
سال گذشته )ششم ابتدایی( با خالق بودن خداوند و یکتایی او آشنا شدیم. امسال در 

دو درس با سایر صفات خداوند مهربان آشنا می شویم:

درس اول )بینای مهربان(: خداوند ناظر تمامی اعمال ما بندگان است و در همه حال 

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

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

صحیح و به جا از نعمت ها است.

درس دوم )استعانت از خداوند(: خداوند بهترین کسی است که به دعا و درد دل های 

ما گوش می دهد و در همه حال، به ما کمک می کند. بهترین راه یاری خواستن از خداوند دعا 

کردن، و دوری از گناهان است. با این کارها خداوند توجه بیشتری به ما می کند و هر دعایی 

که خیر ما در آن باشد را برآورده می کند.

فصل اول خداشناسی
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دقایقآخرکالس،خانمفهیمیچندپاکتنامهازکیفشبیرونآورد.آنهارابهنمایندٔهکالسدادو
گفت:اینپاکتهارابهبچههابدهید.سپسگفت:بچههاداخلپاکتهاسؤالمسابقٔهاینماهاستکهباید
آنرادرخانهجوابدهیدوهفتهآیندهبیاورید.مسابقهاینماهیکتفاوتبامسابقههایقبلیدارد؛یعنییک
شرطدارد؛شرطشایناستکهشمابایددرجاییپاکتهارابازکنیدوبهسؤالمسابقهپاسخدهیدکهکسی

شمارانبیند.
آنروزتازنگآخردراینفکربودمکهپاکتمسابقهراکجابازکنم؟...

٭٭٭
هفتٔهبعدبچههاپاکتهایمسابقهراتحویلدادند.وقتیهمهپاکتهاجمعشد،خانمفهیمیپرسید:

همه،پاکتهایشانراتحویلدادند؟
همهیکصداوبلندگفتیم:بله.

ناگهانیکیگفت:خانماجازه؟مننیاوردم.
بهمسابقههم همهتعجبکردیم.مریمبود.مریماحمدی.اودانشآموزمنظمودرسخوانیبودو

خیلیعالقهداشت.

بيناى مهرباندرس اول 
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خانمفهیمیگفت:چراجوابرانیاوردی؟مگرخودتهرهفتهازمنسراغمسابقهرانمیگرفتی؟
ــچرا!منهمخیلیدوستداشتمبرندٔهمسابقهباشم.خیلیهمفکرکردم،ولیهرچهگشتمنتوانستم

جاییراپیداکنمکههیچکسمرانبیند.
منتازهمتوجهپاسخاصلیمسابقهشدمومنظورمریمرافهمیدم.باخودگفتم:چرامنبهایننکته

توّجهنکردم؟
خانمفهیمینگاهیبهبقیٔهبچههاکردوگفت:بچهها!مسابقهاینماه،فقطیکبرندهدارد...

هفتٔهبعدکهخانمفهیمیجایزٔهمریمراداد،بعدازپایانکالسبااصراربچهها،مریمجایزهاشراباز
کرد.یکساعتدیواریکهرویصفحٔهآنباخطیزیبانوشتهشدهبود:

» ... ُهَو َمَعُكْم َأیَن ما ُكنُْتْم ...«٭ 
هرکجاباشیداوباشماست.

٭٭٭
خداوندمهربانتریناستوازحالهمهخبردارد.اوچونهمهمارابسیاردوستدارد،ازماوتمامی
آفریدههایشبهخوبیمواظبتمیکند.خداوندبرایمواظبتازما،محافظانویژهاینیزقراردادهاستکههر

لحظهمراقبماهستند.

امامباقرعلیهالسالمدربارهٔمعنایاینآیهمیفرماید:
چاه، در افتادن از را او خداوند، دستور به که هستند فرشتگانی همواره انسانها، تمامی همراه «

فروریختندیواربرسرشوهرحادثهبددیگریمحافظتمیکنند.«٢
بیدقتی با انسانها گاهی اما میکند، دور مردم از را بسیاری فرشتگانخطرهای وسیلٔه به خداوند
یاسهلانگاریویاحتیازسرنادانی،خودشانرادربرابرحوادثقرارمیدهند.درحقیقتاینافرادبا
اشتباهاتیاگناهانیکهمرتکبمیشوند،خودشانراازحفاظتخداوندوحمایتفرشتگانمحروممیکنند.

باٌت ِمن بَیِن َیَدیِه َو ِمن یحَفظونَهو ِمن َأمِر الّلِٰه١...« »لَهو ُمَعقِّ
برایانسان،مراقبانی]ازفرشتگان[گماردهشدهاستکهبهفرمانخدامداماورااز

]حوادث[پیشرووپشتسرمحافظتمیکنند.

1ــسورهرعد،آیه١١.
٢ــبحاراالنوار،ج56،ص179.

٭آیهباترجمهحفظشود.
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نشانه های محبت
او ازمحبت نشانههایدیگری بهما،چه برمراقبتوتوجهدائمیخداوندنسبت نظرشماعالوه ه ب

وجوددارد؟
خداوندمهربانانسانرابرسایرموجوداتدیگربرتریدادهاستوبابذلنعمتهاییارزشمند،راه
رسیدنبهرستگاریرابرایاوهموارساختهاست.نعمتهاییکههرکدامنشانهایازمحبتخداوندبهانسان

استوبدونآنهازندگیبرایاوبسیارسختودشوارخواهدبود.
تاکنونبهبازییککودکدرمیانهمساالنشتوجهکردهاید؟

وقتیچشمانکودکبهاسباببازیدیگریمیافتد،میخواهدآنرابرداردواگرنتوانداینکاررا
مال موردعالقهاش اسباببازی که نمیکند فرقی او برای میکند. گریه یاحتی وصدا بهسر کند،شروع ب
باگرفتنآن،کودک اگر بازیکند؛حتی باآن برداردوخودش اوفقطمیخواهداسباببازیرا کیست.

دیگریبهگریهبیفتد.
ولیوقتیهمینکودکبزرگمیشود،یادمیگیردبهحقوقدیگراناحترامبگذاردوچیزیرابدون
اجازٔهصاحبشبرندارد.اوحتیوقتیمیبیندکودکیگریهمیکند،برایخوشحالیاو،وسایلخودشرابه

اومیدهدوبهاینکارافتخارهممیکند.
بنابراینخداوندمهربانماراطوریآفریدهاستکهبهمرورمیتوانیمکارهایخوبرایادبگیریمو

انجامدهیموکارهایبدرابشناسیموازآنهادوریکنیم.

فعالیّت کالسی

کمک  به  است.  داده  ما  به  خداوند  که  است  نعمتی  هزاران  از  یکی  یادگیری  وانایی  ت
هم کالسی های خود پنج مورد دیگر را که از سایر نعمت ها مهم ترند، نام ببرید.

فعالیّت کالسی

خاطره ای از خود یا اطرافیانتان تعریف کنید که توّجه و مراقبت ویژۀ خداوند در آن 
مشاهده شده است.

1ــسورهرعد،آیه١١.
٢ــبحاراالنوار،ج56،ص179.

٭آیهباترجمهحفظشود.
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شکرگزاری
حالکهخداونداینهمهبهماتوجهداردوبزرگتریننعمتهارابهمادادهاست،وظیفٔهماچیست؟

ماچگونهمیتوانیمشکرگزارنعمتهایارزشمندوبیپایانخداوندباشیم؟
وقتیکسیدرانجامکاریبهماکمکمیکند،بهاومیگوییم:»متشکرم«ویادرحّقاودعاییمیکنیم.
دربرابرنعمتهایخداوندنیزگاهیبهزبانمیگوییم»الحمداللّٰه«.اینسادهتریننوعتشکراستکهبهآن

»شکرزبانی«گفتهمیشود.
عالوهبرشکرزبانی،راهدیگرینیزبرایتشکروشکرگزاریوجوددارد.بهمثالهایزیرتوجهکنید:

١ــنفیسههوشباالییداردوازآنبراییادگیریقرآنومطالبدرسیاستفادهمیکند.
٢ــبهزادجسمتنومندیدارد،بههمیندلیلبههرکسکهمیرسدزورمیگوید.
٣ــمجیدازهرفرصتیبرایمطالعهدرکتابخانٔهمسجدمحلهشاناستفادهمیکند.

٤ــریحانهباوجوداینکهمیتوانداوقاتارزشمندخودرابرایاستفادهازبرنامههایمفیدتلویزیون
بگذراند،ولیهموارهبابازیهایرایانهایُمضر،وقتخودراهدرمیدهد.

٥ــبتولباپدرومادرخودخوبرفتارمیکند.
درتمامیمواردفوق،هرکسبانعمتهاییکهدارد،بهگونهایرفتارکردهاست.استفادهصحیحوبجا
ازنعمت،شکرنعمتواستفادهناصحیحازآن،ناسپاسیدربرابرخداونداست؛وقتیماازچشمخودبرای
مطالعهکتابهایمفیدوآموزندهاستفادهمیکنیم،وقتیبهپدرومادرومعلمخوداحتراممیگذاریم،وقتیبه
افرادسالخوردهوناتوانکمکمیکنیم،درتمامیاینمواردشکرعملینعمتهایخداوندرابهجاآوردهایم.
باشکرعملی،نهتنهاشکرحقیقیوشایستٔهخداوندراکردهایم،بلکهموجبجلبرضایتخداوند
وپاداشاخروینیزشدهایم.عالوهبرتمامیاینها،براساسوعدهخداوندباسپاسگزاری،نعمتهاافزوننیز

میشود.
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     شکر نعمت، نعمتت افزون کند      کفر نعمت،  از کفت بیرون کند
البتهبایدتوجهداشتهباشیمشکرواقعیایناستکهازنعمتهادرراهحراماستفادهنکنیم.

