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پيامبر رحمتدرس ششم 

قطعاًدرفرستادهخداوند]پیامبراکرم[برایشما»لََقد کاَن لَکُم فی  َرسوِل الّلِٰه

الگویینیکوستُاسَوٌة َحَسنٌَة

برایهرکسکهبهخداوروزآخرتامیدداردلَِمن کاَن َیرُجوا الّلَٰه َو الیوَم اآلِخَر
وخداوندرابسیاریادمیکند.َو َذکََر الّلَٰه کَثیًرا«١

باآوردندینآسمانی،مسیرصحیح تنهاکسانیهستندکهمیتوانند پیامبران دردرسگذشتهدیدیم
آنها رفتار است، رستگاری به دستیابی راه نشانگر پیامبران گفتار که همانطور دهند. نشان ما به را زندگی
نیزالگویعملیزندگیماست.پیامبرانالهیچونخودهدایتیافتهبودند،بهترینشیوهزندگیراانتخاب

میکردند؛بنابراینزندگیآنهابهصورتکاملمیتواندالگویزندگیماقرارگیرد.
هرکدامازپیامبراندارایویژگیهایاخالقیپسندیدهفراوانیبودهاند؛امادراینمیان،پیامبراکرم
صلیاللّٰهعلیهوآلهدارایهمهویژگیهایاخالقیپیامبرانگذشتهاستوتمامیرفتارهایایشانشایستهپیروی

است.
٭٭٭
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دراینجاباسهویژگیاخالقیورفتاراجتماعیایشانآشنامیشویم:
١ــ بزرگواری و محبت

رنجاندنرسولخدابرایآنمردنادان،کاریعادیشدهبودوبهآنافتخارهممیکرد.هرروزسر
راهپیامبرخدامینشست،تاایشانراآزاردهد.گاهیدشناممیداد،گاهیمسخرهمیکردوگاهیهمباعدهای
نادانبهآنحضرتسنگمیزد.گاهیهمرویبامخانهاشمیرفتتابرسرمبارکپیامبرخاکروبهبریزد.
اینوضعیتادامهداشتتااینکهناگهانهمهچیزتمامشد.دیگرنهخبریازآنمردبودونهازآزار
واذیتهایش.چندروزیکهگذشت،رسولخداازمردمسراغاوراگرفت.گفتندبیمارشدهوحالشهم
خوبنیست.رسولخداکهازبیماریاوآگاهشدبهعیادتشرفت.همینکهچشمانآنمردبهرسولخدا
افتاد،تمامکارهایزشتشرابهیادآورد.ازخجالتنمیدانستچهبگوید.زبانشبندآمدهبودوعرقشرم
ازپیشانیاشسرازیربود.باخودشمیگفت:آخرچگونهممکناستیکانساناینقدربزرگوارباشد؟من
اینهمهاورااذیتکردم،بهاودشنامدادم،مسخرهاشکردم...اماحاالکهبیمارشدهام،بهعیادتمنآمده

است.اینرفتارانسانمعمولینیست...
خداوندمهرباندربارهاخالقنیکوومهربانیپیامبراکرممیفرماید:

بیشکبرایشماپیامبریازخودتانآمدهاست،»لََقد جاءَکُم َرسوٌل ِمن َانُفِسکُم

براودشواراستشمادرسختیبیفتید.َعزیٌز َعلَیِه ما َعنِتُّم

به]هدایت[شمااشتیاقفراواندارد،َحریٌص َعلَیکُم
حیٌم«١ نسبتبهمومنانبسیاردلسوزومهرباناست.بِالُمؤِمنِیَن َرئوٌف رَّ

١ــسورهتوبه،آیه١٢٨.
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٢ــ عزت نفس
عزتنفساحساسباارزشبودناست؛یعنیاینکهخودمانراپیشدیگرانکوچکنکنیم.یکیاز
چیزهاییکهماراکوچکمیکند،درخواستازدیگراندرکارهاییاستکهانجامآنهاوظیفهخودماناست.

کسیکهارزشخودرامیداندهیچگاهخودرابادرخواستازدیگرانکوچکوخوارنمیسازد.
دراینجابهنمونهایاززندگیپیامبراکرمصلیاللهعلیهوآلهاشارهمیشودکهنشانمیدهدایشانهمه
هیچگاهحاضرنبوددرانجامکارهایشخصیخودازدیگراندرخواستیکند،حتیاگردیگرانبه

انجامآنکارهاافتخارهممیکردند:
آثارخستگیدرچهرٔهافرادقافلهنمایانشدهبود.پسازساعتهاراهرفتندربیابان،برایاسبهاو

شترهاهمرمقیباقینماندهبود.همینکهچشمکاروانیانبهآبافتادتوقفکردند.
همینجااستراحتمیکنیم.

رسولخداشترشراخواباندوازآنپیادهشدومثلافراددیگربهطرفآبحرکتکرد.اماهنوز
چندقدمینرفتهبودکهناگهانبازگشت.

نگاههابهپیامبربودکهباتعجبدیدند،پیامبرخمشد،زانوبندشتررابرداشتوزانویشتررابستو
دوبارهبهسویآببازگشت.

ایرسولخدا،چرابهمانفرمودیتااینکارکوچکرابهجایشماانجامدهیم؟ماباافتخاربهشما
خدمتمیکنیم.
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بیشتر بدانیم

آنحضرتفرمود:
»هیچوقتانجامکارهای]شخصی[خودراازدیگراننخواهید،حتی]درکوچکترین

چیزیمثل[درخواستبرایچوبخاللدندان«1٭

٭متنروایتحفظشود.  ١ــالوافیبالوفیات،صفدی،ج1،ص72.

فعالیّت کالسی

به نظر شما، چگونه می توان عزت نفس خود را حفظ کرد؟ دربارۀ این موضوع در 
کالس گفت و گو کنید.

علیصیادشیرازیدرسال١٣٢٣دیدهبهجهانگشود.اوکهپیامبراکرموائمهعلیهمالسالمرادرزندگیسرمشقخود
قراردادهبود،باعزتوافتخارزندگیکردوهموارهدرخدمتاسالموکشورعزیزمانایرانبود.اوازسال١٣٦٠بهمدتپنج
سالفرماندهنیرویزمینیارتشبودودراینمدتفرماندهیعملیاتهایثامناالئمه،طریقالقدس،فتحالمبینوبیتالمقدس
رابرعهدهداشتکهدرسرنوشتجنگبسیارتعیینکنندهبود.تااینکهشهیدعلیصیادشیرازیدرتاریخ٢١فروردین١٣٧٨

بهدستمنافقانبهشهادترسید.
»بهترینفرصتبود.حدسزدمخواباست.پوتینشراازجلویسنگربرداشتمودویدمتویآشپزخانه.فرچهو

قوطیواکسرابرداشتموشروعکردم.
هنوزیکلنگهماندهبودکهیکیازافسرهاآمد.حدسزدمکه

آمدهدنبالپوتینتیمسار.بهرویخودمنیاوردم.حتیازجایمهمبلند
افسر آن به آمد. دفعهخودش یک میکشیدم. فرچه تند و تند نشدم.

گفت:»شماگفتیدپوتینهایمنراواکسبزند؟«
ـنهخیر،بههیچوجه.

باید خودت شما »پسرم، گفت: رسید، که نزدیکم طرفم. آمد
دوسالخدمتسربازیتراانجامبدی،منهمبایدخودمپوتینهایمرا

واکسبزنم«
نشسترویزمین.پوتینهایشراگرفتوشروعکردبهفرچه

کشیدن.
دستخودمنبود.دوستشداشتم.«
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٣ــ تواضع و ساده زیستی
یکیدیگرازویژگیهایرسولخداصلیاللّٰهعلیهوآلهکهسببشدهبودهمهمردمایشانراازصمیم

قلبدوستبدارند،سادهزیستیبود.
بامردمرفتار باتواضعوفروتنی بود، بندهخداورهبرورئیسجامعهخود بهترین اودرحالیکه
میکرد.وقتیبهمجلسیواردمیشد،هرجاکهخالیبودمینشستودوستنداشتجایمخصوصیــکه
نشانٔهبرتریبودــبرایشدرنظربگیرند.اوبههمٔهحاضرانتوجهمیکردورفتارشطورینبودکهکسیگمان

کندتوجهایشانبهدیگرانبیشترازاوست.
وقتیسوارهبهجاییمیرفتاجازهنمیدادکسیباپایپیادههمراهشبرود.یااورانیزبرمرکبخود

سوارمیکردویاازاومیخواستجلوتربرودوسپسدرمقصدبهاومیپیوست.
برایخودشغذایمخصوصیمشخصنمیکردوهرغذایحاللیکهدیگرانمیخوردند،اونیزاز
همانمیلمیکردوبیشترغذاییرادوستداشتکهمیهمانینیزدرآنشریکمیشد.هرگاهشخصیازایشان

دعوتمیکردکهبرایصرفغذابهخانهاشبرود،حضرتباخوشروییدعوتشرامیپذیرفت.
امامصادقعلیهالسالمدربارٔهسادهزیستیپیامبراکرممیفرماید:

در وقتی میدوخت. را آنها خودش میشد، پاره خدا رسول کفش و لباس »هرگاه
آب و میکرد آسیاب را جو و گندم خودش دستان با و میکرد باز را در خودش میزدند

میآورد.اودرانجامکارهایخانه،بهخانوادٔهخودکمکمیکردو....«1
٭٭٭

٭متنوترجمهروایتحفظشود.  ١ــسننالنبی.

پیامبر را ایشان خداوند شده موجب دیگر، ویژگی هزاران کنار در اخالقی، ویژکیهای این
رحمتبرایتمامجهانیانبداند:

واخالقایشانرابسیارنیکومعرفیکند:

ما تو را جز به عنوان رحمت برای تمام جهانیان نفرستادیمَو ما َأْرَسلْناَك إاِلَّ َرْحَمًة لِلْعالَمیَن2

يهبه راستی که تو دارای اخالقی بسیار نیکو هستیَو إِنََّك لََعلى  ُخلٍُق َعظیٍم1
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بنابرایناگرمردمجهانبخواهندبهبهشتزیبایخداوندبرسندورحمتبیکرانالهیآنانرادربرگیرد،
کافیاست،پیامبراکرمصلیاللهعلیهوآلهرابهعنوانالگویعملیزندگیخودقراردهند.

اگرپیشازاینازماخواستهمیشدکهنعمتهایبزرگپروردگاررابشماریم،شایدتوّجهیبهاین
نعمتبسیاربزرگنداشتیمونمیدانستیمبدونایننعمت،رسیدنبهبهشتممکننیست.اماحاالکهدانستیم
خداوندمهربانبافرستادنپیامبرانشچهلطفبزرگیبهماکردهاست،تالشمیکنیمباپیرویازراهنماییهای

آنهاسپاسگزارایننعمتبزرگالهیباشیم.

