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درس اول

هدف: آشنايي با نظم در طبيعت
پرسش: معني نظم در جهان خلقت چيست؟

زيبايي ها و ظرافت هايى كه در آفرينش به كار رفته از حد توصيف بيرون است. طبيعت 
ظرافت  و  زيبايي  آن  به  نمى تواند  چيره دستي  صورتگر  و  نقاش  هيچ  كه  زيباست،  چنان 

منظره يى را رسم كند. 
آيا هيچ گاه در مورد زيبايى ها و ظرافت هاى طبيعت فكر كرده ايد؟ از اين زيبايى ها و 

ظرافت ها و نظم ها به چه نتيجه يى مى توان رسيد؟
مثال

لذت  كتاب ها  اين  از  بعضي  خواندن  از  و  ايد  خوانده  زيادي  كتاب هاى  به حال  تا  شما 
بيشتري برده ايد. آيا تا كنون به كسي كه كتاب ها را نوشته فكر نموده ايد؟ در مورد به  وجود 
آورندة كتاب چه نظري داريد؟ چــگونه به علم، دانش و عقل نويسندة كتاب ها پي مي  بريد؟ 

آيا علم، ذوق و عقل نويسنده را ديده ايد؟
به دست مي  آيد كه عقل و شعور ما از روي آثار و  نتيجه يى  باال چنين  با تأمل در مثال 
نشانه ها مى تواند هم به پديدآورنده و هم به قدرت، علم و شعور پديدآورنده پي  ببرد حتى 

اگر ما به  وجود آورندة آن چيز را نديده باشيم.
حال نگاهي به جهان اطراف خود مى افگنيم. اين جهان نيز با تفاوت ها و پيچيده گى هاى 

زيادتري مانند آن كتاب مى باشد.
مثال: نمونه يى از نظم را در به  وجود آمدن يك خوشة گندم چنين مى  بينيم: براي پرورش 
كمك          نيز  زميني  منابع  و  زمين  مى وزد،  نسيم  مى بارد،  ابر  مى تابد،  آفتاب  گندم؛  بذر  يك 
مى كند، تا دانة گندم به يك خوشة گندم تبديل شود. اين ها نشانة وجود يك نظم معيّن در 
عالم هستي است. و اين ارتباط و همكاري نزديك، نشانة ديگري از علم و قدرت آفريده گار 

جهان است.
با يك نگاه ساده به جهاني كه در آن زنده گي مى كنيم، به اين حقيقت مى رسيم كه در 
به  اداره مى كند و دستگاه هاى جهان  قوانين دقيق آن را  سراسر عالم نظم حكم فرماست و 

واحدهاي منظم تقسيم شده و به سوي مقصد معيني در حركت اند.

�>ßå��åf áVßFá¶=� å��Ëåfáß�� å�ç¶=� ǻ á·à«á¶= ßÆ�åe>Ãç¿¶= ßÆ� å̧ áÉç·¶=� åßØåJ á]=ßÆ� åzáeßÙ=ßÆ� åL=ßÆ> ß» çj¶=� å°á· ß]� å�� çÁåC
� ȩ̈ à²�Àåº�>ÃÉåª� çOßEßÆ�>ÃåIáÇßº�ßbá£ßE� ßzáeÙ=�ÄåE�>ßÉ áUß@ßª�Ð>çº�Àåº�åÐ> ß» çj¶=� ßÀåº� ä�=� ß¹ßh¾ß?�>ßºßÆ� ßl>ç¿¶=� à¤ß«¿ßÈ
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در خلقت آسمان ها و زمين و رفت و آمد شب و روز و كشتي ها كه بر روي آب براي بهره مندي مردم در حركت  اند 

و آب باراني را كه خداوند از آسمان فرو مى فرستد تا با آن زمين را پس از مرگش زنده و سبز و خرم گرداند و در 

پراگندن انواع حيوانات در زمين و در وزيدن بادها به هر طرف و در خلقت ابرها كه بين آسمان و زمين مسخرند، در 

همة اينها نشانه هايى روشن براي مردمي كه مى انديشند وجود دارد.1 (( 

نظم موجود در طبيعت كه دانشمندان را مبهوت كرده است نمى تواند پرداختة طبيعت كر 
و كور و بى هدف باشد؛ بلكه هر جا مجموعة منظمي باشد در ايجاد آن عقل و شعوري نيز 
وجود دارد و هر قدر آن دستگاه بزرگ تر، دقيق تر و جالب تر باشد علم و عقلي كه آن را 

ايجاد كرده، به همان نسبت بزرگتر خواهد بود.
اسرار و شگفتي هاى جهان طبيعت  پيشرفِت علوم طبيعي و كشف  با  امروز  خوش بختانه 
و ريزه كاري هاى ساختمان وجود انسان و حيوان و گياه و ساختمان حيرت انگيز يك سلّول 
و يك اتم و نظام شگفت انگيز عالم ستاره گان، درهاي خداشناسي به روي ما گشوده شده 
است، طوري كه به جرأت مى توان گفت تمام كتاب هاى علوم طبيعي، كتاب هاى توحيد و 
از  پرده  اين كتاب ها،  زيرا  را مى دهد؛  پروردگار  ما درس عظمت  به  است، كه  خداشناسي 
روي نظام جالب موجودات اين جهان بر مي  دارند و نشان مى دهند كه تمام موجودات جهان 
هماهنگي مخصوصي با هم دارند و اين نظم و هماهنگي، ما را به سوى آفريده گار عالم و 

قادر راهنمايي مي نمايد.

فعاليت

شاگردان دربارة محتواي آيت قرآني و نظم در طبيعت در گروه هاى 3 نفري گفتگو نمايند.

ارزش يابى

................... و ................  ................... و هم به  1- عقل و شعور ما از روي آثار و نشانه ها مى تواند هم به 
پديدآورنده پي ببرد.

2- در سراسر عالم ......... حكم فرماست و ............. دقيق آن را اداره مى كند و دستگاه هاى 
جهان به واحدهاي ............ تقسيم شده و به سوي ................ در حركت اند. 
3- هر جا ....................... باشد در ايجاد آن .......... و ........... نيز وجود دارد.

4- پديده هاى طبيعت چه درس به انسان ها مى دهد؟

كارخانه گى

 با توجه به آية 164 سورة بقره، نمونه هايى از مجموعه هاى منظم را در طبيعت بيابيد و براي 
هم صنفي هاى خود بيان كنيد.

1 بقره/ 164
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درس دوم

عجايب دنياي حيوانات
هدف: آشنايي با زنده گي شتر به عنوان نمونه يى از عجايب كارگاه خلقت

پرسش: آيا تا به حال به شگفتي ها و عجايب شتر توجه كرده ايد؟
با  طبيعت  از  بخشي  عنوان  به  همواره  پا گذاشت،  زمين  بر سطح كرة  بشر  از روزي كه 
اند.  داشته  ويژه يى  ميان، جانوران جايگاه  اين  در  است.  بوده  زنده، درگير  موجودات  ساير 

نقاشي هاى روي ديوار غارهاي ساخت بشر اوليه شاهد اين ادعاست.
بدن حيوانات داراي شگفتي ها و عجايب پيچيده يى است ممكن است بعضي از حيوانات 
داراي اعضا و دستگاه هاى خاصي باشند، كه اين اعضا و دستگاه ها متناسب با زنده گي خاص 

آن هاآفريده شده است.
در بسياري از موارد نيرويي كه اين موجودات را به راه خاصي هدايت مى كند تا بتوانند 
چرخة حيات خود را تكميل نمايند، شگفت انگيز مى باشد. با توسعة علوم، هر روز ما از اسرار 

و قوانين زنده گي موجودات بيشتر آگاه مى شويم.
در مورد شگفتي هاى آفرينش شتر به عنوان نمونه يى از عجايب دنياي حيوانات مطالبى  را 

باهم مي  خوانيم.

خلقت شتر

مطالعه  به  را  انسان  قرآن  كه  پديده هايى  از  يكي 
فرا مي  خواند، خلقت شتر است، شتر  و دقت در آن 
حيواني سودمند و داراي شگفتي هاى خاصي مى باشد. 
اين حيوان توانايي سازگاري زيادي با گرما، كمبود 
آب و طوفان هاى دشت و بيابان ها را دارد. در بعضي 
در  نقل  و  حمل  وسيلة  عنوان  به  شتر  جهان،  مناطق 

بيابان ها بوده و به جاي موتر استفاده مى شود.
در بعضي مناطق ديگر مردم از گوشت و شير 

آن ها استفاده مى كند.
وضع شترها در هر منطقه يى مناسب با وضع آن منطقه مى باشد، بدن شتر نسبتا بزرگ، كمر 
آن باريك، پاها و گردن آن دراز و بلند و كف پاي آن پهن مى باشد. روي پشت شترها يك 
يا دو برآمده گي به  نام كوهان وجود دارد. كوهان شتر، انبار ذخيرة آب و انرژي مى باشد. اگر 
شتر مدت زيادي در صحرا غذا نيابد مى تواند از انرژي ذخيرة شده در كوهان خود استفاده 
نمايد. از طرفي شكم شتر بسيار بزرگ است و مى تواند مقدار زيادي آب را در خود ذخيره 

كند. 
گردن دراز و پاهاي بلند در راه رفتن و يافتن و خوردن علف و غذا به شتر كمك زيادي 



4

مى  كند.
بتوانند گياهان خشك و خاردار دشت را  داخل دهان شترها از پوست سخت پـوشيده شده تا 
بخورند به طوري كه دهان آن زخم نشود؛ همچنين پاهاي پهن، باعث مى شود كه آنها در ريگ ها 
و شن هاى بيابان ها فرو نروند. از طرفي كف پاي آن ها با اليه هايى از پوست مرده پوشيده شده اين 

پوست هاى مرده باعث مى شود كه شتران بتوانند گرمي و داغي بيابان ها را به راحتى تحمل نمايند.
مى شود  باعث  كه  است،  چسبيده  هم  به  موهاي  از  پوشيده  و  كوچك  شتر  گوش هاى 
ريگ هاى بيابان داخل گوش آن ها نرود. پوست داخلي سوراخ بيني شترها، سطح خيلي پهني 
دارد پهن بودن ابتداي سوراخ بيني راه نفوذ ريگ ها را به داخل بيني مي  بندد. اين پهن بودن 
در جذب نم و رطوبت هوا كمك زيادي مي نمايد. نم و رطوبت جذب شده باعث مى شود تا 

شتران در هواي داغ ريگزارها و بيابان ها بتوانند به آساني تنفس نمايند.

البتّه علم ما نسبت به شگفتي هاى شتر همچون قطره اى از درياست، ممكن است اسرار زيادي 
در شتر وجود داشته باشد كه هنوز حقايق آن براي ما كشف نشده باشد . خداوند> در قرآن 

كريم ما را به توجه در خلقت شتر دعوت مي نمايد.

� ßÁÆàf à�á¿ßÈ� ßØßªß? :خداوند> در قرآن كريم مي فرمايد
 1 áKß̄å· à]� ß¬áÉß²� å̧ åEåáÝ=� ß�åC

به شتر نمي  نگرند كه چگونه آفريده شده  آيا آنان 
است؟!

آيا هيچ انسان عاقلي به خود اجازه مى دهد احتمال 
پديد  به خودي خود  با آن عجايب خلقتش  شتر  دهد 
شتر  خلقت  در  آور  شگفت  نظم  اين  آيا  باشد؟  آمده 

حكايت گر وجود ناظم و خالقى دانا و توانا نمى باشد؟

فعاليت

     شاگردان دربارة شگفتي هاى خلقت شتر در گروه هاى 4 نفري بحث نموده و نتيجه گيري 
نمايند و نتيجة بحث را به هم صنفان خود بيان نمايند.

ارزش يابى

1. از شگفتي هاى زنده گي شتر چهار مورد را نام برده و دو مورد آن  را شرح دهيد.

2. مردمازشترچهاستفادههايىمىبرند؟
3.ازشگفتيهاىخلقتشترچهنتيجهيىمىگيريد.

1 الغاشيه/17
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هدف: آشنايي با اسما و صفات الهي و تأثير شناخت صفات بر زنده گي انسان ها
پرسش  ها 

صفات الهي كدام اند؟  1 .

شناخت صفات الهي چه تأثيري بر زنده گي ما دارد؟ 2 .

براي شناخت اشيا و اشخاص راه هاى مختلف وجود دارد از جمله ديدن اشيا و يا شنيدن نام 

آن ها است؛ اما ديدن شى و شنيدن نام آن، تنها راه شناخت يك فرد نمى باشد، راه هاى ديگري 

نيز براي شناخت يك شخص يا يك شئ وجود دارد؛ مثال: يكي از راه هاى شناخت يك 

شخص، دانستن اوصاف و ويژه گي هاى آن شخص يا شئ مى باشد. ممكن است ما بسياري 

از انسان ها يا اشيا را نديده باشيم و نام آن ها را هم ندانيم؛ ولي در مورد آن اشيا و اشخاص 

مطالب و اوصافي شنيده باشيم؛ مثال: با خواندن كتاب بفهميم نويسندة كتاب، شخص دانايي 

است. و يا با ديدن يك كار هنري، بگوييم سازندة آن اثر هنري، يك شخص تواناست. و يا با 

ديدن بخشش و سخاوت شخصي بگوييم آن فرد بخشنده مى باشد. و يا كسي در مورد صفات 

و ويژه گي هاى فردي براي ما صحبت نمايد. در اين مثال ها با اين كه شخص را نديده ايم و نام 

شخص را نمي  دانيم ولي به تعدادي از صفات شخص پي  برده  ايم.