امامصادقعلیهالسالممیفرماید:
شکرنعمتآناستکهازآنچهخداوندحرامکردهاست،دوریکنی.٢

فعالیّت کالسی

جدول زیر را کامل کنید

ناسپاسی نعمتشکر نعمتنعمت خداوند

احترامبهمعلممعلم

داراییوتوانایی

پیرویازفرمایشهایآنهاپیامبرانوامامان

دروغگفتنزبان

گوش

َ الَزیَدنَُّكم ... «١     اگرشکرگزاریکنید،ماقطعاً]نعمتهارا[زیادمیکنیم.٭ » ... لَئِن َشَكرُتْم 

خودت را امتحان کن
حادثه دچار میکند، مراقبت آنها از اینکهخداوند وجود با انسانها برخی چرا ١ــ

میشوند؟
2ــاستفادهصحیحازنعمت........واستفادهناصحیحازنعمت......است.

3ــشکرواقعینعمتچیست؟توضیحدهید.

١ــسورهابراهیم،آیه٧.
٢ــکافی،ج2،ص95.

٭آیهباترجمهحفظشود.
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بیشتر بدانیم

امامصادقعلیهالسالمروزیبایارانخودنشستهبود،مردیآمدوگفت:فقیرم،کمکمکنید…
امامازظرفانگوریکهمقابلشبودخوشهایبرداشتتابهاوبدهد.

ــانگورمیخواهمچهکار؟!پولبدهید!
آنحضرتانگوررابرگرداندوفرمود:خداوندانشاءاللّٰهمشکلتراحلکند.

مردفقیررفتولیخیلیزودبازگشت.
ــهمانانگوررابدهید.

اماماینبارچیزیبهاوندادوفقطهماندعاراتکرارکرد:خداوندانشاءاللّٰهمشکلتراحلکند.
کمیبعد،مردفقیردیگریآمد.

ــفقیرم،کمکمکنید…
امامصادقعلیهالسالمچنددانهانگوربهاوداد.آنمردانگورهاراگرفتوگفت:سپاسخداییراکهمراروزیداد.

امامبهمحضشنیدناینسخن،فرمود:همانجابمان.
الـعـالَـمـیـَن. ِهَرِبّ سپسدودستخودراپرازانگورکردوبهاوداد.مردفقیرگفت:َالْـَحـْمـُدِلـلٰـّ

امامدوبارهفرمود:همانجابمان.
سپسازیکیازهمراهانخودپرسید:چهمقدارپولبههمراهداری؟

ــبیستسکه.
ــهمهراازطرفمنبهاینمردبده.
مردفقیرسکههاراگرفتوگفت:

ــخدایا،شکروسپاستمیگویم.اینهاهمهازتوست.یگانهایوهیچشریکینداری.
امامبازفرمود:همانجابمان.

آنگاهعبایخودرابهاودادوفرمود:اینعبارابپوش.
مردفقیرآنراپوشیدوگفت:خداوندبهشماخیردهد.

مردباخوشحالیبازگشتوامامبانگاهمهربانخوداورابدرقهکرد.١

  ١ــکافی،ج٤،ص٤٩.
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رپوردگارا!

وند     مهربان     هک     مرا     آفریدی     و     هب    من     نعمت اهی     بسیار     دادی، ای     خدا

ی    من! ای     خدا

سپاسگزار     نعمت اهی     تو     هستم؛

تو     را     سپاس     می گویم     هک     مرا      آفریدی؛

تو     را     شکر    می گویم     هک     مرا     رد     دامن     رپ    مهر      خانواده     رپوردی؛

ی    گوارا     روزی ام     کردی، و    غذا

ی     مهربان، اینک     ای    خدا

از     من    هچ     کاری    جز     این     ساخته     است     هک     سپاسگزار     تو    باشم؛

زبان    من،   دل    من، و    عقل    من،

حمد    و    سپاس    تو    را    می گوید.١ 

الهی

١ــبرگرفتهازکتاب»خدایمن«بااندکیتغییر
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روزیعدهایازدرباریانهارون)خلیفٔهمغروروظالمعباسی(درحضورشنشستهومشغولچاپلوسی
بودندکهبهلولزیرکواردشد.

هارونروبهبهلولکردوگفت:ایبهلولمدتزیادیاستکهمارامیشناسیوبهدربارمامیآیی؛
امابرخالفدیگران،تاکنونچیزیازمانخواستهای.امروزازماچیزیبخواهتابهتوببخشیم!

بهلولدرنگیکردوگفت:ایخلیفٔهبزرگ،نگرانگناهانمهستم.میترسمدرروزقیامتباعثعذابم
شوند.ازشمامیخواهمگناهانمراببخشید.

خلیفهخندهایسردادوگفت:اینادان،مننمیدانمخودمدرروزقیامتچهحالوروزیخواهم
داشت.چگونهدرآنروز،تورانجاتدهم؟چیزدیگریبخواه.

ــایخلیفه،منزودبیمارمیشوم.ازشمامیخواهمبیماریهاراازمندورکنید.
هارونباناراحتیگفت:اینکارهمازمنساختهنیست.چیزدیگریبخواه.

میخواهم وقت هر من هستند. فرمانبردارشما ساکنانش همه و پهناور اینکشور خلیفه، ــجناب
استراحتکنم،پشههاومگسهایمزاحم،اذیتممیکنند،ونمیگذارندبخوابم.اگرممکناستبهآنهادستور

دهیدبامنکارینداشتهباشندتابتوانمراحتاستراحتکنم.
هارونکهازعصبانیتنمیتوانستخودشراکنترلکند،فریادکشید:نادان!اینهاچیستکهازما

میخواهی؟چراکارهاییراازمامیخواهیکهانجامشانازهیچکسبرنمیآید؟نکندمارامسخرهکردهای؟
بهلولآرامواستوارجوابداد:جنابخلیفه،منقصدمسخرهکردنشمارانداشتم،فقط...

استعانت1 از خداونددرس دوم 

١ــطلبیاریازخداوند
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فعالیّت کالسی

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

اگرکمیبهزندگیروزانهخودفکرکنیمدرمییابیمکهمانمیتوانیمتمامنیازهایزندگیخودرابه
تنهاییبرطرفکنیم.مابرایحّلمشکالت،نیازمندکمکدیگرانهستیم.

ازطرفیانسانهایدیگرنیزهمگیمانندماهستندوفقطخداوند،بدونآنکهنیازیبهدیگرانداشته
باشد،میتواندبههمهیاریبرساند.

حالماچگونهمیتوانیمازیاریخداوندبرخوردارشویم؟

راه های بهره مندی از یاری خداوند
١ــدعا:یکیازمهمترینوسادهترینراههابرایجلبیاریخداوند،دعاکردناست.خداوندمهربان

دربارٔهدعایبندگانشمیفرماید:

 » ِاّیاکَ نَعُبُد                    ]خدایا[تنهاتورامیپرستیم
َو ِایاکَ نَستَعیُن «1                    وتنهاازتویاریمیخواهیم.٭

مادرهرشبانهروزدستکمدهمرتبهسورهحمدرامیخوانیمودرآنمیگوییم:

»... ِاذا َساَلََك ِعبادی َعّنی             ]ایپیامبر[هرگاهبندگانمازتودربارٔهمنسؤالکردند،

َفِاّنی َقریٌب                                    ]بگو[مننزدیکم،

ُاجیُب َدعَوَة الّداِع ِاذا َدعاِن ...«2            دعایکسیراکهمرابخواندپاسخمیدهم.

٭آیهباترجمهحفظشود.
١ــسورهحمد،آیه٥.

٢ــسورهبقره،آیه١٨٦.
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اینآیهبهروشنینشانمیدهدکهدعایهیچیکازبندگانازخداوندپنهاننمیماندواونیزدرخواست
هیچکسرابیپاسخنمیگذارد.البتهگاهیاوقاتازخداوندچیزهاییرادرخواستمیکنیمکهبهمصلحتمان
نیست.خداوندکهبهترازهرکسدیگریازسودوزیانماآگاهاست،بهجایخواستٔهما،چیزیراکهمفیدتر

ومناسبتراستبهمامیدهد.
رسولخدادربارٔهاینگونهدعاهامیفرماید:

هیچمسلمانیخداوندرانمیخواندمگراینکهدعایشیادرهمیندنیامستجابمیشود،
یاخداوندآنرابرایشدرروزقیامتذخیرهمیکندویادربرابرآندعا،بخشیازگناهانش

رامیآمرزد.1
یکیازبهترینحالتهاییکهدعادرآنمستجابمیشود،هنگامنمازاست.نمازگزاردربخشهای
مختلفنمازباخداوندسخنمیگویدوازاویاریمیطلبد.دراینحالکهانسانبهخداوندتوجهبیشتری

دارد،خداوندنیزبالطفورحمتبیشتریبااورفتارمیکند.