خودت را امتحان کن
١ــچهکسانیمیتواننددرپیمودنراههایسختوطوالنیراهنمایدیگرانباشند؟

چگونه؟
٢ــاگرکسیبهراهنماییفرستادگانالهیتوجهنکند،چهسرنوشتیخواهدداشت؟

توضیحدهید.
٣ــچهارموردازسادهزیستیهایپیامبراکرمرابیانکنید.

٤ــباذکریکنمونهعزتنفسراتعریفکنید.

فعالیّت کالسی

به نظر شما، چگونه می توان پیامبر اکرم را سرمشق کامل زندگی قرار داد؟
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الهی
ت نهاد و ایپمبر خود محمد صلی اهلل علیه وآهل را هب سوی ما فرستاد.

ّ
ست هک رب ما من ستایش ربای خدا

ر وحی تو و مخلص رتین بندگان توست، ردود فرست؛  یا! رب محمد هک امانتدا خدا

کسی هک پیشوای رحمت و اقفله ساالر نیکی و کلید گنجینه اهی ربکت است؛

زریا او رد انجام فرمان تو خود را هب رنج افکند،

جسمش را رد راه تو رد معرض هالکت قرار داد،

خویشتن را رد رساندن ایپم تو خسته کرد،

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

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

آن گوهن هک چیه کس رد چیه مقامی هب پای او رنسد،

و رد چیه مرتبه ای با او ربارب نباشد، 

گان مقّرب، و ایپمبران فرستاده ات،  زند تو با او رباربی    نکند.1 و چیه یک از فرشت

١ــبرداشتازدعایدومصحیفهسجادیه.
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فرشتهوحی،پیامبراعظمصلّیاللّٰهعلیهوآلهراازنقشهخطرناکمشرکانباخبرمیسازد.اوبایدهمین
شدت به کافران چگونه؟ اما میماند. کاره نیمه رسالتش و میشود کشته وگرنه کند، ترک را مکه امشب

رفتوآمدرسولخدارازیرنظرگرفتهاند.
ــعلیجان؛آیامیتوانیمرادراجرایامرالهییاریکنی؟

ــیارسولاللّٰه؛چگونهشمارایاریکنم؟
ــمشرکانمیخواهندمراشبانهدربسترمبکشند.خداوندمراازتصمیمآنهاآگاهساختهوبهمنفرمان
هجرتدادهاست.اگربسترمدراینشبخالیبماند،آنانمتوجهخواهندشدومراتعقیبخواهندکرد.پس
بایدکسیدربسترمبخوابدتافرصتکافیبرایدورشدنازمکهداشتهباشم.کارخطرناکیاست،ممکن

استکشتهشوی.
ــدراینصورتآیاشمابهسالمتخواهیدبود؟

٭٭٭

اسوه فداكارى و عدالتدرس هفتم 
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فعالیّت کالسی

هنوزپاسیازشبنگذشتهاستکهمشرکانخانهپیامبرخدارامحاصرهمیکنند.آنهامطمئناند
انتظار به ازکینه باقلبهاییسرشار نقشهخودرااجراکنند.پس پیامبردرخانهاستوامشبمیتوانند
در میبرند. پیامبرهجوم اتاق به هرسو از کشیده باشمشیرهای نیمههایشب؛ در ناگهان و مینشینند…
اینهنگامعلیعلیهالسالمیکبارهازجابرخاستهوفریادمیکشد:»اینجاچهمیکنید؟«.مشرکانازتعجب
محمد پس میپرسیدند: یکدیگر از باحیرت ابوطالب! پسر است، علی این میشوند. میخکوب برجایشان
آنهاکهدرمییابندهمهمراقبتهاونقشههایشانهدررفتهوحضرت گیجشدهاند. کجاست؟مشرکانکامالً
محمدصلّیاللّٰهعلیهوآلهازدستشانگریختهاست،باخشمفراوانازخانهبیرونمیروندوجستجورابراییافتن

آنحضرتآغازمیکنند.
فرشتهوحیبررسولخدانازلمیشودودرستایشفداکاریبینظیرعلیعلیهالسالمازطرفخداوند

اینآیهرانازلمیکند:

ازمردمکسانیجانخودرامیفروشند]فدامیکنند[ »َو ِمَن الّناِس َمن یشری نَفَسُه 

تاخشنودیخدارابهدستآورند،ابِتغاءَ َمرضاِت الّلِٰه
وخدانسبتبهبندگانشمهرباناست.َو الّلُٰه َرئوٌف بِالِعباِد«١

٭٭٭
فداکارکسیاستکهبرایخدمتبهدینوجامعٔهخود،ازمال،سالمتی،خانوادهوحتیازجان
خودمیگذردوآنهارادرراههدفپاکوبزرگخودفدامیکند.دیناسالمافرادفداکارراستایشکردهو

بهآنانوعدٔهپاداشالهیدادهاست.
ـکهبهلیلةالمبیتمشهور ماجرایازخودگذشتگیحضرتعلیعلیهالسالمدرشبهجرتپیامبراکرمـ

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

١ــسورهبقره،آیه٢٠٧.
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بیشتر بدانیم

استــیکیازکاملتریننمونههایفداکاریدرراهخداست.
زندگیاینالگویدرخشانالهیلبریزازفداکاریهاوازخودگذشتگیهاست:

وقتیعمربنعبِدُوّد)پهلواننامدارعرب(درمیدانجنگخندقفریادمیکشیدومبارزمیخواست،
تنهاکسیکهبراینبردتنبهتنبااوداوطلبشدواوراازمیانبرداشت،علیبود.

وقتیدرجنگُاُحدبسیاریازمؤمنانبهشهادترسیدندوبهجزچندنفرانگشتشمار،بقیههم
ازمیدانجنگگریختندوپیامبرخدارادرمیانانبوهیازسپاهیانمشرکرهاکردند،کسیکهدرکناررسول

باشجاعتمیجنگید،علیبود.
درجنگخیبرکهمسلمانانبارهابهقلعههایبزرگدشمنانیهودیحملهکردهونتوانستهبودند

پیروزشوند،کسیکهپهلوانخیبرراکشتودِرقلعهراازجاکندویهودیانراشکستداد،علیبود.
سورٔهتوبهرانازلکردوقرارشدیکیازمؤمنانبهمکهبرودواینآیاترا وقتیخداوندآیاتمهِمّ
درمیانمشرکانبیرحممکهباصدایبلندبخواند،کسیکهاینمسئولیتخطرناکراعهدهدارشد،علیبود.

دشمناناسالمباهممتحدشدهاندونیرویخودراجمعکردهاندتاباکشتنهمهمسلمانان،برایهمیشهکاراسالم
رایکسرهکنند.اینخبربهپیامبراعظمصلّیاللّٰهعلیهوآلهمیرسدوایشانباپیشنهادسلمانفارسیدستورمیدهددورشهر

مدینهخندقبزرگیحفرکنندتاهیچیکازکّفارنتواندازآنبگذرد.
بهمانعیبرخورد آنها ناگهاندرجایخودمیخکوبمیشوند. بهشهرمیرسند، انبوهدشمن وقتیلشکریان
کردهاندکهکسینمیتواندازآنبگذرد.دستآنهابهمسلماناننمیرسدوخشموناراحتینیزهیچکمکیبهآنهانمیکند.
باتیرهایمسلمانانمواجهمیشودودرگودالمیافتد.آنهاکه هریکازدشمنانکهسعیمیکندازخندقبگذرد،

دریافتهاندنمیتوانندواردمدینهشوند،تصمیممیگیرندبرایازپایدرآوردنمسلمانانشهررامحاصرهکنند.
امایکروزاتفاقعجیبیمیافتد...

یکیازپهلواناننیرومندکّفاربهنام»عمروبنعبدود«بادورخیزیزیادبااسبتنومندوبزرگشازرویخندق
میپردوخودرابهمیانمسلمانانمیرساند.

ترسووحشت،مسلمانانرافراگرفتهاست.اودرشجاعتوجنگجوییبینظیراست.آیادرمیانمسلمانان
کسیهستکهبتوانداوراشکستدهد؟

»عمرو«مغرورانهدرمقابلمسلمانانبااسبشحرکتمیکندوفریادمیزند:کدامیکازشمامیخواهداورا
بهبهشتبفرستم؟ازبسفریادزدمصدایمگرفت.کسینیستجوابمرابدهد؟
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پیامبربهاصحابنگاهمیکندومیفرماید:آیاکسیمیتواندصدایاوراخاموشکند؟سرهاپاییناستوپاسخی
برنمیخیزد.ناگهانصداییسکوترامیشکند:منآمادهامایرسولخدا.

پیامبراعظممیفرماید:نهعلیجان،توبنشین.
رسولخدادوبارهسخنخودراتکرارمیکندوبازهمکسیجزعلیعلیهالسالمجوابینمیدهد.

وقتیبرایسومینبارعلیعلیهالسالمازپیامبربرایجنگیدناجازهمیخواهد،پیامبرموافقتمینماید،شمشیرخود
رابهایشانمیدهدوبرایشدعامیکند.

نفسهادرسینههاحبسشدهاست.هردوسپاهدرسکوتیعمیقفرورفتهوبانگرانیچشمبهمیداندوختهاند.
هنگامیکهامیرالمؤمنیندرمقابلعمروقرارمیگیرد،پیامبرخدامیفرماید:

اکنون تمام اسالم در برابر تمام کفر ایستاده است.
جوانیکمسنوسالدربرابرپهلوانینامدار.

حضرتعلیعلیهالسالمبهعمرومیفرماید:اولازتومیخواهممسلمانشوی.
ــهرگز.

ــپسبرگردوازجنگدستبکش.
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ــمنباخودمعهدکردهامازمحمدانتقامبگیرم.توبرگرد؛هنوزخیلیجوانیومندوستندارمتورابکشم.
ــپسازاسبپیادهشوتاباهمنبردکنیم.

سپر زود خیلی که است محکم آنقدر عمرو میگیرد.ضربهٔ در وجنگسختی میشود پیاده اسب از »عمرو«
حضرتعلیعلیهالسالمبهدونیممیشودوسرآنحضرتزخمیعمیقبرمیدارد،ولیایشانکهازکشتهشدنترسیندارد،

دالورانهبهنبردادامهمیدهد...
گردوغبار،میدانرافراگرفتهاستوفقطصدایچکاچکشمشیرهابهگوشمیرسد.دشمنانکهفکرنمیکنند
کسیبتواندتاایناندازهدربرابرپهلوانعربمقاومتکند،بانگرانیمنتظرنتیجٔهایننبردهستند.ناگهانصدایتکبیرعلی

علیهالسالمدرفضامیپیچدو»عمرو«نقشزمینمیشود.
صدایتکبیروشادیازسپاهاسالمبرمیخیزد.قویترینپهلوانعربدرمیانناباوریهمه،بهدستشیرخدا،

کشتهمیشود.
بقیٔهکّفارهمکهسرنوشتپهلوانشانرامیبینند،چارهایجزفرارندارند.