اسماء و صفات الهي

در قرآن و دعاهاي وارده از رسول اكرم� و ائمه معصومين(، اسماء و صفات بسياري  

براي اهللا تعالي آمده است؛ مثال: در دعاي جوشن كبير هزار اسم از اسماء اهللا تعالي ذكر شده 

� àÀßá�çf¶=�ßÇ àÂ�åÌßa> ßÃ çn¶=ßÆ� åGáÉß§á¶=�àå�> ß¢�ßÇ àÂ� ç×åC�ßÄß¶åC� ß×�Ëådç¶=�àç�=�ßÇ àÂ  :است1. قرآن كريم مي فرمايد

� àe>çFßá�=� àhÈåhß£á¶=� àÀ å»áÉßÃàá�=� àÀåºáÖàá�=�à½ ßØ çj¶=� àlÆèbà̄á¶=� à́ å·ßá�=�ßÇ àÂ� ç×åC�ßÄß¶åC� ß×�Ëådç¶=�àç�=�ßÇ àÂ�*� à¼É åUçf¶=
� àXëF ßjàÈ�Îß¿ ájàá�=�àÐ>ßá�ßáÙ=�àÄß¶� àeëÇ ßràá�=� àÔåe>ßFá¶=� à°å¶>ßá�=�àç�=�ßÇ àÂ�*� ßÁÇ à²åf ánàÈ�> ç» ß¢�åç�=� ßÁ> ßVáF ài�àë� ß³ßJàá�=
Ä$$2 اوست  خدايي كه غير از او معبودي نيست،  à»É å³ßá�=� àhÈåhß£á¶=�ßÇ àÂßÆ� åzáeßáÙ=ßÆ� åL=ßÆ> ß» çj¶=� å��>ßº�àÄß¶
دانندة غيب و آشكار است، اوست رحمتگر مهربان، اوست خدايي كه جز او معبودي نيست همان فرمانرواي 

1- مفاتيح الجنان، دعاى جوشن كبير
2- حشر/32

اسما و صفات 

درس سوم
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پاك، سالمت بخش و مؤمن به حقيقت  حقة خود كه نگهبان عزيز جبار و متكبـــــــر است پاك است  خدا 

از آنچه با او شريك مي  گردانند، اوست  خداي خالق نوساز صورتگر كه بهترين نام ها و صفات از آن اوست 

آنچه در آسمان ها و زمين است جمله تسبيح او مي  گويند و او عزيز حكيم است.((

سخن در مورد صفات و اسماي الهي بسيار گسترده است. ما از هر چيزي سخن بگوييم و 

در وصف هر چيزي كه باشد سخن از خدا است. از برگي كه در درخت است، يا مورچه يى 

يا غنچه يى گل كه  يا ماهي زيبايي كه در دريا شناور است؛  به زمين مي  كشد،  كه دانه يى 

در حال شكفتن است و... از زيبايي هاى هر كدام كه سخن بگوييم، جز سخن از زيبايي و 

حكمت و علم و توانايي خالق آن نيست.

وجود  آثار  از  مى تواند  انسان  با خداست.  آشنايي  راه  مانند  خدا،  با صفات  آشنايي  راه 

پسنديده و  متعال همة صفات  الهي آشنا گردد، خداوند  با صفات  خداوند در جهان هستي 

خوب را دارا است و از تمامي صفات ناپسند پاك و منزه است.

به  طور كلي ، صفات  الهي  را به  دو بخش  تقسيم  كرده اند: صفات  ثبوتيه  )جماليه ( و صفات  

سلبيه  )جالليه (.

صفات پسنديده يى در خداوند وجود دارد، كه خداوند متصف  به  آن  صفات  است ؛ مثل  

رازقيت ، خالقيت ، رحيميت ، قادريت ، عالميت ، حيات  و قيوميت  كه صفات جمال يا صفات 

ثبوتيه گفته مى شود. صفات غيركمالي كه خداوند> از آن ها مُبَّرا است، مثل  جسم  بودن، 

مركب بودن، شريك داشتن، قابل  رؤيت  بودن ، محدود بودن به زمان  و مكان  و داشتن عجز 

و بخل  كه به نام صفات جالل يا سلبيه ناميده مى شود3.

گرفته  نظر  در  خداوند>  ذات  به  توجه  با  بودن«  عالم  و  »حي  مانند:  صفات  از  بعضي 

از  مانند حيات، قدرت و علم، بعضي  اين صفات، »صفات ذاتيه« مي  گوييم؛  به  مى شود كه 

صفات مانند: “خالقيت و رازقيت” با توجه به فعل خداوند> در نظر گرفته مى شود. به چنين 

صفاتي، “صفات فعليه” گفته مى شود. 

تاثير شناخت صفات خداوند> بر زنده گي انسان ها

قادر،  كريم،  قيوم،  رازق،  خالق،  رحيم،  رحمان،  است:  چنين  الهي  اسماي  از  بعضي 

الشهادة، ذوانتقام،  الغيب و  الّدين، عالم  قاهر، قريب، رقيب، غفار، مالك يوم  عادل، صمد، 

خيرالرازقين، شديدالعقاب و...

هر يك از اسماي الهي معنايي دارد؛ مثال: اسم ))رحمن(( بر ذاتي كه وصف رحمت را 

3- زين العابدين قربانى، اصول دين، ص 36، با تلخيص و اضافات
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داراست داللت دارد و يا اسم قهار نشان مى دهد كه خداوند> داراي قهر و غضب است و 

در مورد اسماي الهي ديگر نيز چنين است.

زماني كه خداوند را با اسما و صفات خاصي مي  شناسيم، آن صفات؛ در گفتار و زنده گي 

فردي و اجتماعي ما تأثير دارد، مثال: عالم الغيب و الشهادة  سبب مى شود كه انسان احساس 

كند هر كجا باشد خداوند> با اوست و به همه چيز حتى اسرار درون انسان آگاه است. اين 

نوع شناخت در سختي ها و مشكالت زنده گي به انسان اعتماد، وقار و اميد مى دهد و او را از 

خود برتربيني، خودكم بيني و ترس و وحشت از آينده نجات مى دهد در نتيجه انسان هرگز 

نااميد نمى شود.

فعاليت

باهم  انسان ها  زنده گي  در  آن ها  شناخت  تأثير  و  خداوند>  صفات  انواع  دربارة  شاگردان 

گفتگو نمايند. 

ارزش يابى

1- چه راه هايى براي شناخت يك شخص يا يك شى وجود دارد؟

2- انسان مى تواند.......... با صفات الهي آشنا گردد.

 3-  صفات پسنديده اى در خدا وجود دارد، كه خداوند> متصف به آن صفات است مثل.......... 

4-صفات غيركمالي كه خداوند> از آن ها مُبَّرا است، صفات .......... يا .......... ناميده 

مى شود.

5-بعضي از صفات مانند »خالقيت و رازقيت« با توجه به ........ در نظر گرفته مى شود به 

چنين صفاتي، ........ گفته مى شود.

6-زماني كه خداوند> را با اسما و صفات خاصي مي  شناسيم آن صفات؛ چه تأثيرى در 

زنده گي ما دارد؟

كارخانه گى

با مراجعه به دعاي جوشن كبير، 10 اسم و صفت الهي را يافته در كتابچه هاى خود يادداشت 

كنيد و براي دوستان تان بخوانيد.
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هدف: آشنايي با مفهوم عصمت انبيا(
پرسش: آيا هيچ آدم عاقلي را پيدا مي  كنيد كه به فكر انداختن خود در آتش  بيفتد؟ چرا؟

براي روشن تر شدن بحث عصمت بهتر است به سؤالي كه در اول درس مطرح كرديم باز 
گرديم.

و  هالك  باعث  كه  آنچه  هر  از  باشد،  زنده گي  به  عالقه مند  و  عاقل  كه  كسي  يقين  به 
نابودي و هالكت  باعث  افتادن در آتش   از آن جايي كه  او مى گردد دوري مى كند.  نابودي 
انسان مي گردد فرد عاقل هرگز در مورد انداختن خود در آن فكر هم نمى كند چه رسد به 
عملي كردن آن. اگر چنين عملي از كسي سربزند يقين پيدا مى كنيم كه آن فرد عاقل نيست 
و گرنه غيرممكن است شخص عاقل اقدام به چنين كاري كند. در اينجا سوال ديگري مطرح 

مى گردد كه چرا فرد عاقل چنين كاري نمى كند؟
نزد همه، آن قدر  اعمال  اين گونه  بسيار روشن است؛ زيرا زشتي  نيز  اين سوال  جواب: 

روشن است كه انسان عاقل هرگز به فكر چنين كاري نمى افتد چه رسد به انجام آن.
به مثال ديگر توجه كنيد.

يك طبيب آگاه و ماهر كه انواع ميكروب ها را به خوبى  مى شناسد، هرگز حاضر نيست 
آب آلوده يى را كه از شستن لباس هاى مريضاني كه به مرض هاى واگير مبتال هستند بنوشد؛ 

در حالي كه يك فرد ناآگاه ممكن است در برابر چنين كاري بى تفاوت باشد.
به خود ما هم توجه مي  كنيم مي  بينيم در برابر بعضي از گناهان يا كارهاي زشت و ناپسند 

تقريباً معصوم هستيم؛ يعني حاضر به انجام آن كارها نمى شويم.
آيا كسي ما و اين طبيب را در دوري و پرهيز از چنين كارهايي مجبور كرده است؟ آيا 

پرهيز از اين كارها، براي ما و طبيب فضيلتي به حساب مي  آيد؟
اين جاست كه مى توانيم در يك جمله كوتاه اين حقيقت را چنين بيان كنيم كه: هر فرد 
عاقل و سالمي در برابر دوري از يك رشته اعمال ناشايست دارد در حالي كه افراد عادي 
چنين نيستند. واقعيت اين است كه هر انسان از انجام بعضي كارها دوري مى كند يعني بعضي 
از مراتب عصمت را هر انساني داراست. هر شخصي به هر حال، بعضي اعمال را انجام نمي-

 دهد و يا فكر انجام آن را هم نمي  كند. و در حاالتي نيز هست كه اگر كسي به قدري سطح 
باشد كه  داشته  اعتقاد  او  دادگاه عدل  و  به خدا  آنچنان  و  برود  باال  او  )آگاهي(  و  )ايمان( 
حقيقت زشت و ناپسند همة آن كارها در برابر چشمان آن فرد حاضر و ناظر مى باشد، چنين 
كسي در برابر همه گناهان خواهد داشت؛ مثال: براي او مال حرام درست همانند شعله آتش 
است همان گونه كه ما آتش را به دهان نمي  بريم او نيز مال حرام را نمي  خورد. همين گونه، 
ممكن است  شخصي در اثر قوت علم و عمل، به جايي برسد كه به طور مطلق معصوم شود. 
پس عصمت امري است قابل به دست آوردن و اختياري و به همين دليل، عصمت و دوري از 

درس چهارم

عصمت پيامبران(
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گناه كمال اختياري است و قابليت پاداش دادن را داراست.1

عصمت پيامبران(

از  اند؛ يعني آنان در تمام عمر، چه پيش  پيامبران الهي( معصوم  ما معتقديم كه همة 
نبوت و چه بعد از نبوت، از )گناه، خطا و اشتباه ( به تأييد و كمك الهي و محفوظ مي  باشند2. 

پيامبران از گناه به هيچ وجه جنبة اجباري ندارد، آنان انسان هاى مختارند و در انتخاب كار 
خوب يا بد آزاد اند، ولي در همان حال به هيچ گناهي آلوده نمي  شوند. ايمان نيرومند، يقين 
كامل، علم و آگاهي فوق العاده آن ها باعث عصمت آنان مى شود و اين بزرگ ترين افتخار 

براي آن ها به حساب مي  آيد.
پس پيامبران در مقام  پيامبري خود با داشتن اختيار، معصوم هستند تا بتوانند وظيفة بزرگ هدايت  
بشريت را به انجام رسانند. و عصمت آنان به خاطر علم و آگاهي و ايمان فوق العادة آنان مى باشد. 
آنان قادر هستند كه انگيزه هاى گناه را مهار كنند و هيجان انگيزترين عوامل گناه نمى تواند بر عقل 

�3ßÄ¿É]شيطان[ گفت  årß· á̂ àá�=� à¼ àÃá¿åº� ßµßa>ßF å¢� ç×åC�&ß�å£ßá�ß?� á¼ àÃç¿ßÈåÇ á¦àßÙ� ß́ åIçhå£åFßª� ß¹>ß®% و ايمان آنها چيره شود
پس به عزت تو سوگند كه همگي را اغوا مي كنم و از راه  هدايت  بيرون مي كشم، مگر آن بنده گان پاكدل تو 

را.$ و اين است كه مي  گوييم پيامبران معصوم اند و در برابر گناهان بيمه اند.

فعاليت

      در رفتارهاي خود و دوستان خود دقت نماييد؛ آيا مى توانيد مواردي را بيابيد كه به صورت 

آگاهانه از آن كارها دوري مي  نماييد در مورد آن ها با دوستان تان بحث كنيد.

ارزش يابى

1- عصمت چيست؟
2- آيا دوري معصومين از گناه باعث برتري آنان از ديگران مى شود؟ چرا؟

3- اگر پيامبران معصوم نبودند، چه مي شد؟
4- آيا مى توانيد غير از مثال هايي كه در اين درس آمده موارد ديگري را بشماريد كه همه يا 

گروهي از مردم در مقابل آن معصوم باشند؟

كارخانه گى

دربارة عصمت پيامبران 7 سطر در كتابچه هاي تان بنويسيد.  

1- پنجاه درس اصول عقايد براي جوانان، ناصر مكارم شيرازي، ناشر مدرسه االمام علي بن ابيطالب، تاريخ 
انتشار1376، صفحة 169 الي 173

2- اعتقاد ما، مكارم شيرازي، ناشر انتشارات نسل جوان، تاريخ انتشار: 1379، صفحة 32
3- ص/83-82 
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هدف: آشنايي با داليل معصوم بودن انبيا(
پرسش : چرا بايد پيامبران( معصوم باشند؟

براي معصوم بودن انبيا( داليلي ذكر شده است كه ما در اين درس به دو مورد اشاره  

مى نماييم.

1- دليل وثوق و اعتماد
براي فهم بهتر اين دليل، به مثال زير توجه كنيد:

شما در يكي از شهرها، دور از خويشاوندان و فاميل خود زنده گي مي  كنيد و قصد داريد 

اتفاقي سه نفر از محل بود و باش  خبر بسيار مهمي را براي فاميل خود روان كنيد، به طور 

فعلي شما به نزد فاميل شما مي  رود؛ يكي از آن ها آدم بسيار دروغگو و فريبكار است. نفر 

دوم انسان خوب؛ ولي فراموشكار است؛ نفر سوم، انسانى نيك رفتار و بسيار باهوش و مورد 

اعتــماد مى باشد. شما براي روان كردن خبر خود به خانواده به طور قطعى از فرد سوم استفاده 

مي  كنيد؛ زيرا به او به طور كامل اعتماد داريد.