٢ــصبروتقوا2:یکیازراههاییکهمیتوانیاریخداوندراجلبکرد،صبرکردنوتقواداشتن
است.اگرمابتوانیمدربرابرمشکالتوسختیها،صبرکنیم؛اگرمابتوانیمدرهرموقعیتی،ازگناهاندوری

کنیم،خداوندبیشازپیش،یاریخودرانصیبماخواهدکرد.بهنمونهزیرتوجهکنید:
تعداداندکمسلمانانآنانرابهوحشتانداختهاست.ایناولیننبردمسلمانانبامشرکاناست.تعداد

مشرکاندوبرابرمسلماناناست.عالوهبراین،مشرکاندارایسالحواسببیشترینیزهستند.
جنگبدر،نبردمرگوزندگیبرایمسلماناناست.اگرمسلمانانمقاومتنکنندوشکستبخورند
ممکناستبرایهمیشهنابودشوندودیگراسمیازاسالمهمباقینماند.دراینجابودکهخداوندبهیاری

بندگانشآمدوبادوشرطبهآنانوعدهیاریداد:

١ــبحاراالنوار،ج90،ص٢.378ــتقوایعنیاینکهانساندرهنگاممواجهشدنباگناهانازآنهادوریکند.

اگرصبرکنیدوتقواپیشهنمائید، »...  ِان تَصِبروا َو تَتَّقوا
بتازند. برشما باجوشوخروش کهدشمنان هنگامی َو َیأْتوکُم ِمن َفوِرِهم ٰهذا

پروردگارتانشمارایاریخواهدکرد،
باپنجهزارنفرازفرشتگان،کهنشانههاییباخوددارند.

ُیمِددکُم َربُّکُم
میَن«3 يه بَِخمَسةِ آالٍف ِمَن الَمالئِکَةِ ُمَسِوّ
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خداوندبهکسانیکهاورایاریکنندوعدهیاریدادهاست.منظورخداوندازیاریاو،توسطما
بندگان،یاریدیناوست؛یعنیما

باجهاددرراهخداودفاعازدینباجانواموالمان،

ایکسانیکهایمانآوردهاید »یا َایَُّها الَّذیَن آَمنوا
اگرخداوندرایاریکنید ِان تَنُصُروا الّلَٰه

او]نیز[شمارایاریمیکند
وقدمهایتانرااستوارمیگرداند.

ینُصرکُم
 َو یثَِبّت َاقداَمکُم«١

و درآمدند حرکت به جنگ میدان طرف به توان تمام با مسلمانان خداوند، یاری وعده این از پس
توانستندشکستسنگینیبرمشرکانواردکنندکهتاسالهاآنراازیادنبردند.ایننبردموجبتقویتروحیه

مسلمانانوگرایشبیشترمردمبهاسالمشد.
شایسته گناه، ترک بر تصمیم و وسختیها، مشکالت برابر در ایستادگی و باصبر مسلمانان آری،
دریافتیاریخداوندشدندوازنابودیحتمینجاتیافتند.مسلمانانباصبروتقوادرواقعدینخداوندرا

یاریکردندوخداوندنیزآنانرایاریکرد:

١ــسورهمحمد،آیه٧.
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فعالیّت کالسی

به نظر شما چه کارهای دیگری موجب جلب یاری خداوند می شود؟ به کمک معلم خود 
موارد دیگری را نام ببرید.

خودت را امتحان کن
١ــتوضیحدهیدچرابهلولهرگزچیزیازهاروندرخواستنمیکرد؟
٢ــچراخداوندهمهدعاهایمارامستجابنمیکند؟توضیحدهید.

٣ــخداونددرجنگبدرمسلمانانراباچهشرایطییاریکرد؟
٤ــتوضیحدهیدماچگونهمیتوانیمخداوندرایاریدهیم.

باعملبهدستوراتخداونددرانجامدادنآنچیزیکهبرماواجبکرده،و
دوریازچیزهاییکهبرماحرامکردهاست،

نزد آنقدر اینکار پایداریدیناسالمشدهایم. و ثبات یاریکردهایموموجب درواقعخداوندرا
خداوندارزشمنداستکهآنرایاریخودشدانستهاستودرمقابل،وعدهیاریوکمکقطعیبهکسانی

دادهاستکهاورایاریمیکنند.

بیشتر بدانیم
امداد غیبی

آمریکایى بالگردهاى و هواپیماها خوابیدهاند، مردم که حالى در شب نیمههاى ،١٣٥٩ اردیبهشت چهارم
مخفیانهواردایرانمىشوندوپسازپیمودنهزارکیلومتردراطرافشهرطبسفرودمىآیند.

آنهابایددراینمکان،ضمنسوختگیرى،براىآخرینبارنقشهعملیاترامرورکنندوهمینامشبمأموریت
سّرىخودرابهانجامبرسانند.آمریکایىهابهترینکماندوهاىخودراپنجماهتمامآموزشهاىویژهدادهاندتابتوانند

اینمأموریتمهمراباپیروزىپشتسربگذارند.
آنانمىخواهندجاسوسانآمریکایىراکهدرایراندستگیرشدهاند،آزادکنندوسپسبابمبارانجماران)منزل

امامخمینی(وکودتاىنظامىدرایران،حکومترادوبارهبهدستبگیرند.
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ماهوارههاىادارهٔهواشناسىمرکزىآمریکاهواىامشبایرانراکامالًصافومهتابىاعالمکردهاند.
براىاینکهاینعملیاتسرىفاشنشود،آنهابایدبالفاصلهپسازسوختگیرىدوبارهبهپروازدرآیندوقبلاز

روشنشدنهواکاررایکسرهکنند.
هواپیماهاوبالگردهاىبزرگیکىپسازدیگرىبههواپیماىغولپیکرسوخترساننزدیکمىشوندوپساز

سوختگیرىجاىخودرابهدیگرىمىدهند.
ظاهرًاهمهچیزطبقنقشهپیشمىرودوازهمینحاالبایدعملیاتراتمامشدهدانستکهناگهان:

باخودهمراهمىکندودر تندبادصحرایىدانههاىریزشنرا طوفانىسهمگینتماممنطقهرافرامىگیرد.
یکچشمبههمزدنهمهرازمینگیرمىکند.دیگرچشمچشمرانمىبیند.طوفانشنرادارهاىپیشرفتهراهمازکار

انداختهاست.
فرماندهباتالشفراوانباوزارتجنگآمریکاتماسمىگیرد:

»اینچهوضعیتىاست؟مگرشماهواراپیشبینىنکردهبودید؟مااینجاگیرافتادهایم؛اینجاجهنماست؛از
جهنمهمبدتر!هرچهزودتردستورنهایىراصادرکنید.اگراینوضعادامهپیداکندباید...«ودوبارهارتباطقطع

میشود.
دراینحال،یکىازبالگردهاکهبراىسوختگیرىبههواپیماىسوخترسانىنزدیکمىشود،بهدلیلعدمدید
کافىباهواپیماهاىدیگربرخوردمىکندوناگهانباصدایىمهیبتمامصحراروشنمىشود.خلبانوهشتکماندو

دریکچشمبههمزدنکشتهمىشوند.
سایرکماندوهاوحشتزدهازبالگردهاپایینمىپرندوفرارمىکنند.هرکسسعىمىکندجانخودشرانجات

دهد.دوبالگرددیگرکههمزمانقصدفراردارند،یکدیگررانمىبینندودوبارهصدایىمهیب...
آتشانفجاربالگردهاومهّماتدرونآنها،هواپیماهاوبالگردهاىدیگرراهمبهآتشمىکشدو...
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پیشنهاد
سورٔهفیلرابخوانیدوشباهتهایمیانآنوماجرایطبسرادرکالسبرایدوستانتانبیانکنید.

ایکسانیکهایمانآوردهاید، »یا َایَُّها الَّذیَن آَمنوا
نعمتخدارابرخودتانبهیادآورید ُاذکُروا نِعَمَة الّلِه َعلَیکُم

کهوقتیلشکریانیانبوه]براینابودیتان[بهسراغشماآمدند. ِاذ جاءَتکُم ُجنوٌد
پسمافرستادیمبرآنان َفاَرَسلنا َعلَیِهم

تندبادوسپاهیانیکهشماآنهارانمیدیدید. ِریًحا َو ُجنوًدا لَم تََروها
]تابدانیدکه[خداوندبهآنچهمیکنیدبیناست. َو کاَن الّلُه بِما تَعَملُوَن بَصیرا«١

چهکسىباورمىکند؟هواپیماهاوبالگردهایىکهدرهیچجنگىشکستنخوردهبودند،تمامآنپیشبینىهاو
تمرینها،آنهمهمهماتونیروها،...دانههایریزشنهمهراشکستداد.اینهماناتفاقىاستکهرئیسجمهور

آمریکاپسازمدتهادربارٔهآنمىگوید:منهنوزهمکابوسوحشتناکطبسرامىبینم!
کرد. یاری دین، یاری برای قیام دلیل به را بندگانخود درطبس،خداوند آمریکا ماجرایشکست در
ماجراییکهنمونهآنبارهادرتاریختکرارشدهاست.یکیازاینمواردکهدرقرآنکریمبهآناشارهشدهاست،
جنگخندقاست.دراینجنگ،خداوندبرایشکستمشرکانوخارجکردنمسلمانانازمحاصره،تندبادیرا

فرستادکهلشکرمشرکانراازهمپاشیدوآنانرامجبوربهعقبنشینیکرد:

١ــسورٔهاحزاب،آیه٩.
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الهی
! وندا خدا

نعمت د�نده!  ای 

ای اجابت کننده دعااه!