عدالتطلبیومساواتویژگیبارزدیگریدرشخصیتامیرالمؤمنیناست.حضرتعلیعلیهالسالم
درشرایطیازسویمردمبرایادارٔهحکومتوخالفتانتخابشدکهمشکالتبسیاریجامعٔهاسالمیرا

فراگرفتهبود.ایشاندلیلپذیرفتنحکومترااینگونهبیانمیکند:
ستمگران، برابرشکمبارگى1 در که بود نگرفته پیمان و عهد آگاهان از خداوند »اگر
بازگردانند[، او به و بستانند ظالم از را مظلوم حق ]و نکنند سکوت مظلومان، گرسنگى و
حکومتبرشمارارهامیکردموآنگاهمىدیدیدکه]مقامهای[دنیاییشمانزدمنازعطسه

بُزیبىارزشتراست.«2

بین ومساوات دررعایتعدالت و پذیرفت مردم بین ایجادعدالت برای را امیرالمؤمنینحکومت
مسلمانان،هیچکسرابردیگریبرترینداد.درحقوقعمومیومسائلاجتماعی،باخانوادهونزدیکانخود
نیزمانندمسلماناندیگررفتارمیکرد.درهنگامتقسیمبیتالمالهمهچیزرابهدّقتوبهصورتمساویمیان
تمامیمسلمانانتقسیممیکردووقتیهمهاموالبهدستصاحبانشمیرسید،درهمانمحلبیتالمالبهنماز

میایستادوپسازآندرمناجاتشمیگفت:
»خدایا،منبهامرتواینچنینمساواترارعایتمیکنموبهدقتبهحساببیتالمال

رسیدگیمیکنمتاازحسابسختروزقیامتوعذابدردناکآندرامانباشم.«

٢ــنهجالبالغه،خطبهسوم.  ١ــشکم باره:کسیکههرچهمیخوردسیرنمیشود.
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بیشتر بدانیم
امروزنیزچونروزهایگذشتهدرحالعبورازبازارکوفهاست.

هرروزسریبهبازارمیزندوازنزدیکاوضاعرامیبیندتاکسیگراننفروشدودرحقکسیظلمنشود.
درمیانٔهبازارتوجهشبهدستفروشیجلبمیشود.ازلباسهایدستفروشمعلوماستکهمسیحی
است.زرهیبرایفروشآوردهاست.نزدیکمیرود.زرهرادردستمیگیردوبادقتنگاهمیکند.زرهخودش

است!روبهآنمردمیگوید:
ــایمرد!اینزرهمناستکهچندیپیشآنراگمکردهبودم!

ــنخیر،اینزرهازآنخودماست.
ــامامنیقیندارمکهاینزرهمناست.

مردمسیحیبهتندیزرهرامیگیرد.
مردمکهشاهدگفتوگویخلیفهٔمسلمینبامردمسیحیهستند،هجوممیآوردندتابازورزرهراازآن

مردبگیرند.
رأی تسلیم من کند. حکم ما میان قاضی تا میرویم دادگاه به میفرماید: و نمیدهد اجازه ایشان اما

دادگاهم.
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قاضیکهازدیدنخلیفٔهمسلمینمتعجبشدهبودازجابرمیخیزد،دستبرسینهمیگذاردوادایاحتراممیکند.
ناراحتیدرچهرٔهامامپدیدارمیشود.روبهقاضیمیفرماید:

قاضیبایدباهردوطرفدعوابرخوردیکسانیداشتهباشد،حتیدرنوعنگاهکردنواحترامگذاشتن.
قاضیکهمتوجهاشتباهشمیشودروبهمردمسیحیمیکندومحترمانهبهاوسالممیکند.آنگاهمیگوید:ااختالف

شمادرچیست؟
ـزرهیکهاینمردقصدفروشآنرادارد،همانزرهیاستکهمنچندیپیشآنراگمکردهبودم.

ـنهجنابقاضی!منسالهاستکهاینزرهرادارم.
قاضیازحضرتعلیعلیهالسالممیپرسد:آیاشاهدیداریکهتأییدکنداینزرهازآنشماست؟

ــامامباتبّسمیمیفرماید:نهشاهدیندارم.
ــبنابراینادعایشماثابتنمیشودوزرهبایددردستاینمردبماند.

مردمسیحیباناباوریبهقاضینگاهمیکند.باورشنمیشودکهقاضیایکهخلیفه،خوداورابهاینسمتگذاشته
است،حکمیبهزیانخلیفهبدهد.

باشنیدنرأیقاضی،حاضرانشروعبهخارجشدنازدادگاهمیکنندکهناگهان...
ــاندکیصبرکنید.میخواهمسخنیبگویم....من...منهنوزنمیتوانمباورکنمکهدردادگاهیحاضرشدهام
کهیکفردمسیحیراباپیشواورهبرشمابرابرمیداندوحکمبهسودمنوبهزیاناومیدهد.رهبرشمادردادگاه
حاضرمیشوداماازموقعیتخوداستفادهنمیکند.اینگونهداوریرافقطدردینومکتبپیامبرانمیتواندید.

ایندادگاهوداورینشانهحقانیتدینشماست.
حرفهایمردبهاینجاکهمیرسداشکازچشمانشسرازیرمیشود.دیگرپاهایشتحملایستادن

ُمحمدًاَرسوُلاللِّٰه هِااّلاللُّٰهَوَاشهُدَانَّ ـٰ ندارد.برزمینمینشیندوباصداییگریانمیگوید:َاشَهُدَاناٰلِال
آنگاهروبهامیرمؤمنانمیگوید:قسمبهخدااینزرهازآنتوست.وقتیبهجنگصفینمیرفتی،اینزرهازروی

باربرزمینافتادومنآنرابرداشتم.ایبزرگوار،مراببخش.
امیرالمؤمنیندستانمردرامیگیرد،اورااززمینبلندمیکندومیفرماید:بهاحتراماسالمآوردنتزرهرابهتو

بخشیدم.اسبمننیزازآنتوباشد.
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خودت را امتحان کن!
١ــسهنمونهازفداکاریهایحضرتعلیعلیهالسالمرابهصورتخالصهبیانکنید.

٢ــبنابرسخنامیرمؤمنانعلیهالسالم،خداوندازآگاهانچهعهدیگرفتهاست؟
٣ــبنابرفرمایشامیرالمؤمنینعلیهالسالمخداوندازآگاهاندربرابرشکمبارگیستمگران

چهعهدوپیمانیگرفتهاست؟

پیشنهاد
رفتار یا و نبرد میدان در امیرالمؤمنین ازرشادتهای داستانی مادرخود و پدر بهکمک

اخالقیواجتماعیایشانپیداکنیدودرکالسبرایدوستانتانبخوانید.
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الهی
یا! خدا

 من جز تو هچ کسی را دارم ات از او بخواهم غم و رنجم را ربطرف سازد؟ 

اینک رو هب سوی تو آورد ه ام و دست حاجت هب ردگاه تو رداز کرده ام. 

پس هب زعت و جاللت قسم، 

دعایم را مستجاب گردان، 

و مرا هب آرزویم ربسان، 

و مرا انامید مگردان.

ای هک از بندگانت بسیار زود راضی می شوی!

رد. ببخش رب بنده ای هک هب جز دعا و تضّرع چیه ندا

ن، یاد تو شفای بیماران و اطاعت از تو بی نیازی رد جهان است! ای هک انم تو دوای رددمندا

رد. رحم کن هب کسی هک سرماهی اش امید هب توست و جز گرهی اسلحه ای ندا

 ای بخشنده کامل رتین نعمت اه!

ای دفع کننده ره بالء! 

ای نور دلهای وحشت زده رد ظلمت اه 
ردود فرست رب محمد و آل محمد و با من آن کن هک الیق شأن توست.١

١ــبخشیازمناجاتامیرالمؤمنینکهبهیکیازیارانخودبهنامکمیلآموخت.ایندعابهنامدعایکمیلمشهوراست.
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درروزگاریکهجاهالنداشتنفرزنددخترراننگوعارمیدانستندوزندرنزدآنانارزشینداشت،
خداوندبهبهترینبندٔهخودبهترینهدیهراداد؛فرزندیدختر.دختریکهبرخالفرسومغلطآنروز،نه

موجبننگ،بلکهبهفرمودٔهپیامبراکرمصلّیاللهعلیهوآله،موجببرکتوشادمانیزندگیبود.
فرزندپیامبرازکودکیدررنجوسختیبزرگشد.دوسالبیشترنداشتکهمشرکانمکه،پیامبرو
خویشانشرادرِشعبابوطالبدرمحاصرهایسختقراردادند.محاصرهایکهسهسالطولکشید.در
ِشعب تنگناوسختی هنوز میداد. آزار بهشدت را نزدیکانش و فاطمه وگرسنگی اینمدت،قحطی طول
ابوطالبتمامنشدهبودکهفاطمهمادرشخدیجهراازدستداد.ایشاندرآنهنگامپنجسالبیشترنداشت.
امااینپایانسختیهایآنحضرتنبود.درتمامسالهاییکهدرمّکهبههمراهپیامبرزندگیمیکرد،بارهاو
بارهاشاهدآزارواذیتپیامبرتوسطمشرکانبود.اینآزارواذیتهاآنقدرشدتگرفتکهناچارشددر
هماندورانکودکی،دشواریترکشهرودیارخودرابپذیردوبهدنبالپدربهمدینههجرتکند.اینرنجها
ومصیبتهانهتنهاموجبیأسوناامیدیاشنشدبلکهاورامقاومترواستوارترساخت؛چراکهآنحضرت

رنجومحرومیتراراهیبراینزدیکیبهخدامیدانستنهعاملبدبختیوبیچارگی!
٭٭٭

برترين بانودرس هشتم 
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بانویجهان برترین اّولینوآخرینو پیامبرراشنیدهایدکه:فاطمهسرورزنان بهحالاینسخن تا
است.

