فریاد می کشد: »اینجا چه می کنید؟«. مشرکان از تعّجب برجایشان 
میخکوب می شوند. این علی است، پسر ابوطالب! با حیرت از یکدیگر می پرسیدند: پس محّمد کجاست؟ مشرکان 
کاماًل گیج شده اند. آنها که درمی یابند همه مراقبت ها و نقشه هایشان هدر رفته و حضرت  محّمد صلّی اللّٰه   علیه    و آله  از 
دستشان گریخته است، با خشم فراوان به علی حمله می برند اما ایشان کالمی بر زبان نمی آورد. وقتی از او نا امید 

می شوند از خانه بیرون می روند و جستجو را برای یافتن آن حضرت آغاز می کنند. 
    فرشتٔه وحی بر رسول خدا نازل می شود و در ستایش فداکاری بی نظیر علی علیه الّسالم از طرف خداوند 

این آیه را نازل می کند١: 

و از مردم کسانی جان خود را می فروشند ]فدا می کنند[ َو ِمـَن الّنـاِس َمن َیشـری نَفـَسـُه 

تا خشنودی خدا را به دست آورند،ِابِتـغاءَ َمرضاِت الّلِٰه
و خدا نسبت به بندگانش مهربان است.َو الّلُٰه َرئوٌف بِالـِعـباِد٢

نگرانی  و  ترس  هیچ  بدون  امیرمؤمنان  چرا  فوق،   آیۀ  براساس  شما  نظر  به 
خوابیدن در بستر پیامبر اکرم را پذیرفت؟

بغداد، ج ١٣، ص ١٩١؛  تاریخ  ابن سعد، ج ١، ص ٢١٢؛  تاریخ طبری، ج٢، ص ٩٩؛ طبقات  ١ــ مسند احمد، ج١، ص ٣٤٨؛ 
٢ــ سوره بقره، آیه ٢٠٧. تاریخ  ابن اثیر، ج ٢، ص ٤٢.   

___________________________________________________________________________________________________
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فداکار کسی است که برای خدمت به دین و جامعٔه خود، از مال، سالمتی، خانواده و حتی از جان خود 
می گذرد و آنها را در راه هدف پاک و بزرگ خود فدا می کند. دین اسالم افراد فداکار را ستایش کرده و به آنان 

وعدٔه پاداش الهی داده است. 
ماجرای از خودگذشتگی حضرت علی علیه الّسالم در شب هجرت پیامبر اکرم ــ که به لیلة المبیت مشهور 

است ــ یکی از کامل ترین نمونه های فداکاری در راه خداست. 
زندگی این الگوی درخشان الهی لبریز از فداکاری ها و از خودگذشتگی هاست:

مبارز  و  می کشید  فریاد  میدان جنگ خندق  در  نامدار عرب(  )جنگجوی  عبِدُوّد  عمرو  بن  وقتی    
می خواست، تنها کسی که برای نبرد تن به تن با او داوطلب شد و او را از میان برداشت، علی بود. 

  وقتی در جنگ ُاُحد بسیاری از مؤمنان به شهادت رسیدند و به جز چند نفر انگشت شمار، بقیه 
کنار  از سپاهیان مشرک رها کردند، کسی که در  انبوهی  میان  را در  پیامبر خدا  و  میدان جنگ گریختند  از 

رسول  خدا با شجاعت می جنگید، علی بود. 

  در جنگ خیبر که مسلمانان بارها به قلعه های بزرگ دشمنان یهودی حمله کرده و نتوانسته بودند 
پیروز شوند، کسی که جنگجوی خیبر را کشت و دِر قلعه را از جا کند و یهودیان را شکست داد، علی بود. 

  وقتی خداوند آیات مهِمّ سورٔه توبه را نازل کرد و قرار شد یکی از مؤمنان به مّکه برود و این آیات را 
در میان مشرکان بی رحم مکه با صدای بلند بخواند، کسی که این مسئولیت خطرناک را عهده دار شد، علی بود. 
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شکست دهندۀ احزاب
دشمنان اسالم با هم مّتحد شده اند تا برای همیشه کار اسالم را یکسره کنند. این خبر به پیامبر   اعظم 
تا  کنند  حفر  بزرگی  خندق  می دهد  دستور  فارسی  سلمان  پیشنهاد  با  ایشان  و  می رسد  صلّی اللّٰه علیه و آله 

هیچ یک از کّفار نتواند از آن بگذرد.
به  آنها  ناگهان در جای خود میخکوب شدند.  به شهر رسیدند،  انبوه دشمن  وقتی لشکریان 
مانعی برخورد کردند که کسی نمی توانست از آن بگذرد. هر یک از دشمنان که سعی می کرد از خندق 
بگذرد، با تیرهای مسلمانان مواجه می شد و در گودال می افتاد. آنها دریافتند که نمی توانند وارد مدینه 

شوند و تصمیم گرفتند برای از پای درآوردن مسلمانان شهر را محاصره کنند.
اما یک روز اتفاق عجیبی افتاد ...

و  تنومند  اسب  با  زیاد  دورخیزی  با  عبدود«  بن  »عمرو  نام  به  کّفار  نیرومند  پهلوانان  از  یکی 
بزرگش از روی خندق پرید و خود را به میان مسلمانان رساند.

آیا در میان  اما  ترس و وحشت، مسلمانان را فرا گرفت، چرا که او جنگجویی بی نظیر بود؛ 
مسلمانان کسی هست که بتواند او را شکست دهد؟

از  فریاد می زند: کدام یک  با اسبش حرکت می کند و  »عمرو« مغرورانه در مقابل مسلمانان 
شما می خواهد او را به بهشت بفرستم؟ از بس فریاد زدم صدایم گرفت. کسی نیست جواب مرا بدهد؟

پیامبر به اصحاب نگاه می کند و می فرماید: آیا کسی می تواند صدای او را خاموش کند؟ سرها 
پایین است و پاسخی برنمی خیزد. ناگهان صدایی سکوت را می شکند: من آماده ام؛ ای رسول خدا!

پیامبر اعظم می فرماید: نه علی جان، تو بنشین!
رسول خدا دوباره سخن خود را تکرار می کند و باز هم کسی جز علی علیه الّسالم جوابی نمی دهد.

وقتی برای سومین بار علی علیه الّسالم از پیامبر برای جنگیدن اجازه می خواهد، پیامبر موافقت 
می نماید، شمشیر خود را به ایشان می دهد و برایش دعا می کند.

نفس ها در سینه ها حبس شده است. هر دو سپاه در سکوتی عمیق فرو رفته و با نگرانی چشم به 
میدان دوخته اند. هنگامی که امیرالمؤمنین در مقابل عمرو قرار می گیرد، پیامبر خدا می فرماید:

اکنون تمام اسالم در برابر تمام کفر ایستاده است.
جوانی کم سن و سال در برابر جنگجویی نامدار.
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عدالت طلبی و مساوات، ویژگی بارز دیگری از شخصیت امیرالمؤمنین است. حضرت علی علیه الّسالم 
در شرایطی از سوی مردم برای ادارٔه حکومت و خالفت انتخاب شد که مشکالت بسیاری جامعٔه اسالمی را 

فراگرفته بود. ایشان دلیل پذیرفتن حکومت را این گونه بیان می کند:
زیاده خواهی  برابر  در  که  بود  نگرفته  پیمان  و  عهد  آگاهان  از  خداوند  »اگر 
ستمگران، و گرسنگى مظلومان، سکوت نکنند ]و حق مظلوم را از ظالم بستانند و به 
او بازگردانند[، حکومت بر شما را رها می کردم و آنگاه مى دیدید که ]مقام های[ دنیایی 

شما نزد من از عطسۀ ُبـز٢ بى ارزش تر است «٣.
بین  مساوات  و  عدالت  رعایت  در  و  پذیرفت  مردم  بین  عدالت  ایجاد  برای  را  حکومت  امیرالمؤمنین 
مسلمانان، هیچ کس را بر دیگری برتری نداد. در حقوق عمومی و مسائل اجتماعی، با خانواده و نزدیکان خود نیز 
مانند مسلمانان دیگر رفتار می کرد. در هنگام تقسیم بیت المال همه چیز را به دّقت و به صورت مساوی میان تمامی 
مسلمانان تقسیم می کرد و وقتی همه اموال به دست صاحبانش می رسید، در همان محل بیت المال به نماز می ایستاد.  

١ــ برگرفته از الکامل فی التاریخ، ابن اثیر، ج ٢، صص ١٨١ــ١٨٣.   
٢ــ عطسه بُـز، اشاره به بی ارزش و کم اهمیت بودن دارد.   ٣ــ نهج البالغه، خطبه سوم.

حضرت علی علیه الّسالم به عمرو می فرماید: اّول از تو می خواهم مسلمان شوی.
ــ هرگز!

ــ پس برگرد و از جنگ دست بکش.
ــ من با خودم عهد کرده ام از محّمد انتقام بگیرم. تو برگرد؛ هنوز خیلی جوانی و من دوست ندارم 

تو را بکشم.
ــ پس از اسب پیاده شو تا با هم نبرد کنیم.

»عمرو« از اسب پیاده می شود و جنگ سختی در می گیرد. ضربهٔ  عمرو آن قدر محکم است که خیلی 
زود سپر حضرت علی علیه الّسالم به دو نیم می شود و سر آن حضرت زخمی عمیق برمی دارد، ولی ایشان که 

از کشته شدن ترسی ندارد و دالورانه به نبرد ادامه می دهد...
گرد و غبار، میدان را فرا گرفته است و فقط صدای چکاچک شمشیرها به گوش می رسد. دشمنان 
که فکر نمی کردند کسی بتواند تا این اندازه در برابر جنگاور عرب مقاومت کند، با نگرانی منتظر نتیجٔه این نبرد 

هستند. ناگهان صدای تکبیر علی علیه الّسالم در فضا می پیچد و »عمرو« نقش زمین می شود.
صدای تکبیر و شادی از سپاه اسالم برمی خیزد. قوی ترین جنگاور عرب در میان ناباوری همه، به 

دست شیرخدا، کشته می شود.
بقیٔه کّفار که سرنوشت جنگجویشان را می بینند، چاره ای جز فرار ندارند.١

___________________________________________________________________________________________________
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خواندن  نماز  و  بیت المال  تقسیم  میان  ارتباطی  چه  شما  به نظر 
امیرالمؤمنین در همان مکان وجود دارد؟

امروز نیز چون روزهای گذشته در حال عبور از بازار کوفه است.
هر روز سری به بازار می زند و از نزدیک اوضاع را می بیند تا کسی گران نفروشد و در حق کسی ظلم نشود.

در میانٔه بازار توّجهش به دست فروشی جلب می شود. از لباس های دست فروش معلوم است مسیحی 
است. زرهی برای فروش آورده است. نزدیک می رود. زره را در دست می گیرد و با دّقت نگاه می کند. زره 

خودش است! رو به آن مرد می گوید:
 ــ ای مرد! این زره من است که چندی پیش آن را گم کرده بودم!

ــ نخیر، این زره از آن خودم است.
ــ اما من یقین دارم که این زره من است.

مرد مسیحی به تندی زره را می گیرد.
 مردم که شاهد گفت و گوی خلیفهٔ  مسلمین با مرد مسیحی هستند، هجوم می آورند تا با زور زره را از 

آن مرد بگیرند.
اما ایشان اجازه نمی دهد و می فرماید: به دادگاه می رویم تا قاضی میان ما حکم کند. من تسلیم رأی دادگاهم.

قاضی که از دیدن خلیفٔه مسلمین متعّجب می شود از جا برمی خیزد، دست بر سینه می گذارد و ادای 
احترام می کند.

ناراحتی در چهرٔه  امام پدیدار می شود. رو به قاضی می فرماید:
قاضی باید با هر دو طرف دعوا برخورد یکسانی داشته باشد، حتی در نوع نگاه کردن و احترام گذاشتن.

آنگاه  می کند.  او سالم  به  محترمانه  و  می کند  مسیحی  مرد  به  رو  می شود  اشتباهش  متوّجه  که  قاضی 
می گوید: اختالف شما در چیست؟

ــ زرهی که این مرد قصد فروش آن را دارد، همان زرهی است که من چندی پیش آن را گم کرده بودم.
ــ نه جناب قاضی! من سال هاست که این زره را دارم.

قاضی از حضرت علی علیه الّسالم می پرسد: آیا شاهدی داری که تأیید کند این زره از آن شماست؟
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ــ امام با تبّسمی می فرماید: نه شاهدی ندارم.
ــ بنابراین، ادعای شما ثابت نمی شود و زره باید در دست این مرد بماند.

مرد مسیحی با ناباوری به قاضی نگاه می کند. باورش نمی شود که قاضی ای که خلیفه، خود او را به این 
ِسَمت گذاشته است، حکمی به زیان خلیفه بدهد.

 با شنیدن رأی قاضی، حاضران شروع به خارج شدن از دادگاه می کنند که ناگهان...  .
ــ اندکی صبر کنید. می خواهم سخنی بگویم. ... من ... من هنوز نمی توانم باور کنم که در دادگاهی 
حاضر شده ام که یک فرد مسیحی را با پیشوا و رهبر شما برابر می داند و حکم به سود من و به زیان او می دهد. 
رهبر شما در دادگاه حاضر می شود اما از موقعیت خود استفاده نمی کند. این گونه داوری را فقط در دین و 

مکتب پیامبران می توان دید. این دادگاه و داوری نشانه  حقانیت دین شماست.
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١ــ سه نمونه از فداکاری های حضرت علی علیه الّسالم را به صورت خالصه بیان کنید. 
٢ــ بنابر فرمایش امیرالمؤمنین علیه الّسالم خداوند از آگاهان در برابر شکم بارگی ستمگران 

چه عهد و پیمانی گرفته است؟
٣ــ مرد مسیحی چگونه به حقانیت دین اسالم پی برد و مسلمان شد؟

به کمک پدر و مادر خود داستانی از رشادت های امیرالمؤمنین در میدان نبرد و یا 
رفتار اخالقی و اجتماعی ایشان پیدا کنید و در کالس برای دوستانتان بخوانید.

 حرف های مرد به اینجا که می رسد اشک از چشمانش سرازیر می شود. دیگر پاهایش تحّمل ایستادن 
ه ِااّل اللُّٰه َو َاشهُد َانَّ ُمحمدًا َرسوُل اللِّٰه آنگاه  ـٰ ندارد. بر زمین می نشیند و با صدایی گریان می گوید: َاشَهُد َان اٰل ِال
رو به امیرمؤمنان می گوید: قسم به خدا این زره از آن توست. وقتی به جنگ صفین می رفتی، این زره از روی 

بار بر زمین افتاد و من آن را برداشتم. ای بزرگوار، مرا ببخش.
امیرالمؤمنین دستان مرد را می گیرد، او را از زمین بلند می کند و می فرماید: به احترام اسالم آوردنت 

زره را به تو بخشیدم. اسب من نیز از آن تو باشد.١

___________________________________________________________________________________________________
١ــ الغارات، ثقفی، ج ١، ص ١٢٤، الکامل فی التاریخ، ابن اثیر، ج ٣، ص ٤٠١.   
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؟  د ز سا ف  طر رب را  نجم  ر و  غم  هم  بخوا و  ا ز  ا ات  م  ر ا د را  کسی  هچ  تو  جز  من   
م  د ه ا ر و آ تو  ی  سو هب  و  ر ینک  ا

 . م ه ا د کر ز  ا رد تو  ه  گا رد هب  جت  حا ست  د و 
 ، قسم لت  جال و  ت  زع هب  پس 

 ، ن ا د گر ب  مستجا را  یم  عا د
، ن سا رب یم  و ز ر آ هب  مرا  و 

. ن ا د مگر مید  ا ان مرا  و 
! ی می شو ضی  را د  و ز ر  بسیا نت  گا بند ز  ا هک  ی  ا

. د ر ندا چیه  ع  تضّر و  عا  د جز  هب  هک  ی  ه ا بند رب  ببخش 

 ، ن مندا د رد ی  وا د تو  م  ان هک  ی  ا
ن را بیما ی  شفا تو  د  یا

! ست ا ن  جها رد  ی  ز بی نیا تو  ز  ا عت  طا ا و 
ست تو هب  مید  ا ش  هی ا ما سر هک  کسی  هب  کن  رحم 

.١ د ر ندا ی  ا سلحه  ا هی  گر جز  و 

١ــ بخشی از مناجات امیرالمؤمنین که به یکی از یاران خود به نام کمیل آموخت. این دعا به نام 
دعای کمیل مشهور است.

الهی

___________________________________________________________________________
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در روزگاری که جاهالن داشتن فرزند دختر را ننگ و عار می دانستند و زن در نزد آنان ارزشی نداشت، 
خداوند به بهترین بندٔه خود بهترین هدیه را داد؛ فرزندی دختر. دختری که بر خالف رسوم غلط آن روز، نه 

موجب ننگ، بلکه به فرمودٔه پیامبر اکرم صلّی اللّٰه علیه و آله، موجب برکت و شادمانی زندگی بود.