هب تو امید می بندم؛

هب سوی تو می شتابم؛

تو را صدا می زنم؛

؛ هب تو پناه می ربم

هب تو اعتماد می کنم؛

از تو یاری می خواهم؛

هب تو ایمان می آورم؛

! وندا خدا

تو نیز یاری ام کن آنچه را می خواهم؛  تنها از تو بخواهم.

تویی هک اگر بخواهی نعمت   می دهی، و اگر بخواهی م�روم می کنی!

مرا از ردیای نعمت اهیت �یراب کن.1

١ــبرداشتازکتاب»خدایمن«بااندکیتغییر
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  معاد

کتاب «هديه هاى آسمان» به ما آموخت که ما غیر از زندگی در این دنیا، در جهان 

دیگری به نام آخرت به زندگی خود ادامه خواهیم داد. همچنین آموختیم که پاداش تمامی 

کارهای خود ــ چه کوچك و چه بزرگ ــ را در جهان آخرت به صورت کامل دریافت 

خواهیم کرد. در کتاب «پیام های آسمان» با دو موضوع دیگر درباره معاد آشنا می شویم:

در  زندگی خود  برای  که  است  زیرك کسی  انسان  يا شيرين):  (تلخ  درس سوم 

جهان آخرت توشه فراهم کند و همواره به فکر زندگی ابدی خود باشد. 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 نیك 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. البته باید توجه داشته باشیم 

که تمامی کارهای نیك، در زندگی سعادتمندانه ما در جهان آخرت تأثیر دارند.

فصل دوم   
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زیرک
بررویتختگرانقیمتقصرنشستهبودوبهحادثههایعجیبامروزفکرمیکرد:

»ایندیگرچهرسمیاست؟چرامردمشهرهمگیدرمقابلدروازٔهشهرجمعشدهبودند؟
چراتامرادیدند،بهطرفمدویدند؟چرامرارویشانههایشاننشاندندوبهقصرآوردند؟مگراینشهر

حاکموفرمانرواندارد؟شایدمراباشخصدیگریاشتباهگرفتهاند!...«
همهچیزبرایشمثلیکرؤیابود.نمیتوانستباورکند؛صبحوقتیبرایاّولینباروارداینشهرمی

شد،مسافریتنهاوخستهبودوامشب،سلطانمردماینسرزمین!
روزهایکییکیمیآمدندومیرفتند،ولیکسیبهپرسشهایپادشاهجوابدرستینمیداد.اینرفتار

مرموزاطرافیان،اورابیشترنگرانمیکرد،تااینکهروزی...
مخفیانهلباسمردمعادیشهرراپوشیدوازقصربیرونرفت.

بازارشلوغشهرسردرآورد.درشلوغیوسرو بهاطرافنگاهمیکرد،از همینطورکهقدمزنان

تلخ و شيريندرس سوم 
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صدایبازار،هرکسمشغولکاریبود.باکنجکاویبهاطرافنگاهمیکرد
کهناگهانگرمیدستیرارویشانههایشاحساسکرد.سرجایشمیخکوب

شد.سرشراکهبرگرداندپیرمردمهربانیرادید.
ــ»جنابسلطان!شمااکنونبایددرقصرباشید.بااینسرووضع

دربازارچهمیکنید؟!«
دستوپایشراگمکرد.نمیدانستچهجوابیبدهد.پیرمرداورا
شناختهبود.بریدهبریدهگفت:میخواستم،میخواستم،آخرمیدانید...

پیرمردلبخندیزدوگفت:ازروزاولهممعلومبودکهآدمزیرکی
رفتار علت و است خبر چه شهر این در بدانید میخواهید حتماً هستید.
عجیبمردماینشهرچیست.حاالخوبگوشکنیدتامنبرایتانتوضیح

دهم:
سالهایسالاستمردماینشهرطبقرسمقدیمی،درروزمعینی
کناردروازٔهشهرجمعمیشوندواولینکسیکهواردشهرمیشودرابهدوش
میگیرندوبهقصرمیبرندواورابهعنوانپادشاهخودانتخابمیکنند.آنها
تایکسال،بهتمامدستوراتپادشاهعملمیکنندوفرمانبرداراوهستند،
انتخاب برای بعددوبارههمگیدرکناردروازٔهشهرجمعمیشوندو سال
سلطانجدید،چشمبهدروازٔهشهرمیدوزند.بنابرین،هیچپادشاهیدراین

شهرنمیتواندبیشترازیکسالبرمردمحکومتکند.
ــپستکلیفپادشاهقبلیچهمیشود؟

ــاورابرکشتیسوارمیکنندوبهجزیرهایمیبرندودرآنجامیگذارند.
ــمیدانیآنجزیرهکجاست؟

ــمناینموضوعرابهپادشاهپیشیننیزگفتم،ولیآنانتوجهینکردند.اگرشمابخواهید،مننشانی
آنجزیرهرابهشماخواهمداد...

آنشبتانزدیکصبحدرقصرقدممیزدوفکرمیکرد:
ــمیتوانمتاسالبعددراینقصردرکمالآسایشزندگیکنموازحکومتلذتببرم.

االنهمهچیزشهردراختیارمناست.اصالًدلیلینداردبافکرکردنبهآینده،خودمراناراحتکنم....
امافقطیکسال؟!بعدازآنچهکارکنم؟اگربخواهماینیکسالرابهخوشگذرانیبپردازم،درآن
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جزیرهبدونآبوغذا،بدونخانهوسرپناه،چگونهزندگیکنم؟
انتخابسختیبود.آسایشیکسالهورنجهمیشگییایکسالزحمتودرعوض،راحتیهمیشگی؟

باالخرهنزدیکصبحتصمیمشراگرفت.
با آنان، برایحلمشکالت وتالشصادقانه مردم کارهای به کناررسیدگی در روز، آن فردای از
تمام او داد. توضیح آنان برای را برنامهاش و پیداکرد اعتماد قابل دانا،چنددوست پیرمرد راهنماییهای
هدایاییراکهمردمشهرمیآوردند،بهدوستاننزدیکشمیدادتاباآنهابرایشمصالحساختمانی،نهالهای

درختانوگلّههایگوسفندخریداریکنند.اوهیچچیزازاموالشرادرقصرنگهنمیداشت.
ازآنپسهرچندروزیکبار،بدوناینکهکسیخبردارشود،یککشتیازساحلشهربهجزیره
میرفتومصالحساختمانی،نهالهایدرختانوگلههایگوسفندانراباخودبهآنجامیبُرد.کشاورزانو

کارگرانمورداعتمادپادشاهنیزهرروزبههمراهخدمتکاراننزدیکویبهجزیرهمیرفتندو....
همهچیزطبقبرنامهپیشمیرفتتااینکهیکشب:

نیمههایشبناگهاناحساسکردنمیتوانددستانشراحرکتدهد.چشمانشراکهبازکردباصحنٔه
عجیبیروبهروشد.نگهبانانقصردستوپایسلطانرابستهبودندومیخواستنداوراباخودشانببرند.

ــببخشیدجنابسلطان!دورٔهیکسالهحکومتشمابهپایانرسیدهاستوشماهمینحاالبایدبه
همراهمابیایید.

ــکجابیایم؟منآمادهنیستم!کمیبهمنفرصتبدهید.
ــمتأسفانهچنینچیزیممکننیست.

ــپسالاقلبگذاریدوسایلشخصیامرابردارم...

يه
اول

س 
نوي

ش 
پي



24

فعالیّت کالسی

ــخیلیمتأسفم!ماچنیناجازهاینداریم.دورٔهحکومتشماتمامشدهومابایدشمارادرهرحالی
کهباشیدبههمراهخودببریم.

وقتیاوراازدرقصربیرونمیبردند،درمیانجمعیتانبوهیکهآمدهبودندتابرایآخرینبارپادشاهرا
ببینند،چشمشبهپیرمرددلسوزوداناافتادکهبارضایتبهاونگاهمیکرد.

آنها بازگشتند. انداختندو بهآب نزدیکساحل بهجزیرهرسید،مأموران،سلطانرا همینکهکشتی
نمیدانستندکهدراینشبتاریک،عدهٔزیادیدرجزیرهمنتظروروددوستعزیزشان،یعنیپادشاههستندوقصر

بزرگوزیبایاوراکهدرمیانباغیقرارداشتبرایآمدنشآراستهاند.
سالهابعد،مردمآنشهربزرگازدریانوردانمیشنیدندکهدروسطدریاشهریزیباوبینظیرهست

که...

الف( به نظر شما اگر پادشاه زیرک به جای کار و زحمت یک ساله، خوشگذرانی 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، 

1ــ زیرک که اولین باربه آن شهرآمده بود، به راهنمایی نیاز داشت.

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

پیامبران هستیم.

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

ما نیز ممکن است ...

3ــ زمان پادشاهی اش خیلی زود سپری شد.

زمان زندگی ما ... 

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

ما نیز ...

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

يهبه هنگام رفتن ما نیز ... 
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6 ــ او در آن جزیرۀ زیبا در جایی زندگی می کرد که خودش ساخته بود.

.......

7ــ 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.