بهنظرشمااینجملهچهمعناومفاهیمیدرخوددارد؟
یکیازمعانیاینجملهآناستکهدربینزنانعالمچهدرگذشتهوچهدرزمانحالوآیندهکسیبهتر
وواالمقامترازایشاننیست.ازاینروشناختزندگانیآنحضرتازارزشفراوانیبرخورداراست؛زیرا
توانبهشخصیتبهترینوبرترینبانویجهاننزدیک باالگوگرفتناززندگیایشانمیتوانیمخودراتاحِدّ

کنیم.اینکبابرخیازویژگیهایحضرتفاطمهزهراسالماللّٰهعلیهاآشنامیشویم:
١ـ حیا و عفت

هنوزچندروزیازپیوندآسمانیحضرتعلیوحضرتزهرانگذشتهبودکهنزدپیامبرخداآمدند
تاازراهنماییهاینورانیایشان،برایادامٔهزندگیمشترکشاناستفادهکنند.چهکسیبهترازپیامبرخدا
بهزندگیزیبایآندو پیامبرخداسفارشهاییکردکه بیاموزد؟ بهآنها میتوانستراهبهترزندگیکردنرا

آرامشبیشتریبخشید؛یکیازراهنماییهااینبود:
علیجان،بهتراستشماکارهایبیرونخانهرابرعهدهبگیریودخترمفاطمهکارهایداخلخانهرا.
وقتیاینتقسیمکارانجامشد،حضرتفاطمهسالماللّٰهعلیهافرمود:خدامیداندچقدرخوشحالماز

اینکهرسولخدا،مراازروبهروشدنبامرداننامحرمبینیازساخت.1
2ـ عالقۀ شدید به پیامبر

حضرتفاطمهانسوعالقهبسیاریبهپیامبرداشت.هرگاهغذاینیکوییتهیهمیکرد،رسولخدارا
نیزدعوتمیکردونسبتبهایشانهمچونمادرمهربانبود.درجنگهایسخت،بابهخطرانداختنجان
خود،درمیداننبردزخمهایپیامبراکرموامیرالمؤمنینرامداوامیکرد.درلحظاتپایانیعمرپیامبراکرم،
بیشازهمهبیتابیمیکردتااینکهپیامبرمژدهدادکهدخترم!تواولینکسیهستیکهبعدازمن،بهمنملحق

میشوی.اینجابودکههمهدیدندلبخندیدرچهرٔهپرازغمفاطمهسالماللّٰهعلیهاپدیدارگشت.
پیامبراکرمدربارٔهایشانمیفرماید:

با خداوند دارد. دوست نیز را فاطمه دوستداران و دارد دوست را فاطمه خداوند
خوشحالیفاطمهخشنودوباخشماوخشمگینمیشود.2٭

فعالیتکالسی
بهنظرشماچراخداوندباخوشحالیحضرتفاطمهسالماللّٰهعلیهاخشنودوباخشمایشان،خشمگین

میشود؟دربارهاینموضوعباهمکالسیهایتانصحبتکنید.

٭متنروایتحفظشود. 2ــارشادالقلوب،ج2،ص231.  ١ــقرباالسناد،ص25.
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پیامبرنیزاحترامفراوانیبهایشانمیگذاشتواوراازجانودلدوستمیداشت.هنگاممسافرت
باآخرینکسیکهخداحافظیمیکردحضرتفاطمهبودوهنگامبازگشتازمسافرتنیزاّولینکسیراکه

دیدارمیکردفاطمهبود.

هرگاهحضرتفاطمهسالماللّٰهعلیهاواردخانهمیشد،پیامبراعظمباخوشحالیازجابرمیخاست،به
اوخوشامدمیگفت،دستانشرامیبوسیدواورادرکنارخودشمینشاندومیفرمود:اوشادمانیقلبمن

است.1
3ــ حضور در اجتماع

خطر به حق هرگاه اما میدانست نامحرم مردان از دوری در را زنان سعادت آنکه با آنحضرت
و ازسخنان برخی میکرد. ونصیحت ارشاد را آنان و میآمد مردم میان به وقار و باحفظحیا میافتاد
آن هنگام به ازحضور نمونههایی است مانده باقی زمان آن از که مدینه مسجد در آنحضرت خطبههای

حضرتدراجتماعاست.
ایشانبههنگامجنگدرخانهنانمیپختوآنرابرایرزمندگانمیفرستادوهرگاهنیازبوددرپشت

جبههبهمداوایمجروحانوآبرسانیبهآنانمشغولمیشد.
معارفواحکامدینرابهزنانمیآموختوباگشادهروییبهپرسشهایآنانپاسخمیدادوهرگزاز

اینکارخستهوآزردهنمیشد.
4ــ ساده زیستی

باآنکهدخترپیامبربود،اماهمچونپدربزرگوارشانسادهمیزیست.حتیبرخیازیارانپیامبرنیز
ازشدتسادهزیستیاوتعّجبمیکردند.سلمانفارسیکهشکوهوعظمتشاهانوشاهزادگانایرانرادیده
بود،هنگامیکهدختررسولخدارامیبیند،میگوید:عجبا،دخترانپادشاهانایرانورومبرتختهاییاز
طالمینشینندوپارچههایزربافتبرتنمیکنندامادختررسولخدانهچادرگرانقیمتیبرسرداردونه

لباسهاییفاخر.
باآنکهایشانبههنگامازدواج،خواستگارانزیادیداشتکهازبزرگانوثروتمندانشهربودندوحتی
برخیازآنانحاضرشدهبودندبهاندازٔهصدبارشترپارچههایگرانقیمتوهزاراندینارطالمهریهایشان
کنند،امافاطمه،علیرابرگزیدکهازمالوثروتدنیاجزیکشتر،زرهوشمشیر،چیزینداشت؛وایمانرا

بهثروتبرتریداد.
پسازازدواجتامدتزیادیدرخانهایکهاجارهکردهبودندزندگیکردندتااینکهبعدهاتوانستنددر
کنارمنزلپیامبرخانهایبسازند.خانهایکهفرشآنحصیریبودکهتنهانیمیازاتاقرامیپوشاندونیمدیگر

1ــبحاراالنوار،ج43،ص19و38.
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باشننرمپوشیدهشدهبود.

5ــ ایثار و بخشندگی
حضرتفاطمهسالماللّٰهعلیهاعبادتراتنهادرنمازوروزهنمیدید،بلکهرسیدگیبهمحرومانرانیز
نیازمندبود،آنچه باآنکهخود بهدربخانهاومیآمدنداما بارهافقرا عبادتواطاعتازخدامیدانست.

داشتبهآنهامیبخشید:
صورترنگپریدهاشنشانازگرسنگیمیدهد.پیرمردبالباسهاییبسیارکهنه،آرامآرامپیشمیآید

ودرمقابلرسولخدامیایستد:
اینبیخدا،گرسنهام،فقیرم،لباسمناسبیندارم.

و خدا که میفرستم کسی خانه به را تو اما ندارم، چیزی اکنون میفرماید: مهربانی با خدا رسول
رسولشرادوستداردوخداورسولشنیزاورادوستدارند؛کسیکهخدارابرخودمقدممیدارد.سپس

روبهباللمیکندومیفرماید:اورابهخانهفاطمهراهنماییکن.
پشتدرخانه،پیرمردباصدایبلندمیگوید:سالمبرشماایاهلبیتنبّوت.

ــسالمبرتو،کیستی؟
پیرمردیهستمکهبهپیامبرخداپناهآوردم.اگرمیتوانیددرحقمبزرگواریکنید.

فاطمهدرونخانهرامینگرد.نهخوراکیبرایسیرکردنفقیردارد،نهلباسیبرایپوشاندناو.فقیر
راهمکهنمیتواندستخالیبازگرداند.
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ناگهانچیزیبهنظرایشانمیرسد.گردنبندیراکهبرایشخیلیارزشمنداستویادگاریازعزیزان
میباشد،ازپشتدربهفقیرمیدهد.

ــاینگردنبندرابفروش.شایددربرابرآن،خداوندچیزهایبهتریبهتوعطاکند.
پیرمردواردمسجدمیشودوماجرارابازگومیکند.دانههایاشکبرصورتپیامبرخداجاریمیشود.

عماریاسرمیگوید:گردنبندرابهچندمیفروشی؟
ــبهغذاییکهسیرمکند،لباسیکهمرابپوشاندوسکهایکهتاخانهامبرساند.

ــآنرامیخرموعالوهبرآن،بیستسکهطالودویستسکهنقرهنیزبهتومیدهم.
ــچقدرسخاوتمندیایمرد.گردنبندرابهتوفروختم.

عماربهایگردنبندرامیپردازد.سپسآنرابهغالمشمیدهد:
ــاینگردنبندرابهرسولخداتقدیمکن،توواینگردنبندرابهایشانهدیهمیدهم.

غالمنزدپیامبراکرممیآید.رسولخدامیفرماید:آنرابهدخترمفاطمهبده.تورانیزبهاومیبخشم.
اونزدحضرتفاطمهسالماللّٰهعلیهامیآیدوماجرارابازگومیکند.ایشانگردنبندراگرفتهوغالمرادرراه

خداآزادمیکند.
غالمازشادمانیآزادی،باصدایبلندمیخنددومیگوید:عجبگردنبندپربرکتی،گرسنهایراسیر
فعالیّت کالسیکرد،برهنهایراپوشاند،فقیریرابینیازکرد،بندهایراآزادساختودرپایانبهصاحباصلیاشبازگشت.

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

»... یؤثِروَن َعلىٰ  َانُْفِسِهم َو لَو کاَن بِِهم َخصاَصٌة ...«١  
دیگرانرابرخویشترجیحمىدهندهرچندخودنیازمندباشند.

»لَن تَناُلوا الِبرَّ َحّتٰى ُتنِفقوا ِمّما ُتِحّبوَن ...«٢
هرگزبهنیکى]راستین[دستنیابیدمگرآنکهازآنچهدوستداریدانفاقکنید.

»َمن جاءَ بِالَحَسنَةِ َفلَهو َخیٌر ِمنها ...«٣
هرکسکارنیکىکندبهترازآنراپاداشمیگیرد.

٣ــسورهنمل،آیه٨٩. ٢ــسورهآلعمران،آیه٩٢. ١ــسورهحشر،آیه٩.
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بیشتر بدانیم

6 ــ اهمیت دادن به خانواده و خانه داری
با را نمیدانست.گندم بود،کاردرمنزلراعیب اکرمسرورهمهزنانعالم پیامبر بهفرموده اوکه
دستاس)آسیابسنگیکوچک(آردمیکردونانمیپختوگاهسختیکارهایشبهحّدیبودکهدستانش
تاولمیزد.باوجودهمهکارهاوگرفتاریهاازعبادتخداغافلنمیشد.برخیشبهاتاصبحبهرازونیازبا
خدامشغولبود.اماباوجوداینهمهعبادت،بازهمنگرانبود؛نگرانازسفرآخرت.بهپیامبرخدامیگفت:

سوگندبهخداکهاندوهمشدتمییابدآنگاهکهمیاندیشممنبرایسفرطوالنیآخرتچهآمادهکردهام!
امامعلی)ع(دربارٔه آنگونهکه بود. آرامشخانواده مایه تمامسختیها باوجود درزندگیمشترک

ایشانمیگوید:
هرگاهبهاومینگریستمغمواندوهمنبرطرفمیشد.خدامیداندکهفاطمهدرتمام
مباداکهمن ازمننخواست، برایخودچیزی و مدتزندگیهرگزمراخشمگیننساخت

نتوانمآنرافراهمکنم]وشرمندهشوم[.فاطمهیاورینیکودرراهپیرویازخدابود.
حضرتفاطمهزهراسالماللّٰهعلیهابهتربیتوآموزشفرزندانشنیزتوجهخاصیداشت.درشبهای

قدر،بهفرزندانشغذایسبکیمیداد،تابتوانندشبرابیداربمانندوازبرکاتاینشببهرهمندگردند.

خودت را امتحان کن
١ــچراحضرتزهراسالماللّٰهعلیهاهرگزازامیرالمؤمنینچیزیدرخواستنمیکرد؟

٢ــدلیلازدواجحضرتزهراباامیرالمؤمنین،باوجوداینکهخواستگارانثروتمندی
داشت،چهبود؟

٣ــپنجموردازویژگیهایاخالقیحضرتفاطمهسالماللّٰهعلیهارابنویسید.