ربرتین  بانو

فّعالیت کالسی
به نظر شما چرا خداوند با وجود اینکه دختر در میان مردم زمان پیامبر اکرم 

مایهٔ ننگ بود، به ایشان فرزند دختر داد؟
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فرزند پیامبر دو سال بیشتر نداشت که مشرکان مّکه، پیامبر    و خویشانش را سه سال در ِشعب  ابو طالب در 
محاصره قرار دادند. هنوز سختی محاصره تمام نشده بود که فاطمه مادرش خدیجه را از دست داد. فاطمه در 
تمام سال هایی که در مّکه به همراه پیامبر زندگی می کرد، بارها و بارها شاهد آزار و اذیت پیامبر توسط مشرکان 
بود. اینها موجب شد ایشان در دوران کودکی، دشواری ترک شهر و دیار خود را بپذیرد و به دنبال پدر به مدینه 

هجرت کند. این رنج ها نه تنها موجب ناامیدی اش نشد بلکه او را مقاوم تر و استوارتر  ساخت.
شاید این سخن پیامبر را شنیده اید که: فاطمه سرور زنان اّولین و آخرین و برترین بانوی جهان است.١

یعنی در بین زنان عالم چه در گذشته و چه در زمان حال و آینده کسی بهتر  و واالمقام تر از ایشان نیست. 
پس با الگو گرفتن از زندگی ایشان می توانیم خود را تا حِدّ توان به شخصیت بهترین   و برترین بانوی جهان نزدیک 

کنیم. اینک با برخی از ویژگی های حضرت فاطمه زهرا سالم اللّٰه علیها آشنا می شویم:

١ــ حیا و عفت
هنوز چند روزی از پیوند آسمانی حضرت علی و حضرت زهرا نگذشته بود که نزد پیامبر خدا آمدند 
پیامبر خدا  تا از راهنمایی های ارزندٔه ایشان، برای ادامٔه زندگی مشترکشان استفاده کنند. چه کسی بهتر از 
به زندگی زیبای آن دو  پیامبر خدا سفارش هایی کرد که  بیاموزد؟  به آنها  می توانست راه بهتر زندگی کردن را 

آرامش بیشتری بخشید؛ یکی از راهنمایی ها این بود:
علی جان، بهتر است شما کارهای بیرون خانه را بر عهده بگیری و دخترم فاطمه 

کارهای داخل خانه را.
وقتی این تقسیم کار انجام شد، حضرت فاطمه سالم اللّٰه علیها فرمود: 

با  شدن  روبه رو  از  مرا  خدا،  رسول  اینکه  از  خوشحالم  چقدر  می داند  خدا 
مردان نامحرم بی نیاز ساخت.2

2ــ عالقۀ شدید به پیامبر
حضرت فاطمه انس و عالقٔه بسیاری به پیامبر داشت. هرگاه غذای خوبی تهیه می کرد، رسول خدا را 
نیز دعوت می کرد و نسبت به ایشان همچون مادر مهربان بود. در جنگ های سخت، با به خطر انداختن جان 
خود، در میدان نبرد زخم های پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین را مداوا می کرد. در لحظات پایانی عمر پیامبر اکرم، 
بیش از همه بی تابی می کرد تا اینکه پیامبر مژده داد که دخترم! تو اّولین کسی هستی که بعد از من، به من ملحق 

می شوی. اینجا بود که همه دیدند لبخندی در چهرٔه فاطمه سالم اللّٰه علیها پدیدار گشت.
___________________________________________________________________________________________________

٢ــ قرب االسناد، ص25.   ١ــ امالی صدوق، ج ١، ص ١٧٥. 
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فّعالیت کالسی

پیامبر اکرم دربارٔه ایشان می فرماید:
دوست  نیز  را  فاطمه  دوستداران  و  دارد  دوست  را  فاطمه  خداوند 

دارد. خداوند با خوشحالی فاطمه خشنود و با خشم او خشمگین می شود.1٭
پیامبر نیز احترام فراوانی به ایشان می گذاشت و او را از جان و دل دوست می داشت. هنگام مسافرت 
با آخرین کسی که خداحافظی می کرد حضرت فاطمه بود و هنگام بازگشت از مسافرت نیز اّولین کسی را که 

دیدار می کرد فاطمه بود. 
هرگاه حضرت فاطمه سالم اللّٰه علیها وارد خانه می شد، پیامبر اعظم با خوشحالی از جا برمی خاست، به او 

خوشامد می گفت، دستانش را می بوسید و او را در کنار خودش می نشاند و می فرمود: 
فاطمه مایۀ شادمانی قلب من است.2

به نظر شما چرا خداوند با خوشحالی حضرت فاطمه سالم الّلٰٰه علیها خشنود و با خشم 
ایشان، خشمگین می شود؟ دربارۀ این موضوع با هم کالسی هایتان صحبت کنید. 

٣ــ اهمیت دادن به خانواده و خانه داری
با  را  نمی دانست. گندم  بود، کار در منزل را عیب  اکرم سرور همه زنان عالم  پیامبر  به فرمودٔه  او که 
دستاس )آسیاب سنگی کوچک( آرد می کرد و  نان می پخت و گاه سختی کارهایش به حّدی بود که دستانش تاول 
می زد. با وجود همه کارها و گرفتاری ها، از عبادت خدا غافل نمی شد. برخی شب ها تا صبح به راز و نیاز با 
خدا مشغول بود. اما با وجود این همه عبادت، باز هم نگران بود؛ نگران از سفر آخرت. به پیامبر خدا می گفت: 

سوگند به خدا که اندوهم شّدت می یابد آن گاه که می اندیشم من برای سفر طوالنی آخرت چه آماده کرده ام!
در زندگی مشترک با وجود تمام سختی ها مایٔه آرامش خانواده بود. آن گونه که امام علی علیه الّسالم دربارٔه 

ایشان می گوید: 
هرگاه به او می نگریستم غم و اندوه من برطرف می شد. خدا می داند که فاطمه 
در تمام مدت زندگی هرگز مرا خشمگین نساخت و برای خود چیزی از من نخواست، 
مبادا که من نتوانم آن را فراهم کنم ] و شرمنده شوم[. فاطمه یاوری نیکو در راه 

پیروی از خدا بود.3
 حضرت فاطمه زهرا سالم اللّٰه علیها به تربیت و آموزش فرزندانش  نیز توّجه خاصی داشت. در شب های 

قدر، به فرزندانش غذای سبکی می داد، تا بتوانند شب را بیدار بمانند و از برکات این شب بهره مند گردند.
٭ متن روایت حفظ شود.  ١ــ ارشاد القلوب، ج2، ص231. 

2ــ بحاراالنوار، ج 43، ص 19 و 38.            3ــ کشف الغمة، ج١، ص ٣٦٣؛ بحاراالنوار، ج ٤٣، ص ١١٧ و ١٣٣. 

___________________________________________________________________________________________________
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4ــ ساده زیستی
با آنکه دختر پیامبر بود، اما همچون پدر بزرگوارشان ساده می زیست. سلمان فارسی که شکوه و عظمت 
بود، هنگامی که دختر رسول خدا را می بیند، می گوید: شگفتا، دختران  ایران را دیده  شاهان و شاهزادگان 
پادشاهان ایران و روم بر تخت هایی از طال می نشینند و پارچه های زربافت بر تن می کنند اما دختر رسول خدا 

نه   چادر گران قیمتی بر سر دارد و نه لباس هایی فاخر.1 
 با آنکه ایشان به هنگام ازدواج، خواستگاران زیادی از بزرگان و ثروتمندان شهر داشت و حتی برخی 
از آنان حاضر شده بودند به اندازٔه صد بار شتر پارچه های گران قیمت و هزاران دینار طال مهریه ایشان کنند، اما 
فاطمه، علی را برگزید که از مال و ثروت دنیا جز یک شتر، یک زره و یک شمشیر، چیزی نداشت؛ و ایمان را 

به ثروت برتری داد. 
پس از ازدواج تا مّدت زیادی در خانه ای که اجاره کرده بودند زندگی کردند تا اینکه بعدها توانستند در 
کنار منزل پیامبر خانه ای بسازند. خانه ای که فرش آن حصیری بود که تنها نیمی از اتاق را می پوشاند و نیم دیگر 

با شن نرم پوشیده شده بود.

5ــ ایثار و بخشندگی
 حضرت فاطمه سالم اللّٰه علیها رسیدگی به محرومان را نیز عبادت و اطاعت خدا می دانست. بارها فقرا به 

درب خانه او می آمدند اما با آنکه خود ثروتمند نبود، آنچه داشت به آنها می بخشید:
صورت رنگ پریده اش نشان از گرسنگی می دهد. پیرمرد با لباس هایی بسیار کهنه، آرام آرام پیش می آید 

و در مقابل رسول خدا می ایستد:
  ای نبی خدا، گرسنه ام، فقیرم، لباس مناسبی ندارم.

و  خدا  که  می فرستم  کسی  خانٔه  به  را  تو  اما  ندارم،  چیزی  اکنون  می فرماید:  مهربانی  با  خدا  رسول 
رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست دارند؛ کسی که خدا را برخود مقدم می دارد. سپس 

رو به بالل می کند و می فرماید: او را به خانٔه فاطمه راهنمایی کن.
پشت در خانه، پیرمرد با صدای بلند می گوید: سالم بر شما ای اهل بیت نبّوت.

ــ سالم بر تو، کیستی؟
پیرمردی هستم که به پیامبر خدا پناه آوردم. اگر می توانید در حّقم بزرگواری کنید.

فاطمه درون خانه را می نگرد. نه خوراکی برای سیر کردن فقیر دارد، نه لباسی برای پوشاندن او. فقیر 
را هم که نمی توان دست خالی بازگرداند.

___________________________________________________________________________________________________
١ــ بحاراالنوار، ج ٨، ص 303.
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ناگهان چیزی به نظر ایشان می رسد. گردن بندی را 
از  است،  عزیزان  از  یادگاری  و  ارزشمند  برایش خیلی  که 

پشت در به فقیر می دهد.
آن،  برابر  در  شاید  بفروش.  را  گردن بند  این  ــ 

خداوند چیزهای بهتری به تو عطا کند. 
پیرمرد وارد مسجد می شود و ماجرا را بازگو می کند. 
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دانه های اشک بر صورت پیامبر خدا جاری می شود.
عّمار یاسر می گوید: گردن بند را به چند می فروشی؟

ــ به غذایی که سیرم کند، لباسی که مرا بپوشاند و سکه ای که تا خانه ام برساند.
ــ آن را می خرم و عالوه بر آن، بیست سکه طال و دویست سکه نقره نیز به تو می دهم.

ــ چقدر سخاوتمندی ای مرد. گردنبند را به تو فروختم.
عّمار بهای گردن بند را می پردازد. سپس آن را به غالمش می دهد:

ــ این گردن بند را به رسول خدا تقدیم کن، تو و این گردن بند را به ایشان هدیه می دهم.
غالم نزد پیامبر اکرم می آید. رسول خدا می فرماید: آن را به دخترم فاطمه بده. تو را نیز به او می بخشم. 
او نزد حضرت فاطمه سالم اللّٰه علیها می آید و ماجرا را بازگو می کند. ایشان گردن بند را گرفته و غالم را در راه 

خدا آزاد می کند.
را  پربرکتی، گرسنه ای  گردن بند  می گوید: عجب  و  می خندد  بلند  با صدای  آزادی،  از شادمانی  غالم 
سیر کرد، برهنه ای را پوشاند، فقیری را بی نیاز کرد، بنده ای را آزاد ساخت و در پایان به صاحب اصلی اش 

بازگشت.١

فّعالیت کالسی

با توجه به آیات ذیل که ویژگی های مؤمنان را ذکر کرده است، بگویید هر 
آیه به کدام قسمت داستان اشاره دارد.

ُیؤثِـروَن َعـلىٰ  َانـُفـِسـِهم َو لَو کاَن بِـِهم َخـصاَصٌة2  
دیگران را بر خویش ترجیح مى دهند هر چند خود نیازمند باشند.

لَن تَـناُلوا الـِبـرَّ َحـّتٰى ُتنـِفـقوا ِمّمـا ُتـِحـّبوَن3
هرگز به نیکى ]راستین [ دست نمی یابید مگر آنکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید.

َمن جاءَ بِالـَحـَسـنَـةِ َفـلَـهو َخیـٌر ِمنـها4
هر کس کار نیکى کند بهتر از آن را پاداش می گیرد.

٤ــ سورهٔ نمل، آیه ٨٩. ٣ــ سورٔه آل عمران، آیه ٩٢.  ٢ــ سورٔه حشر، آیه ٩. 
ـ  ٥٦ ١ــ بحاراالنوار، ج ٤٣، صص  ٥٨  ـ

___________________________________________________________________________________________________
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کن
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حا
امت

را 
ت 

ود
١ــ چرا حضرت زهرا سالم اللّٰه علیها هرگز از امیرالمؤمنین چیزی درخواست نمی کرد؟خ

٢ــ دلیل ازدواج حضرت زهرا سالم اللّٰه علیها با امیرالمؤمنین، با وجود اینکه خواستگاران 
ثروتمندی داشت، چه بود؟

٣ــ پنج مورد از ویژگی های اخالقی حضرت فاطمه سالم اللّٰه علیها را بنویسید.

٦ ــ حضور در اجتماع
خطر  به  حق  هرگاه  اما  می دانست  نامحرم  مردان  از  دوری  در  را  زنان  سعادت  آنکه  با  حضرت  آن 
می افتاد با حفظ حیا و وقار به میان مردم می آمد و آنان را ارشاد و نصیحت می کرد. سخنان و خطبه های آن 

حضرت در مسجد مدینه که باقی مانده است، نمونه هایی از حضور ضروری در اجتماع است.
ایشان به هنگام جنگ در خانه نان می پخت و آن را برای رزمندگان می فرستاد و هرگاه نیاز بود در جبهه 

به مداوای مجروحان و آب رسانی به آنان مشغول می شد.
معارف و احکام دین را به زنان می آموخت و با گشاده رویی به پرسش های آنان پاسخ می داد و هرگز از 

این کار خسته و آزرده نمی شد.

بتول: از زنان در تقوا باالتر؛
حانیه: مهربان در حق شوهر؛

راضیه: راضی به خواست خدا؛
زکیه: رشد یافته؛

زهرا: نورانی؛
صّدیقه: دارای گفتار و کردار صادقانه؛

نام ها و لقب های حضرت فاطمه سالم الّلٰه علیها
حضرت فاطمه سالم اللّٰه علیها نام ها و لقب های زیادی داشتند که هر یک دربردارندٔه معانی 

بلند   و پرباری است. در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم:
طاهره: پاکیزه از صفات بد؛

فاطمه: دور شده از آتش؛
مبارکه: صاحب خیر و برکت؛

مرضیه: کسی که خدا از او خشنود است؛
مطّهره: از هر آلودگی و پلیدی دور است؛

منصوره: کسی که یاری می شود.

پیشنهاد
با مراجعه به یکی از تفسیرهای قرآن کریم، بگویید سورٔه کوثر چه ارتباطی با محتوای این درس دارد.
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الهی
، ز سا نع  اق هی  د می  هک  قی  ز ر هب  مرا 

، ر  بدا متم  سال  ، ی ر ا د می  نگه  ه  ند ز مرا  هک  م  ا د ما و 
. ر و آ د  و فر من  رب  را  رحمتت  و  ز  مر بیا مرا  فتی  گر را  نم  جا ن  چو و 

. کن عطا  را  شت  ا د پا ین  بهتر من  رد  ما و  ر  پد هب   ! یا خدا
. ه د ر  قرا  ، ی ا ه  د نمو خلقم  ن  آ ی  ربا هک  فی  هد ه  را رد  مرا  عمر  ن  را گذ  ! یا خدا

، ز سا ن  و فز ا من  ل  د رد  را  د  خو لت  منز و  م  مقا  ! ندا و خدا
، کند می  د  خشنو را  تو  نچه  آ ز  ا ی  ر ا د نبر ما فر و 

، د شو می  عث  با را  تو  خشم  نچه  آ ز  ا ی  ر و د و   
. کن م  لها ا لم  د رب   

!١ ن ان با مهر ین  رت ن  با مهر ی  ا
تو هم اگر بخواهی می توانی چند جمله با پروردگارت سخن بگویی.

……………………………………………………………

……………………………………………………………

١ــ مناجات حضرت زهرا سالم اللّٰه علیها، بحاراالنوار، ج٩٢، ص٤٠٦.
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کتاب »هدیه های آسمان« ما را با احکام محرم و نامحرم، آشنا کرد. همچنین با احکام سفر، 

نماز مسافر، احکام عیدهای قربان و فطر نیز آشنا شدیم. در اینجا با احکام دیگری آشنا می شویم:

درس هشتم )افتخار بندگی(: در این درس با شرایط و احکام بلوغ و نیز با وظایف دوران بلوغ 

آشنا می شویم. همچنین شیوهٔ فراگرفتن احکام شرعی را نیز می آموزیم.

درس نهم )به سوی پاکی(: خداوند مهربان برای اینکه زندگی پاک و سالمی داشته باشیم، ما را به 

پرهیز و دوری از برخی چیزها توصیه کرده است. یکی از آنها نجاسات است که برای حفظ سالمتی روحی و 

جسمی باید از آنها دوری کنیم. در این درس با سه مورد از نجاسات )ادرار، مدفوع و خون( و شیوهٔ پاک کردن آنها 

آشنا می شویم.

درس دهم )ستون دین(: زیباترین شیوهٔ راز و نیاز با خداوند که بر ما واجب شده، نماز است. پیامبر اکرم 

صلّی اللّٰه علیه و آله نماز را ستون و پایٔه دین معرفی کرده است. در این درس با نمازگزاران واقعی، آداب و واجبات نماز، و 

اهّمیت نماز اّول وقت آشنا می شویم.

درس یازدهم )نماز جماعت(: یکی از زیباترین و کامل ترین شیوه های به جا آوردن نماز، به صورت جماعت است. 