8 ــ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9ــ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10ــ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

سرانجام زندگی
باتوجهبهشباهتهایفراوانیکهمیانزندگیماوزیرکوجوددارد،میتوانگفت:اینداستانتنها

یکقهرمانندارد؛بلکههرکدامازمامیتوانیمنقشاینپادشاهرادرزندگیخودبازیکنیم.
همانگونهکهخواندیمحالتپادشاهانمختلفدرهنگامرفتنازشهربهسویجزیره،بایکدیگرمتفاوت

بود.وضعیتماانسانهانیزدرهنگامرفتنازایندنیاباانسانهایدیگرمتفاوتاست.

خداوندحکیمدرقرآنمیفرماید:

ـمیستانند،»الَّذیَن تَتََوّفاُهُم الَمالئِکَُة طَّیبیَن ـدرحالیکهپاکندـ همانکسانیکهفرشتگانجانشانراـ

]،وبهآنان[میگویند:درودبرشمابادیقولوَن َسالٌم َعلَیکُم
به]پاداش[آنچهانجاممیدادیدبهبهشتواردشوید.ادُخلُوا الَجنََّة بِما کُنُتم تَعَملوَن«١

١ــسورهنحل،آیه٣٢.
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ودرجایدیگریازقرآنکریممیفرماید:

به مفهوم این دو آیه توجه کنید.
ازمقایسهایندوآیهچهنتیجهایمیگیرید؟

کسانیکهدرزندگیخودبهخداوپیامبرانشانایماندارندوبهفکرزندگیپسازمرگهستند،مانند
پادشاهزیرکاندکهرفتنازشهرهیچترسیبرایشنداشت؛چراکهمیداننددرزندگیجدیدخودنیزدرآرامش

وراحتیبهسرخواهندبرد.
اماکافرانوبدکارانیکهتمامزندگیخودرابهخوشگذرانیوتفریحدردنیامیپردازندوبرایسفر
خودتوشهایآمادهنمیکنند،اصالًدوستندارندازایندنیابروند؛زیرامیدانندمرگبرایآنهابهمعنایپایان

خوشیهاوسرآغازسختیهاست.
اکنوناینپرسشباقیمیماندکهمابایددردنیاچهکارهاییانجامدهیمتاهنگامسفربهجهانآخرتبا

سالمودرودفرشتگانروبهروشویم؟
دردرسبعدبهپاسخاینپرسشخواهیمپرداخت.

خودت را امتحان کن

١ــچراپادشاهزیرکازرفتنبهجزیرههیچترسیدردلنداشت؟
2ــمرگبرایچهکسانیوحشتناکوناخوشاینداست؟چرا؟

3ــحالتمؤمنانرادرهنگاممرگتوضیحدهید.

هنگامیکهفرشتگانجانکافرانرامیگیرند»...  ِاذ یتََوفَّى الَّذیَن کََفُروا الَمالئِکَُة

بهصورتوپشتهایشانمیزنندیضِربوَن ُوجوَهُهم َو َادباَرُهم
و]میگویند[عذابسوزانرابچشید.َو ذوقوا َعذاَب الَحریِق«١

١ــسورهانفال،آیه50.
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الهی
نش ردود فرست ! رب محمد و خاندا خداوندا

ریم؛ ق کن هک بازگشتمان هب سوی تو را کُند پندا
ّ
و ما را آن گوهن هب انجام کاراهی شایسته موف

و رد رسیدن هب کوی تو حریص رت گردیم؛

طوری هک مرگ ربای ما خاهن آرامشی شود ات  رد آن بیاسامیی؛

ن    رد   آمیی؛ و    جایی    دوست داشتنی    هک    مشتااقهن    بدا

ریم؛ و     خویشاوندی    هک    زندیک شدن    هب    او    را    دوست    بدا

پس    چون    مرگ    را    هب    ما    زندیک     ساختی،

ختی،  و    ما    را    هب    دامنش    اندا

ر آن ما را نیک بخت گردان، با دیدا

و    آمدنش    را    سبب    آرامش    ما کن 

بخشش،
و    آن    را    ردی    از    رداهی     

و    کلیدی    از کلیداهی    رحمت    خود    گردان.1

١ــدعایامامسجادعلیهالسالمدرهنگامیادآوریمرگ،صحیفهسجادیه.
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مردیازابوذرپرسید:چراماازمرگمیترسیم؟
ابوذرجوابداد:

زیراشمادنیایتانراآبادکردهایدوآخرتتانراخرابوویران،ومعلوماستکهدوستنداریدازآبادانی
بهویرانیبروید.

٭٭٭
دردرسپیشدانستیمکهحالتانسانهادرهنگامروبهروشدنبامرگیکساننیستواحساس

هرکسمتناسببااعمالیاستکهدردنیاانجامدادهاست.
همانطورکهعدهایازروبهروشدنبامرگوحشتدارند،عدٔهدیگریهمهستندکهمرگبرایشان

مانندرفتنبهمراسماهدایجایزهاست.اماعلتاینتفاوتچیست؟
آخرت و دنیا در زندگی آسانی آنهاموجب انجام که میپردازیم کارهایی بررسی به ایندرس در ما

میشود:

عبور آساندرس چهارم 
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١ـ نیکی به پدر و مادر
»مداوادیگرفایدهایندارد!بیماریآنقدرپیشرفتهاستکهامیدیبهبهبودینیست.«

هنوزاینجمالتطبیب،تمامنشدهبودکهجواندوبارهبههوشآمد:
»نه!نه!...کمک!کمکمکنید!...شمارابهخدانجاتمدهید...«

باوحشتبهاطرافشنگاهمیکردوفریادمیکشید.اینچندمینباربودکهتابههوشمیآمدباالتماس
بهزبان نمیتوانستآنهارا اینلحظاتپیشازمرگ،چیزهاییرامیدیدکه کمکمیخواست.گویادر

بیاوردواینبارهمپسازمدتکوتاهیدوبارهازشدتترسبیهوششد...
»یارسولالله،جوانمسلمانیباوضعیرقتانگیزدرحالجاندادناست.اگربهخانهاشبیاییدو

برایشدعاکنید،شایدآسودهشود!«
پیامآوررحمتومهربانیبهخانهجوانآمد.جوانبههوشآمدوتاچشمشبهچهرهنورانیومهربان
پیامبراکرمافتاد،باالتماسگفت:ایرسولخدا،کمکمکن!بازهمآندوموجودوحشتناکمیآیند.آنها
میخواهندمراباخودبهدوزخببرند.میدانمزمانمرگمفرارسیدهاست،بهفریادمبرسومراازدستآنها

رهاکن.خواهشمیکنم...
پیامبربرایجوانازخداطلبآمرزش

کرد.
دعایپیامبرورضایتمادرکارخود
راکرد.جواندرآخرینلحظههایعمرش
دوبارهچشمشرابازکردوباتبسمگفت:
یارسولالله،آندوموجودترسناکرفتند
وحاالدوفرشتهزیباوخندانبهسویمن
میآیند.سپسبهیگانگیخداوپیامبری
حضرتمحمدصلیاللهعلیهوآلهگواهی
برایهمیشهچشمانش لبخند، با و داد

يهرابست.
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امامصادقعلیهالسالممیفرماید:
هرکسپیوندخودرابابستگانشمحکمکندوباپدرومادرشبسیارخوشرفتارو
مهربانباشد،دشواریهایمرگبراوآسانمیشودودردنیانیزهرگزفقیروتهیدستنمی

شود.1

2ــ خوش اخالقی
بهرسولخداخبردادندکهسعدبنمعاذازدنیارفتهاست.ایشاندرتشییعجنازهسعدحاضرشدوبا
پایبرهنهیکگوشهتابوتاورابهدوشگرفت.هنگامیکهبهقبرستانرسیدندبادستمبارکشاورادرقبر
گذاشتوبرویخاکریخت.ازپیامبراکرمشنیدندکهمیفرمود:جبرئیلرادیدمکهبافرشتگاندیگردر

تشییعجنازهسعدحاضربودند.

١ــبحاراالنوار،ج71،ص66.

فعالیّت کالسی

1ــ ما چگونه می توانیم پدر و مادرمان را از خود راضی نگه داریم؟
در بارۀ این پرسش ها در کالس گفت و گو کنید و نتیجه را با پدر و مادر خود در 

میان بگذارید.
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فعالیّت 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:

در یکی از مسابقات کسی او را هل می دهد.
خوش اخالق:

بد اخالق:

دوستش از او می خواهد بخشی از درس را برایش توضیح دهد.
خوش اخالق:

بد اخالق:

وقتی عصبانی می شود.
خوش اخالق:

بد اخالق:

3ــ صدقه دادن
»درشبیسردوبارانیامامسّجادعلیهالسالمرادیدمکهکیسهایازگندمبرپشتخودحملمیکرد.

گفتمایفرزندرسولخدااینچیست؟
فرمود:سفریدرپیشدارمکهتوشهآنراآمادهکردهامتادرجایامنیبگذارم.

مادرسعدکهاینرفتارپیامبرخدارادیدروبهقبرپسرشکردوگفت:ایسعد،بهشتبرتوگواراباد!
رسولخدافرمود:اینقدربااطمینانسخنمگو؛سعداکنونازفشارقبردرآزاراست.

اصحابباتعجبعلتآنراپرسیدند.حضرتفرمود:علتفشارقبرسعدایناستکهاوباخانواده
اشدرخانهبداخالقیمیکرد.
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گفتم:مقامشماباالترازایناستکهباریراحملکنید.اجازهدهیدغالممنبهشماکمککند.
اماماجازهندادند.