نامهاولقبهایحضرتفاطمهسالماللّٰهعلیها
حضرتفاطمهسالماللّٰهعلیهانامهاولقبهایزیادیداشتندکههریکدربردارندٔهمعانیبلندو

پرباریاست.دراینجابهبرخیازآنهااشارهمیکنیم:
بتول:اززناندرتقواباالتر،
حانیه:مهرباندرحقشوهر،
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پیشنهاد

راضیه:راضیبهخواستخدا،
زکیه:رشدیافته،
زهرا:نورانی،

صّدیقه:دارایگفتاروکردارصادقانه،
طاهره:پاکیزهازصفاتبد،

فاطمه:بریدهشدهازآتش)بهفرمودهپیامبراووپیروانشازآتشجهنمدورخواهندبود(
مبارکه:صاحبخیروبرکت،

مرضیه:کسیکهخداازاوخشنوداست،
مطّهره:ازهرآلودگیوپلیدیدوراست،

منصوره:کسیکهیاریمیشود.

بامراجعهبهیکیازتفسیرهایقرآنکریم،بگوییدسورٔهکوثرچهارتباطیبامحتوای
ایندرسدارد.
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الهی

! مرا هب رزقی هک می دهی اقنع ساز، وندا خدا

ر, و مادام هک مرا زنده نگه می داری، سالمتم بدا

و چون جانم را گرفتی مرا بیامرز و رحمتت را رب من فرود آور.

یا! هب پدر و مارد و ره کس هک رب من لطفی کرده، بهترین پاداشت را عطا کن. خدا

یا! گذران عمر مرا رد راه هدفی هک ربای آن خلقم نموده ای، قرار ده. خدا

! مقام و منزلت خود را رد دل من افزون ساز، وندا خدا

و فرمانبرداری از آنچه تو را خشنود می کند،

 و دوری از آنچه خشم تو را باعث می شود، رب دلم الهام کن .

ای مهربان رتین مهرباانن!

مناجاتحضرتزهراسالماللهعلیها،بحاراالنوار،ج٩٢,ص٤٠٦.
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و محرم احکام نیز و هستند محرم ما به که کسانی با را ما آسمان« »هدیه های  کتاب 

نامحرم،آشناکرد.همچنینبااحکامسفر،نمازمسافر،احکامعیدهایقربانوفطرنیزآشناشدیم.

دراینجابابرخیاحکامدیگریکهمابایددرزندگیخودبهآنهاعملکنیمآشنامیشویم:

درس نهم )افتخار بندگی(:درایندرسباشرایطواحکامبلوغونیزوظایفیکهپس

ازآنبرماواجبمیشود،آشنامیشویم.همچنینشیوهفراگرفتناحکامشرعیرانیزمیآموزیم.

درس دهم )به سوی پاکی(:خداوندمهربانبرایاینکهمازندگیپاکوسالمیداشته

باشیم،مارابهپرهیزودوریازبرخیچیزهاتوصیهکردهاست.یکیازآنهانجاساتاستکهبرای

حفظسالمتیروحیوجسمیبایدازآنهادوریکنیم.درایندرسباسهموردازنجاسات)ادرار،

مدفوعوخون(وشیوهپاککردنآنهاآشنامیشویم.

درس یازدهم )ستون دین(:زیباترینشیوهرازونیازباخداوندکهبرماواجبشده،

نمازاست.پیامبراکرمصلیاللّٰهعلیهوآلهنمازراستونوپایٔهدینمعرفیکردهاست.درایندرسبا

نمازگزارانواقعی،آدابوواجباتنماز،واهمیتنمازاولوقتآشنامیشویم.

آوردن بهجا کاملترینشیوههای و زیباترین از یکی )نماز جماعت(: دوازدهم  درس 

نماز،بهصورتجماعتاست.درایندرسبانمازجماعتوارزشآندرنزدخداوند،ونیزبا

نمازجمعهوشیوهاقامهآنآشنامیشویم.همچنیندرایندرسمیآموزیمچگونهغسلکنیم.

فصل چهارم   راه و توشه
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روز به یاد ماندنی
ــپسرم،اینهدیهراازمنومادرتبپذیر.هدیهایبرایتبریکامروز.

باخودگفتم:مگرامروزچهروزیاست؟باکنجکاویهدیهرابرداشتموآنرابازکردم.انگشتر
زیباینقرهبانگینیازعقیققرمز.

ــممنونم.اماواقعاًمنهنوزنفهمیدهامکهامروزچهروزیاستواینهدیهبرایچیست؟
ــامروزروزمهمیدرزندگیتوست؛توازامروزبهتکلیفمیرسی.

ــولیتاروزتکلیفمنهنوزچندماهیباقیماندهاست.
قمریحساب سال به را تکلیف ولیسن است، مانده ماه چند کنی، سالشمسیحساب به اگر ــ
آن اززندگیاتمیشوی؛دورانیکهدر بیرونمیآییوواردمرحلهجدیدی ازکودکی امروز تو میکنند.

مسئولیتهایجدیدیبرعهدهمیگیری.

افتخار بندگىدرس نهم 
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باخودگفتم:درستاست.ازامروزبایدبهتکالیفخودباجدیتعملکنم.بایدنمازهایمرابهموقع
بهجابیاورم.ازامروزخداوندمرادرجمعبندگانشپذیرفتهاست.

احساسخوبیداشتم.انگشترمرادردستکردموبهآننگاهکردم.احساسمیکردممهمترشدهامو

شخصیتمنرسمیتیافتهاست.زیرلببهانگشترمگفتم:تورانگهمیدارم.تویادگارروزمهمیهستی.تو
رانگهمیدارمتاهرگزاینروزرافراموشنکنم.نهاینروزراونهمسئولیتهایمرا...

٭٭٭
بلوغشرعیسرآغازانجامتکالیفدینیاست؛یعنیبرهردختروپسریواجباستپسازبلوغ،مانند

بزرگساالن،بهاحکامدینیخودمانندنماز،روزه،حجابو...عملکند.
ممکناستانجامتکالیفدرابتدابادشواریهمراهباشد؛

ــهرروزبایدپیشازطلوعآفتاببراینمازصبحبیدارشویم،
ــدرماهرمضانبایدازصبحتاغروبروزهبگیریم،

ــدرهنگامروبروشدنبانامحرمان،بایدنگاهخودراکنترلکنیمو...
کهمطمئنیمدوستداردـپسچراتکالیفدینیرابرماواجبکردهاست؟ يهاگرخداوندمارادوستداردـ
اول
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نشانه های رسیدن به بلوغ
بلوغشرعیسهنشانهدارد؛اگریکیازایننشانههادرکسیظاهرشود،اوبهبلوغرسیدهاست:

١ــروییدنمودربرخیقسمتهایبدن،
٢ــفعالشدنبرخیهورمونهادربدنکهنشانههایآندرپسرانودخترانمتفاوتاست،و

شایدچیزىراخوشنداشتهباشید »... َعسىٰ  َان تَکَرهوا َشًیئا

وآنبراىشمابهترباشد َو ُهَو َخیٌر لَکُم

وشایدچیزىرادوستبدارید َو َعسىٰ  َان ُتِحّبوا َشًیئا

وآنبراىشمابدترباشد، ُهَو َشرٌّ لَکُم
وخدا]صالحشمارا[مىداندوشمانمىدانید.َو الّلُٰه یْعلَُم َو َانُْتم ال تَعلَُموَن«١

فعالیّت کالسی

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.

ورزشکاریراتصورکنیدکهمربیاشبرایپیروزیاوبرحریفورسیدنبهمقامومدال،تمرینهای
سختیبهاومیدهد.

و ورزیدگی مسابقه، در پیروزی میداندالزمه یاچون میکند؟ اعتراض مربیخود به ورزشکار آیا
آمادگیبیشتراست،ازآنهااستقبالمیکندوازمربیخودنیزتشکرمیکند؟

برایاینکهماانسانهانیزتوانمقابلهباشیطانورسیدنبهپاداشالهیراداشتهباشیم،خداوندتکالیفی
رابرماواجبکردهاست؛زیرااوماراآفریدهاستوبهتواناییهاوضعفهایمابهترازخودمانآگاهاست.
اومیداندچهچیزیبهسودماوچهچیزیبهزیانماست،ودوستداشتنیانداشتنمادلیلخوبیابدبودن

کارینیست:

١ــسورهبقره،آیه٢١٦.
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پایاننهسال پانزدهسالقمری1،وبرایدختران پایان بلوغ؛اینسنبرایپسران ٣ـرسیدنبهسن
قمریاست2.

دردورانبلوغتغییراتدیگرینیزدربدنبهوجودمیآید؛همانند:
تغییراتتدریجیصداودورگهشدنآن،
بههمخوردنمیزانخوابوخوراک،

تغییروزن،
رشدناگهانیونامتوازنطولیبدنکهمعموالًبارشداستخوانپاآغازمیشود،

بروزجوشهایپوستیدرصورتوبدن،
بهوجودآمدنتغییراتیدرچهره،و...

البتهاینتغییراتگذراهستندوبهتدریج،بدنبهشکلطبیعیخودبازمیگردد.توجهبهتوصیههایدینی
وبهداشتیبهترینشیوهعبورازاینمرحلهزندگیاست.

عالوهبرتغییراتجسمی،تحوالتروحیوشخصیتیمهمینیزدرنوجوانپدیدمیآید،همانند:
بهوجودمیآید.درایندوران،نوجواناندردانستههایقبلی پرسشهایجدیددرذهنانسان
خوددچارتردیدمیشوندوتالشمیکنندهمهدانستههاواعتقاداتخودرابراساسمنطقیجدیدنظمدهند.
براساسهمینویژگیاستکهدیناسالممیگوید:همهانسانهابایداصولدینرابراساسفهمودرکخود

بناکنندوازتقلیددرآنهابپرهیزند.
حساستقاللطلبیافزایشمییابدوافراداحساسمیکنندمیتوانندبهصورتمستقلدیدگاههای
خودرابیانکنند.بههمیندلیلانتظاردارنددیگرانبهحرفهایآنهاتوجهکنندوبهآنهااهمیتدهند.در
اینجاستکهخانوادههابایدتوجهبیشتریبهنوجوانانداشتهباشندوبهنظراتوروحیاتآنهااهمیتدهند.

اگراینگونهنباشد،نوجوانسعیمیکندبادیگرانبیشترازخانوادهخودمعاشرتداشتهباشد.
درایندوراناحساسمسئولیتانسانبیشترمیشود.نوجوانیکهتاقبلازاین،خودرانیازمند

حمایتدیگرانمیدانست،دوستداردازدیگرانحمایتکندومسئولیتآنهارابهعهدهبگیرد.
اینهاروحیاتفطریوخدادادیاستکهموجبشکوفاییشخصیتمامیشود.اگربااینروحیات
بهدرستیرفتارنکنیمویازیادهرویکنیم،انحرافاتفکریواخالقیزیادیدرکمینماخواهدبود.بهعنوان
مثالاگربراییافتنپاسخهایسؤاالتمهمدینی،بهافرادناآگاهویاکسانیکهاعتقاداتصحیحیندارند،

مراجعهکنیم،جزسرگردانیوگمراهینتیجهاینخواهیمگرفت.