با توجه به مثال باال، »دليل وثوق و اعتماد« را چنين توضيح مي  دهيم. بدون شك هر پيامبري 

قبل از هر چيز، بايد اعتماد عموم را جلب كند؛ به طوري كه در گفتة او احتمال خالف و دروغ 

وجود نداشته باشد. در غير اين صورت، مقاِم رهبري او متزلزل خواهد شد. به خصوص اين كه 

مقام رهبري پيامبران( با رهبري ديگران به طور كامل متفاوت است؛ زيرا مردم تمام اعتقاد 

�åç�=� å¹Ç àiße� å�� á¼ à³ß¶� ßÁ>ß²�ábß̄ß¶  و برنامه خود را از آن ها مي گيرند؛ چنانكه قرآن كريم مي فرمايد

Å=â�åNß²�ßç�=�ßfß²ßcßÆ�ßf قطعا براي شما در ]اقتدا به[ رسول خدا  å]ßáÛ=�ß½áÇßÉá¶= ßÆ�ßç�=�Ç àQáfßÈ� ßÁ>ß²� áÀßå��ãÍß¿ ßj ßU�ãÌßÇ áià?
سرمشقي نيكوست، براي آن كس كه به خدا و روز بازپسين اميد دارد و خدا را فراوان ياد مي  كند�1

به محتواي دعوت آن ها،  به خاطر تزلزل نسبت  نباشند، مردم  پيامبران( معصوم  اگر 

از پذيرفتن دعوت شان خودداري خواهند كرد و يا الاقل نمى توانند با دلگرمي آن را پذيرا 

شوند. پس براي جلب اعتماد به گفته هاى انبيا، بايد آنان معصوم باشند.

2. دليل عصمت از راه تربيت
ما در زنده گي روزانة خود با انسان هاى زيادي سر وكار داريم، در بين اين افراد به تعدادي 

1. سوره احزاب آيه 21

درس پنجم

داليل عصمت انبيا(
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از آنان عالقة بيشتري داريم و دوست داريم كه از سلوك و رفتارهاي آنان تبعيت و پيروي 

نماييم.

آيا  مي نماييم؟  تقليد  و  پيروي  بيشتر  افرادي  چه  از  ما  كه  كرده ايد  دقت  حال  به  تا  آيا 

انسان هاى خوب،  يا  پيروي مي  كنيم  انجام مى دهد  ناپسند  اعمال  و  انسان هايى كه كارها  از 

راستگو و درستكار؟ چرا؟

آدمي  موجودي  است  تأثير پذير و تأثيرگذار. او از محيط  اجتماعي  و انسان هاي  ديگر تأثير         

مي  پذيرد و از طرفي بر اجتماع و انسان هاى ديگر تاثير مي  گذارد .

نمايد.  پيروي  و  تبعيت  ديگران  كارهاي  از  انسان  كه  مى شود  باعث  انسان  پذيري  تأثير 

انسان ها با آگاهي  يا بدون آگاهي  از رفتار خوب و بد ديگران  پيروي مى كند؛ ولي در تبعيت 

و پيروي آگاهانه،   هنگامي  كه   انسان شخصي را الگو قرار مى دهد آن فرد را كمال  مطلوب  

خويش  مي يابد؛ لذا از آن فرد پيروي مى كند.

در تربيت، رفتار و سلوك مربى  بسيار مورد توجه است. از آن جايي كه پيامبران( براي 

پرورش و تربيت انسان ها آمده اند؛ براي اين كه آن ها به هدف خود برسند، بايد سلوك و 

رفتارهاي آنان از هر گونه خطا و اشتباه به دور باشد تا انسان ها بتوانند به عنوان الگو از آن ها 

باعث  و  او كفر مي  ورزد  به  را كه  است كه خداوند> هرگز كسي  اينرو  از  كنند.  پيروي 

گمراهي و فريب مردم مي  شود، براي انجام رسالت  خويش انتخاب نمى كند.

خداوند> است.  شده  بيان  انبياء(  عصمت  مورد  در  آياتي  كـــــــــريم،  قرآن    در 

ßµÆàÕB ßQ� á¼ àÃ ßjà«¾ß? �á=Ç à»ß· ç��cåC � á¼ àÃç¾ß? �áÇß¶ßÆ�åä�=� åÁácåDåE� ß¥> ßìàÉå¶�ç×åC� æ¹Ç àiçe�Àåº�>ß¿á· ßiáeß? �>ßºßÆ :مي  فرمايد�
<�ما هيچ پيامبري را نفرستاديم مگر â»É åUçe�>âE=çÇßI�ßä�=�á=Æ àb ßQßÇß¶� à¹Ç àiçf¶=� à¼àß��ßfß«á§ßJ ái=ßÆ�ßä�=�á=Æàfß«á§ßJ ái>ßª 

 آنكه به توفيق الهي از او اطاعت كنند و اگر آنان وقتي به خود ستم كرده بودند پيش تو مى آمدند و از خدا

آمرزش مي  خواستند و پيامبر ]نيز[ براي آنان طلب آمرزش مي  كرد قطعا خدا را توبه  پذير و مهربان

 مي  يافتند�.2

 با توجه به اين آيه شريفه كه در مورد اطاعت از انبياء( مى باشد و از طرفي انبياء( 

الگوي مردم هستند به اين نتيجه مي  توان رسيد كه سخن و عمل پيامبران( در همه زمينه  ها، 

واجب االطاعة و قابل پيروي است؛ پس بايد آن ها از گناه و خطا پاك باشند.

به طور خالصه مى توان گفت: از آنجا كه مقصود ارسال پيامبران(، راهنمايي، تربيت 

- آية 64 سورة نساء
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و تزكية مردم مى باشد و بهترين راه رسيدن به اين هدف، مورد اعتماد بودن انبياست؛ و پس 

بايد انبياي الهي با عنايت خداوند از هر خطا و گناهي معصوم باشند.

فعاليت

شاگردان در باره ضرورت عصمت انبياء باهم ديگر گفتگو نمايند. 

ارزش يابى

هدف  اين  به  مى توان  چگونه  و  مى باشد؟  چه  انبياء  فرستادن  اصلي  مقصد  و  هدف   -1

رسيد؟

 2- داليلي را كه براي معصوم بودن انبياء ذكر شده نام برده و هركدام را به طور مختصر 

شرح دهيد.

3 - اصلي ترين تفاوت ميان مقام پيامبران با ديگران در چيست؟

4 - تقليد در رفتار يعني چه؟

5 - مهم ترين الگوهاي مسلمانان در زنده گي چه كساني مي  باشند؟ چرا؟

كارخانه گى

در زنده گي خود و اطرافيان خود دقت نماييد ببينيد آن ها بيشتر به گفته ها و رفتار چه نوع 

قابل اطاعت  قابل پيروي و  بيشتر  بيشتر قايل هستند و رفتار چه كساني را  انسان هايى ارزش 

مي  دانند. در مورد چند سطر نوشته و براي جلسه بعد براي هم صنفان خود بياوريد.
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درس ششم

معجزة جاويد پيامبر ما
هدف: آشنايي با جنبه هاى اعجاز قرآن كريم

پرسش  ها 
1- معجزة پيامبر ما چيست؟ 

 2- در مورد جنبه هاى اعجاز قرآن كريم چه مى دانيد؟

تمام مذاهب اسالمي بر درستي متن و بى خطا بودن قرآن كريم اتفاق نظر دارند. قرآن كريم 

»الناس«  »الحمد« و آخرين آن، سورة  داراي 114 سوره است كه نخستين سورة آن، سورة 

مى  باشد. قرآن با صفاتي؛ چون: مجيد، كريم و حكيم معرفي گرديده است. ما معـــتقديم كه 

قرآن  كريم معجزه جاودانه پيامبر بزرگ اسالم است. جهان شمولي و جاويدانه گي آيات الهي 

موجب مى شود كه قرآن  كريم در تمامي زمان ها، محور حل مشكالت و از بين برنده جهل 

و گمراهي باشد. پيشرفت و تكامل علوم از طراوت و تازه گي آن نمي  كاهد بلكه هر روز بر 

تازه گي آن مي  افزايد. قرآن از جهات مختلفي معجزه محسوب مى شود در اين درس به بعضي 

از جهات آن اشاره مى شود.

اعجاز قرآن

زيبايي كلمات و برتري معاني
در ابتداي نزول قرآن، نخستين چيزي كه مورد توجه استادان سخن و بالغت قرار گرفت 
زيبايي كلمات و برتري معاني قرآن كريم بود. تأثير اين ويژه گي بر اعراب آن روز به طور 
كامل روشن بوده است. اين ويژه گي سبب مي شد كه اعراب با شنيدن آيات الهي در برابر 
عظمت كالم الهي به خشوع بيفتند و به فوق بشري بودن قرآن كريم اعتراف نمايند. در اينجا 
به سخنان عتبه بن ربيعه در اين زمينه، اشاره مي كنيم:  عتبه بن ربيعه، از بزرگان قريش و اديبان 
و سخن شناسان عرب قبل از اسالم، مي گويد: »... من سخني شنيدم كه به خدا سوگند تاكنون 
نظير آن را نشنيده بودم. به خدا، نه شعر است و نه سحر، نه كهانت است و نه جادوگري... اين 

سخني كه من شنيدم سخن بزرگي بود و آيندة مهمي دارد1.

اعجاز قرآن از نظر تبيين معارف و احكام 

·2ß�å»å( اين كتاب را كه  áj à»á·å¶�Ïßf ánàEßÆ�âÍßá�ßeßÆ�Ïâb àÂßÆ�æÐ áÊ ßm� ȩ̈ à³å¶�>â¾>ßÉáFåI� ßH>ßJ å³á¶=� ß́ áÉß· ß¢�>ß¿á¶çhß¾ßÆ%
1. سيرة ابن هشام، ج 2، ص 23 

2. نحل/89
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روشنگر هر چيزى است و براى مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگرى است بر تو نازل كرديم$$

درك اين جنبه از اعجاز قرآن در گرو اين است كه بدانيم بخش عظيمي از آيات قرآن 

مربوط به معارف و اصول كلي نظام زنده گي بشر است كه در برگيرنده عالي ترين معارف و 

جامع ترين قوانين است، و اين در حالي است كه محيط جزيرة العرب كه پيامبر در آن رشد 

كرده بود كمترين اطالعي از اين قبيل معارف و احكام نداشت؛ بلكه فرهنگ حاكم بر جامعة 

آن روز عربستان، فرهنگ شرك و جاهليت بود و از نظر عقل پذيرفتنى نيست كه فردي كه 

عرضه  را  فوق العاده اي  قوانين  و  معارف  چنان  بتواند  است،  نموده  رشد  چنان جامعهيى  در 

نمايد.  بنابراين بايد پذيرفت كه قرآن از جانب خداوند نازل گرديده است. 

 قرآن و خبرهاي غيبى 

در قرآن  كريم آياتي وجود دارد كه برخي مربوط به گذشته اي بسيار دور مي باشد؛ مانند: 

غيبى كه  هم چنين خبرهايي  نموده اند.  بازگو  را  آنان  امت هاي  و  پيامبران  تاريخ  كه  آياتي 

مربوط به حوادث آينده بوده و بعد به وقوع پيوسته است. در اين جا به نمونه اى از آن اشاره 

مي  كنيم: 

پيشگويي هاي علمي قرآن 

قرآن  كريم در دوره اي از تاريخ و در سرزميني كه بشر هيچ گونه آگاهي از رازهاي عالم 

طبيعت نداشت، پرده از بسياري رازها بردانسته است كه پس از گذشت قرن ها انسان ها به آن ها 

دست يافت، و بشر توانست با بهره گيري از ابزارهاي دقيق، آن رازها را بشناسد. در اين جا تنها 

��73â=báÃßºآفريده گاري كه زمين  ßzáeßáÙ=� à¼ à³ß¶� ß̧ ß£ ßQ�Ëådç¶= �.به يك نمونه از آن اشاره مي كنيم

را براي شما گهواره قرار داد�. كرة زمين براي بشر حكم گهواره اي را دارد كه در اثر حركت 

انتقالي، براي ساكنان خود حالت آرامش بخش ايجاد مي كند؛ زيرا همان طور كه  وضعي و 

نتيجه حركت گهواره، پرورش و استراحت اطفال است، نتيجة حركت روزانه و ساالنة زمين 

نيز پرورش انسان ها و ساير موجودات اين جهان مي باشد4.

توجه و عمل به قرآن

قرآن چراغي جاويدانه است كه راه هدايت را به انسان نشان مى دهد. 

تالوت قرآن از افضل عبادات است كمتر عبادتي به پاية آن مي  رسد. تالوت قرآن شريف، 

3- سوره طه آيه 53 - البته در قرآن كريم آيات ديگرى نيز وجود دارد كه از رازهاى آفرينش پرده برداشته است شما مى توانيد 
به آن كتاب ها مراجعه نموده و از آن ها بهره مند گرديد.

4- قرآن و اسرار آفرينش )تفسير سوره رعد( جعفر سبحانى. 
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الهام بخش، تفكر و سرچشمة اعمال صالح مى باشد5. قرآن كريم خطاب به همه مسلمانان مي-

 فرمايد: »فاقرؤا ما تيسر من القرآن6، آنچه براي  شما ميسر است، قرآن بخوانيد!«

براي تفكر و تدبر در معني آن باشد و تفكر نيز مقدمة عمل به قرآن گردد. خداوند> 

در اين باره مي فرمايد: »افال يتدبرون القرآن ام علي  قلوب اقفالها7، آيا آن ها در قرآن تدبر 

نمى كنند يا بر دل هايشان قفل نهاده شده است «.