در این درس با نماز جماعت و ارزش آن نزد خداوند، و نیز با نماز جمعه و شیوهٔ اقامه آن آشنا می شویم. همچنین در این درس 

می آموزیم چگونه غسل کنیم.

راه و توهش
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روز به یاد ماندنی 
ــ پسرم، این هدیه را از من و مادرت بپذیر. هدیه ای برای تبریک امروز.

با خود گفتم: مگر امروز چه روزی است؟ با کنجکاوی هدیه را برداشتم و آن را باز کردم. انگشتر 
زیبای نقره با نگینی از عقیق قرمز.

ــ ممنونم. اما واقعاً من هنوز نفهمیده ام که امروز چه روزی است و این هدیه برای چیست؟
ــ امروز روز مهمی در زندگی توست؛ تو از امروز به تکلیف می رسی. 

ــ ولی تا روز تکلیف من هنوز چند ماهی باقی مانده است.
قمری حساب  سال  به  را  تکلیف  ولی سن  است،  مانده  ماه  چند  کنی،  سال شمسی حساب  به  اگر  ــ 
می کنند. تو امروز وارد مرحله جدیدی از زندگی ات می شوی؛ دورانی که در آن مسئولیت های جدیدی بر عهده  

می گیری.
با خود گفتم: درست است. از امروز باید این افتخار بزرگ را قدر بدانم و از این پس نمازهایم را 

به  موقع به جا بیاورم. از امروز خداوند مرا به صورت رسمی در جمع بندگانش پذیرفته است.
احساس خوبی داشتم. انگشترم را در دست کردم و به آن نگاه کردم. احساس می کردم مهم تر شده  ام 
و شخصیت من رسمیت یافته است. زیر لب گفتم: انگشتر را نگه می دارم که یادگار روز مهمی در زندگی من 

است. آن را نگه می دارم تا هرگز این روز را فراموش نکنم. نه این روز را و نه مسئولیت هایم را ...

افتخار بندگی
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بلوغ شرعی سرآغاز واجب شدن تکالیف دینی است؛ یعنی بر هر دختر و پسری واجب می شود مانند 
بزرگساالن، به احکام دینی خود مانند نماز، روزه، حجاب و ... عمل کند.

ممکن است انجام تکالیف در ابتدا با دشواری همراه باشد؛ مثالً: 
ــ هر روز باید پس از اذان صبح برای نماز صبح بیدار شویم، 

ــ  در ماه رمضان باید از اذان صبح تا اذان مغرب روزه بگیریم، 
ــ در هنگام روبرو شدن با نامحرمان، باید نگاه خود را کنترل کنیم و ...

حال اگر خداوند ما را دوست دارد ــ که مطمئنیم دوست دارد ــ پس چرا این کارها را بر ما واجب کرده 
است که انجام برخی از آنها برای ما دشواری دارد؟ برای یافتن پاسخ این سؤال به مثال زیر توجه کنید:

ورزشکاری را تصور کنید که مربی اش برای پیروزی او بر حریف و رسیدن به مقام و مدال، تمرین های 
سختی به او می دهد. آیا ورزشکار به مربی خود اعتراض می کند؟ یا چون می داند الزمٔه پیروزی در مسابقه، 

ورزیدگی و آمادگی بیشتر است، از آنها استقبال می کند و از مربی خود نیز تشکر می کند؟
برای اینکه ما انسان ها هم توان مقابله با شیطان و رسیدن به پاداش الهی را داشته باشیم، خداوند تکالیفی 
را بر ما واجب کرده است؛ زیرا او ما را آفریده است و به توانایی ها و ضعف های ما بهتر از خودمان آگاه است. 
او می داند چه چیزی به سود ما و چه چیزی به زیان ماست، و دوست داشتن یا نداشتن ما دلیل خوب یا بد بودن 

کاری نیست:

شاید چیزى را خوش نداشته باشید َو َعـسىٰ  َان تَکـَرهوا َشیـًئا

و آن براى شما بهتر باشد َو ُهـَو َخیـٌر لَـکُم

و شاید چیزى را دوست بدارید َو َعسىٰ  َان ُتـِحـّبوا َشیـًئا

و آن براى شما بدتر باشد، َو ُهـَو َشـرٌّ لَـکُم
و خدا ]صالح شما را[ مى داند و شما نمى دانید.َو الّلُٰه َیعـلَـُم َو َانـُتم ال تَعـلَـموَن١

١ــ سوره بقره، آیه ٢١٦.

به کمک دوستانتان در کالس، کارهای دیگری را نام ببرید که انجام آنها نیازمند 
تالش، تمرین و زحمت  است ولی موجب رشد و پیشرفت انسان می شود.
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تغییرات دوران بلوغ 
در دوران بلوغ عالوه بر تغییراتی که در جسم به وجود می آید1، تحوالت روحی و شخصیتی مهمی نیز 

در نوجوانان پدیدار می شود. به عنوان نمونه:
پرسش های جدید در ذهن به وجود می آید. در این دوران، نوجوانان در دانسته های قبلی خود دچار 
تردید می شوند و تالش می کنند دانسته های خود را بر اساس منطقی جدید، نظم دهند. بر اساس همین ویژگی  
است که دین اسالم می گوید: همه مسلمانان باید اصول دین را براساس فهم و درک درست بنا کنند و از تقلید 

در آنها بپرهیزند.
مستقل  به صورت  می توانند  می کنند  احساس  افراد  و  می یابد  افزایش  استقالل طلبی  اینکه حس  یا  و 
دیدگاه های خود را بیان کنند. به همین دلیل انتظار دارند دیگران به حرف های آنها توّجه کنند و به آنها اهّمیت 

دهند. 
اینها روحیات فطری و خدادادی است که موجب شکوفایی شخصیت می شود. اگر با این روحیات 
به درستی رفتار نکنیم و یا زیاده روی کنیم، انحرافات فکری و اخالقی زیادی در کمین ما خواهد بود؛ به عنوان 
مثال اگر برای یافتن پاسخ های سؤاالت مهّم دینی، به افراد ناآگاه و یا کسانی که اعتقادات صحیحی ندارند، 

مراجعه کنیم، جز سرگردانی و گمراهی نتیجه ای نخواهیم گرفت.

بلوغ شرعی 
بلوغ شرعی سه نشانه دارد؛ اگر یکی از این نشانه ها در کسی ظاهر شود، او به بلوغ رسیده است:

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

نه سال  پایان  پانزده ساِل قمری2 و برای دختران  پایان  بلوغ؛ این سن برای پسران  به سن  ٣ــ رسیدن 
قمری است3.

وقتی انسان به سن بلوغ شرعی می رسد، انجام تکالیف شرعی بر او واجب می شود.

١ــ در کتاب »تفکر و سبک زندگی« با این تغییرات بیشتر آشنا می شوید. این موضوع برای دختران در سال هفتم و برای پسران در سال 
هشتم کتاب »تفکر و سبک زندگی« به صورت ضمیمه کتاب اصلی ارائه شده است.

2ــ محاسبه میزان سن بلوغ پسران در سال شمسی برابر است با چهارده سال و شش ماه و پانزده روز.
3ــ محاسبه میزان سن بلوغ دختران در سال شمسی برابر است با هشت سال و هشت ماه و بیست و یک روز.
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ایجاد آمادگی برای انجام تکلیف
انجام تکالیف شرعی قبل از بلوغ واجب نیست؛ اّما خوب است پیش از رسیدن به بلوغ ــ با کمک 
ـ وظایف دینی خود را فرا بگیریم و با تمرین این تکالیف، عالوه بر بهره مندی از پاداش  الهی، آمادگی  پدر  و مادرـ 

کافی را در خود ایجاد کنیم.
علیهم الّسالم  اهل بیت  که  دارد  اهّمیت  آن قدر  بلوغ،  به  رسیدن  از  قبل  دینی  دستورات  تمرین  و  تکرار 
همواره فرزندانشان را از خردسالی با وظایف دینی آشنا می کردند و از آنان می خواستند به اندازه توانشان، به 

این تکالیف عمل کنند.1
کودکی که قبل از رسیدن به بلوغ شرعی به انجام اعمال دینی عادت کند، به راحتی می تواند بعد از مکلف 

شدن )در سنین جوانی( واجبات دینی اش را به جا آورد.

امام صادق علیه الّسالم دربارٔه ارزش عبادت در جوانی می فرماید:
محبوب ترین آفریده ها نزد خداوند، جوان نورسیده و با طراوتی است 
که جوانی و شادابی اش را در اطاعت خداوند سپری می کند. خداوند به چنین 
کسی نزد فرشتگانش افتخار می کند و می فرماید: این است بنده واقعی من.2

 

٢ــ اعالم الدین، ص ١٢٠.  ١ــ کافی، ج3، ص409. 
___________________________________________________________________________________________________
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راه شناخت تکالیف دینی
نماز، روزه، خمس و زکات، حج، پرهیز از گناهان و… نمونه هایی از تکالیف دینی ما مسلمانان است. 
انجام صحیح این احکام، سعادت دنیا و آخرت ما را به دنبال دارد. حال چگونه می توانیم انجام این تکالیف را 

به درستی انجام دهیم؟
 یکی از راه های دستیابی به نحوه صحیح انجام این وظایف، تحصیل علوم دینی است. در هر زمان، 
افرادی برای کسب دانش و تخّصص به حوزه های علمیه می روند و پس از سال ها تحصیل، مطالعه و تحقیق در 
علوم دینی به تخّصص دست می  یابند. به افراد متخّصص در دین، مجتهد یا فقیه می گویند. مجتهدان می توانند 
تمام احکام دینی را به دست بیاورند و شیوهٔ صحیح انجام دستورات خداوند را در هر موضوعی روشن کنند.

به نظر شما، آیا رسیدن به درجٔه اجتهاد برای همگان امکان پذیر است؟ 
اگر همه نمی توانند مجتهد شوند، پس راه شناخت وظایف و تکالیف دینی چیست؟

تقلید از مجتهد 
همان طور که در سال گذشته دانستیم، راه شناخت احکام، مراجعه به متخّصص در احکام دین است که به 

این کار، تقلید گفته می شود. به مجتهدی که مردم برای یادگیری احکام به او مراجعه می کنند، مرجع تقلید می گویند. 
مرجع تقلید باید شرایطی داشته باشد. برخی از آنها عبارت اند از:

١ــ زنده باشد،
٢ــ شیعه دوازده امامی باشد،

٣ــ عادل باشد؛ یعنی به واجبات دینی عمل کند و از گناهان دوری کند، 
٤ــ اعلم باشد؛ یعنی از سایر مجتهدان داناتر باشد.

شناخت مرجع تقلید، برای عالمان دینی امکان پذیر است و مردم می توانند با مشورت آنان مرجع تقلید 
خود را انتخاب کنند.
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الف( از میان انواع تقلید کدام درست و کدام نادرست است؟
 جاهل از جاهل:……………

جاهل از عالم:……………
عالم از جاهل:……………

ب( با توجه به شرایط مرجع تقلید، به پرسش های زیر پاسخ دهید:
1ــ از دو نفر مجتهد، یکی از آنها داناتر و دیگری مسن تر است، آیا مردم 

می توانند از هرکدام که بخواهند تقلید کنند؟ چرا؟
2ــ کسانی که امسال به بلوغ می رسند، آیا می توانند از مرجعی که از دنیا رفته 

است، تقلید کنند؟ چرا؟

کن
ن 

حا
امت

را 
ت 

ود
خ

١ــ نشانه های بلوغ شرعی را به صورت خالصه بیان کنید.
٢ــ توضیح دهید از چه زمانی باید فراگیری تکالیف شرعی را آغاز کرد؟ چرا؟

٣ــ تقلید در احکام شرعی به چه معنی است؟ توضیح دهید.
٤ــ سه مورد از شرایط مرجع تقلید را بیان کنید.

پیشنهاد
1ــ با توجه به تاریخ تولّدتان، روز رسیدن به افتخار بندگی خدا را مشخص کنید.

2ــ به کمک خانواده، دبیر و روحانی محل، مرجع تقلید خود را انتخاب کنید.
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الهی
تو رد »     « را هب سوی من باز کردی؛ 

ات از این رد هب جمع بندگان خوب تو ویپبندم،

پس مرا موفق هب کاری کن هک رضایت تو رد آن است.

یا اكنون من  محبت تو شده ام،  خدا

یا! من دست اهی خود را هب سوی تو گرفته ام، خدا

و همه امید و آرزوی من این است هک مرا یاری کنی،

ات   هک رب عهده ام گذ اشته ای، هب خوبی انجام دهم.1

یا! اگر گاهی از سر غفلت از تو دور می شوم،  خدا

مرا هب سوی خودت باز گردان.

تو هم اگر بخواهی می توانی چند جمله با پروردگارت سخن بگویی.
……………………………………………………………
……………………………………………………………

١ــ برگرفته از کتاب »با من مهربان باش«.
___________________________________________________________________________
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در فروشگاه های لوازم خانگی همراه هر وسیله یک دفترچه راهنما قرار دارد. این دفترچه شیؤه استفاده 
صحیح از وسیله، راه های تمیز کردن آن و حتی برطرف کردن برخی از خرابی های ساده را نیز یاد داده است. 

این دفترچه های راهنما را سازندگان آن نوشته اند که از هر کس دیگری به آن وسیله آگاه تر بوده اند. 
اکنون بیندیشیم؛

چرا سازندگان، دفترچه  راهنما را کنار وسیله ها قرار می دهند؟
اگر کسانی که می خواهند از این وسیله ها استفاده کنند، این دفترچه ها را کنار بگذارند و به آنها توّجه 

نکنند،  ممکن است چه اتّفاقی برای وسایل شان بیفتد؟

نیز  به نظر شما، آیا کسی که ما انسان ها را آفریده، برای زندگی سعادتمندانۀ ما 
دفترچه راهنما فرستاده است؟ 

هب سوی     پاکی
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خداوند آفرینندٔه ماست و بهتر از هر کسی می داند که چه چیزی برای ما زیان آور و چه چیزی مفید است؛ 
به همین دلیل، او به ما آموخته است چگونه زندگی کنیم، از چه چیزی دوری کنیم، و به چه کارهایی بپردازیم.

امام رضا علیه الّسالم می فرماید:
خداوند حکیم هر چیزی را که برای سالمتی مردم زیان آور باشد و موجب 
هالکت و نابودی آنان شود، حرام کرده و آنچه را برای سالمتی آنها مفید باشد، 

حالل کرده است.1٭

یکی از مواردی که خداوند ما را به اجتناب و دوری از آنها دستور داده، نجاسات است. رعایت طهارت و 
دوری از نجاسات نه تنها موجب سالمتی جسم و روح ما می شود، بلکه مقدمه و شرط قبولی برخی عبادات نیز هست. 

آشنایی با احکام نجاسات 
در اینجا با چهار مورد از نجاسات آشنا می شویم:

١ــ خون: خون در بدن انسان مایع ارزشمندی است که بدون آن، زندگی غیر ممکن است. اما خون 
بعد از خارج شدن از بدن نجس محسوب می شود و باید از تماس با آن خودداری کرد. عالوه بر خون انسان، 

خون حیواناتی که خون جهنده2 دارند نیز نجس است.
٢و٣ــ ادرار و مدفوع: مواد زائد و سّمی بدن که خطرناک و بیماری زا هستند، به صورت ادرار و 
مدفوع از بدن خارج می شوند. این مواد نجس هستند. به همین دلیل باید محل دفع ادرار و مدفوع را با آب 
شست وشو داد. این کار عالوه بر اینکه برای سالمتی ضروری  است، برای به جا آوردن نماز، واجب است.

خوب است بدانیم، ادرار و مدفوع حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارند، مانند گربه و موش نیز 
نجس است؛ اما ادرار و مدفوع حیوان های حالل گوشت، مانند گاو و گوسفند نجس نیستند.

٤ــ سگ: تمام اجزای بدن سگ )مو، ناخن، پوست و استخوان( و رطوبت های آن نجس است.
از سگ می توان برای نگهبانی و یا شکار استفاده کرد، ولی باید محل نگهداری آن، دور از محل زندگی 

انسان باشد. 
شخصی از امام صادق علیه الّسالم پرسید: آیا می توانم برای شکار از سگ استفاده کنم؟ 

١ــ علل الشرائع، ج2،  ص592.              ٭ متن روایت حفظ شود. 
2ــ حیواناتی که اگر رگ آنها را ببرند،  خون با فشار از رگ هایشان خارج می شود. 

___________________________________________________________________________________________________
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 امام فرمود:
بله، اما هرگز نباید آن را به داخل خانه ات1 ببری.

رات  مطِهّ
رات که نجاسات را پاک می کنند، آشنا می شویم: در اینجا با دو مورد از مطِهّ

١ــ آب
یکی از نعمت های ارزشمند خداوند به انسان، آب است. آب سرچشمه زندگانی است و بدون آن هیچ موجود 

زنده ای باقی نمی ماند. خداوند آب را طوری آفریده است که هم پاک است و  هم پاک کننده است.

ـماِء ماًء طَـهوًرا2        از آسمان، آبى پاک و پاک کننده فرود آوردیم.             َو َانـَزلـنا ِمـَن السَّ

١ــ منظور از داخل خانه، اتاق ها و بخش هایی است که در آنها زندگی و استراحت می شود و حیاط خانه جزء داخل خانه نیست.  
2ــ سوره فرقان، آیه 48.

 آب یا راکد است یا جاری و آب راکد نیز یا کُر است یا قلیل.