گفتم:اجازهبدهیدمنخوداینبارراحملکنم.

فرمود:نه،منباریراکهنجاتدهندهمندنیوماست،ازدوشخودبرنمیدارم.تورابهخداقسم
میدهمتامرارهاکنی.

منبهسخنامامگوشدادموایشانراترککردم.
بعدازمدتیایشانرادیدموگفتمایفرزندرسولخدامیبینمکهشمابهآنسفریکهمیگفتیدنرفتهاید.

اماملبخندیزدوفرمود:منظورمازآنسفر،سفرمرگبودکهبرایآنآمادهمیشوم.1

١ــبحاراالنوار،ج46،صص65ــ66.
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خودت را امتحان کن
1ــنیکیبهپدرومادرچهتاثیریبرزندگیمادردنیاوآخرتدارد؟

2ــعلتآزاروفشارقبرسعدبنمعاذچهبود؟
3ــدوموردازآثارصدقهدادنرابنویسید.

4ــحضرتعلیعلیهالسالمچگونهخودرابرایمرگآمادهکردهبودکهازآنهراسینداشت؟

امامعلیهالسالمهرشببراینیازمندانآذوقهوغذامیبردواینکارمداومکهبهصورتشبانهآنرا
انجاممیدادند،موجبشدهبودکتفآنحضرتپینهببندد.

صدقهدادنازکارهایارزشمندیاستکهاثراتفراوانیبرایآنذکرشدهاست.یکیازمهمترین
اثراتآننجاتیافتنازمرگبدوعاقبتبهخیریاست.

امامصادقعلیهالسالممیفرماید:
صدقهدادنموجبنجاتیافتنازمرگبدورهاییازهفتادنوعبالست.1٭

بهدیگراندرراهخداوند،صدقه نوعکمک نیستوهر مالی توجهداشتکهصدقهفقط باید البته
محسوبمیشود.

٭٭٭
آنچهدرایندرسخواندیم،بخشیازکارهاینیکهستندکهباعثآسانیمرگوزندگیپسازآن
میشوند.البتهکارهاینیکبسیاریوجوددارندکهانجامآنهامیتواندپاداشبزرگخداوندرادرهنگامرفتن
ازاینجهانبهدنبالداشتهباشد.اینکارهابهصورتکلیعبارتاندازانجامآنچهخداوندبهآنهادستورداده

استوترکهرچیزیکهخداوندازانجامآننهیکردهاست.
ازحضرتعلیعلیهالسالمپرسیدند:شماچگونهخودرابرایمرگآمادهکردهاید،کهازآنهراسیندارید؟

امامعلیهالسالمفرمود:
کسیکهازگناهانبپرهیزدوبهواجباتشعملکندوخودرابهاخالقنیکوبیاراید،دیگر
برایشفرقینداردچگونهبمیرد.بهخداقسمبرایپسرابوطالبفرقینداردکهاوبهسراغمرگ

برودیااینکهمرگبهسراغشآید.2

٭متنروایتحفظشود.  ٢ــامالیصدوق،ص97.  ١ــثواباالعمال،ص701.
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بیشتر بدانیم

پیشنهاد

فکرمیکنیدکسانیکهازایندنیارفتهاندچهانتظارهاییازفرزندانخوددارند؟
برایپاسخبهاینپرسشازپدریامادرتانکمکبگیریدوپاسخرابرایدوستانتاندرکالسبازگوکنید.

بعضیازمردمخیالمیکنندکهنیکیبهوالدینفقطدرزمانزندگیآنانممکناستواگرپدرویامادرکسیاز
دنیابرود،دیگرنمیتوانبرایاوکاریکرد.امااینتصوردرستنیست.ماانسانهاهمانگونهکهمیتوانیمافرادزندهرااز
خودمانخشنودویاآزردهخاطرسازیم،میتوانیمباکارهایمانمردگانرانیزشادیااندوهناکسازیم.ماجرایزیرنمونهایاز

نیکیبهوالدینپسازمرگآنهاست.
روزیحضرتعیسیعلیهالسالمازقبرستانیمیگذشت.درکنارقبریصداینالهصاحبقبرراشنیدکهبهخاطر
گناهانشدرعذاببود.عیسیعلیهالسالمبهراهخودادامهدادوازقبرستانگذشت.یکسالبعداتفاقاًازهمانمکانعبور
میکردکهمتوجهشدخبریازعذابنیستودیگرصداییازقبرنمیآید.گفت:پروردگارا،پارسالکهازاینجامیگذشتم،

صاحباینقبردرعذاببودولیاکنونخبریازعذابشنیست.علتچیست؟
خداوندفرمود:

»اینمردفرزندصالحیداشتکهاکنونبزرگشدهاست.اودراینمدتدوکارنیکانجامدادهاست،اولاینکه
راهعبورمردمراکهخرابشدهبود،درستکردومشکلمردمراحلکرد؛دوماینکهبهتازگییتیمیراپناهداد.منبهخاطر

اعمالصالحاینفرزند،پدرشرابخشیدمواوراازعذابنجاتدادم.«
حاالخودتانقضاوتکنیدآیاکسیکهبعدازفوتپدرومادرشبرایآنهادعامیکند،قرآنمیخواندویاکارهای
خیردیگریراانجاممیدهدباکسیکهپسازمرگوالدینشآنهارافراموشکردهوحتیباکارهایبدآنانراآزارهممیدهد،

مساویهستند؟
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الهی
نش ردود فرست یا!  رب محمد و خاندا خدا

ز ره و�ی�ه ای را   هک نسبت   هب   ایشان دارم بشناسم ... و هب کار بندم و رد دلم اندا

یا! �نان کن هک من رد حق پدر و ماردم   خدا

هم�ون ماردی مهربان و دل�وز نیکی کنم، 

و نیکی کردن رد حق ایشان را ربای من،

از �ذت خواب رد چشم خواب آ�ودگان شادی آوررت، 

گان گوارارت ساز؛  و از آب خنک رد کام تش�

ات خواسته ایشان را رب خواسته خویش رتج�ح دهم؛ 

و نیکی خود را رد حق آانن اندک �ینم، اگر هچ بسیار بود.

ن او ردود فرست؛ یا! رب محمد و خاندا خدا

و هب پدر و مارد من ربرتین پاداش را عطا کن.

ای مهربانترین مهرباانن!1

١ــبرداشتازدعایبیستوچهارمصحیفهسجادیه.
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فصل سوم   راهن� شناسی

سالگذشتهآموختیمکهوظیفهمادربرابرپیامبرانواماماندوستینسبتبهآنانوپیرویازدستوراتشان

است.همچنینفراگرفتیمکهبزرگاندینهموارهباظلموظالمانمبارزهکردندوبهدفاعازدینخداوندپرداختند.

کتاب»هدیه های آسمان«برخیازویژگیهایاخالقیامامانرانیزبهمامعرفیکردووظیفهمادرزمانغیبتامام

مهدیعلیهالسالمرابهماآموخت.دراینکتابباسایرموضوعاتنبوتوامامتآشنامیشویم:

به پیامبران که ــ وکسبرضایتخداوند رستگاری به دستیابی راه بی پایان(: گنج  )دین؛  پنجم  درس 

انسانهاآموختهاندــدیننامدارد.درایندرسباارزشدیندرهدایتانسانهاوجایگاهکسانیکهازدینپیروی

میکنندآشنامیشویمومیآموزیمکهتنهاراهخوشبختیانسانهاپیرویازدینخداوندودوریازراهشیطاناست.

دینآنقدرارزشمنداستکهدرطولتاریخانسانهایبزرگیجانخودرادرراهدفاعازآنفداکردهاند.

آنانراه به پیامبربرگزیدو بهعنوان درس ششم )پیامبر رحمت(:خداوندبرایهدایتما،انسانهاییرا

درستراآموختتادیگرانراهدایتکنند.آخرینپیامبرخداوندحضرتمحمدصلیاللّٰهعلیوآلهازتمامیپیامبران

گذشته،مقامباالتریداشتودرواقعتمامیویژگیهایاخالقیآنهارادارابود.درایندرسباسهویژگیاخالقی

ایشانآشنامیشویم.اینصفاتعبارتنداز:بزرگواریومحبت،عزتنفسوسادهزیستی.

درس هفتم )اسوه فداکاری و عدالت(:پیامبراکرمصلیاللّٰهعلیهوآلهدینرابهصورتکاملبهمردمآموخت

برترینشاگرد امیرالمؤمنینعلیهالسالم الگووراهنمامعرفیکرد. بهعنوان را ازخود،کسانی برایدورانپس و

پیامبراکرمبودکهپیامبرهموارهمردمرابهالگوگیریازایشانتوصیهمیکرد.درایندرسبابرخیازویژگیهای

اخالقیورفتاریایشانآشنامیشویم.اینویژگیهاعبارتانداز:شجاعت،عدالتطلبیوفداکاری.