١ــاینسندرسالشمسیبرابراستباچهاردهسالوششماهوپانزدهروز.
٢ــاینسندرسالشمسیبرابراستباهشتسالوهشتماهوبیستویکروز.
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ایجاد آمادگی برای انجام تکلیف
انجامتکالیفشرعیقبلازبلوغواجبنیست؛اماخوباستپیشازرسیدنبهبلوغــباکمکپدر
ومادرــوظایفدینیخودرافرابگیریموباتمریناینتکالیف،عالوهبربهرهمندیازپاداشالهی،آمادگی

کافیرادرخودایجادکنیم.
علیهمالسالم اهلبیت که دارد اهمیت آنقدر بلوغ، به رسیدن از قبل دینی دستورات تمرین و تکرار
هموارهفرزندانشانراازخردسالیباوظایفدینیآشنامیکردندوازآنانمیخواستندبهاندازهتوانشان،به

اینتکالیفعملکنند.1
امامصادقعلیهالسالمدربارٔهارزشعبادتدرنوجوانیمیفرماید:

و جوانی که است طراوتی با و نورسیده جوان خداوند، نزد آفریدهها محبوبترین
شادابیاشرادراطاعتخداوندسپریمیکند.خداوندبهچنینکسینزدفرشتگانشافتخار

میکندومیفرماید:ایناستبندهواقعیمن.2٭

٭متنروایتحفظشود.  ٢ــاعالمالدین،ص120.  ١ــکافی،ج3،ص409.

فعالیّت کالسی

دوستانتان،  و  خود  معلم  کمک  به  بلوغ،  دوران  تحوالت  به  توجه  با 
رفتار مناسب با هر کدام از تحوالت را بیان کنید.

رفتار مناسب با این تحولتحوالت دوران بلوغ

١ــبهوجودآمدنتغییراتدرچهره

٢ــبروزجوشهایپوستیدرصورتوبدن

٣ــبهوجودآمدنپرسشهایجدید

٤ــافزایشحساستقاللطلبی

٥ــبروزاحساسمسئولیتبیشتر
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راه شناخت تکالیف دینی
نماز،
روزه،

خمسوزکات،
حج،و

پرهیزازگناهان.
اینهانمونههاییازتکالیفدینیمامسلماناناست.انجامصحیحایناحکام،سعادتدنیاوآخرتما

رابهدنبالدارد.حالچگونهمیتوانیمانجاماینتکالیفرابهدرستیانجامدهیم؟
یکیازراههایدستیابیبهنحوهصحیحانجاماینوظایف،تحصیلعلومدینیاست.درهرزمان،
افرادیبرایکسبدانشوتخصصبهحوزههایعلمیهمیروندوپسازسالهاتحصیل،مطالعهوتحقیقدر
علومدینیبهتخصصدستمییابند.بهافرادمتخصصدردین،مجتهدیافقیهمیگویند.مجتهدانمیتوانند
تماماحکامدینیرابهدستبیاورندوشیوهصحیحانجامدستوراتخداوندرادرهرموضوعیروشنکنند.

بهنظرشما،آیارسیدنبهدرجٔهاجتهادبرایهمگانامکانپذیراست؟
اگرهمهنمیتوانندمجتهدشوند،راهآنهابرایشناختوظایفوتکالیفدینیچیست؟
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فعالیّت کالسی

الف( توضیح دهید 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:
مردم  آیا  است،  مسن تر  دیگری  و  داناتر  آنها  از  یکی  مجتهد،  نفر  دو  از  1ــ 

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

است، تقلید کنند؟ 

تقلید از مجتهد
همانطورکهدرسالگذشتهدانستیم،راهشناختاحکام،مراجعهبهمتخصصدراحکامدیناست
کهبهاینکار،تقلیدگفتهمیشود.بهمجتهدیکهمردمبراییادگیریاحکامبهاومراجعهمیکنند،مرجعتقلید

میگویند.
مرجعتقلیدبایدشرایطیداشتهباشد.برخیازآنهاعبارتانداز:

١ــزندهباشد،
٢ــشیعهدوازدهامامیباشد،

٣ــعادلباشد؛یعنیبهواجباتدینیعملکندوازگناهاندوریکند،و
٤ــاعلمباشد؛یعنیازسایرمجتهدانداناترباشد.

شناختمرجعتقلید،برایروحانیانوعالماندینی،بهراحتیامکانپذیراست.عموممردمنیزمیتوانند
بامشورتآنانمرجعتقلیدخودراانتخابکنند.
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پیشنهاد

خودت را امتحان کن
١ــنشانههایبلوغرابهصورتخالصهبیانکنید.

٢ــتوضیحدهیدازچهزمانیبایدفراگیریتکالیفشرعیراآغازکرد؟چرا؟
٣ــتقلیددراحکامشرعیبهچهمعنیاست؟توضیحدهید.

٤ــسهموردازشرایطمرجعتقلیدرابیانکنید.

1ــباتوجهبهتاریختولّدتان،روزرسیدنبهافتخاربندگیخودتانرامشخصکنید.
2ــبهکمکخانوادهوروحانیمحل،مرجعتقلیدخودراانتخابکنید.

١ــبرگرفتهازکتاب»بامنمهرباناش«.
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الهی
كلیف« را هب سوی من باز کردی؛ ات از این رد هب جمع بندگان خوب تو ویپبندم، یا تو رد » ت خدا

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

یی هک از روی مهربانی دوست داری من راه زیبایی اه را ربوم،  ای خدا

یاری ام کن ات هب سخنان تو گوش دهم.

یا! اگر گاهی از سر غفلت از تو دور می شوم، مرا هب سوی خودت باز گردان خدا

یا! تو از کودكی اتكنون همواره با من مهربان بودی و مرا فراموش نکردی، خدا

از تو می خواهم از این پس نیز مرا هب حال خود راه نکنی

یا اكنون من تشنه محبت تو شده ام، بی قرار محبت تو گشته ام، مشتاقت گردیده ام، خدا

رد  دوست می داری. و می دانم تو کسی را هک تو را دوست بدا

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

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

شته ای، هب خوبی انجام دهم! كالیفی هک رب عهده ام گذا ات ت
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فعالیّت کالسی

اگربهفروشگاههایلوازمخانگیرفتهباشید،درکنارهروسیلهیکدفترچهراهنماقراردارد.این
دفترچهشیوهاستفادهصحیحازوسیله،راههایتمیزکردنآنوحتیبرطرفکردنبرخیازخرابیهایساده
رانیزیاددادهاست.ایندفترچههایراهنماراسازندگانآننوشتهاندکهازهرکسدیگریبهآنوسیلهآگاهتر

بودهاند.
اکنونبیندیشیم؛

چراسازندگان،دفترچهراهنماراکناروسیلههاقرارمیدهند؟
اگرکسانیکهمیخواهندازاینوسیلههااستفادهکنند،ایندفترچههاراکناربگذارندوبهآنهاتوجه

نکنند،ممکناستچهاتفاقیبرایوسایلشانبیفتد؟

نیز  به نظر شما، آیا کسی که ما انسان ها را آفریده، برای زندگی سعادتمندانه ما 
دفترچه راهنما فرستاده است؟ این دفترچه راهنما چیست و چه محتوایی دارد؟

به سوى پاكىدرس دهم 

٭٭٭
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چونخداوندماراخلقکردهاستبهترازهرکسیمیداندکهچهچیزیبرایمازیانآوروچهچیزی
مفیداست؛بههمیندلیلاوبهماآموختهاستکهچگونهزندگیکنیم،ازچهچیزیدوریکنیم،وبهچه

کارهاییبپردازیم.

امامرضاعلیهالسالممیفرماید:
خداوندحکیمهرچیزیراکهبرایسالمتیمردمزیانآوردهبودهوموجبهالکتو

نابودیآنانمیشود،حرامکردهوآنچهرابرایسالمتیآنهامفیدبوده،حاللکردهاست.1
٭٭٭

رعایت است. نجاسات داده، دستور آنها از دوری و اجتناب به را ما کهخداوند مواردی از یکی
طهارتودوریازنجاساتنهتنهاموجبسالمتیجسموروحمامیشود،بلکهمقدمهوشرطقبولیبرخی

عباداتنیزهست.
آشنایی با احکام نجاسات

دراینجاباچهارموردازنجاساتآشنامیشویم:
١ــ خون:خوندربدنانسانمایعارزشمندیاستکهبدونآن،زندگیغیرممکناست.اماخون
بعدازخارجشدنازبدننجسمیشودوبایدازتماسباآنخودداریکردوبراینمازحتماًپاکشود.عالوه

برخونانسان،خونحیواناتیکهخونجهنده2دارندنیزنجساست.
٢ــ ادرار و مدفوع:موادزائدوسمیبدنکهخطرناکوبیماریزاهستند،بهصورتادرارو
مدفوعازبدنخارجمیشوند.اینموادبهعلتآلودهبودننجسهستندوتماسباآنانسانرادرمعرض
بیماریهایمختلفقرارمیدهد.بههمیندلیلبایدمحلدفعادرارومدفوعراباآبشستوشوداد.این

کارعالوهبراینکهبرایسالمتیضروریاست،برایبهجاآوردننماز،واجباست.
خوباستبدانیم،ادرارومدفوعحیواناتحرامگوشتیکهخونجهندهدارند،مانندگربهوموشنیز

نجساست؛اماادرارومدفوعحیوانهایحاللگوشت،مانندگاووگوسفندپاکاست.
٣ــ سگ:تماماجزایبدنسگ)مو،ناخن،پوستواستخوان(ورطوبتهایآننجساست.

البتهازسگمیتوانبراینگهبانیویاشکاراستفادهکرد،ولیبایدمحلنگهداریآن،دورازمحل
زندگیانسانباشد.