قلیل

کُر راکد

جاری
آب

___________________________________________________________________________________________________
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آب جاری آبی است که از زمین می جوشد و جریان دارد؛ مانند آب چشمه، قنات و رودخانه. آب باران نیز حکم 
آب جاری را دارد.

اگر مقدار آب حداقل 384 لیتر باشد، به آن آب کُر گفته می شود،  همانند آب منبع، حوض و استخر که به این 
مقدار برسد. آب لوله کشی ساختمان ها، حکم آب کُر را دارد؛ زیرا به منبع آب شهر یا روستا متصل است که مقدار آن 

بیش از آب کُر است.
آب جاری و کر در برخورد با نجاست، نجس نمی شود. مگر اینکه به وسیلٔه نجاست، رنگ یا بویش تغییری کند؛ 

مثالً رنگ خون را به خود بگیرد.
اگر مقدار آب از 384 لیتر کمتر باشد، به آن آب قلیل گفته می شود، مانند آب لیوان، پارچ و آفتابه. آب قلیل 

اگر با چیز نجس برخورد کند، نجس می شود؛ گرچه نجاست اندک باشد، مثل آنکه ذّره ای خون در سطل آب بریزد.

شیوۀ تطهیر با آب 
برای پاک شدن چیزهایی که نجس شده اند، ابتدا باید نجاست را برطرف کنیم، سپس آن را زیر شیر آب بگیریم 
یا در آب جاری فرو ببریم، به طوری که آب به تمام جاهای نجس شده برسد. نمودار صفحٔه بعد شیوه تطهیر اشیاء نجس 

با آب قلیل و کر را نشان داده است:
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١ــ اگر بدن انسان با خون نجس شود چگونه می توان آن را تطهیر کرد؟
٢ــ زمین، چه چیزهایی را می تواند پاک کند؟

٣ــ برای پاک کردن چیزهایی که نجس  شده اند، ابتدا چه باید کرد؟

فّعالیت کالسی

١ــ برای پاک شدن لباس خون آلود، کافی است محل خون را بشوییم.

٢ــ اگر بدن ما با ادرار آلوده شد، کافی است محل آن را با دستمال تمیز پاک کنیم.

٣ــ ظرف نجس با دو بار آب قلیل ریختن پاک نمی شود.

٤ــ اگر کف پای ما نجس شده باشد، با راه رفتن روی موکت یا فرش پاک نمی شود.

٥ ــ ظرفی را که سگ لیسیده است با دو بار شستن پاک می شود.

 گزینه های درست را با عالمت  و گزینه های نادرست را با عالمت * مشخص کنید:

ظرفی را که سگ لیسیده یا از آن آب خورده است، باید ابتدا خاک مال کرد، سپس آن را دو بار شست تا پاک 
شود. این ظرف بدون خاک مال کردن پاک نمی شود.

٢ــ زمین
به مقداری ادامه دهیم که آلودگی ها  یا کف کفش هنگام راه رفتن نجس شود، اگر راه رفتن را  پا  هرگاه کف 
رات است که کف پا و یا ته کفشی را که به واسطه راه رفتن نجس  برطرف شود، پاک می شود؛ بنابراین زمین یکی از مطِهّ

شده باشد، پاک می کند؛ البته با چهار شرط:
اّول: خود زمین پاک باشد، دوم: زمین خشک باشد، سوم: عین نجاست، با راه رفتن روی زمین کامالً 

برطرف شود، چهارم: زمین سبزه زار، موکت یا فرش نباشد.
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الهی
! را گا د ر و رپ

؛ ی ید فر آ مرا  هک  یم  می گو س  سپا را  تو 

. ی د ا د ر  قرا ن  مسلما مرا  و 

؛ ختی مو آ من  هب  د  بو م  ز ال م  متی  ا سال ی  ربا را  نچه  آ ره  و 

. ی د ا د ر  قرا ه  ک کنند پا و  ک  پا را  ب  آ و 

د ز ندا می ا خطر  هب  را  م  متی  ا سال هک  کی  پا ان ره  ز  ا  ! ندا و خدا

. می ربم ه  پنا تو  هب   

. کن عطا  ه  کیز پا گی  ند ز من  هب 

. ن گا کیز پا ر  ستدا و د ی  ا
تو هم اگر بخواهی می توانی چند جمله با پروردگارت سخن بگویی.

……………………………………………………………
……………………………………………………………
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وقت دیدار 
گویا از آسمان آتش می بارد. زمین مثل تنور داغ و سوزان است. چند روزی است که در محاصره اند 
و دشمن نمی گذارد از رود فرات آبی بردارند. حاال تشنگی خودش را بیشتر نشان می دهد و تحمل آن در این 

گرمای طاقت فرسا سخت و جانکاه شده است.
اندک اندک یاران شجاع و با ایمان امام حسین علیه الّسالم، با عشق به شهادت به میدان نبرد می روند و 

پس از نبردی دالورانه، به شهادت می رسند.
خورشید که به میانه آسمان می رسد، یکی از یاران حضرت پیش می آید:

ــ وقت نماز است. دوست دارم پیش از شهادت با شما نماز بگزارم.
امام با لبخندی دلنشین می فرماید: نماز را یاد کردی، خداوند تو را از نمازگزاران قرار دهد.

اللّٰه اکبر، اللّٰه اکبر …
فرزند امام »علی اکبر« اذان می گوید و سپس نماز پرشکوه ظهر عاشورا آغاز می شود.

ستون    دین
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فّعالیت کالسی

اهمیت نماز 
برپا داشتن نماز آن قدر نزد خداوند ارزشمند است که آن را به تمام پیامبرانش آموخت و از آنان خواست 

مردم را نیز به برپا داشتن نماز سفارش کنند.
 پیامبر اکرم صلّی اللّٰه علیه و آله در این باره می فرماید:

»آنگاه که انسان با ایمان، به نماز می ایستد تا پایان نمازش خداوند 
بر سر او می گستراند. فرشتگان اطراف  به او توّجه می کند و رحمتش را 
او را می گیرند و به او می گویند: ای نمازگزار، اگر می دانستی مورد توّجه 
رها  را  نماز  هرگز  می کنی،  مناجات  کسی  چه  با  و  گرفته ای  قرار  کسی  چه 

نمی کردی.«1
خوب گوش کن! می شنوی؟ …

بشتاب به سوی نماز  الِة                                               َحیَّ َعلَی الصَّ
بشتاب به سوی رستگاری                                              َحیَّ َعلَی الَفالِح  

1ــ کافی، ج3، ص265.

از نماز ظهر عاشورای امام حسین علیه الّسالم و یارانش چه می آموزیم؟

امام با عّده ای اندک از اصحاب به نماز می ایستد و چند تن از یاران نیز برای محافظت از نمازگزاران 
در برابر آنها صف می  کشند.

 دشمنان با دیدن این صحنه در گرماگرم نبرد، می خندند و آنها را مسخره می کنند. آن گاه کمان ها را با 
خشم می کشند و سپس بارانی از تیر بر روی بهترین بندگان خدا باریدن می گیرد.

گویا شیطان تاب تماشای نماز امام حسین و یارانش را ندارد. نماز که پایان می یابد، دو تن از یاران امام، 
آسمانی می شوند.

آنها شهیدان راه نماز و امام هستند.

___________________________________________________________________________________________________
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آیا شایسته است هنگامی که خداوند ما را به گفتگوی با خود می خواند و اجازه مناجات با خود را به ما 
می دهد، ما کار دیگری را ترجیح دهیم؟ 
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امام باقر علیه الّسالم درباره ارزش نماز اّول وقت می فرماید:
»نمازی که در اّول وقت خوانده شود، به صورتی درخشان به سوی 
صاحبش برمی گردد و می گوید: تو مرا خوب حفظ کردی، خداوند  هم تو را 

حفظ کند.«1    
کسی که نمازش را بدون دلیل به تأخیر بیندازد، دعوت خداوند در برپایی نماز را سبک 
به  انسان  بیشتر  نزدیکی هرچه  اّول وقت موجب  نماز  بی احترامی کرده است.  آن  به  و  شمرده 

خداوند و دوری از شیطان می شود.
پیامبر اکرم فرموده است: 

پروردگارتان می فرماید: هر کس به نمازهای پنچ گانه اش اهمیت دهد 
و آنها را در وقت خود بخواند، من قول می دهم در روزی که به مالقات من 

می آید او را به بهشت ببرم.2
شاید از خودمان بپرسیم چگونه چنین چیزی ممکن است؟

پاسخ این سؤال را می توانیم در قرآن کریم ببینیم:

بر پا داشتن درست و به موقع نماز، موجب می شود انسان از گناهان و زشتی ها دور شود. هر قدر انسان 
از گناه دور شود به بهشت نزدیک تر می شود.

واجبات نماز 
صدای اذان در فضای مدرسه پیچیده بود … 

اللّٰه اکبر، اللّٰه اکبر …
وحید با اذان همه را به اقامه نماز دعوت می کرد. 

٣ــ سوره عنکبوت، آیه 45. 1ــ کافی، ج3، ص268.             2ــ وسائل الشیعه، ج4، ص110. 
٭ متن آیه و ترجمه حفظ شود.

الَة و نماز را به پا دارَو َاِقـِم الصَّ
الَة تَنـهیٰ  َعـِن الـَفحـشاِء َو الـُمنـکَـِر3 که بدون شک نماز از گناهان و زشتی ها باز می دارد.٭ِانَّ الصَّ

___________________________________________________________________________________________________
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مسعود و رضا وضو گرفتند و به نمازخانه رفتند. حاج آقا پارسا ــ امام جماعت مدرسه ــ در محراب 
روبه روی بچه ها نشسته بود و با کسانی که وارد نمازخانه می شدند، سالم و احوالپرسی می کرد.

رضا و مسعود هم بعد از سالم و احوالپرسی با حاج آقا، در صف اّول نشستند. رضا که از ورزش خسته 
شده بود، به مسعود گفت: ای کاش می شد همین طور نشسته نمازمان را بخوانیم.

مسعود جواب داد: خوب نشسته بخوان،  اینکه اشکالی ندارد. اگر هم شک داری از حاج آقا بپرس.
رضا رو به حاج آقا کرد و پرسید: ببخشید حاج آقا! ما می توانیم نمازمان را نشسته بخوانیم؟

باید تا جایی که برایش امکان دارد  آقای پارسا گفت: ایستادن یکی از واجبات نماز است و نمازگزار 
نمازش را ایستاده بخواند. فقط کسانی می توانند نمازشان را نشسته بخوانند که به دلیل ناتوانی یا بیماری، نمی توانند 

بایستند.
رضا گفت: ببخشید حاج آقا، اگر کسی بخواهد یک نماز درست بخواند، باید چگونه نماز بخواند؟

نماز  برای خشنودی خداوند  می کند  ابتدا قصد  می ایستد،  قبله  به  رو  که  هنگامی  پارسا گفت:  آقای 
می خواند، سپس »الّلٰه اکبر« می گوید. بعد سوره حمد و یک سوره دیگر از قرآن را می خواند و در ادامه، 
به اندازه ای که دستش به زانوهایش برسد خم می شود و ذکر رکوع را می گوید »ُسبـحان َربِّـَی الـَعـظیـِم 
َو بِـَحمـِده« بعد می ایستد، سپس دو بار سجده می کند و ذکر سجده را می گوید »ُسبـحان َربِّـَی االَعـلٰی َو 

بِـَحمـِده  «
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َو  االَعـلٰی  َربِّـَی  »ُسبـحان  و  بِـَحمـِده«،  َو  الـَعظیِم  َربِّـَی  »ُسبـحاَن  جای  به  آیا  پرسید:  رضا 
بِـَحمـِده«، می توان سه بار »ُسبـحانَ  الّلٰه« گفت؟

و  می نشینیم  دوم  از سجدٔه  پس  و  می خوانیم  اّول  رکعت  مانند  هم  را  دوم  رکعت  ندارد.  فرقی  بله  ــ 
ـًدا َعبـُده و َو َرسوُلـُه  می گوییم »َاشـَهـُد َان ال ِالٰـَه ِاالَّ الّلُٰه َوحـَده و ال َشـریکَ لَـه و َو َاشـَهـُد َانَّ ُمـَحـمَّ
الُم َعلَیَك  ـٍد« سپس اگر نماز دو رکعتی می خوانیم باید بگوییم »السَّ ـٍد َو آِل ُمَحـمَّ الّلٰـُهـمَّ َصِلّ َعـلٰی ُمَحـمَّ
الُم َعـلَیـکُم  الُم َعلَیـنا َو َعـلٰی ِعـباِد الّلِٰه الّصالِـحیـَن السَّ َایُّـَها النَّـِبـیُّ َو َرحـَمـُة الّلِٰه َو بَـَرکاُتـُه السَّ

َو َرحـَمـُة الّلِٰه َو بَـَرکاُتـُه« و نماز به پایان می رسد.
و اگر نمازمان سه یا چهار رکعتی باشد، بعد از صلوات بلند می شویم و در رکعت های سوم و چهارم 
یک سورٔه حمد به تنهایی می خوانیم و یا سه مرتبه آهسته می گوییم »ُسبـحاَن الّلِٰه َو الـَحمـُد لِّلِٰه َو ال ِاٰلـَه ِاالَّ 

الّلُٰه و الّلُٰه َاکـبَـُر«
عالوه بر این، باید تمام کارهای نماز را به ترتیب و بدون فاصله انجام دهیم.

در این هنگام مسعود پرسید: مگر قنوت در رکعت دوم واجب نیست؟
ــ اگرچه قنوت در نماز ثواب بسیاری دارد و ما می توانیم دعاهایمان را در آن از خداوند بخواهیم، ولی 

قنوت در نماز واجب نیست.
برای وقت دیگری  بقیٔه سؤال هایتان را  بهتر است  این هنگام آقای مدیر جلو آمد و گفت: بچه ها  در 

بگذارید تا نماز اّول وقت به تأخیر نیفتد.

فّعالیت کالسی

واجبات نماز یازده مورد است که عبارتند از:

3ــ تکبیرة االحرام2ــ قیام1ــ نیت

5  ــ سجود4ــ رکوع

 ٨  ــ تشّهد ٧ــ ذکر ٦ ــ قرائت

10ــ ترتیب٩ــ سالم 11ــ مواالت   

یک بار دیگر صحبت های آقای پارسا را با دّقت بخوانید و با کمک معلم خود، جای هر 
کدام از واجبات فوق را در متن مشخص کنید. 
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و  دینی  تعالیم  و  بود  خود  یاران  و  شاگردان  دلسوز  و  مراقب  همواره  علیه الّسالم  صادق  امام 
یاران خود خواست در  از  یکی  از  آن حضرت  آنها گوشزد می کرد. روزی  به  با مهربانی  را  اخالقی 
حضورش یک نماز دو رکعتی بخواند. او که فرصت خوبی برای اصالح اشکاالت نماز خود یافته بود، 

دو رکعت نماز خواند.

از بین واجبات یازده گانه ای که گفته شد، پنج مورد اّول، ارکان نماز نامیده می شود. ارکان، قسمت هایی 
از نماز است که اگر نمازگزار آنها را فراموش کند یا به اشتباه، اضافه انجام دهد نمازش باطل خواهد شد، ولی 

اگر واجبات دیگر را فراموش کند یا به اشتباه، اضافه انجام دهد، نمازش باطل نخواهد شد.
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امام به او فرمود: شایسته نیست یاران ما این گونه نماز بخوانند. آنگاه حضرت خود به پا خاست 
و دو رکعت نماز برای آموزش او اقامه کرد:

نماز  بر  ایشان  تمرکز  تمام  و  نمی کرد  نگاه  اطراف خود  به  بود.  و سکون  آرامش  با  امام  نماز 
بود. اعمال نماز را با دقت و پشت  سرهم انجام می داد. نماز امام سرشار از خضوع و خشوع در برابر 

پروردگار بود.1

1ــ امالی شیخ صدوق، صص 413ــ414.

کن
ن 

حا
امت

را 
ت 

ود
1ــ ارکان نماز چندتاست؟ به ترتیب آنها را نام ببرید.خ

2ــ کسی که به نمازهای پنج گانه اش اهمیت دهد و آنها را اّول وقت بخواند، چه پاداشی 
خواهد داشت؟

٣ــ فرشتگان به نمازگزار با ایمان چه می گویند؟

پیشنهاد
در حضور دبیر یا امام جماعت یا پدر و مادر خود، یک نماز دو رکعتی کامل بخوانید و 

از آنها بخواهید اشکاالت نماز شما را برطرف نمایند.

___________________________________________________________________________________________________
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الهی
، م ه ا د ر و آ ی  و ر تو  هب  د  جو و م  تما با  من 

 ، ن مندا ز نیا ز  ا ن  نسا ا هی  خوا ز  نیا هک  م  نسته ا ا د و 

؛ ست ا ی  د کم خر  ٔ هن نشا

ند  ه ا طلبید ت  زّع تو  غیر  ز  ا هک  را  می  د مر م  ه ا ید د ر  بسیا هچ 

؛ ست ا ه  شد ن  نصیبشا ّلت  ذ و 

ند  جسته ا ن  یگرا د د  زن را  نگری  توا و 

 . ند ه ا رسید تنگدستی  هب  و 

 ، من ی  اق آ و  ر  و سر ی  ا

. ی ز می سا ه  د ر و آ رب را  جتم  حا هک  یی  تو تنها 

، بس و  نم  می خوا را  تو  تنها   ، نم بخوا را  یگری  د نکه  آ ز  ا شیپ 
1 . یی تو م  مید ا تنها  هک  چرا 

1ــ برگرفته از دعای بیست وهشتم صحیفه سجادیه.