درس هشتم )برترین بانو(:حضرتفاطمهسالماللّٰهعلیهادخترپیامبراکرمصلیاللّٰهعلیهوآلهومایهخشنودی

قلبایشانبود.ایشانهمسرامیرالمؤمنینومادرامامحسنوامامحسینعلیهماالسالموالگوییبرایهمهمسلمانان

يهاست.درایندرسباویژگیهایاخالقیورفتاریایشانآشنامیشویم.
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باورتانمیشود...
درقرنبیستویکم،زمانیکهبشرمدعیاستبهاوجپیشرفترسیدهاست،دربرخیازکشورهای
تلویزیون از را آنها زیبای و بزرگ اتوبانهای و ساختمانها تصاویر روز هر ما که توسعهیافتهای و بزرگ

میبینیم،اتفاقیمیافتدکهبرایماباورکردنینیست.بهعنوانمثال:
و حیوانات پرستش به مردم از زیادی عدٔه هم هنوز دنیا پرجمعیتترینکشورهای و بزرگترین در

بتهایبیجانمشغولاند؟
ساالنهدرسراسرجهانبیشازچهلمیلیوننوزاد،پیشازاینکهبهدنیابیایندبهدرخواستمادرانشان

کشتهمیشوند.اینکاروحشیانهدراغلبکشورهایبزرگوپیشرفتٔهدنیاکامالًقانونیاست!
درکشورامریکاساالنهبیشاز٨٠٠هزارنفرناپدیدمیشوندکهفقطاجسادنیمیازآنانپیدامیشود

وازسرنوشتبقیههیچگاهخبریبدستنمیآید!

دين؛گنج بى پاياندرس پنجم 
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راه خوشبختی 
پسازبعثتپیامبراکرمصلیاللهعلیهوآلهدرمدتیکوتاههمهچیزتغییرکرد.

مردمیکهسالهایطوالنیدشمنیکدیگربودند،باپذیرشدینآسمانیاسالم،برادراندینییکدیگر
کوتاه مدتی در داشتند، نوشتن و تواناییخواندن انگشتشمار تنهاعدهای آن در که درسرزمینی و شدند
هزاراندانشجوواستادتربیتشد.دراینسرزمین،دیگرکسیدخترانرازندهبهگورنمیکرد،مجسمههای

سنگیوچوبیرانمیپرستیدوکسیبهخاطررنگپوستشتحقیرنمیشد.

درهرساعتحدود٧٠٠نفردردنیابهخاطرمصرفمشروباتالکلیجانمیدهند!
آنهادر اشغالگرانصهیونیستاعضایداخلیبدنکودکانونوجوانانفلسطینیراقبلازکشتن

زندانهاازبدنشانجدامیکنندومیفروشند؟
دربعضیازکشورهایاروپاییبیشازنیمیازمردمبهسگهایشانبیشازخانوادهشانعالقهدارند!

اینوضعیتناپسندشمارابهیادکدامبخشازتاریخمیاندازد؟
اوضاعجزیرةالعربرادرزمانجاهلیتبهیاددارید؟

درآنهنگام،صداییکههرگزقطعنمیشد،صدایبرخوردشمشیرهاونالهمادرانداغداربود!
چهبسیاردخترانمعصومیکهبهجرمدختربودن،بیرحمانهزندهبهگورمیشدند.

خوراکمردم،گوشتبدبویمرداروهمنشینآنهامارهاوسوسمارهابود.
خیانتبهدیگرانافتخار،وکشتاردیگراننشانٔهقدرتبود.

حضرتعلیعلیهالسالمدربارٔهاینزمانمیفرماید:
خداوندحضرتمحمدصلیاللّٰهعلیهوآلهرادرحالیبرایشمابههمهجهانیانبهپیامبری
میکردید. زندگی خانهها بدترین در و داشتید را زندگی روش بدترین شما که کرد مبعوث
آشامیدنیهایتانآلودهبودوغذاهایتانناگوار.خونیکدیگررامیریختید؛پیوندخویشاوندی

رابابستگانتانازبینمیبردیدوفسادهاوگناهانشمارافراگرفتهبود.1

١ــنهجالبالغه،خطبه26.

فعالیّت کالسی

1ــ به نظر شما چه شباهت هایی بین رفتار مردم در این دو زمان وجود دارد؟
2ــ فکر می کنید علت این شباهت ها چیست؟  
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اینهاهمهتنهاگوشهایازثمراتبیشماریبودکهدینبرایمردمبهارمغانآورد.
قرآنکریمبایادآوریاینموضوعمهمبهمؤمنانمیفرماید:

اکنونپسازگذشتقرنها،هنوزهمبرخیگمانمیکنندپیشرفتعلمیآنهابراییافتنراهخوشبختی
کافیاستوبههمیندلیل،خودشانراازراهنماییخداوندمهربانبینیازمیدانندوبهتعالیمپیامبرانبیتوجهی
میکنند.آنهابرایرسیدنبهخوشبختیهرراهیراآزمایشمیکنند،امابازهمنمیتوانندخودراازوضعیت

تأسفباریکهدرآنقراردارندنجاتدهند؛چراکهتنهابهتجربهودانشمحدودخودتکیهمیکنند.
خداوندحکیمبرایازبینبردناینتصّورغلطمیفرماید:

41

ونعمتخداوندرابرخودیادکنید،»واذکُروا نِعَمَت الّلِه َعلَیکُم

آنگاهکهدشمنیکدیگربودیدِاذ کُنُتم َاعداًء

واودلهایتانرابههممهربانساختَفاّلَف بَیَن ُقلوبِکُم

وبهلطفاوبرادرشدید.َفاصبَحُتم بِنِعَمِتِه ِاخوانا

وشمابرلبهپرتگاهیازآتشبودید،َو کُنُتم علی شفا َمحَفرةٍ ِمن الناِر
پسشماراازآنرهانید.َفانَقذکُم ِمنها«١

درمیانشماپیامبریازخودتانفرستادیم»کَما َارَسلنا فیکُم َرسوالً ِمنکُم

]که[آیاتمارابرایشمابازگومیکند؛َیتلو َعلَیکُم آیاتِنا

وشماراپاکمیسازدَو ُیَزکّیکُم

وبهشماکتابوحکمتمیآموزدَو ُیَعلُِّمکُُم الکِتاَب َوالِحکَمَة
وآنچهرانمیتوانستیدبیاموزیدبهشمامیآموزد.َو ُیَعلُِّمکُم ما لَم تَکونوا تَعلَموَن.«٢

١ــ
٢ــسورهبقره،آیه١٥١.
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بنابرین،ارزشدینوقتیبیشترمشخصمیشودکهبدانیم،اگرپیامبرانراهدرستخوشبختیرابیان
نمیکردند،ماهرگزنمیتوانستیمخودماناینراهراپیداکنیم.

کسانیکهبهراهنماییهایدیناعتقاددارند،هموارهبهدرستیراهخوداطمیناندارندوبدونهیچ
ترسواضطرابیبهحرکتخودبهسویهدفادامهمیدهند.آنهابهخوبیمیدانندکههیچیکازدستورات
دینبیدلیلوبیفایدهنیستوحتیاگرماازعلّتآنهاهمبیخبرباشیم،بازهمعملکردنبهایندستورات
ضامنسعادتماخواهدبود.براینمونهدرماهمبارکرمضانکهمردمبهمسائلدینیاهمیتبیشتریمیدهند
وکمتردچارغفلتووسوسهشیطانمیشوند،آمارجرمهایمختلفدرکشورمااز30تا80درصدنسبت

بهماههایدیگرکاهشمییابد.
٭٭٭

همهٔمادرحالپیمودنمسیریطوالنیبهطرفبهشتهستیمکهقبالًاینراهرانرفتهایموباآنآشنایی
نداریم.پیمودناینراهبدونیکراهنمایآگاهودلسوز،درستمانندامتحاندادندرسیاستکهتاکنون

نخواندهایم.
پیامبراکرمصلیاللهعلیهوآلهمیفرماید:

»ایمسلمانان،خودتانرابرایکاربسیارمهمیکهدرپیشداریدآمادهکنید.برای
سفریطوالنیکهزمانشبسیارنزدیکاست.برایاینسفرتوشه]اعمالصالح[برگیرید]و
بدانید[درراهاینسفر،گردنههایخطرناکیوجودداردکهفقطسبُکباران]ازگناه[میتوانند

ازآنبگذرند«.١
بااینویژگیهاییکهپیامبراکرمدربارهسفربهبهشتذکرکردهاست؛

آیاسفربهسویبهشتنیزهمانندسفرهایایندنیانیازبهراهنماوزادوتوشهدارد؟
ماکهبرایرفتنبهاینسفریکفرصتبیشترنداریم،چگونهمیتوانیمخودمانراسالمبهمقصدبرسانیم؟

مسیردرست،ومشکالتوخطرهایراهراازچهکسیبایدبپرسیم؟

٢ــسورهانعام،آیه٩٠. ١ــبحاراالنوار،ج74،ص188.

]پیامبران[کسانیهستندکهخداوندهدایتشانکردهاست ئِکَ الَّذیَن َهَدى الّلُٰه ـٰ »ُأول
پستونیزازهدایتآنانپیرویکن يهَفِبُهداُهُم اقتَِده ...«٢
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فعالیّت کالسی

با توّجه به اهمیت و تأثیر بی نظیر دین در خوشبختی انسان، وظیفهٔ ما نسبت 
به دین چیست؟

دفاع از دین
ـکهآخرین بانگاهیبهتاریخاسالمدرمییابیمکهمسلمانانازابتدایظهوراسالم،هموارهازدینخودـ
ـباتمامتوانمحافظتکردهاند.آنانمیدانستنددینتنهاراهرسیدنبهسعادتدنیا وکاملتریندینالهیاستـ
وآخرتاست.بههمیندلیل،آنراازجانخودعزیزترمیدانستندوهرگاهاحساسمیکردندخطریدینرا

تهدیدمیکند،بافداکردنجانشانبهدفاعازدینخدابرمیخاستند.