قرآن خبري  به  »تدبر« و »عمل «  از  و  قناعت مى كنند  قرآن  بر تالوت و حفظ  آن ها كه 

ندارند گر چه يكي از سه ركن را انجام مى دهند؛ ولي دو ركن مهمتر را از دست داده اند و 

گرفتار خسارت عظيمي  مي  شوند.

فعاليت

شاگردان در گروه هاى دو نفري متن درس را با هم بخوانند و دربارة معجزه جاويدانه با هم 

گفتگو نمايند و قرآن را با معجزات پيامبران( مقايسه نمايند. 

ارزش يابى

1- قرآن كريم داراي .......... سوره است نخستين سورة آن، سوره .......... و آخرين آن، سورة 

.......... مى باشد.

2- .............. و ............. آيات الهي، موجب مى شود كه قرآن كريم در تمامي زمان ها، محور حل 

مشكالت و از بين برندة جهل و گمراهي باشد.

3- دو ويژه گي قرآن كريم را نام ببريد.

كارخانه گى

در مورد ديگر جنبه هاى اعجاز قرآن تحقيق نموده و نتيجة آن را در چند سطر نوشته و براي 

دوستان خود بخوانيد.

5- اعتقاد ما- مكارم شيرازى
6- مزمل/20.

7- محمد/24.
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امام محمد باقر%

درس هفتم

هدف: آشنايي با زنده گي امام محمد باقر%
پرسش: امام باقر% چه نقشي در گسترش علوم در زمان خود داشت؟

امام پنجم، امام محمد باقر% در سوم صفر سال 57 هجري در مدينه متولد شدند. نام آن 

حضرت محمد، كنية ايشان ابو جعفر و القاب ايشان باقر، شاكر و هادي است.

لقب باقر را پيامبر اكرم� به آن حضرت داده بود و فرموده بود: او علم دين را خواهد 

شكافت.

مادر بزرگوار آن حضرت، فاطمه دختر امام حسن مجتبى% و پدر ايشان امام سجاد%           

مى باشد.

حيات آن حضرت مقارن با حكومت پنج تن از خلفاي اموي به نام هاى وليد بن عبدالملك، 

سليمان بن عبدالملك، عمربن عبد العزيز، يزيد بن عبدالملك و هشام بن عبدالملك بود.

در بين حاكمان فوق، عمر بن عبدالعزيز چند كار اصالحي در حكومت خود انجام داد كه 

از آن جمله مى توان به بازگرداندن فدك به امام باقر، آغاز جمع آوري حديث بعد از توقف 

نقل حديث بعد از رسول اكرم� و از بين بردن بدعت دشنام به حضرت علي%  در مراسم 

ديني، اشاره نمود.

دوران زنده گي ايشان به سه بخش تقسيم مى شود:

دورة اول: روزگاري كه با جّدش امام حسين عليه السالم بود. بى گمان فاجعه جانگداز كربال، 

بر شخصيّت امام باقر% كه لحظه به لحظه شاهد صحنه هاى آن بود، تأثير خود را گذاشت؛ چرا 

كه بنا بر برخي روايات، آن حضرت از جمله كساني بود كه همراه با بقيه بني هاشم در اين ماجرا 

حضور داشت.

دورة دوم: سال هايى كه با پدرش امام سّجاد% بود. امام پس از حادثة كربال مدتي در 

سايه پدر بزرگوارش، سيّد الساجدين به سر برد كه حيات او نمونة واال از زنده گي ربّاني بوده 

و پرتو اين حيات، طريق سالكان حق را تا به امروز روشني بخشيده است.
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از همان روزهاي آغازين حياتش، خطوط امامت در سيمايش آشكار بود. در حديثي از 

محّمد بن مسلم مّكي آمده است كه گفت: نزد جابر بن عبداهللا بوديم كه علي بن الحسين و 

فرزندش محّمد كه هنوز كودك بود، وارد شدند.

جابر او را در آغوش گرفت و گفت  اى محّمد! رسول خدا� بر تو سالم فرستاد و به من 

فرمود  اى جابر! فرزندم حسين را پسري است كه علي خوانده مى شود و براي اين علي پسري 

به دنيا خواهد آمد كه محّمد نام دارد  اى جابر چنانچه او را ديدي، سالم مرا به او برسان و 

بدان كه عمر تو پس از ديدار او، اندك خواهد بود. پس از اين ديدار، ديري نپاييد كه جابر 

جهان را بدرود گفت. 

دورة سوم، امامت ايشان مى باشد. امام محّمد باقر% پس از رحلت پدرش، امامت مردم 

را عهده دار شد. در اين دوره كه بني اميّه و بني عبّاس، در جنگ بودند، امام باقر( در جهت 

استحكام و گسترش اسالم و انقالب فرهنگي تالش فراوان نمود. 

امام تربيت گروهي بزرگ از فقيهان و مفسران و حكيمان معارف الهي؛ همچون جابر بن 

يزيد جعفي، محّمد بن مسلم، ابان بن تغلب و گروهي ديگري از مسلمانان را بر عهده گرفت؛ 

همچنين1 ايشان از طريق گروهي از علماي عصر خويش كه از او روايت نقل مي  كردند، به 

نشر و گسترش علم مي  پرداخت. 

آوازة علم و دانش امام محمد بن علي الباقر% چنان در بين مردم پيچيده بود كه وى را 

»باقر« ناميدند. 

با  مدينه  در  قمري  هجري   114 سال  ذي حجة   7 دوشنبه  روز  باقر%  امام  قولي،  به  بنا 

زهر مسموم شدند و به شهادت رسيد و در بقيع در جوار بارگاه پدر گرامي و جد خود امام 

مجتبى %مدفون گرديدند. 

فعاليت

شاگردان دربارة دوره هاى زنده گي امام% در گروه هاى 3 نفري با هم گفتگو نمايند. 

1- مدرسي، آيت اهللا سيد محمد تقي، هدايتگران راه نور- زنده گانى امام عليه السالم   
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ارزش يابى

1- امام محمد باقر% در ............... سال 57 هجري در .......... متولد شدند.

2- امام باقر% در جهت استحكام و گسترش اسالم و ...................... تالش فراوان نمود.

3- پيامبر اسالم در مورد علم امام باقر% چه فرموده است؟

4- تعدادي از شاگردان امام باقر% را نام ببريد.

كارخانه گى

در مورد زنده گي امام باقر% تحقيق نموده و براي دوستان خود بخوانيد.
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درس هشتم

امام جعفر صادق%
هدف: آشنايي با زنده گي امام جعفر صادق%

پرسش ها
1-  در بارة زنده گي امام جعفر صادق% چه مي دانيد؟

2- به چه دليل پيروان مذهب اماميه را )جعفري( مي  گويند؟

امام صادق% ششمين پيشوا پس از وفات حضرت رسول اهللا� است. امام صادق% 

امام  روزگار جّدش  در  اسالم�  پيامبر  سالگرد والدت  با  مصادف  االول،  ربيع  هفدهم  در 

زين العابدين%به دنيا آمد. پدرش امام محّمد باقر% و مادرش فاطمه )ام فروه( دختر قاسم 

بن محّمد بن ابو بكر بود. 

امام صادق% را فردي عالم، زاهد، مستجاب الدعوه، عابد، خاشع، اديب و... خوانده اند.

در سال 117 هجري، هنگامي كه امام باقر% به جوار پروردگارش شتافت، رهبرى ديني 

امّت به فرزندش امام جعفر صادق% انتقال يافت.

اميه و بخشي در زمان بني عباس  بني  بخشي از دوران امامت ايشان در عصر زمامداران 

بود. ايشان در دوران درگيري زمامداران بني اميه و بني عباس، براي توسعة علوم قرآني و نشر 

ديگر دانش ها كوشيدند و گام هاي بزرگي برداشتند.

عصر امام صادق% عصر توسعة نهضت علمي و فكري است تا حدي كه بايد اذعان كرد 

چنين وضعي تا آن تاريخ، نه تنها در دنياي اسالم بلكه در هيچ جامعة  پيش نيامده بود. در آن 

زمان، مردم به صورت دسته جمعي به سوي علم و معارف روي آوردند؛ همچنين فرقه هاى 

مختلف سرگرم تالش و فعاليت علمي بودند. اين فرقه ها مباحثي را مطرح مى كردند كه پاسخ 

آن ها بس دشوار بود؛ مثال: مباحث صفات خدا، جبر و تفويض، لزوم وجود بهشت و دوزخ 

وكيفيت عذاب و... 

نياز به فهم و درايت قوي و شناخت نسبتاً كاملي از خطوط فكري  پاسخ به اين شبهه ها 

اسالم داشت كه در وجود امام صادق% تبلور پيدا كرده بود. امام در ميان مكاتب و مذاهب 

متعدد و تحمل فشار دستگاه سياسي و جهل و غفلت مردم تالش كرد تا چهرة حقيقي فرهنگ 

اسالمي را عيان كند و تعاليم و احكام اسالمي را به مردم بياموزد. ايشان سعي داشتند با ارائة 

خط اصيل اسالم، به كشمكش ها و تفرقه ها و تضادهاي ديني و فقهي خاتمه دهد.



20

لذا امام با استفاده از فرصت پيش آمده، مدرسه يى را كه از جانب پدرش بنيان گذارده 
شده بود تكميل نمودند در تاريخ ثبت است كه شمار كسانى كه به طور مستقيم از افكار و 
انديشه هاى اين مدرسه سيراب شده اند، به چهار هزار تن مي رسد. زماني اهميت اين مسأله 
براي ما روشن مى شود كه بدانيم اين مدرسه در آگاهي بخشي به مردم مسلمان دوران خود و 

نيز مسلماناني كه تا امروز از پي آن ها آمده اند، نقش اول داشته است1.
شهرستاني از ابن حجر هيثمي دربارة آن امام چنين نقل مى كند: »مردم از جعفر بن محّمد 
الصادق علومي نقل كرده اند و آوازة او در تمام شهرها پيچيده و پيشوايان بزرگ از او روايت 

نقل كرده اند«. 
ائمة مذاهب مختلفه، شاگردان امام( بودند و به عبارت ديگر، امام مرجعيت ديني دنياي 
اسالم را بر عهده داشتند. امام تالش فراواني در تحكيم اعتقادات و فقه شيعه داشته است؛ از 

اين رو به شيعه اماميه، شيعة  جعفري نيز مي  گويند.2
عاقبت، امام در 25 شوال سال 148 هجري در سن 65 ساله گي به شهادت رسيد.3

فعاليت

شاگردان دربارة اينكه چرا به شيعيان »جعفري مذهب« مي  گويند با هم تبادل نظر نمايند. 

ارزش يابى

اسالم�  پيامبر  والدت  سالگرد  با  مصادف   ............................ در  صادق%  امام  والدت   -1

صورت پذيرفت.
     2- در سال 117 هجري، هنگامي كه امام باقر%، به جوار پروردگارش شتافت، رهبري 

ديني امّت به فرزندش .............................. انتقال يافت.

3- عصر امام صادق عليه السالم عصر ........................ و ........... است.

4- اقدامات علمي امام صادق% را بنويسيد.

5- دربارة فضيلت علمي امام ششم% توضيح دهيد.

كارخانه گى

در مورد زنده گي و نقش علمي امام صادق% تحقيق نموده و آن را براي دوستان خود بخوانيد.

1- مدرسي، آيت اهللا سيد محمد تقي هدايتگران راه نور - زندگانى امام جعفر صادق%
2- به نقل از كتاب احياگر تشيع

3- مدرسي آيت اهللا سيد محمد تقي
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درس نهم

حساب رسي اعمال
هدف: آشنايي با حساب رسي اعمال در قيامت

پرسش ها
1. مفهوم حساب رسي اعمال چيست؟

2. مكافات عمل در اين دنيا و مجازات در آن دنيا چگونه خواهد بود؟

در اين دنيا موارد زيادي  اتفاق  افتاده است كه گناهكاران و مجرمان حقيقي به جزاي 
اعمال ننگين خود نمي  رسند اينجاست كه به ضرورت دادگاه بزرگ عالــــــم رستاخيز پي 
مي  بريم. يعني عدالت و حكمت خداوند> ايجاب  مى كند كه دنياي ديگري باشد تا در آن 
دنيا بين مؤمنان و كافران، نيكوكاران و بد كاران تفاوت قايل شود و به حساب هر يك به طور 

جداگانه رسيده گي شود.
ما معتقد هستيم، پس از اينكه خداوند>، در عالم آخرت انسان ها را نزد خود محشور 

مي نمايد به اعمال نيك و بد آنان رسيده گي مي  كند. خداوند)ج( در قرآن كريم مي فرمايد: 

�àç�=� à¼åÃÉëªßÇàÈ� ædåÒßºáÇßÈ�w.0y� ßÁÇà· ß»á£ßÈ�=Çà¾> ß²�>ßå�� á¼ àÃà· àQáeß?ßÆ� á¼åÃÈåbáÈß? ßÆ� á¼ àÃàJß¿ åjá¶ß?� á¼åÃáÉß· ß¢� àbßÃ ánßI�ß½áÇßÈ((
�=�w.1y�à�åFàá$$ در روزي كه زبان و دست ها و پاهاي شان بر  è°ßá�=�ßÇ àÂ�ßç�=� çÁß?� ßÁÇ à»ß·á£ßÈßÆ� ç°ßá�=� à¼ àÃß¿Èåa
ضد آنان براي آنچه انجام مي دادند شهادت مي دهند، آن روز خدا جزاي شايسته آنان را به طور كامل مي دهد 

و خواهند دانست كه خدا همان حقيقت آشكار است1 ( 

چگونه گي ثبت و ضبط اعمال بنده گان

هنگامي كه قيامت فرا مي  رسد، دفترهاي ثبت اسناد و اعمال بنده گان آورده مى شود تا به 
رؤيت صاحبان شان، برسد. قرآن در سورة جاثيه آية 29 اين گونه مي فرمايد: )) اين كتاب ما 
است كه به حق با شما سخن مي  گويد )و رفتارهاي شما را بازگو مى كند( ما آنچه را انجام 

مي  داديد مي  نوشتيم.((
در آية باال خداوند> نوشتن اعمال انسان ها را به خود نسبت داده است؛ ولي در آية ديگر 
ثبت و ضبط اعمال بنده گان را به فرشته گان مخصوص نسبت مى دهد: »بدون شك نگهباناني 
بر شما گمارده شده اند؛ نگهباناني كـــــه محترم هستند و پيوسته )اعمال شما را( مي  نويسند 

و مي  دانند هر كاري را كه مي  كنيد2((
و در آية ديگر مي فرمايد كه هيچ يك از كارهاي انجام شده توسط انسان نيست مگر كه 

1-)نور/25-24(
 -.)-,+e>ì«¾=�w-.y� ßÁÇà·ß£á«ßI�>ßº� ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�w--y�ß�åFåI> ß²�>âº=ßfå²�w-,y�ß� å�åª>ßß�� á¼ à³áÉß· ß¢� çÁåCßÆ�)2
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توسط فرشته گان ثبت و ضبط شده است. »انسان هيچ سخني را بر زبان نمي راند، مگر اينكه 
فرشته يى مراقب و آماده )براي دريافت و نگارش( آن سخن است3«.