___________________________________________________________________________
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فّعالیت کالسی

نماز  نمی توانست در  اینکه  از  اذان مسجد گوش می داد.  به صدای  با حسرت  اذان که می شد،  وقت 
جماعت شرکت کند و ثواب بزرگی را از دست می داد ناراحت بود.

تا اینکه یک بار با زحمت فراوان و با کمک عابران خود را به پیامبر اکرم صلی اللّٰه علیه و آله رساند و گفت:
ــ ای رسول خدا! من نابینا هستم و نمی توانم در نمازهای جماعت شرکت کنم. تکلیف من چیست؟

ــ خانه ات کجاست؟
ــ چند کوچه ای با مسجد فاصله دارد.

ــ از خانه ات تا مسجد طنابی ببند و هنگام نماز طناب را بگیر و به مسجد بیا١.

به نظر شما چرا پیامبر اکرم همه مردم ــ حتی افراد نابینا ــ را به شرکت در نماز 
جماعت تشویق می کرد؟

١ــ وسائل الشیعه، ج ٥، ص ٣٧٧.

نماز جماعت

___________________________________________________________________________________________________
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فّعالیت کالسی

احکام نماز جماعت
نماز جماعت دارای احکامی است که در اینجا با برخی از آنها آشنا می شویم:

1ــ مأموم٢ نباید تکبیرة االحرام را پیش از امام بگوید.
2ــ در نماز جماعت مأموم باید غیر از حمد و سوره همه قسمت های نماز را خودش بخواند، ولی اگر 

در رکعت سوم یا چهارم به نماز جماعت برسد، باید حمد و سوره را بخواند. 

پیامبر اکرم صلّی اللّٰه علیه وآله همواره نماز را به جماعت اقامه می کرد و مسلمانان نیز براساس دعوت ایشان، 
آن چنان به نماز جماعت پایبند بودند که گویی نماز به صورت جماعت و دسته جمعی واجب شده است و نماز 

فرادٰی حالت خاص و استثنایی داشت. 
کامل ترین دین آسمانی، از مؤمنان می خواهد نه تنها در کارهایشان همیاری و اتحاد داشته باشند، بلکه 

بسیاری از عبادت هایشان را نیز به صورت گروهی انجام دهند. 

امام رضا علیه الّسالم درباره ارزش نماز جماعت می فرماید:
تنهایی  به  که  نماز  دو هزار رکعت  اندازۀ  به  نماز جماعت  هر رکعت 

خوانده می شود، ارزش دارد.١
ما  با یکدیگر است. وقتی  نمونه های همدلی مسلمانان  زیباترین و ارزشمندترین  از  نماز جماعت یکی 
همگی در صف های منظم و شانه به شانه یکدیگر می ایستیم و به راز و نیاز با معبود خود می پردازیم، قلب هایمان 
بیشتر به خداوند توّجه پیدا می کند و خداوند همه ما را مورد لطف و رحمت بیشتری قرار می دهد. به همین 
دلیل مستحب است نمازهای واجب به جماعت خوانده شود و شایسته نیست انسان بدون عذر نماز جماعت 
را ترک کند. نماز جماعت آن قدر ارزشمند است که مستحب است برای شروع نماز جماعت صبر کرد و اگر 
کسی نمازش را به تنهایی )فرادی( خوانده باشد و بعد نماز جماعت شروع  شود، بهتر است نمازش را دوباره 

به جماعت بخواند.

دیگری  فایده های  چه  جماعت،  صورت  به  نماز  برگزاری  شما  نظر  به 
می تواند داشته باشد؟

١ــ وسائل الشیعه، ج ٨، ص ٢٩٠.   ٢ــ مأموم به کسی گویند که به امام جماعت اقتدا می کند.
___________________________________________________________________________________________________
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3ــ اگر موقعی که امام در رکوع است، مأموم اقتدا کند و به رکوع امام برسد، نمازش به جماعت صحیح 
است.

4ــ مأموم اگر در رکعت دوم اقتدا کند، قنوت و تشهد را با امام می خواند و احتیاط آن است که موقع 
خواندن تشهد انگشتان دست و سینه پا را به زمین بگذارد و زانوها را بلند کند، و باید بعد از تشهد با امام 
برخیزد و حمد و سوره را بخواند و در رکعت دوم نمازش که رکعت سوم امام است بعد از دو سجده بنشیند و 

تشهد را بخواند و برخیزد.
5 ــ اگر مأموم به اشتباه پیش از امام سر از رکوع بردارد، چنانچه امام در رکوع باشد، باید به رکوع 

برگردد و با امام سر بردارد و در این صورت زیاد شدن رکوع که رکن است نماز را باطل نمی کند.

آشنایی با سایر احکام نماز جماعت
١ــ بعد از تكبیر امام اگر صف جلو آماده نماز باشد و تكبیر گفتن آنان نزدیک باشد كسی كه در صف 

بعد ایستاده، می تواند تكبیر بگوید.
٢ــ اگر موقعی كه نمازگزار مشغول نماز مستحبی است جماعت برپا شود، چنانچه اطمینان ندارد كه 

اگر نماز را تمام كند به جماعت برسد، مستحب است نماز را رها كند و مشغول نماز جماعت شود.
٣ــ مأموم باید غیر از آنچه در نماز خوانده می شود، كارهای دیگر آن، مانند ركوع و سجود را با امام 

یا كمی بعد از امام به جا آورد. 
٤ــ مستحب است صف های جماعت منظم باشد و بین كسانی كه در یک صف ایستاده اند فاصله نباشد 

و شانه آنان ردیف یكدیگر باشد.
٥ ــ مستحب است بعد از شنیدن »قد قامت الصالة« مأمومین برخیزند و اگر در صف های جماعت جا 

باشد، مكروه است کسی تنها بایستد. 

قطره در دریا 
ــ آقا اجازه، همه آمده اند. با شما می شویم سی نفر.
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قدس شرکت  روز  راه پیمایی  در  که  است  بار  اّولین  برای  احمد  مثل  هم  من  می افتد.  راه  به  اتوبوس 
می کنم.

هرقدر به محل نماز جمعه نزدیک تر می شویم جمعیت بیشتر می شود. احمد هم مثل من با تعجب به این 
جمعیت انبوه چشم دوخته است. در طول مسیر، صندوق های سیار، کمک های مردم به برادران و خواهران 
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فلسطینی را جمع آوری می کند. خبرنگاران هم ازمردم فیلم و عکس می گیرند.
صدای شعار تمام فضا را پر کرده است. در بین جمعیت مردی نوشته های بزرگ »مرگ بر اسرائیل« 
را بین مردم پخش می کند. با چندتا از بچه ها جلو می رویم، آنها را می گیریم. حاال من و احمد هم مثل بقیه، 

»مرگ بر اسرائیل« خودمان را باال گرفته ایم.
وارد محل نماز جمعه می شویم و در یکی از صف ها می نشینیم. کم کم صدای شعارها قطع می شود و امام 

جمعه به جایگاه می آید و خطبه١ نماز جمعه را شروع می کند.

١ــ به سخنان امام جمعه قبل از اقامه نماز جمعه، خطبه می گویند.

________________________________________________________________
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او پس از ستایش خداوند و صلوات بر پیامبر اکرم و اهل بیت او علیهم الّسالم، مردم را به تقوا دعوت 
می کند و سپس دربارٔه مسائل اخالقی و اجتماعی صحبت می کند. آن گاه سورٔه کوچکی از قرآن را می خواند 

و روی صندلی می نشیند.
می ایستم و به احمد می گویم بلند شو، االن نماز شروع می شود.

احمد به من نگاهی می کند و می گوید مگر فراموش کردی؟ دیروز که آقای هادی پور احکام نماز جمعه را 
توضیح می داد، گفت: نماز جمعه دو خطبه دارد. االن هم امام جمعه باید بلند شود و خطبه بعدی را بخواند. این 

دو خطبه به اضافه دو رکعت نماز جمعه،  جایگزین نماز ظهر می شود. بنابراین دو خطبه جزء نماز جمعه است.
در این هنگام آقای هادی پور به ما اشاره می کند که موقع خطبه ها ساکت باشیم و گوش کنیم.

امام جمعه در خطبه دوم هم به ستایش خداوند و صلوات بر پیامبر و دعوت مردم به پرهیزکاری می پردازد 
و سپس درباره مسائل مختلف ایران و جهان صحبت می کند و در آخر هم با خواندن سوره ای کوتاه، خطبه را 

تمام می کند.
حاال همه در صف ایستاده ایم و منتظریم که نماز جمعه شروع شود.

الله اکبر؛ تکبیرة االحرام … 

تلویزیون تصاویر راهپیمایی امروز را نشان می دهد، احساس بزرگی می کنم. من هم یکی از این جمعیت 
انبوه هستم که از مردم بی دفاع و مظلوم فلسطین حمایت کرده ام. روز قدس سالی یک بار، در آخرین جمعه ماه 

مبارک رمضان برگزار می شود، ولی نماز جمعه هر هفته برگزار می شود.

شیوۀ اقامه نماز جمعه 
نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است و به ترتیب زیر اقامه می شود:

پس از تکبیرة االحرام امام جمعه، ما نیز نّیت می کنیم و اللّٰه اکبر می گوییم. سپس هنگامی که امام جمعه 
حمد و سوره نماز را می خواند ما سکوت می کنیم. پس از حمد و سوره امام، قنوت می خوانیم، سپس به رکوع 

می رویم و بعد سجده ها را به جا می آوریم و برمی خیزیم. 
در رکعت دوم نیز هنگام قرائت حمد و سوره امام سکوت می کنیم. پس از حمد و سوره امام، به رکوع 
می رویم و بعد از برخاستن از رکوع،  به همراه امام قنوت می خوانیم و پس از قنوت به سجده می رویم و سپس 

تشّهد و سالم نماز را می خوانیم.
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غسل جمعه 
یکی از کارهایی که مستحب است قبل از ظهر روز جمعه انجام شود، غسل جمعه است. مستحب است 

قبل از شرکت در نماز جمعه غسل جمعه به جا آورد. در اینجا با شیؤه انجام غسل آشنا می شویم:
غسل کردن چهار مرحله دارد.

1ــ ابتدا باید نیت کنیم. یعنی قصد داشته باشیم برای خشنودی خداوند، غسل کنیم.
2ــ سپس باید سر و گردن خود را کامالً بشوییم )البته در این مرحله الزم نیست وقتی که سرمان را می شوییم داخل 
گوش و بینی و دهانمان را بشوییم؛ بلکه شستن همان مقداری از سر و صورت که دیده می شود، برای غسل کافی است(.

3ــ پس از شستن سر و گردن، باید طرف راست بدن را شست و شو دهیم؛ یعنی از باالی شانٔه راست 
تا کف پای راست را کامالً بشوییم. در این مرحله باید طرف راست شکم، سینه و کمر، تمام پای راست و تمام 

دست راست شسته شود.
4ــ پس از این مرحله، باید طرف چپ بدن را نیز مانند طرف راست بدن کامالً شست و شو دهیم.

به یاد داشته باشیم تمام غسل های واجب و مستحب به همین صورت انجام می شود و تنها نّیت های 
آنها با یکدیگر متفاوت است.

در غسل باید آب به تمام اعضای بدن برسد، بنابراین اگر چیزی به بدن چسبیده باشد که نگذارد آب به 
بدن برسد، باید قبل از شروع غسل، آن را بر طرف کنیم.

برای اینکه مطمئن شویم هر طرف کامالً شسته شده، الزم است کمی از طرف دیگر را نیز در هر مرحله 
شست و شو دهیم.

کن
ن 

حا
امت

را 
ت 

ود
1ــ نماز جمعه چگونه خوانده می شود؟خ

نماز را  باید غیر از……… و……… همه قسمت های  مأموم  نماز جماعت  ٢ــ در 
خودش بخواند.

٣ــ شیوه انجام غسل را توضیح دهید.

آنچه در درس خواندید، گزارشی از اّولین تجربٔه حضور یک دانش آموز در راهپیمایی و 
نماز جمعه بود. شما هم می توانید یکی از خاطرات حضور خود در نماز جمعه را بنویسید و در 

کالس برای دوستانتان بخوانید.

پیشنهاد
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الهی
ی  د ا د فیق  تو ما  هب  هک  یی  خدا ی  ا

. میی گو سخن  تو  با  جمع  و  یی  تنها رد  ات 

، کن عطا  عت  جما ی  اه ز نما رد  ر  حضو فیق  تو مرا 

، ی د ا د ر  قرا هن  خا ین  می رت گرا را  مسجد  هک  ی  ا

. یم گو سخن  تو  با  ت  هن ا خا رد  ات  کن  م  ی ا ر یا

 ، ه د ر  قرا  ) م لسال ا علیه  ( حسین  م  ما ا و  پیر مرا  یا  خدا

 ، نیز شمن  د ن  را با تیر  ج  و ا رد  هک  کسی 

. ند خوا عت  جما هب  را  د  خو ز  نما

تو هم اگر بخواهی می توانی چند جمله با پروردگارت سخن بگویی.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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اخالق

سال گذشته با ویژگی های دانش آموز نمونه آشنا شدیم. دانستیم که او از وقت خود به خوبی استفاده می کند، به معلمش 

احترام می گذارد و در زندگی انسان منظمی است. همچنین دانستیم که چگونه با تالش می توان موفّق شد و برای موفّقیت، داشتن 

نظم ضروری است. در درس »راه تندرستی« نیز با راه های حفظ سالمتی آشنا شدیم. در این فصل با سایر صفات اخالقی آشنا 

می شویم، که زندگی را زیباتر و موفّق تر می سازد:

درس دوازدهم )نشان عّزت(: زندگی سعادتمندانه و پرافتخار در این دنیا، نیازمند عمل به دستورات الهی است. یکی از 

احکام الهی که تأثیر فراوانی در سالم ماندن ما و جامعه دارد، رعایت پوشش اسالمی است. این درس تأثیر رعایت پوشش اسالمی 

در سالم سازی زندگی، و مصون ماندن زنان و مردان از تیرهای شیطان را بیان می کند.

درس سیزدهم )بر بال فرشتگان(: در این درس می آموزیم کسب دانش آن قدر ارزشمند است که خداوند و پیامبر  اکرم 

همواره مردم را به فراگیری آن دعوت کرده اند. کسی که به یادگیری علم می پردازد هم محبوب خدا می شود و هم پاداش فراوانی 

از سوی خداوند نصیب او می گردد. 

درس چهاردهم )کمال هم نشین(: در این درس می آموزیم که چگونه دوست خوب انتخاب کنیم و دوست خوب چه 

ویژگی هایی دارد. این درس سه مورد از ویژگی  دوستان خوب را معرفی می کند. این ویژگی ها عبارت اند از: اهل نماز و نیکی بودن، 

وفای به عهد داشتن، و راستگو بودن.

درس پانزدهم )مزدوران شیطان(: صفات اخالقی ناپسند، همانند میکروب هایی هستند که به قلعه روح ما نفوذ می کنند 

و ما را از رسیدن به بهشت زیبای الهی بازمی دارند. این درس دو بیماری اخالقی و راه مبارزه با آنها را به ما نشان می دهد.
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دو روز بیشتر تا پایان مسابقٔه عکاسى باقى نمانده بود و من هنوز موضوع مناسبى براى عکاسى پیدا نکرده 
بودم.

آن روز در راه مدرسه نگاهم به باغچه کنار پیاده رو افتاد. گل هاى رز سفید، صورتى و قرمز در میان 
سبزه هاى زیبا و شاداب خودنمایى مى کردند.

جلوتر رفتم و از نزدیک به آنها نگاه کردم. گل ها بهترین موضوع عکاسى بودند، اما حیف که دوربین 
همراهم نبود. با خودم گفتم: فردا حتماً دوربین را با خودم مى آورم و چند عکس زیبا از گل ها می    گیرم.

فرداى آن روز، زودتر از همیشه از خانه بیرون آمدم و با اشتیاق به طرف باغچٔه گل ها به راه افتادم. چند 
قدم تا باغچه بیشتر باقى نمانده بود که ناگهان از تعّجب سرجایم میخ کوب شدم. روى زمین پر بود از گلبرگ هاى 
پژمرده و برگ هاى سبزرنگى که از ساقه جدا شده بودند! از آن بوته هاى زیباى گل به جز چند ساقه خالى چیزى 

باقى نمانده بود. اندوهى تمام وجودم را فراگرفت . آن روز تا ظهر در فکر سرنوشت دردناک گل ها بودم.
فرداى آن روز در راه مدرسه ...   .

انگار دارم خواب مى بینم؛ یک بوته بزرگ پر از گل هاى زیبای محمدى، آن هم در نزدیکى گل هاى پرپر 
شده دیروز. با خودم فکر کردم که چطور ممکن است دست هاى بى رحمى تمام گل هاى آن بوته را پرپر کرده 

باشند، ولى هیچ آسیبى به این گل هاى شاداب و با طراوت نرسانده باشند.
خوب که دقت کردم دیدم پاسخ من تنها یک کلمه بود: پرچین١!

١ــ حصار دور باغ.

نشان زعّت

___________________________________________________________________________________________________
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فّعالیت کالسی

به نظر شما باغبانى که اطراف بوتٔه گل را حصار مى کشد، آیا آن را زندانى می کند؟
این اقدام باغبان براى چه کسى سودمندتر است؟

همه ما تالش مى کنیم از اشیای ارزشمند و گران بهاى خود در برابر خطرها و آسیب ها محافظت کنیم. 
قراردادن اشیای گرانقیمت در گاوصندوق نمونه اى از این مراقبت هاست.