شخصیازامامصادقعلیهالسالمپرسید:آیامیتوانمبرایشکارازسگاستفادهکنم؟
امامفرمود:

١ــعللالشرائع،ج2،ص592.
2ــحیواناتیکهاگررگآنهاراببرند،خونبافشارازرگهایشانخارجمیشود.
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بله،اماهرگزنبایدآنرابهداخلخانهات1ببری.بیشتر بدانیم

دستوراسالمبرایدوریکردنازنجاساتکهیکیازآنهاسگاست،دارایحکمتهایفراوانیاستکه
بسیاریازآنهاهنوزبرایمامشخصنشدهاست.پیامبراعظمصلیاللهعلیهوآلهمیفرماید:

فرشتگانبهخانهایکهدرآنسگوجودداشتهباشد،واردنمیشوند.2
درروایاتامامانعلیهمالسالمنیزفراواننقلشدهاستکهسگنجساستوبایدازآندوریکرد.3

هنوزبهدرستیمشخصنیستکهنگهداریسگدردرونخانهچهتأثیراتروحیمخربیرویانساندارد
ولیدربارهتأثیراتجسمیآنتحقیقاتزیادیصورتگرفتهاست:برایمثال،هاریبیماریکشندهایاستکهمنشا
ویروسیداردومعموالًازطریقسگبهانسانمنتقلمیشود.بسیاریازسگهابدوناینکهدرظاهرنشانهایازاین
بیماریداشتهباشند،اینویروسکشندهرادربدنخودنگاهمیدارند.کافیاستکوچکترینخراشیازخمیدر
پوستانسانایجادشود،تااینویروسازسگبهانسانمنتقلشود.البتهگاهیهماینانتقالبدونهیچخراشوبه

دالیلناشناختهدیگرصورتمیگیرد.
ممکناستاینتصوربهوجودبیایدکهمیتوانباتزریقواکسنهاری،ازاینبیماریپیشگیریکردودیگر
مشکلیباقینماند؛امادانشمندانتاکنوندههانوعبیماریمختلفراشناساییکردهاندکهازطریقسگبهانسانمنتقل
میشود؛بدونشکبرایشناختهمهبیماریهاییکهازسگبهانسانمنتقلمیشود،بهسالهامطالعهوتحقیقنیاز
است،درحالیکهدیناسالمازهمانابتدابرایپیشگیریازاینمشکالت،سگرانجسدانستهوازتماسباآنمنع
کردهاست.درچنینشرایطیاستکههرقدریافتههایعلمیدانشمندانگسترشمییابد،ارزشاحکامنورانیاسالم

مشخصترمیشود.

٭متنروایتحفظشود.
١ــمنظورازداخلخانه،اتاقهاوبخشهاییاستکهدرآنهازندگیواستراحتمیشودوحیاطخانهجزءداخلخانهنیست.

آنها برای را الهی اهلخانهدعامیکنندورحمت برای آنها که ایناست بهخانه فایدهواردشدنفرشتگان الوسائل،ج3،ص453. ٢ــمستدرک
درخواستمیکنند.

٣ــالتهذیب،ج1،ص225؛وسائلالشیعه،ج3،ص415.

تااینجادانستیمکهخون،ادرار،مدفوعوسگنجسهستندودرصورتیکهلباسیابدنانسانویا
وسایلزندگیباآنهاآلودهشوند،بایدپاکشوند.حالببینیمچگونهمیتوانآلودگینجاساترابرطرفنمود

وشیءنجسراپاککرد.
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رات مطهَّ
دراینجاباآبوزمینکهنجاساتراپاکمیکنند،آشنامیشویم:

١ــ آب
یکیازارزشمندتریننعمتهاییکهخداوندبهانسانبخشیدهاست،نعمتآباست.آبسرچشمهزندگانیاست
وبدونآنهیچموجودزندهایباقینمیماند.خداوندآبراطوریآفریدهاستکههمپاکاستوهمپاککنندهاست.

آبیاراکداستیاجاریوآبراکدنیزیاکْراستیاقلیل.

اگرمقدارآبحداقل384لیترباشد،بهآنآبکُرگفتهمیشود،همانندآبمنبع،حوضواستخرکهبهاینمقدار
برسد.آبلولهکشیساختمانها،حکمآبکُررادارد؛زیرابهمنبعآبشهریاروستامتصلاستکهمقدارآنبیشازآب

کُراست.
اگرمقدارآباز384لیترکمترباشد،بهآنآبقلیلگفتهمیشود،مانندآبلیوان،پارچوآفتابه.

ماِء ماًء طَهوًرا«1ازآسمان،آبىپاکوپاککنندهفرودآوردیم.             »... َانَزلْنا ِمَن السَّ

قلیل

کُر راکد

جاری
آب

١ــسورهفرقان،آیه48.
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آبجاریآبیاستکهاززمینمیجوشدوجریاندارد؛مانندآبچشمه،قناتورودخانه.آبباراننیزحکم
آبجاریرادارد.

شیوه تطهیر با آب
تطهیر با آب کُر و جاری:آبکُروجاریدربرخوردبانجس،نجسنمیشود،مگراینکهبهوسیلهنجاست،

رنگیابویشانتغییرکند؛مثالًرنگخونرابهخودبگیرد.
بایدنجاسترابرطرفکنیم،سپسآنرازیرشیرآب ابتدا برایپاکشدنچیزهاییکهنجسشدهاند،

بگیریمیادرآبجاریفروببریم،بهطوریکهآببهتمامجاهاینجسشدهبرسد.
اگرلباسیافرشنجسشود،بایدبعدازشستشویکاملآنرافشاردهیمتاآبهایشخارجشود،دراین

صورتپاکمیشود.
اگرعضویازبدن،ماننددستنجسشود،بایدابتداآنرابشوییمتانجاستبرطرفشود،سپسبایک

بارزیرشیرآبگرفتنپاکمیشود.
تطهیر با آب قلیل:آبقلیلاگرباچیزنجسبرخوردکند،نجسمیشود؛گرچهنجاستاندکباشد؛مثل

آنکهذرهایخوندرسطلآببریزد.
اگرچیزیراکهبهواسطهخوننجسشدهاسترابخواهیمباآبقلیلتطهیرکنیم،ابتدابایدعیننجاست
رابرطرفسازیم،آنگاهیکمرتبهآبرویآنبریزیمتاپاکشود،واگرآنچیزباادرارنجسشدهباشد،دومرتبهآب

رویآنمیریزیمتاپاکشود.
اگرچیزنجسلباسیافرشباشد،بایدبعدازهردفعهشستشوآنرافشاردهیمتاآبهایشخارجشود،

آنگاهپاکمیشود.
ظرفنجسراباآبقلیلبهدوروشمیتوانتطهیرکرد:یکیاینکهسهمرتبهآنراپرازآبوسپسخالی
کنیم.روشدیگرایناستکهسهدفعهمقداریآبدرآنبریزیمودرهردفعهآبراطوریدرآنبگردانیمکهبهتمام

جاهاینجسبرسدوسپسبیرونبریزیم.
ظرفیراکهسگلیسیدهیاازآنآبخوردهاست،بایدابتداخاکمالکرد،سپسآنرادوبارشستتا

پاکشود.اینظرفبدونخاکمالکردنپاکنمیشود.
بعدازادرارکردن،بایدمحلخروجادرارراباآببشوییمتاپاکشود.اگربعدازبرطرفشدنادرار،

یکمرتبهآبرویمحلبریزیمپاکمیشود.
٢ــ زمین

بهمقداریادامهدهیمکهآلودگیها یاکفکفشهنگامراهرفتننجسشود،اگرراهرفتنرا پا هرگاهکف
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فعالیّت کالسی

نادرست    درست

١ــبرایپاکشدنلباسخونآلود،کافیاستخودخونرابشوییم.

٢ــاگربدنماباادرارآلودهشد،کافیاستمحلآنرابادستمالتمیزپاککنیم.

٣ــظرفنجسبادوبارآبقلیلریختنپاکمیشود.

٤ــاگرکفپایمانجسشدهباشد،باراهرفتنرویموکتیافرشپاکمیشود.

٥ــظرفیراکهسگلیسیدهاستبادوبارشستنپاکمیشود.

٦ــاگرلباسیابدندراثرتماسبامدفوعگوسفندیاکبوترآلودهشود،براینمازواجباستآنراپاککنیم.

٧ــخونحشراتیمانندمگسوپشهنجساست.

با توجه به آنچه در این درس خواندیم، گزینه های درست را از گزینه های نادرست 
جدا کنید:

خودت را امتحان کن
١ــبرایپاکشدنبدنیالباسنجس،بایدآنراچندبارزیرشیرآببشوییم؟چرا؟

٢ــزمین،چگونهوچهچیزهاییرامیتواندپاککند؟
٣ــبرایپاککردنچیزهاییکهنجسشدهاند،ابتداچهبایدکرد؟

راتاستکهکفپاویاتهکفشیراکهبهواسطهراهرفتننجس برطرفشود،پاکمیشود؛بنابراینزمینیکیازمطهِّ
شدهباشد،پاکمیکند؛البتهباسهشرط:
اول:خودزمینپاکباشد،
دوم:زمینخشکباشد،و

سوم:عیننجاست،باراه رفتنکامالًبرطرفشود.
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الهی

رپوردگارا!

تو را سپاس می گویم هک  مرا آفریدی؛

و مرا مسلمان قرار دادی.

و ره آنچه را ربای سالمتی  ام الزم بود هب من آموختی؛

و آب را پاک  و پاک کننده قرار دادی.

. زد هب تو پناه می ربم ! از ره انپاكی هک سالمتی  ام را هب خطر می اندا وندا خدا

ای یکتای پاکیزه!

هب من زندگی پاکیزه عطا کن.

ای پاک رت از همه پاکان!

ر پاکیزگان. و ای دوستدا
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وقت دیدار
گویاازآسمانآتشمیبارد.زمینمثلتنورداغوسوزاناست.چندروزیاستکهدرمحاصرهاند
ودشمننمیگذاردازرودفراتآبیبردارند.حاالتشنگیخودشرابیشترنشانمیدهدوتحملآندراین

گرمایطاقتفرساسختوجانکاهشدهاست.
اندکاندکیارانشجاعوباایمانامامحسینعلیهالسالم،باعشقبهشهادتبهمیداننبردمیروندو

پسازنبردیدالورانه،بهشهادتمیرسند.
خورشیدکهبهمیانهآسمانمیرسد،یکیازیارانحضرتپیشمیآید:
ــوقتنمازاست.دوستدارمپیشازشهادتباشمانمازبگزارم.

امامبالبخندیدلنشینمیفرماید:نمازرایادکردی،خداوندتوراازنمازگزارانقراردهد.
اللّٰهاکبر،اللّٰهاکبر…

علیاکبراذانمیگویدوسپسنمازپرشکوهظهرعاشوراآغازمیشود.

ستون ديندرس يازدهم 
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فعالیّت کالسی

٭٭٭
برپاداشتننمازآنقدرنزدخداوندارزشمنداستکهآنرابهتمامپیامبرانشآموختوازآنانخواست

مردمرانیزبهبرپاداشتننمازسفارشکنند.
پیامبراکرمصلیاللّٰهعلیهوآلهدراینبارهمیفرماید:

»آنگاهکهانسانباایمان،بهنمازمیایستدتاپایاننمازشخداوندبهاوتوجهمیکند
ای اومیگویند: به و میگیرند را او اطراف فرشتگان اومیگستراند. برسر را ورحمتش
نمازگزار،اگرمیدانستیموردتوجهچهکسیقرارگرفتهایوباچهکسیمناجاتمیکنی،

هرگزنمازرارهانمیکردی.1
خوبگوشکن!میشنوی؟…

بشتاببهسوینماز الِة؛ َعلَیالصَّ َحیَّ
بشتاببهسوینماز الِة؛ َعلَیالصَّ َحیَّ

بشتاببهسویرستگاری َعلَیالَفالِح؛ َحیَّ
بشتاببهسویرستگاری َعلَیالَفالِح؛ َحیَّ

1ــکافی،ج3،ص265.