با توجه به آيات شريفة باال مى توان چنين نتيجه گرفت كه هر عمل كوچك و بزرگي كه 
انسان در دنيا انجام مى دهد توسط فرشته گان و نگهبانان الهي در لوحي ثبت و ضبط مي گردد 

و خداوند ناظر بر كل اين كارها مى باشد.

دانش بشري و ثبت و ضبط اعمال

البته دانش بشري امروزه در اصل ثبت و ضبط اعمال، هيچ گونه شك و ترديدي ندارد 
و به طور روزانه از كمره ها و ديگر آالت و وسايل جهت  ثبت و ضبط صدا و تصاوير بهره 
فيلمبرداري  مى توانند  را  و حركات،  اعمال  كارها،  تمامي صداها،  وسايل  اين  كه  بريم  مي  

كرده و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط نمايند و هيچ چيزي از قلم نيفتد. حال كه بشر با اين 

دانش محدود مى تواند چنين كاري را انجام دهد به يقين ثبت و ضبط اعمال نزد خداوند> 

� åGáÉß§á¶=� àXåI>ß«ßº�àÅ ßbá¿ å¢ßÆ%( :بزرگ بسيار آسانتر خواهد بود. خداوند> در قرآن كريم مي فرمايد

� åL> ß»à· à�� å��æÍçF ßU� ß×ßÆ�>ßÃ à»ß·á£ßÈ�×åC�æÍß®ßeßÆ� áÀåº� à�à̄ ájßI�>ßºßÆ�åf áVßFá¶= ßÆ�ëß�á¶=� å��>ßº� à¼ß·á£ßÈßÆ�ßÇ àÂ� ç×åC�> ßÃ à»ß·á£ßÈ� ß×
=æ�åFàº�æH>ßJå²�å��×åC�ækåE>ßÈ�ß×ßÆ�æGá{ße�ß×ßÆ�åzáeßáÙ$�07گنجينة  غيب و كليد آن ها در دست خدا> 
از آنچه در خشكي و درياست آگاه  او از آن آگاه نيست و خداوند>  است و كسي جز 

است و هيچ برگي فرونمي  افتد مگر اينكه از آن خبردار است و هيچ دانه يى در تاريكي هاى 

)درون( زمين و هيچ چيز تر و يا خشكي نيست كه فرو افتد مگر اينكه در لوح محفوظ ضبط 

و ثبت است«.

فعاليت

گفتگو  هم  با  اعمال  ثبت  وكيفيت  فلسفة حساب رسي  دربارة  به صورت گروهي  شاگردان 

نمايند. 

ارزش يابى

1- چرا دادگاه بزرگ عالم رستاخيز وجود دارد؟

2- اعمال انسان از ديدگاه قرآن از چه طريقي ثبت مى شود؟

-46±�w-4y�ãbÉåJ ß¢� ãGÉå®ße�åÄáÈ ßbß¶� ç×åC� æ¹áÇß®� áÀåº� à å«á·ßÈ�>ßº�)3
4- انعام/ 59
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درس دهم

پاداش كارهاي نيك
هدف: آشنايي با علت وجود جزا و پاداش و حال پرهيزگاران در قيامت

پرسش ها
1- چرا پاداش و جزا وجود دارد؟

2- پرهيزگاران در قيامت چگونه اند؟

ثواب در اصطالح به مزد و پاداش كار گفته مى شود و در شرع به معناي اجر و مزد است 

كه خداوند> به شخص خداپرست و مومن مى دهد1. پاداش و ثواب و در مقابل آن عذاب 

و مكافات، از اموري است كه مورد تأكيد خداوند متعال قرار گــــــــرفته است. خداوند> 

2؛ (( و براي تمام )مردم  ßÁÇ à»ß· á�àÈ� ß×� á¼ àÂßÆ� á¼àß�> ß» á¢ß?� á¼ àÃßÉëªßÇàÉå¶ßÆ�=Çà· å» ß¢�>çå�� ãL> ßQßeßa� ú̧ à³å¶ßÆ(( :مي فرمايد

( به مقتضاي اعمال شان درجاتي معين است و همه به پاداش اعمال خود كامالً مي  رسند و هيچ ستمي بر آنها 

نخواهد شد.

پيامبران الهي(پيوسته در دعوت به راه كمال، مردم را بشارت مي  دادند كه افراد مؤمن 

و نيكوكار در آخرت وارد بهشت مي  شوند و در آنجا از نعمت هاى الهي بهره مي گيرند.

برابر  در  فرد  هر  است  انجام واجبات  و  اعمال صالح  در گرو  الهي  نعمت هاى  و  پاداش 

خدا>، مسئوول اعمال خويش است و در قيامت كارهاي زشت و زيباي او به قضاوت نهايي 

گذاشته مى شود و پاداش و مجازات مي بيند. 
انواع پاداش3

و  اين است كه معاد جنبة جسماني  به دست مي  آيد  الهي و احاديث  از آيات  آنچه كه 

روحاني دارد با توجه به همين مسأله پاداش هاى قيامت داراي هـــر دو جنبة مادي و معنوي 

زير  از  نهرها  كه  بهشتي  باغ هاى  دربارة  اسالمي  روايات  و  مجيد  قرآن  در  آنچه  مى باشد. 

درختانش جاري هستند4 و باغ هايى كه ميوه هاي آن و سايه هايش جاوداني است5 نشان دهندة 

جنبة  مادي قيامت و پاداش هاى آن مى باشد.

پر  باغ هاي  ذكر  و  بهشت  مادي  نعمت هاى  از  بخشي  بيان  از  بعد  قرآن  آيات  بعضي  در 

طراوت و مسكن هاى پاكيزه در مورد پاداش معنوي مي افزايد. رضا و خشنودي خدا> از 

1- رحيم كارگر محمدياري، مقدمة پاداش و مجازات
2- احقاف / آية 91 

3- اعتقاد ما
4- »جنات تجري من تحتها االنهار« سورة توبه/ آية 89

5- اكلها دائم و ظلها« سورة رعد/آيه 35
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همة اينها برتر است! و بعد مي افزايد: پيروزي بزرگ همين است«

پرهيزگاران در قيامت

داليل عقلي و نقلي گواهي مى دهد كه هر انسان در روز رستاخيز پاداش اعمال نيك خود 

=2àÅßfßÈ�â هر كس به  á� ß]�Ìçeßc� ß¹>ß̄áNåº� á̧ ß»á£ßÈ�À ß»ßª :را خواهد ديد. قرآن در اين باره چنين مي فرمايد

اندازه ذّره اي كار نيك انجام دهد آن را خواهد ديد.

پاداش و نعمت هاى الهي در گرو اعمال صالح و انجام دادن فرايض است. صالحاني كه به 

عبادات و اعمال نيك اهميت داده اند، اعمال نيك در انديشه و زنده گي آنان تجلي يافته. آنان 

مورد ستايش   قرآن و پيامبران( قرار گرفته و روز قيامت در باغ هاى بهشت، گرامي و عزيز 

خواهند بود. براي اين نيكوكاران در آخرت، انواع پذيرايي و نعمت ها آماده شده است. 

خداوند متعال در قرآن مي فرمايد: »روزي كـه هـر گروه از مردم را با پيشوايان شان بخوانيم 

پس هر كس نامه اش به دست راست او داده شود، اينان نامه خود را بخوانند و به اندازة رشتة 

باريكي كه درون هستة خرماست، به آنان ستم نشود«.

�***> ßÃß¾Çà· à]ábßÈ� æÁáb ß¢� àL>ç¿ ßQ�(åe=çb¶=�ÎßFá̄ à¢� á¼àß�� ß́ åÒß¶áÆà?(( :قرآن كريم در جاى ديگر مي فرمايد

3åe=çb¶=�ÎßFá̄((؛ همانا  à¢� ß¼á£å¿ßª�áà�áß� ßq�>ßå��¼ à³áÉß· ß¢�ã½ßØ ßi�( æH>ßE� ȩ̈ à²�Àëº�¼åÃáÉß· ß¢� ßÁÇà· à]ábßÈ�àÍ ß³åÑßØß�=ßÆ
باغ هاى  به جنات جاويد و  بود،  براي آن ها خواهد  نيكو  منزلگاه  كساني هستند كه عاقبت، 

هميشه سبز وارد خواهند شد در حالي كه فرشته گان تهنيت گويان از هر در وارد مي گردند 

و مي  گويند سالم بر شما كه صبر پيشه كرديد و عاقبت منزل نيكو يافتيد و چه زيباست اين 

جايگاه هميشه گي!

پاداش در دنيا

تا اينجا گفتيم پاداش و عذاب اصلي و كامل انسان ها در قيامت مى باشد؛ ولي آيا اين گفته 
به اين معنا است كه هيچ پاداش  در دنيا به نيكو كاران يا بدكاران نخواهد رسيد؟

براي يافتن جواب سوال باال به قرآن كريم مراجعه مي نماييم. خداوند> در سورة آل عمران 

�à�=� à¼ àÂ>ßIBßª( :انبياء بودند، مي فرمايد بعد از بيان شهامت و استقامت رزمنده گاني كه طرفدار 

7åÌßfخداوند به آنان هم ثواب دنيا و فتح و پيروزي مرحمت فرمود و  å]Û=� åH=ßÇßM� ßÀ áj àUßÆ�>ßÉá¾ èb¶=� ßH=ßÇßM
6- زلزله/7 

7 - سوره رعد/ آيات 22، 23 و 24 
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الهي و طرفداران شان  پيامبران  آيه يى ديگر دربارة  را8. و همچنين در  نيك آخرت  پاداش  هم 

¾ßÉá<7 ما پيامبران خويش و كساني را  èb¶=�åÌ>ßÉßá�=� å��=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=ßÆ�>ß¿ß· àiàe� àf àr¿ß¿ß¶�>ç¾åC(( :مي فرمايد

كه ايمان آورده اند در همين دنيا ياري مي دهيم9.((

همان طور كه گفتيم در دنيا امكان و ظرفيّت پاداش و جزاي كامل وجود ندارد، اگر در 

آياتي سخن از پاداش در دنيا مي شود، تنها گوشه و نمونه  يى از پاداش است؛ ولي اصل پاداش 

در قيامت است.

فعاليت

با هم  را  و آخرت  دنيا  پاداش  و  نموده  مطالعه  را  متن درس  نفري  دو  به  صورت  شاگردان 

مقايسه كنند. 

ارزش يابى

1- پاداش و ثواب در شرع به معناي ... و ... است كه خداوند به شخص ... و ... مى دهد.

2- پاداش و نعمت هاى الهي در گرو ... و ... است.

3- آنچه كه از آيات الهي و احاديث به دست مي  آيد اين است كه معاد جنبه... و ... دارد.

4- در دنيا ... و ... پاداش و جزاي كامل وجود ندارد.

كارخانه گى

آيه آيتى از قرآن شريف كه در مورد حاالت پرهيزكاران و پاداش آنان مى باشد را يافته و 

براي دوستان خود بخوانيد.

8.آلعمران14٨
9.غافر51
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درس يازدهم

كيفر كارهاي بد
هدف: آشنايي با كيفر بدكاران

پرسش  ها 
1- مفهوم كيفر چيست؟

2- بدكاران در قيامت چگونه اند؟
گناه؛ يعني كار بد، عمل زشت، نافرماني و در دين اسالم هرگونه كاري كه بر خالف 
خداست،  نافرماني  چون  باشد؛  كوچك  چند  هر  گناه  است و  گناه  باشد،  الهي  دستورات 

بزرگ و مستوجب كيفر است. 
در آخرت مردم دو دسته مي  شوند دسته  يى نيكو كارند كه به آن ها اصحاب دست راست 
گفته مى شود و دسته اى ديگر بدكاران هستند كه به نام اصحاب دست چپ ياد مى شوند. در 
اين درس در  مطالبى عنوان گرديد در  قيامت  نيكوكاران در  عاقبت  درس گذشته در مورد 
مورد اصحاب دست چپ به قرآن كريم مراجعه مي نماييم تا حال آنان را در آيات قرآن كريم 

بنگريم.