با دوستانتان در کالس گفت وگو کنید و نمونه هاى دیگرى از این مراقبت هاى 
عاقالنه را بیان کنید.

اى پیامبر،یا َایُّـَها النَّـِبـیُّ

به زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگوُقل اِلَزواِجَك َو بَـناتِـَك َو نِـساِء الـُمؤِمـنیـَن

که پوشش خود را بر خود فرو پوشند.ُیدنیـَن َعـلَیـِهـنَّ ِمن َجـالبِیـِبـِهـنَّ

این مناسب تر است، تا ]به عّفت[ شناخته شوندٰذلَِك َادنىٰ  َان ُیعـَرفـَن

و مورد آزار واقع نگردند. َفـال ُیؤَذیـَن

و خدا آمرزنده و مهربان است.َو کاَن الّلُٰه َغـفوًرا َرحیـًما١ 

این آیٔه نورانى به خوبى نشان مى دهد که مهم ترین فایدٔه حجاب، در امان ماندن از آزار و اذیت افراد 
سودجو و هوسران است. نگاهى به آمارها نشان مى دهد که بیشترین آزار و اذیت ها درباره دختران و زنانى است 
که پوشش مناسبى ندارند و خود را در معرض دید مردان نامحرم قرار مى دهند. این افراد بدون آنکه خودشان 
توجه داشته باشند با تحریک انسان های ُسست اراده و مریض، خود را در دامى مى اندازند که سرانجامی جز 

حسرت و پشیمانی ندارد.

١ــ سورٔه احزاب، آیه ٥٩.

آرامش و امنیت 
یکى از دستورهای حکیمانٔه خداوند که سالمتى روح ما انسان ها را در پى دارد، حکم حجاب است. 

آفریدگار دانا و توانا که از هر شخص دیگرى به نقاط قوت و ضعف ما آگاه تر است، مى فرماید:

___________________________________________________________________________________________________
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فّعالیت کالسی

دنیا  این  از  زودی  به  می داند  که  کسی 
ساعات  در  می کند  سعی  رفت،  خواهد 
پایانی عمرش، مهم ترین کارها را انجام 
دهد و مهم ترین حرف ها را بزند. مطالب 
شهدای  وصیت نامه  از  بخش هایی  زیر 
دوران دفاع مقدس است که مدتی قبل از 
شهادت نوشته اند. این متن را بخوانید 

و به سؤاالت انتهای آن پاسخ دهید.
هداس�ت و  ون �تمامی �ش �خ �خ ما ح�خ �خ ح�با�ب �ش ـ »ح�خ

ان اسالم  م�خ اطر هم�ین اس�ت �که �تمامی د�ش ا�ید �به �خ سش

�خد.«،  یر �گ� �خان مسلمان �ب سعی دار�خد ح�با�ب را ا�خ �خ

هاد�ت 1365( هدی، سال �ش د ع�باس م�ش ه�ی )�ش

ه رد  �خ �کن و هم�یسش ود را ح�خ واهرم ح�با�ب �خ ـ »�خ

هدا  �گر �ش ون من و د�ی ود ا�خ �خ ود �ترار داده و �با رعا�ی�ت ح�با�ب �خ �گر ا�ئمّه را ال�گوی �خ ها و د�ی هرا سالم اهلل ع��ی ر�ت �خ ود ��خ گی �خ �خد� �خ

هاد�ت 1365( د اسداهلل اسدی �پور، سال �ش د س�ی ه�ی �پاسداری �کن.« )�ش

ها  هرا سالم اهلل ع��ی ر�ت �خ ر�گوار ��خ ده �برخ ��ب ا�ین س�ی گاری رد اعمالمان �ت ار�خد �با �هل ا�خ �گدخ واهران دعو�ت می �ک�خم �خ ـ »ا�خ �تمامی �خ

�خی،  ل حس�ی �خ د ا�بوال�خ د س�ی ه�ی م« )�ش �ی ده �باسش ا��ت �خ �ب ده و حخ رم�خ ان �ش ا�بل ا�یسش ر رد م�ت �یام�ت رد صحرای مح�ش م و رو�خ �ت �ی رده �ک�خ �خ را �آ

هاد�ت 1362( سال �ش

�ی�ش ا�خ  و �ب ارد �ت اهی �پ �خ �کن �که س�ی ا�ب�ت را ح�خ ام من �با�ش و ح�ب �ی حخ�ش �پ �خ�ب �خر�یاد�گر و �تداوم �ب ون �خ  �ی واهرم! هم�پ و ای �خ   ـ »و �ت

هاد�ت 1362(   اری، سال �ش �ت د ع�باس م�خ ه�ی ا�خد.« )�ش �ک�بران را می �ر�خ ون من �تن مس�ت ی �خ �ر�خ

به نظر شما چرا شهدا تا این مقدار بر حفظ حجاب تأکید داشتند؟ اکنون وظیفه ما در برابر فداکاری آنان در نثار 
جانشان برای حفظ اسالم چیست؟

ـ حال شما وصیت نامه این شهید را کامل کنید: »قطره قطره خون شهیدان این پیام را می دهد که خواهران، ......
............................ .«  )شهید حمید باقری، سال شهادت:١٣6٢(.١

١ــ برگرفته از کتاب گزیده موضوعی وصیت نامه شهدا، دفتر اّول؛ حجاب.
___________________________________________________________________________________________________

کوچه شهید
حمید باقری
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مسئولیت مشترک 
حفظ حجاب از دستورات مهم اسالم است و هیچ مانعى براى رشد و پیشرفت نیست؛ لذا امروزه در 
میان نخبه هاى علمى کشور، دختران عفیف و محجبه بسیارى دیده مى شود که گواه بر این مّدعاست. اما آیا این 

تنها مسئولیت زنان است و مردان براى حفظ سالمت پاکدامنى جامعه مسئولیتى ندارند؟
یکی از مسئولیت های مردان، همانند زنان حفظ پوشش مناسب است. 

شاید سؤال شود مگر مردان نیز همانند زنان باید پوشش مناسب داشته باشند؟ 
بله، همانطور که زنان حدود پوشش دارند، مردان نیز حدود پوشش دارند. دین اسالم، هر کارى که 
مردان یا زنان را به گناه اندازد، حرام مى داند. پوشیدن لباس هاى تنگ و بدن نما، سخن گفتن با لحنى که دیگران 
توّجه  که  رفتارى  هر  انجام  و  مى کند  انگشت نما  در جامعه  را  انسان  که  لباس هایى  پوشیدن  کند،  تحریک  را 

نامحرمان را به سوى انسان جلب کند حرام است و در تمام این موارد فرقى بین مردان و زنان نیست.

آمارهاى تکان دهندٔه جرایم اخالقى در کشورهاى غربى و مزاحمت هاى اجتماعى براى زنان، توجه کارشناسان 
در  بى حجابى  از  ناشى  مشکالت  مى بینند  آنان  است.  کرده  جلب  بیشتر  حجاب  به  را  کشورها  این  صاحب نظران  و 
کشورهایشان ده ها برابر کشورهاى اسالمى است و به همین دلیل پوشش زنان مسلمان را عامل اصلى آرامش و امنیت 

آنها مى دانند.
خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز در مقاله هایی با عنوان »امنیت زنان در اسالم« می نویسد: »امروزه بیش از هر 
زمان دیگرى شاهد گرایش زنان مسلمان به حجاب هستیم. اما علّت چیست؟ علّت هدیه هایى است که اسالم آن را به 
روح و روان مردان و زنان جامعه هاى اسالمى عطا کرده است. پوشش )حجاب( براى زن این امکان را فراهم ساخته 
است که در شهرهاى شلوغ بتواند به راحتى فّعالیت کند و از مزاحمت ها و ... در امان بماند. حجاب یک پیام غیرقابل 

تردید به پیرامون خود مى فرستد. حجاب مى گوید: این زن نجیب است، با او کارى نداشته باشید!«
همچنین روزنامه وال استریت ژورنال در سال 1389 گزارش مى دهد:

»در پى افزایش آزار و اذیت و حمالت به زنان در شهر نیویورک، پلیس این شهر واحد گشتى تأسیس کرده 
است که زنانى را که پوشش نامناسب دارند متوّقف مى کند و به آنان تذکّر مى دهد تا نوع پوشش خود را تغییر دهند. 
طبق گفته  های رهگذران، پلیس به این افراد یادآورى مى کند که پوشش بد آنها باعث مى شود عّده اى به خودشان اجازه 
دهند تا آنان را مورد آزار و تجاوز قرار دهند. رئیس پلیس شهر نیویورک در این باره مى گوید: ما به زنان یادآورى 

مى کنیم که در بخش عمده اى از تجاوزها، افراد متجاوز به زنانى حمله کرده اند که لباس نامناسب به تن داشته اند.«
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]ای پیامبر[ به مردان مؤمن بگوُقل لِلـُمؤِمـنیـَن                             

چشم های خود را ]از نگاه به نامحرم[ فروگیرند،َیـُغـّضوا ِمن َابـصاِرِهم

و دامان خود را ]از گناه[ حفظ نمایند،َو َیحـَفـظوا ُفـروَجـُهم

 که این برای آنان پاکیزه تر است؛ٰذلَِك َازکىٰ  لَـُهم

زیرا خداوند به آنچه می کنند آگاه است.ِانَّ الّلَٰه َخـبیـٌر بِـما َیصـنَـعوَن

عالوه براین مردان و زنان در حفظ حیا و عّفت به یک امر توصیه شده اند.

خداوند در قرآن کریم مى فرماید:

و به زنان مؤمن ]نیز[ بگوَو ُقل لِلـُمؤِمـناِت

چشم های خود را ]از نگاه به نامحرمان[ فروگیرند،َیغـُضضَن ِمن َابـصاِرِهـنَّ

و دامان خود را ]از گناه[ حفظ نمایند،َو َیحـَفظـَن ُفـروَجـُهـنَّ

و زینت خود را آشکار نکنند،َو ال ُیبـدیـَن زیـنَـتَـُهـنَّ

جز آن مقدار ]مانند گردی صورت[ که نمایان است.٭ِااّل ما ظَـَهـَر ِمنـها١ 

این آیات به روشنى نشان مى دهد که حفظ پوشش به تنهایى براى سالمت جامعه کافى نیست و تمام افراد 
ــ چه مرد و چه زن ــ باید با رفتار و گفتار خود، حیا و عّفت را رعایت کنند. 

فّعالیت کالسی

صورت  به  را  زنان  و  مردان  از  هریک  آیات  این  در  خداوند  چرا  شما  نظر  به 
جداگانه مخاطب خود قرار داده و این راهنمایى را براى هر دو گروه تکرار کرده است؟

کن
ن 

حا
امت

را 
ت 

ود
خ

١ــ با توّجه به آیات قرآن کریم، مهم ترین فایده حجاب براى بانوان چیست؟
٢ــ مسئولیت مشترک مردان و زنان براى حفظ پاکى جامعه چیست؟

٭ متن آیه و ترجمه حفظ شود. ١ــ سورٔه نور، آیه های ٣٠ــ٣١. 
___________________________________________________________________________________________________
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ارزش فرمان خدا
یکى از اصلى ترین مخالفان حکم حجاب، سیاستمداران فاسد و هوسرانى هستند که اهداف خود را در بى عفتى زنان 
مى بینند. آنها تالش مى کنند به هر وسیله اى که شده ) از تبلیغات رسانه ای گرفته تا تصویب قوانین ضد حجاب و سخت گیری به زنان 

محّجبه( جامعه را به سوی بی حجابی و برهنگی سوق دهند.
اخراج دختران با حجاب از مدارس و دانشگاه ها یکى از این اقدامات است که در برخى کشورها مانند فرانسه صورت 
مى پذیرد. آنچه مى خوانید نامه دختر 10 ساله اى به نام راضیه نادران است که به دلیل به سرداشتن روسرى از تحصیل در 

مدرسه محروم شده است: 
�تم �به مدرسه راه �خداد�خد. من �یک سال �تمام رد  �که رو�ری داسش �خ مد�یم، مرا �برای ا�ی »اّول�ین سا�ی �که ما �به �خرا�خسه �آ
�یاد �باال�خره �ت�بول �کرد�خد �که من �با ح�با�ب  ��ش های �خ وا�خدم. رد سال دوم، �بعد ا�خ �ب ا�خه �خ ا�خه ما�خدم و ردس ها�یم را هم رد �خ �خ

�به مدرسه �بروم.
�که معلم من  �خ ل ادامه دادم. اما امسال �با ا�ی رد ا�ین سال همراه ردس های �خرا�خسوی �به �خرا�گ�یری ردس های ا�یرا�خی رد م�خرخ
روع �به س�خ�ت �گ�یرى رد�بارهئ ح�با�ب من �کرد. او هر رو�خ �برای  وم، اما مد�یر مدرسه �ش ر �ش �یر�خ�ت �که من �با رو�رى رد کالس �ا�خ �پدخ
ور �پدرم �به �ر می �ک�خم! ا�بم را �به �خ گار �که من ح�ب ه دهد من �بی ح�با�ب �به مدرسه �بروم. ا�خ ا�خ واس�ت �که ا�ب �با�با�یم �خامه می داد و ا�خ او می �خ

مدن �به مدرسه را �خدارد. �گر ��ت �آ �یه رو�ر�ی�ش را �بر  �خدارد د�ی : ا�گر را�خ �ت �خر�ین �خامه �خوسش �باال�خره رد �آ
ل  ا�ب ها و د�خ�تر ها�یم �به مدرسه ر�خ�تم، د�یدم م�ش وردن �ک�ت هر و�ت�تی �برای �آ ح �به من داد و �بعد ا�خ �خ او ا�ین �خامه را ��ب
�ی�ت و  ا�خ واهم �به کالس �بروم �با عص�ب �که من می �خ �خ اده �بود و �به �خ�یال ا�ی �وی رد ا�یس�ت �خرما�خده �پادگان �با �تعدادی ا�خ معلم ها �ب

�یه �خه! �خه!« گ�خ�ت : »�خه! �خه! را�خ و�خ�ت ل حخسش

م  �خ �تن �ک�ی �تم: �برای �برداسش گ�خ . و�ی �با ا�ین �ال �به او ل دم و �ب�خ�خ گ�و�یم را �گر�خ�ت ارا��ت سش ن مو�تع �خ�یلی �خ من رد �آ

ورد �بد و �بی اد�با�خه مد�یر  ا�خه ردس ها�یم را ادامه می دهم، اما ا�ین �بر�خ �گر �به مدرسه �خمی روم و رد �خ ، د�ی ن رو�خ مده ام. من ا�خ  �آ �آ
را هر�گرخ �خرامو�ش �خمی �ک�خم.

ا�ب�ت ادامه دهی؟  واهی �به ح�ب �یا �با�خ هم می �خ �یون �خرا�خسه رد م�ا��به ای ا�خ من �پرس�ید: �آ �و�یرخ ار �ت �ـگ �خ بر ن �خ� �پ� ا�خ �آ

واهم  �خ هم  عمر  �خر  �آ �تا  و  �ته ام  داسش ح�با�ب  گی  سالل  9 ا�خ  من   . اس�ت �ب  وا�ب من  �بر  ح�با�ب  �تم:  گ�خ ل

�تر  �یسش ا�بم را ا�خ همه �ب �خم و ح�ب �تن را دوس�ت دارم، و�ی د�ی ه ها و مدرسه ر�خ �پ ی �کردن �با �ب . من �با�خ �ت داسش
د. ی �باسش دا ا�خ من را�خ م و�ی �خ خها  �با�ش ا�خه �ت� رم رد �خ دوس�ت دارم و �ا�خ

ّد  �به د�خ�ترهای مسلمان می �گو�یم �که ا�خ ا�ین �ر و �داهای �خرا�خسوی ها و س�یاس�ت های �خ
». ن ماس�ت ی ا�خ �آ یرو�خ � مًا �پ د �که ��ت ود ادامه ده�خ ه �خ ار�خ د و �به م�ب �ترس�خ ان �خ اسالمی سش

�یه �خاردان ده سا�ه ا�خ ک�رمون �خرا�خسه را�خ
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الهی
! ینی ربگز نیکی  و  خیر  من  ی  ربا هم  می خوا تو  ز  ا

ست  فر د  و رد و  ا ل  آ و  محّمد  رب  پس 

، ما فر ما  نصیب  را  ین  رت رب چیز   ره  ز  ا و 

. کنیم عمل  و  نیم  بدا  ، ست ا ردست  و  نیک  نچه  آ کن  م  لها ا ما  هب  و 

، ی ا د زب ما  قلب  ز  ا را  لی  د و د و  نی  یشا رپ پس 

، شیم با تو  تسلیم  ز  ندا ا ما  ل  د رد 

؛  ه د ن  یا پا ست  ا رت  ه  ید پسند و  رت  نیک  هک  م  نجا ا سر ن  آ هب  را  ما  ر  کا و 

، می بخشی را  اه  چیز ین  بهتر تو  ا  ری ز

و  ، می کنی ن  هما هی  بخوا هچ  ره  
1 . یی ان توا ی  ر کا ره  رب  تو 

١ــ برگرفته از دعای سی وسوم صحیفه سجادیه.
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فّعالیت کالسی

عده ای مشغول دعا و نیایش بودند و نماز مستحبی می خواندند. عده دیگری نیز در گوشه ای از مسجد 
مشغول گفت و گوی علمی و یادگیری مسائل دینی خود بودند. در همین هنگام پیامبر اکرم صلّی اللّٰه علیه و آله وارد 
می کند.  انتخاب  هم نشینی  برای  را  گروه  کدام  خدا  پیامبر  که  ببینند  می خواستند  مشتاقانه  همه  شد.  مسجد 

حضرت محمد صلّی اللّٰه علیه و آله با مهربانی به حاضران در مسجد نگاه کرد و فرمود: 

این افراد همگی مشغول انجام کارهای نیک هستند، اما خداوند مرا برای تعلیم و آموزش 
مردم فرستاده است. 