1ــ از نماز ظهر عاشورای امام حسین علیه السالم و یارانش چه می آموزیم؟

امامباعدهایاندکازاصحاببهنمازمیایستدوچندتنازیاراننیزبرایمحافظتازنمازگزاران
دربرابرآنهاصفمیکشند.

دشمنانبادیدناینصحنهدرگرماگرمنبرد،میخندندوآنهارامسخرهمیکنند.آنگاهکمانهارابا
خشممیکشندوسپسبارانیازتیربررویبهترینبندگانخداباریدنمیگیرد.

گویاشیطانتابتماشاینمازامامحسینویارانشراندارد.نمازکهپایانمییابد،دوتنازیارانامام،
آسمانیشدهاند.

آنهاشهیدانراهنمازوامامشدهاند.
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آیاشایستهاستهنگامیکهخداوندمارابهگفتگویباخودمیخواندواجازهمناجاتباخودرابهما
میدهد،ماکاردیگریراترجیحدهیم؟

امامباقرعلیهالسالمدربارهارزشنمازاولوقتمیفرماید:
»نمازیکهدراولوقتخواندهشود،بهصورتیدرخشانبهسویصاحبشبرمیگردد
ومیگوید:تومراخوبحفظکردی،خداوندهمتوراحفظکند.«1٭

کسیکهنمازشرابدوندلیلبهتأخیربیندازد،دعوتخداونددربرپایینمازراسبکشمردهوبهآن
بیاحترامیکردهاست.نمازاولوقتموجبنزدیکیهرچهبیشترانسانبهخداوندودوریازشیطانمیشود.

پیامبراکرمفرمودهاست:
پروردگارتانمیفرماید:هرکسبهنمازهایپنچگانهاشاهمیتدهدوآنهارادروقت

خودبخواند،منقولمیدهمدرروزیکهبهمالقاتمنمیآیداورابهبهشتببرم.2
شایدازخودمانبپرسیمچگونهچنینچیزیممکناست؟

پاسخاینسؤالرامیتوانیمدرقرآنکریمببینیم:

برپاداشتندرستوبهموقعنماز،باعثمیشودانسانازگناهانوزشتیهادورشود.هرقدرانسان
ازگناهدورشودبهبهشتنزدیکترمیشود.

واجبات نماز
صدایاذاندرفضایمدرسهپیچیدهبود…

اللّٰهاکبر،اللّٰهاکبر…
وحیدبااذانهمهرابهاقامهنمازدعوتمیکرد.

مسعودورضاوضوگرفتندوبهنمازخانهرفتند.حاجآقایپارساــامامجماعتمدرسهــدرمحراب
روبرویبچههانشستهبودوباکسانیکهواردنمازخانهمیشدند،سالمواحوالپرسیمیکرد.

٣ــسورهعنکبوت،آیه٥٤. 1ــکافی،ج3،ص2.268ــوسائلالشیعه،ج4،ص110.
٭ ٭متنآیهوترجمهحفظشود. ٭متنروایتحفظشود.

الَة ونمازرابهپادار»... َاِقِم الصَّ
الَة تَنهیٰ  َعِن الَفحشاِء َو الُمنکَِر …«3 کهبدونشکنمازازگناهانوزشتیهابازمیدارد.٭٭ِانَّ الصَّ
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رضاومسعودهمبعدازسالمواحوالپرسیباحاجآقا،درصفاولنشستند.رضاکهازورزشخسته
شدهبود،بهمسعودگفت:ایکاشمیشدهمینطورنشستهنمازمانرابخوانیم.

مسعودجوابداد:خوبنشستهبخوان،اینکهاشکالیندارد.اگرهمشکداریازحاجآقابپرس.
رضاروبهحاجآقاکردوپرسید:ببخشیدحاجآقا!مامیتوانیمنمازمانرانشستهبخوانیم؟

آقایپارساگفت:ایستادنیکیازواجباتنمازاستونمازگزاربایدتاجاییکهبرایشامکانداردنمازش
راایستادهبخواند.فقطکسانیمیتوانندنمازشانرانشستهبخوانندکهبهدلیلناتوانییابیماری،نمیتوانندبایستند.
رضاگفت:ببخشیدحاجآقا،اگرکسیبخواهدفقطواجباتنمازشراانجامدهد،بایدچگونهنمازبخواند؟
نماز برایخشنودیخداوند که ابتداقصدمیکند میایستد، قبله به رو که هنگامی پارساگفت: آقای
به ادامه، در و میخواند را قرآن از دیگر یکسوره و بعدسورهحمد میگوید. اکبر« »اللّٰه میخواند،سپس
اندازهایکهدستشبهزانوهایشبرسدخممیشودوذکررکوعرامیگوید»ُسبحانَرِبَّیالَعظیِمَوِبَحمِده«بعد

میایستد،سپسدوبارسجدهمیکندوذکرسجدهرامیگوید»ُسبحانَرِبَّیاالَعلٰیَوِبَحمِده«
رضاپرسید:آیابهجای»ُسبحاَنَرِبَّیالَعظیِمَوِبَحمِده«،و»ُسبحانَرِبَّیاالَعلٰیَوِبَحمِده«،میتوانسهبار

»ُسبحانَاللّٰه«گفت؟
ــبلهفرقیندارد.رکعتدومراهممانندرکعتاولمیخوانیموپسازسجدٔهدوممینشینیمومیگوییم
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َوآِل ٍد َعلٰیُمَحمَّ َصِلّ دًاَعبُدهوَوَرسولُهواللُّٰهمَّ ُمَحمَّ َانَّ لَهوَاشَهُد اللُّٰهَوحَدهوالَشریَک  ِالٰـَهِاالَّ »َاشَهُدَانال
الُمَعلَینا َوَرحَمُةاللِّٰهَوبَـَرکاتُـهوالسَّ َُّهاالنَِّبیُّ الُمَعلَیَکَای ٍد«سپساگرنمازصبحمیخوانیمبایدبگوییم»السَّ ُمَحمَّ

الُمَعلَیکُمَوَرحَمُةاللِّٰهَوبَـَرکاتُـهو« َوَعلٰیِعباِداللِّٰهالّصاِلحیَنالسَّ
اگرنمازمانسهیاچهاررکعتیباشد،بعدازصلواتبلندمیشویمودررکعتهایسوموچهارمیک
اللُّٰهواللُّٰه سورٔهحمدبهتنهاییمیخوانیمویاسهمرتبهآهستهمیگوییم»ُسبحاَناللِّٰهَوالَحمُدِللِّٰهَوالِالٰـَهِاالَّ

َاکبَـر«
عالوهبراین،بایدتمامکارهاینمازرابهترتیبوبدونفاصلهانجامدهیم.

دراینهنگاممسعودپرسید:مگرقنوتدررکعتدومواجبنیست؟
ــاگرچهخواندنقنوتدرنمازثواببسیاریداردومامیتوانیمدعاهایمانرادرقنوتازخداوند
بخواهیم،اماتوّجهداشتهباشیمکهخواندنقنوتدرنمازواجبنیستوترککردنآننمازراباطلنمیکند.
برایوقتدیگری بقیٔهسؤالهایتانرا بهتراست اینهنگامآقایمدیرجلوآمدوگفت:بچهها در

بگذاریدتانمازاولوقتبهتأخیرنیفتد.

فعالیّت کالسی

واجبات نماز یازده مورد است که عبارتند از:

3ــتکبیرةاالحرام2ــقیام1ــنیت

5ــسجود4ــرکوع

٨ــتشّهد٧ــذکر٦ــقرائت

10ــترتیب٩ــسالم 11ــمواالت 

یکبارصحبتهایآقایپارسارابادّقتبخوانیدوباکمکمعلمخود،جایهرکدام
رامشخصکنید.

ازبینواجباتیازدهگانهایکهگفتهشد،پنجمورداول،ارکاننمازنامیدهمیشود.ارکان،قسمتهاییازنماز
استکهاگرنمازگزارآنهارافراموشکندیابهاشتباه،اضافهانجامدهدنمازشباطلخواهدشد،ولیاگر

واجباتدیگررافراموشکندیابهاشتباه،اضافهانجامدهد،نمازشباطلنخواهدشد.
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بیشتر بدانیم

آنهارا یارانخودبودواشکاالتدینیواخالقی امامصادقعلیهالّسالمهموارهمراقبودلسوزشاگردانو
بامهربانیبهآنهاگوشزدمیکرد.روزیآنحضرتازیکیازیارانخودخواستدرحضورشیکنمازدورکعتی

بخواند.اوکهفرصتخوبیبرایاصالحاشکاالتنمازخودیافتهبود،دورکعتنمازخواند.
امامبهاوفرمود:شایستهنیستیارانمااینگونهنمازبخوانند.آنگاهحضرتخودبهپاخاستودورکعتنماز

برایآموزشاواقامهکرد:
نمازامامباآرامشوسکونبود.بهاطرافخودنگاهنمیکردوتمامتمرکزایشانبرنمازبود.اعمالنمازرابا
دقتوپشتسرهمانجاممیدادودرانجامهیچواجبیکوتاهینمیکرد.نمازامامسرشارازخضوعوخشوعدربرابر

پروردگاربود.
آنحضرتبعدازنمازفرمود:یارانمانمازراباآرامشووقارمیخوانندوتمامحواسشانبهنمازاست.1

1ــامالیشیخصدوق،صص413ــ414.

خودت را امتحان کن
1ــارکاننمازچندتاست؟نامببرید.

2ــفرقمیانارکانوغیرارکاندرنمازچیست؟
3ــکدامیکازمواردزیر،رکنوکدامیکغیررکناستوهرکدامدریکنمازدو

رکعتیچندمرتبهتکرارمیشود:نیت،رکوعوتشهد.

پیشنهاد

آنها از و بخوانید کامل رکعتی دو نماز یک مادرخود، و پدر یا امامجماعت یا معلم درحضور
يهبخواهیداشکاالتنمازشمارابرطرفنمایند.
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الهی
! وندا خدا

من با تمام وجود هب تو روی آورده ام،

ن، نشاهن کم خردی است؛ و دانسته ام هک نیازخواهی انسان از نیازمندا

هچ بسیار دیده ام مردمی را هک از غیر تو زعت طلبیده اند و ذّلت نصیبشان شده است؛

و توانگری را زند دیگران جسته اند و هب تنگدستی رسیده اند.

ای سرور و آاقی من، تنها تویی هک ردگاهت سرای حاجت خواهی من است؛ 

و تنها تویی هک حاجتم را ربآورده می سازی.

شیپ از آنکه دیگری را بخوانم، تنها تو را می خوانم و بس،

چرا هک تنها امیدم تویی،

معبود من امکل تواانیی و نیرومندی ربای توست.1

1ــبرگرفتهازدعایبستوهشتمصحیفهسجادیه.
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