كيفر گناه كاران

دوزخ حقيقت است كه قرآن كريم از آن خبر داده و آن  را جايگاه بدكاران معرفي نموده 
است و دوزخ در مقابل بهشت قرار دارد؛ چنانكه در بهشت انواع نعمت ها و لذت ها موجود 
است در جهنم حتى اندكي آسايش و راحتى نيست. عذاب هايى مانند، آب داغ، آب مسموم، 

لباس هاى آتشزا، غل و زنجير و... در انتظار بدكاران است.
اگر كسي به مسايل ديني و فرايض الهي بى اعتنا باشد و يا مرتكب گناه گردد نتيجهء جز 

گرفتاري در جهنم نخواهد داشت.
مپندار كه خدا از كردار ستمكاران غافل است؛ بلكه عذابشان را تا آن روزي كه چشم ها 
در آن خيره مي  ماند به تاخير مي  افكند مي  شتابند در حالي كه سرهاي شان را باال گرفته اند، 
چشم بر هم نمي  زنند و دل هاى شان خالي از خرد است به مردم هشدار ده آن روزي را كه 
عذاب فرا مي  رسد و ستمكاران مي  گويند: پروردگارا! ما را اندكي مهلت ده تا دعوت تو را 
اجابت كنيم و از پيامبران پيروي نماييم، خداوند> در جواب آن ها گويد: آيا شما پيش از 
اين سوگند نمي  خورديد كه هرگز زوال نمي  يابيد و در خانه هاى كساني كه بر خويشتن ستم 
مي  كردند جاي گرفتيد در حالي كه بر شما معلوم بود كه با آنـان چه كرديم و براي تان مثل ها 
زديم. آنان مكرهاي خود را به كار بردند و خدا از نيرنگ هاي شان آگاه بـود هـرچـند كه 
از نيرنگ هاي شان كوه از جا مي  جنبيد. مپندار كه خدا> وعده اى را كه به پيامبرانش داده 
است خالف مي  كند: همانا خدا مقتدر و انتقام گيرنده است. آن روز كه زمين به زميني جز 
اين بـدل شود و آسمان ها نيز، و همه در پيشگاه خداي يگانة قهار حاضر آيند، گنهكاران را 
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در آن روز در غل هايى كه دست را به گردن بندد، بسته بيني. جامه هاي شان از قطران است 
و آتش صورت هاي شان را فرو پوشيده است1.

كيفر در دنيا

در مورد عذاب نيز شّكي نيست كه جزاي همه بدكاران در سراي ديگر مى باشد؛ ولي اين 
مسأله به اين معنا نيست كه بدكاران در اين دنيا هيچ عذاب و كيفري نمي بينند. خداوند> 
در آيات متعّددي از قرآن نمونه هايي از جزاي دنيوي مجرمان را بيان نموده است؛ مثال: در 

7 براي آن ها در  è° ßmß?�åÌßf å]Û=� àH=ßdß£ß¶ßÆ�>ßÉá¾ èb¶=�åÌ>ßÉßá�=� å�� ãH=ßd ß¢� á¼àç�« :قرآن كريم چنين مي  خوانيم
دنيا عذاب است؛ ولي عذاب روز قيامت سخت تر است2.«

همچنين دربارة كساني كه بدون دليل و برهان )فقط به خاطر تكبّر در برابر حق( هر چه 

�åÍßº>ßÉå̄á¶=�ß½áÇßÈ�àÄ à̄È ådà¾ßÆ� ãËáh å]�>ßÉá¾ èb¶=� å��àÄß¶« :مي  شنوند انكار كرده و شانه باال مي  اندازند، مي  فرمايد
�7å°Èåfßá�=�ßH=ßdبه اين افراد پر مدّعاي بي  علم، هم در دنيا خواري و هم در قيامت عذاب سوزاني مي  چشانيم3.« ß¢

همان طور كه گفتيم، در دنيا امكان و ظرفيّت پاداش و جزاي كامل وجود ندارد. اگر در 
آياتي سخن از پاداش يا كيفر در دنيا مي  شود تنها گوشه و نمونه  يى از پاداش و كيفر است؛ 

ولي اصل جزا و پاداش در قيامت است.

فعاليت

شاگردان متن درس را مطالعه نموده و دو نفري دربارة اصحاب يمين و شمال بحث كنند. 

ارزش يابى

1- هر گونه كاري كه بر خالف دستورات الهي باشد، چه ناميده مى شود؟
و  مى شود  گفته   ................... اصحاب  آن ها  به  كه  كارند  نيكو  دسته اى  آخرت  در   -2

دسته اى ديگر بدكار يا .................... 
3- اگر كسي به مسايل ديني و فرايض الهي بى اعتنا باشد و يا ...................... گردد نتيجه 

يى جز  گرفتاري در ........... نخواهد داشت.

كارخانه گى

براي  انواع گناهان تحقيق نموده خالصة آن را در 5 سطر نوشته كنيد و آن را  در مورد 
دوستان خود بخوانيد. 

1-سورهالحاقه/آيات25– 37
2-سورهرعد/آيه34
3-سورهحج/آيت9
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 بخش فقه
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درس دوازدهم

اهميت زكات
هدف: آشنايي با اهميت زكات و شرايط وجوب آن

پرسش  ها
1- زكات چيست؟

2- آيا مى توان زكات را مصداق سپاس گزاري از خداوند> دانست؟

انسان ها آفريده  ما  براي  متعال  نعمت هايي است كه خداوند  از  ما سرشار  پيرامون  جهان 

نيازها و احتياجات خود را برطرف نموده، از آن ها در راه رسيدن به  تا به  وسيلة آن،  است 

كمال و رستگاري استفاده نماييم.

همان طور كه در تصوير فوق هم مشاهده مي  كنيد، گياهان و غالتي؛ چون: گندم و جو و 

حيوانات اهلي چون گاو و گوسفند نقش مهمي را در زنده گي بشر ايفا مى كند؛ چرا كه بخش 

عمده يى از منابع غذايي بشر را تشكيل مى دهد و اين تنها گوشه يى از نعمت هاي بي شماري 

است كه خداوند متعال براي ما آفريده است.

به نظر شما، وظيفة ما در مقابل نعمت هايى كه خداوند سبحان عنايت فرموده، چيست؟
هنگامي كه انسان در مقابل رحمت و لطف بى پايان الهي قرار مي گيرد با تمام وجود به 

شكرگزاري از آن خالق بى همتا مي  پردازد كه اين شكرگزاري به دو شيوه انجام مى شود كه 

عبارت اند از:

1- شكر زباني

2- شكر عملي 
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توضيح

1- شكر زباني همان ادعيه، اذكار و نماز هاى واجب و مستحبى است كه در طول شبانه روز 

براي ياد، عبادت و اطاعت پروردگار متعال به جا آورده مى شود.

2- شكر عملي: اين شكرگزاري خود به جنبه هاى زير تقسيم مى شود:

شكر عملى

 استفادة صحيح از
نعمت هاى الهى

 احسان و نيكى به
ديگران

 انفاق و بخشش از
 دارايى هاى خود به

مستحقان

صدقه خمس زكات

 عبــادت و اطاعت
 از فرامين الهى و

 انجـــــام تكاليف
دينى

نذر

همان گونه كه در تقسيم بندي فوق مشاهده مي  كنيد، اگرچه پرداخت زكات از واجبات 
است اما نوعي شكرگزاري به شمار مي  رود.

تعريف زكات

اصطالح  در  و  است1  ثروت  )زياد كردن(  يا  و  )پاك كردن(  معناي  به  لغت  در  زكات 
به مالي مشخص گفته مى شود كه مقدار و ميزان معيني از آن، تحت شرايطي كه بعد گفته 

خواهد شد جدا شده و به مستحق پرداخت مى گردد.
زكات از نظر دين مقدس اسالم، يكي از اركان دينداري و شرط ضروري ايمان به شمار 

مي  رود چنانكه در قرآن آمده است:

�åÇá§ç·¶= � åÀ ß¢� á¼ àÂ� ßÀÈådç¶=ßÆ�w.y � ßÁÇ à£ åm> ß]� á¼åÃåI ßØ ßq� å�� á¼ àÂ� ßÀÈådç¶= �w-y � ßÁÇà¿åºáÖàá�= � ßXß·áªß? �ábß®«
�w0y«2 به تحقيق كه مؤمنان رستگار شدند آنان كه در نماز  ßÁÇà· å¢>ßª�åÌ> ß²çh·å¶� á¼ àÂ� ßÀÈådç¶=ßÆ�w/y� ßÁÇ àuåfá£àº

شان متواضع و فروتن هستند و از بيهوده گي روي گردان هستند و ايشان پرداخت كنندة زكات هستند«

آري زكات يكي از ابزار جلب رضايت و خشنودي خداوند متعال و وظيفه و آيين بشر 

دوستانه و جاودانه مى باشد كه در اديان و شريعت هاى قبل از اسالم نيز مورد تأكيد بوده است 

به گونه اى كه در قرآن كريم نيز بر قدمت و ديرينه گي اين فريضة مالي اشاره شده است.

1- مجتبى كلباسي، زكات در انديشه ها،انتشارات ستاد اقامه نماز، تهران 1380، ص265
2- آيات 1- 4 سورة مؤمنون
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�àÄß· áÂß?� àfàºá@ßÈ� ßÁ>ß²ßÆ�w10y�>éÉåFß¾� â×Ç àiße� ßÁ>ß²ßÆ�åb á¢ßÇá¶=� ß±åa> ßq� ßÁ>ß²�àÄç¾åC� ß̧ É å¢>ßá�åC� åH>ßJ å³á¶=� å��áf à²ác=ßÆ 

w11y�>éÉ« و در اين كتاب از اسماعيل ياد كن زيرا كه او درست   åuáfßº�åÄëEße�ßbá¿ å¢� ßÁ>ß²ßÆ�åÌ> ß²çh¶=ßÆ�åÌ ßØ çr¶>åE
به نماز و زكات فرمان مي  داد و همواره نزد پروردگارش  پيامبر بود و خاندان خود را  وعده و فرستاده اي 

پسنديده]رفتار[ بود(.

***
فعاليت

شاگردان به گروه هاي 5 نفري تقسيم شوند سپس هر گروه در مورد معنا و نقش زكات در 

زنده گي فردي و اجتماعي گفتگو نموده آنگاه نتيجه را هم صنفان ارائه نمايند.

ارزش يابى

1- شكرگزاري به دو شيوه.......................و......................انجام مى شود.

2- دو مورد از جنبه هاى شكر عملي را نام ببريد؟

3- زكات در لغت يعني.....................و...........................

4- آيا زكات در شريعت هاي قبل از اسالم هم وجود داشته است توضيح دهيد؟

كارخانه گى

آيات 1- 4 سورة مؤمنون را همراه با ترجمه حفظ نماييد.
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درس سيزدهم

اهميت و شرايط وجوب زكات
هدف: شناخت و اهميت شرايط وجوب زكات اموال

پرسش ها

1- زكات اموال در چه شرايطي بر شخص مسلمان واجب مى شود؟

2- زكات به چه اموالي تعلق مي گيرد؟

فريادرسي و مساعدت به مظلومان و نيازمندان در صورت توانمندي، مسأله اى است كه 

همواره در دين مقدس اسالم مورد تأكيد قرار گرفته و آن را به عنوان وظيفه  يى براي تك 

از واجبات و تكاليف ديني ما همچون؛  به گونه يى كه برخي  اند.  تك مسلمانان برشمرده 

زكات، خمس و مستحباتي چون صدقه و نذر بيانگر اين مسأله مى باشد.

زكات فريضه  يى ديني است كه عالوه بر بُعد ديني و عقيدتي، از اهميت مادي و اقتصادي 

نيز برخوردار است در جامعه يى كه اين تكليف الهي به خوبى و درستي اجرا شود فاصله هاى 

زياد اقتصادي و مالي افراد جامعه از بين رفته و فقر و نداري، كم و كمتر خواهد شد.

زكات اموال در چه شرايطى بر شخص مسلمان واجب مى شود؟

شرايط واجب شدن زكات مال 

 1-مال به حد نصاب
خود رسيده باشد.

 2- مالك آن داراى
 شرايط زير باشد.

 آزاد
باشد

 بالغ
باشد

 توانايى
 تصرف در مال
خود را داشته

باشد.

 عاقل
باشد
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زكات به چه اموالي تعلق مي گيرد؟

اموالى كه به آن ها زكات تعلق مي گيرد شامل موارد زير مى شود:

غلههاو
ميوههاىخشك

جو كشمشگندم خرما

سكهها
حيوانات

گاو
وگاوميش

گوسفند
وبز

شتر

نقره طال

داليل اهميت زكات عبارت اند از:

1- زكات، شرط قبولي عباداتى، چون نماز است؛ چرا كه در بسياري از آيات پس از نماز 
ذكر شده و بر انجام آن تأكيد گرديده است.

 2-باعث تزكيه و تطهير نفس انسان از آلوده گي هاي اخالقي چون حسد، حرص، آز، بخل 

و... مى باشد.
3-از بين برندة فاصلة هاى طبقاتي و اقتصادي و فقر از سطح جامعة اسالمي است.

4-باعث ايجاد امنيت و آرامش همه گاني در سطح جامعه مى شود؛ چرا كه اختالفات و نابرابري 

هاي مالي و اقتصادي را كه باعث بسياري از جنگ ها و اختالفات است، از بين مي  برد.
5-باعث تزكية مال و حفظ اموال مشروع است.

فعاليت

شاگردان عزيز در گروه هاي سه نفره تقسيم شوند؛ سپس هر گروه به شكل ابتكاري براي 
اموالي كه به آن  ها زكات تعلق مى گيرد يك جدول جديد تهيه نمايند، آنگاه بهترين كارها 

بر روي تختة صنف نصب شود.

ارزش يابى

1- اموالي كه به آن ها زكات تعلق مي گيرد، عبارت هستند از سكه ها و ... و ...
2- به كدام يك از موارد زير زكات تعلق مي گيرد؟

الف( جو، برنج    ب( گندم، جو   ج( كشمش، جواري    د( خرما، برنج 
3- چرا »آزاد بودن« جز شرايط پرداخت كنندة زكات مى باشد؟

كارخانه گى

مطالب درس را مطالعه نموده خالصة آن را در 5 سطر بنويسيد.
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درس چهاردهم

حد نصاب زكات
هدف: آشنايي با نصاب زكات اموال

پرسش  ها
1. حد نصاب يعني چه؟

2. آيا شما با حد نصاب زكات اموال آشنايي داريد؟

               

                                                           

تعريف 

به ميزان و مقداري مشخص و معين اطالق مى شود كه هرگاه مال و يا چيز  حد نصاب 

ديگري به آن ميزان برسد احكامي خاص بر آن جاري مي گردد. 

مثال 

حد اقل نصاب براي زكات گوسفند »چهل رأس« مى باشد كه مالك آن بايد »يك رأس« 

گوسفند را به عنوان زكات مال خود بپردازد.