ایشان این سخن را فرمود و به جمع علم جویان پیوست 1.

به نظر شما چرا پیامبر اکرم در مسجد، هم نشینی با گروهی را انتخاب کرد 
که به کسب علم و دانش مشغول بودند؟

گان رب      بال فرشت

١ــ منیة المرید ص108؛ سنن ابن ماجة ج 83/1؛ إحیاء علوم الدین ج 10/1؛ کنزالعّمال، 28751.
___________________________________________________________________________________________________
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اکنون اگر بخواهید با خداوند مهربان سخن بگویید و از او چیزی بخواهید چه می گویید؟ خداوند دانا 
در قرآن کریم به پیامبر خود می فرماید:

ارزش علم آموزی و عالم 
به پیامبری برگزیده شد که کسی به علم و دانش اهمیت نمی داد و تنها تعداد  پیامبر خدا در جامعه ای 
اندکی از مردم توانایی خواندن و نوشتن داشتند. در این شرایط بود که ایشان با تشویق مؤمنان به فراگیری 

دانش می فرمود: 
که  قدمی  هر  با  است،  دانش  فراگیری  دنبال  به  که  کسی  بدانید  مردم،  ای 
فرشتگان  می شود.  نوشته  عبادت  سال  یک  ثواب  اعمالش  کارنامۀ  در  برمی دارد، 
بال هایشان را زیر پای او می گسترانند و زمینی که زیر پای اوست برایش از خداوند 

مهربان آمرزش می طلبد.١ 

1ــ کافی ج 1 ص34.        2ــ منیة المرید ص 100.      3ــ کافی، ج 1، ص 30.    4ــ کافی، ج 1، ص36.      
7  ــ سورٔه طه، آیه 114.     5ــ عیون الحکم و المواعظ، ص 46.     6  ــ غررالحکم، ص47. 

به این روایات که از رسول اکرم و امیرمؤمنان علیهما الّسالم به دست ما رسیده است 
توجه کنید و آنها را به موضوع مرتبط با آن وصل کنید.

زندگی همیشگی ١ــ فراگیری دانش بر هر مسلمانی واجب است.٣ 
ثروت واقعی ٢ــ در برابر کسی که از او علم می آموزید، فروتن باشید.٤ 

تواضع نسبت به معلم ٣ــ علم و دانش گنجی است پایان ناپذیر.٥ 
علم آموزی برای همه ٤ــ آنان که اهل علم و دانش اند حتی پس از مرگشان زنده اند.٦ 

رسول خدا دستور می داد تا هر اسیری که به ده نفر از مسلمانان خواندن و نوشتن بیاموزد، آزاد شود. 
ایشان همواره عالمان را برتر از کسانی می دانست که بدون علم و دانش عبادت می کنند؛ زیرا )ایشان می فرمود(:

هنگامی که شیطان تالش می کند مردم را با عقاید و تفکرات فریب کارانه از 
راه درست منحرف کند، این عالمان هستند که متوجه انحراف می شوند و جلوی آن 

را می گیرند.٢

آیا می دانید دلیل این همه سفارش و تأکید دین اسالم بر کسب دانش چیست؟

َو ُقل َرِبّ ِزدنی  ِعلـًما٧             
بگو، پروردگارا، دانش مرا بیفزا.

___________________________________________________________________________________________________
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پیامبر فرمود: سکوت کردن. 
ـ گوش فرا دادن.  ـ سپس چه؟  
ـ به خاطر سپردن.  ـ بعد چه؟  

ـ به آن عمل کردن.  ـ بعد از آن چه؟  
ـ آموزش آن به دیگران ـ سپس چه؟  

دربارٔه این حدیث ارزشمند در کالس گفت وگو کنید و توضیح دهید جابه جایی در 
مراحل کسب دانش چه نتایجی به همراه دارد.

مردی نزد پیامبر اکرم صلی اللّٰه علیه و آله آمد و عرض کرد: ای رسول خدا، علم چیست؟

          1ــ وسائل الشیعه، ج27، ص24.

امام صادق علیه الّسالم درباره ارزش دانش می فرماید:
کسی که کارهایش را بدون دانش و بینش انجام می دهد، مانند کسی 
از مقصدش دورتر  کند،  بیراهه می رود. هرچه سریع تر حرکت  به  که  است 

می شود.1
بنابراین تنها کسانی می توانند به اهداف خود برسند که نسبت به راه خود، علم و آگاهی داشته باشند؛ چرا 

که پیدا کردن راه درست زندگی، بدون دانش و بینش، امکان پذیر نیست.

اسالم شکوفاگر علم 
مسلمانان که راه سعادت خود را از پیامبر و خاندان پاکش آموخته بودند، با عمل به سفارش های آنها، 
تالش خستگی ناپذیری را برای کسب دانش آغاز کردند؛ به عنوان مثال، بیش از چهار هزار نفر، در مجالس 
گوناگون درس امام صادق علیه الّسالم شرکت می کردند و هر گروهی به یادگیری یکی از رشته های علمی مشغول 
بودند؛ شاگردانی که بعدها، دانشمندان بزرگی شدند و نام برخی از آنها هنوز در بسیاری از دانشگاه های بزرگ 

جهان شنیده می شود.
جابر بن حیان )پدر علم شیمی( یکی از این چهار هزار شاگردی بود که سال ها نزد امام صادق علیه الّسالم 

کسب علم می کرد.
به یاد داشته باشیم، موفّقیت های علمی مسلمانان همواره در زمان هایی روی می داد که در کنار توّجه 

جّدی به کسب علم و دانش، از احکام و تعالیم اسالمی غفلت نمی کردند.

___________________________________________________________________________________________________
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به کسب علم و دانش توّجه ویژه ای شده است، شاهد پیشرفت های بزرگی در  طی سال های اخیر که 
زمینه های مختلف علمی بوده ایم. به عنوان مثال دانش آموزان ایرانی در اّولین دورٔه المپیاد جهانی ریاضی با 
وجود مشکالت زیاد جنگ تحمیلی توانستند از کشورهای زیادی پیشی بگیرند. این موفّقیت مقدمه ای برای 
درخشش دانش آموزان در سایر رشته ها بود. تالش پیگیر معلمان و دانش آموزان به همراه استعداد خدادادی 
جوانان مسلمان کشورمان، به سرعت نام ایران را دوباره بر سر زبان دانش پژوهان دنیا انداخت؛ به نحوی که 
بین المللی علمی کسب شده است. همچنین  المپیادهای  از  برنز  و  نقره  مدال طال،  از چهارصد  بیش  تاکنون 
کشورمان صاحب فناوری در ساخت و پرتاب ماهواره همراه با موجود زنده به فضا شده است و دانشمندان 
این  از موفّقیت های جوانان  تنها گوشه ای  اینها  یافته اند.  پیچیده هسته ای دست  فناوری  به  جوان کشورمان 
کشور در همین مدت کوتاه است. موفّقیت هایی که در سایٔه بازگشت ما به راهنمایی های ارزشمند اسالم صورت 

گرفته است.

یکی از درخشان ترین چهره های تاریخ علم و دانش جهان، محمد بن موسی خوارزمی است. 
از این دانشمند مسلمان، کتاب های بسیاری در موضوعات ستاره  شناسی، جغرافیا و ریاضیات به 
جای مانده است که از مهم ترین آنها می توان به دو کتاب »فّن محاسبه« و»جبر و مقابله« اشاره کرد. 
برای  را  زمین ها  که  دولتی  مأموران  و  کارمندان  تاجران،  برای  را  کتاب ها  این  خوارزمی 
کشاورزان، اندازه گیری و تقسیم می کردند نوشت. وی در این کتاب ها برای اّولین بار به آموزش 
مسائلی از ریاضی پرداخت که تا آن زمان در تاریخ این علم بی سابقه بود. شیؤه محاسبات کسری 
کتاب های خوارزمی سیصد  است.  وی  ابتکارهای  جمله  از  اعداد  این  تقسیم های  و  اعشاری  و 
سال بعد، در اروپا منتشر شد. اروپایی ها که برای اّولین بار با این شیوه از محاسبات ریاضی آشنا 

می شدند، نام این علم را الگوریتم )برگرفته از نام الخوارزمی( نهادند.
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ــ ریاضی اش خیلی خوب بود. بچه ها را جمع می کرد 
ریاضی درس  آنها  به  برق  تیر چراغ  نور  زیر  میدان.  کنار 

می داد.
ـ اّول ترم استاد به دانشجوها گفت: هیچ کس نمی تواند  ـ 
این  باالتر از ١٥ بگیرد. از بس که  نمره ای  این درس  در 
درس سخت و فّنی است، هر کس پایان ترم ١٥ بگیرد، به 
پایان ترم از این درس ٢٠ گرفت. استاد  او ٢٠ می دهم. 

هم به او ٢٢ داد تا در تاریخ دانشکدٔه فنی ماندگار شود.
ــ او شاگرد اّول دبیرستان و دانشجوی نمونٔه دانشگاه 
پالسمای  فیزیک  و  الکترونیک  دکترای  مدرک  و  بود 
خودش را با رتبه عالی از بهترین دانشگاه های دنیا دریافت 

کرد.
دکتر مصطفی چمران پس از کسب درجات عالی علمی، با توشه ای از دانش و ایمان به خدا، برای خدمت 
به محرومان لبنان به این کشور سفر کرد و عالوه برخدمات علمی، آنان را در مبارزه با دشمن همراهی کرد. 
پس از پیروزی انقالب اسالمی و هجوم رژیم بعثی عراق، به ایران بازگشت و بالفاصله راهی جبهه های نبرد 



140

کن
ن 

حا
امت

را 
ت 

ود
خ

دربارٔه زندگی و آثار علمی یکی از دانشمندان مسلمان تحقیق کنید و نتیجٔه آن 
را در کالس بخوانید.

1ــ عالمان چگونه مردم را از انحراف نجات می دهند؟
2ــ بیشترین پیشرفت های علمی مسلمانان در چه زمانی روی داده است؟ با یک مثال آن 

را توضیح دهید.
٣ــ انجام کارها بدون دانش و بینش چه نتیجه ای به دنبال دارد؟

شد و با شیؤه جنگ های نامنظم، مانع تسلط 
شد  کشور  جنوب  عملیاتی  مناطق  بر  دشمن 
و سرانجام در تاریخ ١٣٦٠/٣/٣١ به آرزوی 
خود که شهادت در راه خدا بود دست یافت.

آمده  او  نیازهای  و  راز  از  یکی  در  ــ 
است:

خدایا، من باید از نظر علمی از همه برتر 
طعنه  راه  این  از  مرا  دشمنان،  مبادا  تا  باشم 
زنند. باید به آن سنگ دالنی که علم را بهانه 
ثابت  می فروشند،  فخر  دیگران  به  و  کرده اند 
شد.  نخواهند  هم  من  پای  خاک  که  کنم 
به  را  متکبّر  و  مغرور  تیره دالن  آن  همٔه  باید 
و  خاضع ترین  خود  که  آنگاه  درآورم؛  زانو 

افتاده ترین فرد روی زمین باشم … .

پیشنهاد
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؛ ی ا بیفز مرا  نش  ا د

 . ست ا یی  را ا د ز  ا بهتر   ، نش ا د هک  چرا 

 ، د ر ا می د س  پا مرا  نش  ا د

، م ر بدا س  پا ید  با من  را  یی  را ا د هک  لی  حا رد 

، د می شو سته  کا ن  بخشید با  یی  را ا د

. می دنیشن ر  با و  گ  رب هب  و   ، می کند رشد  ق  نفا ا با  نش  ا د ما  ا

! ندا و خدا
١ . م ز مو بیا ست  ا من  مؤ ۀ  گمشد هک  را  نش  ا د ه  ر هموا ات  کن  م  ی ا ر یا

1ــ برگرفته از کتاب »یاد شیرین دوست« با استفاده از کلمات قصار نهج البالغه.

___________________________________________________________________________
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فّعالیت کالسی

روزی حمام  رد  خوشبوی  دستمِگِلی  هب  محبوبی  دست  از  رسید 

عَبیری یا  یکشم  هک  گفتم  مستمبدو  تو  دالوزی  بوی  از  هک 

بودم انچیز   لی  گِِ من   نشستم   ل 
گُ با  مدتی  ولیکن 

کرد ارث  من  رد  هم نشین  هستم١امکل  هک  خا  کم  همان  من  گرهن  و 

با توّجه به شعر بگویید، دوستان و هم نشینان چگونه بر یکدیگر 
تأثیر می گذارند؟

١ــ سعدی، گلستان.   

امکل       هم نشین

___________________________________________________________________________________________________
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بعضی از ما همین که شخصی را چند مرتبه در خیابان، مدرسه، صف اتوبوس و یا مکان های دیگر ببینیم 
و از او خوشمان بیاید، با او دوست می شویم و بدون هیچ تحقیقی او را هم نشین خود می سازیم. این روش 
انتخاب می تواند بسیار خطرناک باشد؛ چرا که ما به خوبی نمی دانیم دوست تازٔه ما چه ویژگی های رفتاری دارد.

برای اینکه بهترین دوستان را انتخاب کنیم، چه باید بکنیم؟
امیر مؤمنان علیه الّسالم می فرماید:

پیش از آنکه کسی را به دوستی برگزینی، او را امتحان کن وگرنه 
بدون آنکه خودت بدانی، به هم نشینی با بدان گرفتار خواهی شد.١

به نظر شما چگونه می توانیم دوستانمان را امتحان کنیم؟  
در اینجا به سه ویژگی مهم که می توان با آنها دوستان خوب را شناسایی کرد، می پردازیم:

1ــ اهل نماز و نیکی
امام صادق علیه الّسالم می فرماید:

بود  آنها  اگر در  بیازمایید،  دوستان خود را در ]داشتن[ دو ویژگی 
]با آنان هم نشین شوید[ و اگر نداشتند ]حتمًا[ از آنان دوری کنید، از آنان 
دوری کنید، از آنان دوری کنید ...؛ ]اّول[ رعایت اوقات نماز و ]دیگری[ 

نیکی به هم نوعان  در سختی و راحتی.2
یک بار دیگر حدیث را با دّقت بیشتری بخوانید. در اینجا امام جمله ای را سه بار تکرار کرده است. 

علّت این تکرار چیست؟
چرا امام با این همه تأکید ما را از دوستی با کسانی که به نماز بی توّجه اند و یا به فکر دیگران نیستند، 

بازمی دارد؟
به یقین کسی که به فرمان خالق جهان و خواسته او برای اقامه نماز بی توّجه است، به ما و خواسته های 
ما نیز توّجهی نخواهد کرد. در سخن امام در کنار توّجه به نماز، کمک به دیگران نیز آمده است. به نظر شما 
کسی که فقط در ایّام خوشی در کنار انسان است اما در مواقع سختی و به هنگام نیاز، او را به حال خود رها 

می کند، دوست خوبی است؟

دوست دست  گیرد   هک  دانم  آن  ردماندگی دوست  و  حالی  رپیشان  رد 

١ــ غررالحکم، ص 416.              2ــ کافی، ج2، ص672. 
___________________________________________________________________________________________________
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َقد َافـلَـَح الـُمؤِمـنوَن به راستی که مؤمنان رستگار شدند،
کسانی که آنان ... َو الَّـذیَن ُهم

امانت ها و پیمان خویش را رعایت می کنند. اِلَماناتِـِهم َو َعهـِدِهم راعوَن١

آیا تا به حال برایتان پیش آمده است که کسی به شما قولی بدهد، ولی به آن عمل نکند؟
در چنین شرایطی نسبت به او چه احساسی پیدا می کنید؟

اگر او باز هم به شما قولی بدهد، آیا به سخنش اعتماد می کنید؟
وقتی کسی به شما قولی می دهد، 
به آن عمل نمی کند، مانند این است  ولی 
که جعبٔه بزرگی را در کاغذی زیبا بپیچد 
و به عنوان هدیه برای شما بفرستد. وقتی 
هدیه به دستتان می رسد موجب خوشحالی 
باز  را  آن  که  هنگامی  اما  می شود،  شما 

١ــ سورٔه مؤمنون، آیه های ١ و ٨.

٢ــ وفای به عهد
وقتی به کسی قول می دهید تا کاری را برایش انجام دهید؛

وقتی با کسی قرار می گذارید تا همدیگر را در جایی ببینید؛
حتی وقتی با خودتان عهد می کنید که ……

در همٔه این موارد، شما قولی داده اید و باید به آن وفا کنید.
خداوند وفای به عهد را نشانه ایمان می داند و می فرماید:

فّعالیت کالسی

به نظر شما چرا اهل نماز بودن تا این حد در انتخاب دوست مهم دانسته 
شده است؟ درباره این موضوع در کالس گفت وگو کنید.

___________________________________________________________________________________________________
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فّعالیت کالسی

می کنید می بینید خالی است و هیچ چیز داخل آن نیست.
در این حال، چقدر آزرده خاطر و ناراحت می شوید؟

این همان احساسی است که در هنگام بدقولی به انسان 
دست می دهد.

دوستی  می شود  موجب  وعده،  و  قول  به  نبودن  پایبند 
پایدار نماند. 