پیامبرانالهیکسانیهستندکهخداوندآنهاراهدایتکردهاستوآنهارامامورهدایتمردمکرده
آنانکسانی باشند. ما پیامبرانمیتوانندراهنمایانراستین بهسویبهشتفقط ما بنابرایندرمسیر است؛

هستندکه:
١ــخداوندراهرابهآنانشناساندهوازخطراتراهآگاهشانکردهاست،و

٢ــبادلسوزیومهربانی،هرچهرامیداننددراختیارمردمقرارمیدهندوبرایراهنماییآنهااز
هیچتالشیفروگذارنمیکنند.

اگرمامیخواهیمزندگیایداشتهباشیمکهسرانجامآن،رستگاریورسیدنبهبهشتزیبایخداوند
باشد،بایدازپیامبرانکهشایستهترینالگوهایانسانهاهستند،پیرویکنیم.

بیشتر بدانیم
هرکسبرایاّولینباراورامیدیدمتوجهمیشدکهشانهاشباشانٔهافرادسالمفرقدارد.زنانودخترانجوان
بااینکهچندبارماجرایجنگُاُحدراشنیدهبودند،اماخیلیدوستداشتندکهخود»نسیبه«ماجرایدستشرابرای

آنهاتعریفکند...
»آنوقتهااگرجنگیپیشمیآمد،زناننیزتانزدیکمیدانجنگمیآمدندوبهمداوایمجروحانوآبدادنبه

رزمندگانو...میپرداختند.
يهروزجنگ،وقتیشوهرودوپسرمبههمراهپیامبرخداعازمُاُحدشدند،منهمَمشکآبرابههمراهپارچههایی
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برایبستنزخممجروحانبرداشتموبهراهافتادم.

درآنلحظاتفکرهرچیزیرامیکردمجزجنگیدن!
آنروزمسلمانانبااینکهخیلیکمترازکُّفاربودند،امادرابتدایجنگتوانستندکفاررابهسختیشکست
دهندوآنهارافراریبدهند.عدهایازمسلمانانبهگماناینکهکاردیگرتمامشدهاست،سالحهارابهزمینگذاشتند
وبهجمعآوریغنیمتمشغولشدند.حتینگهبانانگردنٔهحساسُاُحدکهپیامبربهآنهادستوردادهبودبههیچعنوان
جایشانراترکنکنند،وقتیبقیٔهمسلمانانرادرحالجمعکردنغنیمتدیدند،ازگردنهپایینآمدندومانندبقیه،

مشغولجمعآوریغنیمتبرایخودشانشدند.
کّفارکهازدوراینماجرارادیدند،باهممتحدشدندوناگهانازپشتسرمسلمانان،یعنیازهمانگردنٔهاحد،
مسلمانانبیسالحراغافلگیرکردندوبهآنانحملهکردند.عدٔهزیادیکشتهشدند،عدهایمجروحشدندوبقیههم
فرارکردند.فقطتعداداندکیازمؤمنانواقعیمانندعلیابنابیطالبوحمزه،اطرافپیامبرراگرفتندوبهجنگبا

مشرکانپرداختند.
شرایطخیلیسختیبود.خیلینگرانبودم.خدایا،نکندبرایپیامبراتفاقیبیافتد؟!

احساسکردمدیندرخطراست.اگرکافران،آنچندمسلمانراهمازپایدرآورند،دیگرازدینمنچیزی
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باقینمیماند.
نتوانستمتحملکنم.مشکرابهزمینانداختموبهطرفمیداندویدم.

یکیازکّفاررادیدمکهفریادمیزد:محمدکجاست؟خودمحمدکجاست؟
خودمرابهاورساندموچندضربٔهشمشیرنثارشکردم.ناگهاندیدمدوزرهرویهمپوشیدهاستوضربات

مناثرزیادیبراونداشتهاست.باشمشیرشضربٔهمحکمیبرشانٔهمنزدکهخونازدستمفوارهزد.
پیامبرخدادرحالیکهمشغولدفاعبود،یکیازپسرانمراصدازدوفرمود:زودبرووزخممادرترا

ببند.
پسرمزخمشانهامرابست.شمشیرمرابرداشتمودوبارهخودمرابهپیامبررساندم.

مشغولجنگبودمکهیکیازپسرانممجروحشد.فورًاخودمرابهاورساندموزخمشرابستموبهاو
گفتم:زودباشخودتراکنارپیامبربرسان...

جنگاحدکهتمامشد،پیامبربرایاطمینانازوضعدشمندستورتعقیبآنهاراصادرکرد،ولیمنکهچند
جایبدنمزخمیشدهبودوخونزیادیهمازبدنمرفتهبود،دیگرنتوانستمادامهدهمودرحالیکهدیگرامیدیبه

زندهماندنمنبود،باهرزحمتیکهبودازمیدانجنگبیرونآمدم.
آنروز،وقتیسپاهاسالمبهمدینهبازگشت،رسولگرامیاسالم،پیشازاینکهبهخانهاشبرودکسیرابه

منزلمافرستادتاازحالمنباخبرشود.
وقتیکهشنیدمپیامبرخداازشنیدناینخبرکهنسیبهزندهاستچقدرخوشحالشدند،ازشادیدرپوست

خودمنمیگنجیدم.
باخودمگفتم:درستاستکهمجروحشدموشانهامدردزیادیدارد،ولیدرعوضتاجاییکهتوانستم

ازپیامبرخداودینخودمدفاعکردم.اینخیلیمهمترازسالمتینسیبهاست...«

این فداکاری ها تنها مربوط به زمان های گذشــته نیست و تا وقتی شیطان و سربازانش برای 
نابودی دین نقشه می کشند، ما نیز موظفیم  با هوشیاری از آن پاسداری کنیم.

مقاومت هشت سالة جوانان مؤمن کشور عزیزمان ایران، در برابر ارتش صدام، نمونه ای روشن 
از این مسئولیت مهم است. نوشته ذیل قسمتی از وصیت نامه یکی از شهیدان دفاع مقدس است 

يهکه مانند صدها هزار شهید دیگر، جان پاکش را برای دفاع از دین خدا فدا کرد:
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اسالم در خطر  است.  قرآن در خطر  که می دیدم  آمدم  به جبهه  این  به خاطر  بسیار نگهداشته شده و مسل�نان (برای دفاع از آن) استقامت می کردند، بر من واجب بود مثل شهدای ما در جبهه. پس بر من واجب بود تا از آن دفاع کنم. اسالمی که با سختی های ماندن دین اسالم، قربانیان زیادی داده شده است، مثل امام حسین علیه السالم و اصحابش و است. چون مسل�ن بودم و باید از اسالم و میهنم دفاع می کردم. در طول تاریخ برای پابرجا … من 
از آن دفاع کنم…  .١

اسالم در خطر  است.  قرآن در خطر  که می دیدم  آمدم  به جبهه  این  به خاطر  ماندن دین اسالم، قربانیان زیادی داده شده است، مثل امام حسین علیه السالم و اصحابش و است. چون مسل�ن بودم و باید از اسالم و میهنم دفاع می کردم. در طول تاریخ برای پابرجا … من 

بسیار نگهداشته شده و مسل�نان (برای دفاع از آن) استقامت می کردند، بر من واجب بود مثل شهدای ما در جبهه. پس بر من واجب بود تا از آن دفاع کنم. اسالمی که با سختی های ماندن دین اسالم، قربانیان زیادی داده شده است، مثل امام حسین علیه السالم و اصحابش و 

خودت را امتحان کن
راه وخطرهای نیازها همٔه دستوراتخداوند از استفاده بدون میتواند انسان آیا 1ــ

سعادتراپیشبینیکند؟توضیحدهید.
2ــتوضیحدهیدکهراهنماییهایپیامبرانچگونهباعثخوشبختیهایانساندردنیا

وآخرتمیشود؟
3ــبهنظرشمااگرمسلماناننسبتبهراهنماییهایدینخودبیتوّجهباشند،چهسرنوشتی

يهدرانتظارآنهاخواهدبود؟آیاوضعیتآنهابامردمکشورهایبیدینتفاوتیخواهدداشت؟
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الهی
یا!   رب    محمد   و    آل   محمد    ردود    فرست؛  خدا

ر؛ و    مرا    هب    ره    کاری    هک    پاکیزه رت    است    موفق    بدا

و    هب    ره هچ    پسندیده رت     است    رب�ر.

یا!    مرا   هب    واالرتین    راه    ر�نمون    باش؛  خدا

 و    �نان    کن   هک    رب    دین    تو    ��یرم    و    رب    دین    تو    زنده    شوم.

نش    ردود    فرست؛  یا !    رب    محمد    و    خاندا خدا

و   مرا    از    میاهن روی    بهر ه مند    فرما؛

ری    قرار ده؛ یت    و    پایدا و    از    را�نمایان    راه    هدا

و    رد    شمار    بندگان    نی�وکار    خود    وارد    ساز؛

گاری    روز    قیا�ت   را    روزی    من   کن؛ رست

گاه    دوزخ    هب    سال�ت    �بورم   ده.1 و    از    کمی�

١ــبرگرفتهازدعاینوزدهمصحیفهسجادیه
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