 انواع حد نصاب اموال

در درس دوم با انواع اموالي كه زكات مال به آن تعلق مي گيرد آشنا شديد؛ اينك مى توانيد 

»حد نصاب و زكات هر مال را در چارت زير مشاهده نماييد.
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11122

1- رك، توضيح المسايل مراجع، سيد محمد حسن بنى هاشمى، دفتر انتشارات اسالمى، جلد 2، قم 1383، مبحث احكام زكات. 
2- هنگامى كه نصاب گاو از چهل بگذرد تا به شصت نرسيده، زكاتش همان يك گوسالة مادة است كه وارد سال سوم شده است و در 

نصاب »شصت« زكات آن، دو گوسالة است كه وارد سال دوم شده باشند و بعد از آن، نصاب بر اساس »سى سى« يا »چهل چهل« يا »سى و 
چهل« محاسبه مي گردد.
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فعاليت

شاگردان گروه بندي شده؛ سپس هر گروه خالصة درس را به شكل يك چارت تهيه نموده 

و آن را بر روي تختة صنف نصب كنند.

ارزش يابى

1- حد نصاب را تعريف نماييد؟

2- حد اقل نصاب براي گوسفند چند رأس است و زكات آن چه مى باشد؟

3- به نظر شما چرا مقدار زكات در غله هاى »للمي« بيشتر از زكات غله هايى است كه با 

دست آبياري مى شود؟

4- از موارد زير كدام يك به عنوان نصاب غالت صحيح است؟

الف( 750كيلوگرام      ب( 800 كيلو گرام        ج( 850 كيلو گرام       د( 580 كيلو 

گرام     

كارخانه گى

درس را مطالعه نموده و خالصة آن را در 6 سطر بنويسيد.
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موارد مصرف زكات

درس پانزدهم

هدف: شناخت موارد مصرف زكات
پرسش ها

1- زكات در چه مواردي مصرف مى شود؟

2- آيا زمان وجوب زكات بر اموال را مي دانيد؟

�> ßÃáÉß· ß¢ �ß�å·åº>ß£á¶=ßÆ �å�å²> ßjßá�=ßÆ �åÐ=ßfß̄ à«á·å¶ � àL>ß®ßb çr¶= �>ßç�åC% است:  آمده  قرآن كريم  در 

� ßÀåº�âÍ ßvÈåfßª� å̧ ÉåF çj¶=� åÀáEå=ßÆ�åç�=� å̧ ÉåF ßi� å�ßÆ�ß�åºåe>ß§á¶=ßÆ� åH>ß®ëf¶=� å�ßÆ� á¼ àÃàEÇà·à®�åÍß«ç¶ßÖàá�=ßÆ
1؛ صدقات تنها به تهيدستان و بينوايان و متصديان ]گردآوري و پخش[ آن و  ã¼É å³ ßU� ã¼Éå· ß¢�àç�=ßÆ�åç�=
كساني كه دل شان به دست آورده مي شود و در ]راه آزادي[ برده گان و وامداران و در راه خدا و به افراد در 

راه مانده اختصاص دارد ]اين صدقات[ به عنوان فريضه از جانب خداست و خدا داناي حكيم است(.

بر اساس آنچه خداوند> در آية فوق براي مصرف زكات ذكر مي نمايد مى توانيم موارد 

مصرف زكات را به شكل زير بيان نماييم.

موارد مصرف زكات

1- فقيران: كساني كه مخارج سال خود و افراد تحت تكفل خود را ندارند.

2- مسكينان: كساني كه وضعيت زنده گى آنان سخت تر از فقرا است.

3- ماموران متصدى جمع آورى و توزيع زكات.

4- كافرهايى كـــــه با دريافت زكات به اسالم روى مي  آورند و يا به مسلمانان كمك 

مي  نمايند.

5- خريدارى و آزادى بنده ها.
6- پرداخت دين قرض داران.

7- كار هاى عام المنفعه دينى مثل ساختن مسجد.
8- مسافران در راه مانده كه توانايى ادامة راه و يا بازگشت به وطن خود را ندارند.

9- ساختن مراكز عام المنفعة يكي ديگر از موارد مصرف زكات مى باشد.

زكات براي هر يك از اموال، در زمان خاصي واجب مي گردد كه در ادامه به شرح آن                            

مى  پردازيم.

1- آيه 60، سوره توبه 
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زمان وجوب زكات بر اموال 

1- زكات طال و نقره: بعد از تمام شدن يك سال 

2- زكات گندم و جو: هنگام جدا كردن از كاه، از مال جدا شود يا به مستحق پرداخت 

شود.

3- زكات خرما و انگور: هنگام خشك شدن

فقير دريافت كنندة زكات چه شرايطي دارد؟

فقيري كه مستحق دريافت زكات است، بايد شرايط زير را داشته  باشد:

1- زكات را در راه معصيت مصرف نكند.

2- همسر يا فرزند واجب النفقة زكات دهنده نباشد.

3- غير سيد نبايد زكات خود را به سيد بدهد.

4- به شكل آشكارا، مرتكب گناه كبيره نشود.

فعاليت

شاگردان دربارة موارد مصرف زكات، در گروه هاى دو نفري باهم گفتگو نمايند.

ارزش يابى

1- الغارمين يعني چه ؟

2- دو كار عام المنفعه را كه جزو مصارف زكات باشد، نام ببريد.

3- كدا م يك از موارد زير در مورد زمان پرداخت زكات طال و نقره صحيح است؟

الف(پس از گذشت 6 ماه    ب(پس از گذشت 3 ماه    ج(پس از گذشت يك سال    د(هيچ 

كدام  

كارخانه گى

چنانچه در مورد پرداخت زكات و موارد مصرف آن، مشاهده، خاطره و يا داستاني داريد، در 

كتابچه هاي تان بنويسيد.



39

درس شانزدهم

احكام زكات
هدف: آشنايي با احكام زكات

پرسش
1- آيا شما با احكام مربوط به زكات آشنايي داريد؟

زكات مانند ساير واجبات، احكام خاص دارد كه به بخشي از آن ها اشاره مي گردد:

  نيت »انسان بايد زكات را به قصد قربت، يعني براي انجام فرمان خداوند عالم بدهد 

و در نيت معين كند كه آنچه مى دهد زكات مال است يا زكات فطره«

 تعيين نوع زكات )مال يا فطره( جزوي از نيت زكات است؛ بنابراين زكات دهنده 

بايد مشخص نمايد كه آنچه مى پردازد زكات مال است يا زكات فطره؛ اما تعيين نوع مال 

)غله، دام، سكه( الزم نيست.

 كسي كه زكات چند مال را بر عهده دارد؛ چنانچه مقداري مال را به عنوان زكات 

پرداخت نمايد؛ اما در نيت مشخص نكند كه زكات كدام مال است در حالي كه مال پرداخت 

شده »هم جنس« يكي از اموال باشد؛ در اين صورت زكات همان مال محسوب مى گردد. و 

اگر هم جنس هيچ كدام نباشد، بايد به عنوان زكات، بين همة آن اموال قسمت  شود.

  احكام مربوط به
 اموال

 غله
 و ميوه هاى

 خشك
حيوانات  سكه ها

  غله و ميوه هاى خشكي كه زكات آن ها داده شده است اگر چند سال هم نزد مالك خود 

بماند زكات ديگري به آن تعلق نمي گيرد.

با وجود چند شرط به حيوانات زكات تعلق مي گيرد:

1- شخص يك سال مالك آن مال باشد.
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2- حيــوان در تمام سال بيـــكار باشد.

3- حيـــوان در تمام سال از علف صحــرا بچرد.

   چنانچه طال و نقره و يا يكي ديگر از اموال، قرض گرفته شود و به مدت يك سال در 

نزد قرض گيرنده نگهداري گردد زكات آن بايد توسط قرض گيرنده پرداخت شود و ليكن 

تكليفي بر عهدة قرض دهنده نيست.

 كسي كه طال و نقرة او به اندازة نصاب است هرچند كه زكات آن را داده باشد؛ تا 

زماني كه مقدار آن از نصاب اول كم نشود بايد زكات آن را همه ساله پرداخت نمايد.

- در صورتي به طال و نقره زكات تعلق مي گيرد كه به شكل سكه باشد و معامله كردن با 

آن به عنوان پول رواج داشته باشد.

نکتـــــــــھ!

 »14« به  مثال:  نمى شود؛  زكات  مشمول  رسد  نمي   نصاب  حد  به  آن  مقدار  كه  1- مالي 

مثقال طال كه يك مثقال از »15« مثقال )حد نصاب( كمتر است، زكات تعلق نمي گيرد. 

2-چنانچه زكاتي از خود مال كنار گذاشته شود، مى توان از بقية آن استفاده نمود و اگر 

از مال ديگري پرداخت شود مى توان از تمام مال استفاده كرد.

 

زكاتدهندهنمىتواندزكاتىراكهجداكرده 1.
وكنارگذاشته،براىخودبرداردوچيزديگرىبه

جاىآنبگذارد.
اگرمالكدرتمامسالمستيابيهوشباشد 2.

پرداختزكاتاموالازاوساقطنمىشود.
اگرصاحبگاو،گوسفند،طالونقرهدرتمام 3.

سالديوانهباشدزكاتىبراوواجبنيست.

كه است علمى تحصيل مشغول كه كسى 1.
فراگيرىآنواجبيامستحباستوبههمين
بازمىماندمىتواندزكات كار و ازكسب خاطر

دريافتنمايد؛
يا واجب علم، آن فراگيرى چنانچه اما  2.

مستحبنباشدزكاتدادنبهاواشكالدارد.
احتياج دينى علمى بهكتابهاى پسر اگر 3.
آن خريد براى مىتواند پدرش باشد، داشته

كتابهابهپسرزكاتبدهد.

 احكام مربوط به زكات
  دهنده و زكات گيرنده

زكات دهنده زكات گيرنده
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فعاليت

با  زكات دهنده  و  زكات گيرنده  به  مربوط  احكام  پيرامون  شده  گروه بندي  شاگردان 

يكديگرگفتگو كنند. 

ارزش يابى

1- كدام مورد زير براي زكات طال و نقرة قرض گرفته  شده صحيح مى باشد؟

   الف( به مدت 6 ماه در نزد قرض گيرنده باشد     

  ب( به مدت يك سال در نزد قرض گيرنده نگهداري شود.      

  ج( حد نصاب هر كدام به ترتيب 10 مثقال و 100 مثقال باشد. 

  د( هيچ كدام 

2- آيا به كسي كه مشغول تحصيل است، مى توان زكات داد يا خير؟

3-مالي كه مقدار آن بين دو نصاب قرار مي گيرد، چه حكمي دارد؟

كارخانه گى

با مراجعه به قرآن كريم و كتاب هاي ديني، آيه يا حديثي ديگر در مورد زكات بيابيد و در 

كتابچه هاي تان بنويسيد.
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درس هفدهم

شرايط نذر
هدف: شناخت نذر و شرايط آن 

پرسش  ها

1- آيا تا كنون نذر كرده ايد؟

2- نذر كردن چه شرايطي دارد؟

احساس                    اين  زنده گي،  لحظات  تمامي  در  كـــه  است  خداجو  موجودي  فطرتاً  انسان 

»خدا جويي« را در وجود خود تجربه و احساس مى كند، حتى آنانكه در ظاهر دين و شريعت 

زماني كه  لحظات سختي و درمانده گي، آن  ندارند درعمق وجود خود و در  قبول  را  الهي 

دست انسان از هر يار و ياوري كوتاه مى شود باز به ياد خدا مي  افتند و از او ياري مي  جويند. 

آري اين ما هستيم كه بايد هميشه به ياد خدا> باشيم و از ياد او غافل نشويم.

طاعات و عباداتي همانند نماز، روزه،... و مستحباتي چون نذر و صدقه نيز راه هايي هستند 

براي ذكر و ياد خدا> و استمداد از رحمت و فضل پروردگار، پس خوبست كه با آن ها 

بيشتر آشنا شويم.

نذر چيست؟

تعريف: نذر آن است كه انسان ملتزم شود كه كار خيري را براي خدا> به جا آورد يا 
كاري را كه نكردن آن بهتر است، براي خدا> ترك نمايد.1

�â=�7همان بنده گاني كه به نذر خود وفا مي كردند و  åìßJ ájàº�àÅèf ßm� ßÁ>ß²�>âºáÇßÈ� ßÁÇàª>ßß�ßÆ�åeádç¿¶>åE� ßÁÇàªÇàÈ%
از روزي كه گزند آن فراگيرنده است، مي ترسيدند(.2

صيغة نذر

براي نذر كردن بايد صيغه نذر خوانده شود و الزم نيست كه آن را به عربى  بخوانند؛ پس 

اگر بگويند: »چنانچه فالن كار من انجام شود براي خدا> بر من است كه فالن كار را انجام 

دهم3« نذر او صحيح است. بايد توجه داشت آنچه كه در صيغة نذر مهم است گفتن نام خدا 

با عبارت »براي خدا بر من است« يا » هللاِ َعلَّي« مى باشد.

1- سيد محمد حسن بنى هاشمى، توضيح المسايل مراجع، ج2 ، ص 609، مسألة )2640(.

2- سورة انسان، آية 7 
3- ر.ك به همان منبع، مسألة 2641
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شرايط نذر كننده         

شرايط نذر كننده عبارت است از:               

1- مكلف باشد. 

2- عاقل باشد.

3- اختيار داشته باشد.

4- توانايي انجام نذر را داشته باشد.

بايد توانايي تصرف در آن مال را داشته  چنانچه مالي مورد نذر واقع شود نذركننده  نكته: 
باشد؛ بنابراين نذر كودك به دليل اينكه به سن تكليف و بلوغ نرسيده و ديوانه به دليل اينكه 

از نعمت عقل بى بهره است، صحيح نمى باشد همچنين نذر كسي كه در حال مستي وعصبانيت 

و يا اجبار صورت گرفته صحيح نمى باشد؛ نذركننده بايد توجه داشته باشد كه چيزي را نذر 

از  پياده  نذر كند  يى كه  مثال: شخص سالخورده   به طور  باشد؛  او  توانايي  كند كه در حد 

افغانستان به زيارت كربال برود، نذرش صحيح نمي باشدچرا كه توانايي انجام آن را ندارد

فعاليت

فكر كنيد و پاسخ دهيد كه آيا نذر هاى معمول در جامعه، نذر شرعى محسوب مى شود؟

ارزش يابى

1- شرايط نذر عبارت از ........................ و ................... و ............................