امیرالمؤمنین علیه الّسالم در این باره می فرماید:
»بر دوستی کسی که به عهد خود وفا نمی کند، اعتماد نکن«١

١ــ بحاراالنوار، ج ٥٣، ص ١٧٧.

براساس روایت فوق، افراد بدقول و پیمان شکن، چگونه دوستان خود را از 
دست می دهند؟

من از سال ها پیش او را می شناسم. پیش از آنکه به پیامبری مبعوث شود.
آن وقت ها من چوپان بودم و گوسفندان مردم را به صحرا می بردم. او هم 

گاهی گلّه  ای را به چراگاه می آورد.
یک روز که هر دو گوسفندانمان را به صحرا برده بودیم، به او گفتم: باید 

کم کم به فکر چراگاه دیگری باشیم. اینجا دیگر علف چندانی ندارد …
او تپّه ای را در دور  دست ها نشانم داد و گفت: پشت آن تّپه هم علفزاری 

هست، اگر می خواهی فردا صبح هر دو گله هایمان را به آنجا می بریم.
گفتم: باشد، پس قرار ما فردا صبح زود باالی همان تّپه …

فردای آن روز، با صدای گوسفندان از خواب بیدار شدم، خورشید باال 
آمده بود. یادم آمد که با او قرار داشتم. از جا پریدم، با عجله آبی به صورتم زدم 
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و گوسفندان را به راه انداختم.
با خود گفتم گمان نمی کنم بردن این گوسفندها دیگر فایده ای داشته باشد. گوسفندهای او تا حاال 
دیگر از آن علفزار چیزی باقی نگذاشته اند، ولی چاره ای ندارم. هر قدر که مانده باشد، بهتر از هیچ است. 

این حیوانات گرسنه را که نمی توانم همین طور رها کنم.
وقتی با گوسفندان باالی تّپه رسیدم، از تعجب سر جایم میخ کوب شدم! محّمد امین گوسفندانش 

را همان جا نگه داشته بود و نگذاشته بود وارد علفزار شوند.
به او گفتم: پس چرا آنها را به داخل علفزار نبردی؟

گفت: قرار ما این بود که با هم گلّه هایمان را بچرانیم.
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٣ــ راست گویی
آیا انسان می تواند با کسی دوست باشد، ولی هیچ اعتمادی به او نداشته باشد؟

به نظر شما، کدام ویژگی بیش از هر چیز دیگر موجب اعتماد می شود؟
امام صادق علیه الّسالم می فرماید:

برای اینکه کسی را به درستی بشناسید، تنها به طوالنی بودن رکوع 
و سجود نمازش نگاه نکنید، بلکه به راست گویی و امانت داری او بنگرید. 

کسی که زبانش راست گو باشد، اعمالش نیز پاک خواهد شد.١٭
این ضرب المثل را شنیده اید که »خورشید همیشه پشت ابر نمی ماند«؟ 

کسی که کار اشتباهی انجام داده است، برای جبران آن اشتباه فقط یک بار باید عذرخواهی کند. اما 
اگر برای مخفی کردن اشتباهش یک دروغ بگوید، دومین اشتباه را هم مرتکب شده است و… تا اینکه خورشید 

واقعیت از پشت ابر دروغ بیرون می آید؛ حادثه ای که در انتظار همٔه دروغ گوهاست.
اینجاست که معنای سخن حکیمانه امیرمؤمنان علیه الّسالم بهتر معلوم می شود که فرمود:

و  حسرت  دروغ گویی،  عاقبت  و  است  نجات  راست گویی  عاقبت 
پشیمانی. نتیجۀ دروغ گویی، در دنیا خواری و در آخرت عذاب جهنم است.٢

بسیاری از دروغ های بزرگ، نتیجٔه دروغ هایی است که به شوخی گفته می شود. وقتی انسان عادت 
می کند به شوخی دروغ بگوید، بعد از مدتی بدون اینکه خودش بداند، گرفتار اخالق زشت دروغ گویی می شود. 
او کم کم در میان دوستانش به دروغ گویی مشهور می شود و آبرو و اعتبارش را از دست می دهد و ناخودآگاه به 

گناهان بزرگ دیگر نیز گرفتار می شود.

٢ــ غرر الحکم، ص219.  ١ــ کافی، ج2، ص105.               ٭ متن روایت حفظ شود.  
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١ــ کدام دو ویژگی است که اگر در کسی نبود باید از او پرهیز کرد؟
٢ــ راست گویی چه تأثیری بر اعمال انسان دارد؟

٣ــ یکی از ویژگی های مؤمنان که آنان را رستگار می سازد چیست؟

___________________________________________________________________________________________________
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الهی

! ن ان با مهر ین  رت ن  با مهر ی  ا و  ن  یا گو ست  را ین  رت گو ست  را ی  ا

؛ ند د نبو ست  را هک  م  ا گفته  نی  سخنا

؛ م د نکر اف  و نها  آ هب  هک  یی  اه عهد و 

. م ا ه  د کر بد  هک  نم  ا د می  د  خو و 

ربم می  ه  پنا تو  هب  ن  كنو ا

! نکنم عمل  م  ا گفته  نچه  آ هب  و  یم  نگو ست  را ز  با ز   ا  

؛ یم نما ن  ا جبر ات  کن  ی  ر یا مرا  و  ببخش  را  یم  اه خطا پس 

؛ هم ند م  نجا ا گز  ره  ، ست ا بد  نچه  آ ات  کن  م  ا ی  ر یا

. ه د ر  قرا قعی  وا ن  را گزا ز نما ز  ا مرا  و 
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سال گذشته در درس علوم با میکروب ها، چگونگی ورود آنها به بدن و نیز با راه های پیشگیری و مقابله 
با آنها آشنا شدیم.

دیدیم که میکروب ها با به خطر انداختن سالمتی ما، قدرت و کارایی بدن را کاهش می دهند. همچنین یاد 
گرفتیم که گلبول های سفید وظیفه مبارزه با میکروب ها و نابود کردن آنها را دارند.

بنابراین جسم ما به وسیله میکروب ها تهدید می شود، و در صورت رعایت نکردن بهداشت، یا عدم پرهیز 
از غذاهای نامناسب و آلوده، به انواع بیماری دچار می شود.

حال، به نظر شما اخالق و روح ما نیز در معرض ابتال به میکروب ها و آلودگی ها قرار دارد؟ آیا در این 
دنیا چیزهایی هست که سالمتی اخالقی ما را تهدید کند؟

مزدوران شیطان
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واقعیت این است که اخالق ما نیز به وسیله برخی رفتارها و عادت های ناپسند تهدید می شود. رفتارهایی 
همچون دروغ گویی، تنبلی، غیبت، ناسزا گفتن و… همانند میکروب به جان اخالق ما می افتد و اگر دیر بجنبیم 
و با این عادت ها و رفتارهای نادرست مبارزه نکنیم ممکن است زندگی خود را تباه نماییم و به بهشت زیبای 
برای مداوای خود  باید  ناپسند می شود درواقع مریض است و  به اخالق های  خداوند نرسیم. کسی که مبتال 

چاره اندیشی کند.
نفوذ  ما  روح  درون  به  آنها  به وسیله  است. شیطان  اخالقی شیطان  میکروب های  انتشار  اصلی  عامل 

می کند و در صورت مقابله نکردن، ما را در دست یافتن به رستگاری و بهشت جاویدان شکست می دهد.

حال برای چند لحظه به خودت فکر کن، چگونه فردی هستی؟
راست گو؟ امانت دار؟ کوشا؟ و… یا بداخالق؟ بددهن؟ عجول؟ بی حال؟ دروغ گو؟ و…

فکر می کنی کدام یک از این ویژگی ها، میکروب های نفوذی شیطان هستند؟
کدام یک از این رفتارها همچون گلبول های سفید، محافظ اخالق شما هستند؟

تاکنون چقدر توانسته ای با این میکروب ها مبارزه کنی و خودت را در برابر آنها مقاوم کنی؟
این درس به معرفی برخی از رفتارها و عادت های ناپسند می پردازد که به دنبال آسیب زدن به اخالق 

نیکوی شما هستند.

١ــ عجله
گاهی در حالی که خیلی عجله داریم، دنبال چیزی می گردیم؛ در چنین شرایطی حتی اگر آن چیز در کنار 

ما هم باشد، معموالً نمی توانیم آن را پیدا کنیم. می دانید چرا؟
وقتی دچار شتاب زدگی می شویم، نمی توانیم خوب فکر کنیم و به همین دلیل از تصمیم گیری صحیح باز 

می مانیم و هر تصمیمی می تواند یک اشتباه بزرگ باشد. 

حضرت علی علیه الّسالم می فرماید:
پشیمانی انسان عجول از همۀ مردم بیشتر است؛ زیرا عقل او وقتی 

به کمکش می آید که دیگر کار از کار گذشته باشد.١ 
انسان عجول با مشکل دیگری به نام دوباره کاری نیز روبه رو است؛ زیرا کاری که با عجله و بدون دّقت 
انجام می دهد، بی نتیجه خواهد بود و دوباره مجبور است وقت و نیروی خود را صرف انجام درست همان کار کند.

١ــ غرر الحکم، ص266.      
___________________________________________________________________________________________________



153

اندیشه؛ راه درمان 
مردی نزد پیامبر صلّی اللّٰه علیه و آله آمد و گفت ای رسول خدا، به من اندرزی دهید.

ـ اگر تو را اندرز دهم به آن عمل می کنی؟
 ـ بله.

 ـ آیا واقعاً عمل می کنی؟
 ـ بله.

وقتی این پرسش و پاسخ برای سومین بار تکرار شد،
 پیامبر اکرم صلّی اللّٰه علیه و آله فرمود:

خوب  آن  عاقبت  و  نتیجه  به  اّول  کنی،  کاری  گرفتی  تصمیم  هرگاه 
دیدی  اگر  و  کن  عمل  تصمیمت  به  دارد،  خوبی  نتیجۀ  دیدی  اگر  بیندیش. 

نتیجه اش تباهی و بدی است، از آن صرف نظر کن.١ 
حال آیا عجله و شتاب همیشه و در همه حال ناپسند است؟ آیا مواردی هست که عجله در آنها خوب باشد؟
_________________________________________________________________________________________

١ــ بحار االنوار، ج 68، ص339. 
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فّعالیت کالسی

انسانی را تصور کنید که می خواهد پولی را به عنوان صدقه به مستمندی بدهد. اگر او بعد از تصمیمش، 
فورًا این کار را نکند، شیطان به سراغش می آید و با بزرگ نشان دادن آن صدقه در ذهنش، او را قانع می کند 

که خودش به آن پول احتیاج بیشتری دارد و االن وقت این کار نیست و… 
و یا وقتی صدای اذان را می شنویم، بهترین کار این است که کارهای دیگر را متوّقف کنیم و به نماز 
به  را  ما  و  می افتد  به طمع  بیندازیم، شیطان  تأخیر  به  دیگر  کارهای  انجام  برای  را  نمازمان  اگر  زیرا  بایستیم؛ 

کارهای دیگر مشغول می کند و همین طور کارهای دیگر و کارهای بعدی… .
اّولین  باید در  بلکه  کنیم؛  و کوتاهی  تأخیر  نباید  نیک هرگز  انجام کارهای  دلیل است که در  به همین 

فرصت آنها را به انجام برسانیم.

توضیح دهید در هریک از موارد زیر عجله و شتاب چه نتایج خوب یا بدی را به دنبال دارد؟

پاسخ به سؤاالت امتحانی

تصمیم گیری در کارها

عبور از خیابان

2ــ تنبلی
یکی دیگر از آفت های اخالق که در قلعٔه روح انسان نفوذ می کند، تنبلی و سستی است.

امام صادق علیه الّسالم می فرماید:
شدت  به  بی حالی  و  تنبلی  از 
را  دنیا  هم  دو،  این  که  زیرا  بپرهیز؛ 
از تو خواهند گرفت و هم آخرت را.١

نعمت های  از  همه،  مانند  تنبل  انسان 
ارزشمند خداوند برخوردار است؛ اما بدون اینکه 
و  سالمتی  عمر،  کند،  تالش  درستی  هدف  برای 
آنها  از  بیهوده هدر می دهد و  بقیٔه نعمت هایش را 

1ــ کافی، ج ٥، ص ١.٨٥ــ کافی، ج5، ص85.
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155

به موقع نمی خواند، در درس خواندن کوتاهی می کند، در کارهای خانه  کمتر استفاده می کند. او نمازش را 
همواره  بی حالی،  و  بی نظمی  با  و  می دهد  اهمیت  کمتر  پاکیزگی  و  نظافت  به  و  نمی کند،  خانواده اش کمک  به 

اطرافیانش را به زحمت می اندازد.

راه درمان 
برای درمان تنبلی چند کار می توان انجام داد: 

الف( آینده نگری: گاهی ما برخی کارها را انجام نمی دهیم، فقط به این دلیل که کمی سخت است و 
برایمان زحمت دارد. اما آیا تا به حال فکر کرده ایم که چنین رفتاری، چه آینده ای را برای ما به همراه دارد؟

ما می توانیم درس نخوانیم و وقتمان را فقط با بازی و تفریح بگذرانیم، اما در آینده به دلیل نداشتن کار 
یا موقعیت مناسب، همیشه در اندوه و حسرِت گذشته باشیم.

امیر مؤمنان علیه الّسالم می فرماید: 
هر کس امروز در کارش کوتاهی و سستی کند در آینده به غم و اندوه 

مبتال می شود.1

ب( دوستی با انسان های کوشا: همراهی دوستان کوشا و دیدن سعی و تالش آنها انگیزه بیشتری 
برای کار و فّعالیت ایجاد می کند. همچنین مطالعٔه زندگی انسان های موفّق که به دلیل سعی و تالششان در طول 

تاریخ درخشیده اند، می تواند انگیزهٔ ما را برای تالش بیشتر دو چندان کند.
گاهی ما به جای اینکه دست به کار شویم و کاری را انجام دهیم، خیال پردازی  ج( تصمیم قاطع: 

می  کنیم و فقط می گوییم ای کاش این طور بشود یا چه می شد این طور می شد و…   .
اما با آرزو و کاشکی و خیال، کارها انجام نمی شوند؛ بلکه این خودمانیم که باید به جای امروز و فردا 
کردن، یک تصمیم جدی بگیریم و با توکّل بر خداوند از همین امروز دست به کار شویم. امروز همان فردایی 

است که دیروز به انتظارش نشسته بودی. به فرمودٔه امام علی علیه الّسالم:
راه درمان تنبلی، عزم و ارادۀ محکم 

و جدی است.2
گام های  از  یکی  برنامه ریزی:  د( 
است.  برنامه ریزی  تنبلی،  با  مبارزه  اساسی 

1ــ نهج البالغه، حکمت 233  
٢ــ غررالحکم، ص 674 
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فّعالیت کالسی

١ــ شما نمی توانید به همه کارها، با هم بپردازید، بنابراین وقت خود را به کارهای مهم تر اختصاص 
دهید.١

٢ــ هر کاری که برای انجام آن، وقتی را معین نکنی دچار تأخیر خواهد شد.٢ 
٣ــ کسی که خودش را به حسابرسی از خود عادت دهد، در انجام کارهایش سست نخواهد شد.٣

٤ــ کار اندکی که پیوسته انجام شود، بهتر از کارهای بسیاری است که گاهی انجام شوند و گاهی 
نشوند.٤  

در این روایات به اصول برنامه ریزی اشاره شده است. با کمک درس »زمان را چگونه مدیریت کنیم« 
کتاب »تفکر و سبک زندگی« این اصول را استخراج کنید.

اصل اّول: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
اصل دوم: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

اصل سوم: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
اصل چهارم: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

به این روایات توّجه کنید:

برای برنامه ریزی، پیش از هر چیز، باید ببینیم کارهایی که در یک شبانه روز باید انجام دهیم چیست؟ آنها را در 
برگه ای یادداشت  کنیم. سپس کارهای مهم را از بقیه کارها جدا کنیم. واضح است که باید اّول کارهای مهم تر 

را انجام داد و اگر وقتی باقی ماند به کارهای دیگر مشغول شد.
به این اصل مهِمّ برنامه ریزی، اولّویت بندی گفته می شود.

١ــ چرا انسان عجول نمی تواند تصمیم های درستی بگیرد؟
٢ــ دو راه مقابله با عجله و شتاب زدگی را بنویسید.

٣ــ توضیح دهید شخص تنبل چگونه دنیا و آخرت خود را از دست می دهد؟ 

١ــ شرح نهج البالغه، ج20، ص314.                    ٢ــ نهج البالغه، حکمت 285.                    ٣و ٤ــ غررالحکم.  
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الهی
هب تو پناه می ربیم از وسوهس اهی شیطان رانده شده؛

و تکیه کردن رب ردوغ اه و فریب اهی او؛ 

و افتادن رد دام اهی او؛

یا! رب محّمد و آل محّمد ردود فرست؛ خدا

ر؛ و رد دل اهی ما راه ورود ربای شیطان مگذا

؛ یا! ره باطلی را هک شیطان رد چشم ما می آراید، هب ما  خدا

و چون شناساندی ما را از آن باز دار؛ 

و بیاموزان هک چگوهن با او نبرد کنیم؛

رمان کن ات هب او نگرامیی؛ از خواب غفلت بیدا

کار با او یاری فرما.1  و با توفیق خود ما را رد پی
١ــ برگرفته از دعای هفدهم صحیفه سجادیه.

____________________________________________________________________________
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