2- نذر را تعريف كنيد؟

3- كدام يك از گزينه هاى زير در مورد صيغة نذر صحيح است؟

الف( صيغة نذر بايد عربى خوانده شود      

ب( در صيغة نذر بايد عبارت »براي خدا انجام مي  دهم« ذكر شود   

ج( صيغة نذر بايد به زبان مادري خوانده شود.    

د( صيغة نذر بايد شرط داشته باشد. 

4. آيا انسان مى تواند مال ديگري را نذر نمايد؟

كارخانه گى

در مورد اهميت نذر چند سطر بنويسيد.
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درس هجدهم

اقسام نذر
هدف: شناخت اقسام نذر

پرسش ها
1- آيا با اقسام نذر آشنايي داريد؟

2- كفارة نذر چه زماني واجب مى شود؟

اقسام نذرها

اعتبار  به يك  مُعيّن تقسيم مى شود و  به نذر هاى معين و غير  اعتبار،  به يك  نذرها 

نذرها به مشروط و غيرمشروط دسته بندي مي گردد.

 تقسيم
اول

آن شرايط  و  جزئيات  مُعيّن:  نذر   -1 
مشخص است و بايد طبق شرايط ادا شود.

 2- نذر غير مُعيّن: جزئيات و شرايط آن
مشخص نيست.

كه يى صدقه *
مشخص آن زمان و مقدار

نيست.

*نمازىكهمقداروزمان
آنمشخصنشدهاست.

*روزهاىكــهتعداد،
روزوزمانآنمشخصاست.
*صدقهيىكهمقدارو

زمانآنمشخصاست.
به بايد كه *صدقهاى   

شخصمعيندادهشود.

 

                           مثل:                                                                       مثل: 

 

بر طبق تقسيم اول، چنانچه شرايط و جزئيات نذري مشخص شود، نذركننده بايد بر طبق 

همان شرايط، نذر خود را ادا كند در غير اين صورت، نذر باطل است؛ مثال: كسي كه نذر 

كرده مقدار»20« افغاني را به شخص معين صدقه بدهد بايد همان مقدار را به همان شخص 

مورد نظر برساند و مقدار كمتر يا بيشتر و يا پرداخت به شخص ديگر صحيح نمى باشد.

همچنين در نذر غير معين كه نذر كننده، شرايط و جزئيات نذر را مشخص نكرده باشد، 
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در اداي نذر محدوديت كمتري وجود دارد؛ به طور مثال: چنانچه نذر كرده باشد كه مقداري 

پول را در راه خدا صدقه بدهد، از آنجا كه مقدار را تعيين نكرده، هر مقداري كه صدقه بدهد، 

صحيح است.

توضيح:
نذر مشروط: نذري كه در آن، انجام عملي را مشروط به انجام يا ترك عمل ديگر كنند.

مثال اول: چنانچه در امتحان كامياب شوم، براي خدا بر عهدة من است »به يك محتاج كمك 

نمايم« )نذر مشروط شكري(

مثال دوم: چنانچه نماز اول وقت من ترك شود، براي خدا بر عهدة من است كه »صدقه بدهم« 

)نذر مشروط زجري(

توضيح
نشده  مشروط  ديگر  عملي  انجام  به  عملي  انجام  آن،  در  كه  نذري  غيرمشروط:  نذر 

باشد.

مثال: براي خدا برعهدة من است كه در تحصيل علم به ديگري كمك نمايم.

آيا از احكام نذر آگاهي داريد؟
برخي از احكام نذر عبارت اند از:

1- شخص سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مى كند چنانچه با حالت 

باشد،  كرده  جلوگيري  اموالش  در  تصرف  از  را  او  شرع  حاكم  يا  باشد  شده  بالغ  سفاهت 

نذرهاي مربوط به مالش صحيح نيست1.

2-نذر زن بدون اجازة شوهر در صورتي كه منافي حق شوهر باشد، باطل است.

3-چنانچه شخص انجام كار حرام يا مكروه و يا ترك واجب يا مستحبى  را نذر كند، نذر 

او صحيح نيست.

4- اگر نذر شود كه كار مباحي را انجام دهد يا ترك نمايد، چنانچه بجا آوردن يا ترك 

آن از هر جهت مساوي باشد، نذر او صحيح نيست. 

كفارة نذر

اگر شخص نذركننده، از روي اختيار به نذر خود عمل نكند، بايد براي تخلف از نذرخود 

كفاره بدهد. كفارة نذر مانند كفارة روزه به سه شكل ادا مى شود:

الف- آزاد كردن يك بنده 

1. سيد محمد حسن بنى هاشمى، توضيح المسايل مراجع جلد2 ص611 مساله2643
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ب- طعام دادن شصت فقير

ج- دو ماه روزة پي در پي 

فعاليت

در كتابچه هاي تان براي هريك از اقسام نذر يك مثال بنويسيد.

ارزش يابى

1- چه تفاوت نذر معين با غيرمُعيّن چه تفاوت دارد، دارد بيان نماييد.

2- كداميك از نذر هاى زير صحيح مى باشد؟

الف( نذر انسان سفيه    ب( نذر كودك    ج( نذر مكلف   

د( نذر زن بدون اجازة شوهر 

3- كدام يك از تعاريف زير مربوط به نذر »غير مشروط« مى باشد.

الف( به نذري گفته مى شود كه در آن، انجام عملي به انجام عملي ديگر مشروط شده 

باشد.

نشده  انجام عملي ديگر مشروط  به  انجام عملي  نذري گفته مى شود كه در آن،  به  ب( 

باشد.

4- كدام يك از موارد زير كفارة نذر نيست؟

الف( طعام دادن شصت فقير             ب( دو ماه روزة پي در پي       

ج( پرداخت يك مد طعام                 د( آزاد كردن يك بنده  

كارخانه گى

با مراجعه به توضيح المسايل يا مال امام مسجد محل خود، بعضي ديگر از احكام نذر را در 

كتابچه هاي تان بنويسيد.
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درس نوزدهم

صدقه
هدف: آشنايي شاگردان با صدقه به عنوان يكي از خيرات و عطيات

پرسش: دربارة ثواب صدقه دادن چه مي دانيد؟

تعريف صدقه 
صدقه، عمل حسنه و مستحبى است كه براي رضاي خدا و كمك به ديگران انجام مى شود 

و بارزترين مصداق آن، انفاق كردن از اموال و دارايي خود، براي كمك به نيازمندان و كسب 

رضايت پروردگار مى باشد.

البته صدقه مى تواند به شكل هاي ديگري هم جلوه كند؛ مثال: كار نيكي كه براي دستگيري 

و رفع نياز ديگران صورت مى گيرد. شاعر در اين مورد مى گويد:

به روز گار سالمت شكسته گان درياب        كه جبر خاطر مسكين بال بگرداند

آري »صدقه« نيز يكي از موارد خيرات و عطيات محسوب مى شود كه نقش مهمي را در 

جامعة اسالمي ايفا مى نمايد؛ چرا كه پايبندي به اين عمل نيك و حسنه، تأثيرات بسيار مثبتي 

را در جامعه بر جاي  مى گذارد.

صدقه دادن فوايد زير را در پي دارد:
1- بر اساس سخن حضرت علي% صدقه دادن باعث پوشانده شدن گناهان مى شود.

2- صدقه دادن باعث دفع مرگ هاي بد و دلخراش مى گردد.

3- با توجه به »آية 10 سورة منافقون« صدقه دادن فرصتي است براي اينكه با انجام اين 
عمل خير از زمرة صالحان باشيم.1

4- خيراتي چون صدقه باعث رفع مشكالت مالي و اقتصادي افراد بى بضـــاعت جامعه 

مى گردد. لذا اين عمل نيك مى تواند به شكل يك مساعدت مالي در رفع بسياري از كمبود ها 

و مشكالت،كمك حال مردم فقير و نيازمند باشد.
5- صدقه هفتاد نوع بال را دفع مى كند.2

� ßÀåº� áÀ à²ß?ßÆ� ß±çb çqß@ßª� æGÈåfß®� æ̧ ßQß?� ß�åC� å�ßIáf ç]ß?� ß×áÇß¶� ëHße� ß¹Çà̄ßÉßª� àLáÇßá�=� à¼ à²ßb ßUß?� ßÊåIá@ßÈ� áÁß?� å̧ áFß®� áÀåº� á¼ à²>ß¿á®ßgße�>ßº� áÀåº�=Ç à̄å«á¾ß? ßÆ« -1
 »ß�åå�> çr¶=

و از آنچه شما را روزى داديم انفاق كنيد پيش از آنكه مرگ يكى از شما بيايد پس مى گويد خداى من چرا من را تا زمان 
نزديك مهلت ندادى تا زنده بمانم، پس تصدق نمايم و از صالحان باشم.

2-محمد محمدي ري شهري، منتخب ميزان الحكمه، ترجمة حميد رضا شيخى، انتشارات دارالحديث، جلد دوم، قم1381، ص 
575



48

6- صدقه دادن باعث افزايش روزي مى شود.3
7- پيامبر اكرم� فرمودند:صدقه خشم پروردگار را فرو مى نشاند.4

فعاليت

متن درس را به صورت انفرادي مطالعه نماييد.

ارزش يابى

1. صدقه يعني چه؟
2. دو مورد از فوايد صدقه دادن را بگوييد.

3. چرا صدقه دادن باعث كمك به برقراري آرامش در سطح جامعه مي گردد؟

كارخانه گى

با مراجعه به كتب ديني، حديث يا روايتي ديگر پيرامون صدقه و اهميت آن بيابيد و دركتابچه 

هاي تان بنويسيد.

3- همان منبع
4- همان
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درس بيستم

احكام صدقه
هدف: آشنايي با احكام صدقه   

پرسش ها ه                                                     
1- چه كساني مستحق در يافت انفاق هستند؟

2- آيا از احكام صدقه آگاهي داريد؟

3- به نظر شما چگونه صدقات باعث مانده گاري صدقه دهنده مى  شود؟
خداوند متعال>در آية 104 سورة توبه مي فرمايد: 

� àd à]á@ßÈßÆ �åÅåa>ßF å¢ � áÀ ß¢ �ßÍßEáÇçJ¶= � à̧ ßFá̄ ßÈ �ßÇ àÂ �ßç�= � çÁß? �=Ç à»ß·á£ßÈ �áß�ß?
* à¼É åUçf¶=� àH=çÇçJ¶=�ßÇ àÂ�ßç�=� çÁß?ßÆ� åL>ß®ßb çr¶=

را             بنده گان  توبة  خداوند  تحقيق  به  كه  ندانستند  آيا  ترجمه: 
مي  پذيرد و صدقة آن ها را قبول مي فرمايد و البته خدا بسيار توبه پذير 

مهربان است.
آري، صدقه دادن معامله است كه با خدا صورت مي گيرد 

وهر كار نيكي صدقه محسوب مى شود.

هنگامي كه براي رضاي خدا نيكي و حسنه  يى را انجام مي  دهيد و چيزي را انفاق مي  كنيد؛ از 
آنجا كه براي خداست و به قصد جلب رضايت او؛ پاداش آن را نيز خداوند> مى دهد و آن را به 
عنوان ذخيره  يى براي آخرت ما قرار داده وحتى مى توانيم اثرات مثبت آن را در زنده گي دنيايي نيز 
مشاهده نماييم؛ اما آنچه كه مهم است رعايت احكام و آداب صدقه دادن است چراكه هر امري، 

ق« آشنا شويم: روش و احكام خود را دارد پس خوب است كه با گوشه هاى از احكام »تََصدُّ

احكام تصدق  

1- صدقه دهنده بايد در دادن صدقه قصد »قربت« داشته باشد؛ يعني تنها براي رضاي خدا صدقه 
بدهد و از هرگونه ريا و خود نمايي اجتناب نمايد.

2- بهتر است كه صدقه دادن، پنهاني باشد، مگر آنكه بخواهد با صدقة آشكارا، ديگران را نيز به 
اين عمل خير تشويق نمايد.

3- گدايي كردن و رد كردن گدا )چيزي ندادن(، هر دو مكروه است.
4- صدقه بايد پنهاني باشد»اما زمانيكه آبروي انسان تحت شرايطي به خطر افتد و آشكار كردن 

صدقه تنها راه حفظ آبرو باشد صحيح است. 1 «
5- صدقه دادن به كسي كه در حال جنگ با مسلمانان نباشد و به پيامبر� و ائمة اطهار( 

دشنام ندهد اشكال ندارد.1
6- پس گرفتن صدقه جايز نيست.

1- ترجمه و تبيين شرح لمعه، شهيد ثانى؛ ترجمة على شيروانى و محمد محمود عباسى؛ انتشارات دارالعلم، جلد پنحم، قم 1383، 
ص 352 
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چه كساني مستحق انفاق هستند؟

1- والدين
2- نزديكان

3- يتيمان
4- مساكين

5-در راه مانده گان
شرايــــط دريافت كنندة صدقه

1- نيازمند باشد؛
2- ديندار باشد؛

3- صالحيت جمع آوري صدقات و نگهداري و رسانيدن آن را به نيازمندان واقعي داشته باشد. 

فعاليت                                                              

1- شاگردان دربارة احكام صدقه دو نفري بحث و گفتگو نمايند.

ارزش يابى

1- گيرندة صدقه بايد .................. و ...................باشد؟
2- صدقه دادن در كدام يك از موارد زير صحيح نمى باشد؟

الف( به قصد قربت باشد.      
ب( براي جلب توجه باشد.  

ج( براي فقير نيازمند باشد. 
د( براي نزديكان نيازمند باشد. 

كارخانه گى

آيات درس را همراه با ترجمه، حفظ نماييد. 
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ت و حديث
ش سير

بخ
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درس بيست و يكم

سيرت و انواع آن
هدف: شناخت سيرت و انواع آن

پرسش  ها

1. سيرت چيست؟
2. انواع سيرت كدام ها اند؟

ميان  آن  از  هستند.  و عمل شان  عقيده  براي  منابعي  داشتن  از  ناگزير  ديني،  مجموعة  هر 

مسلمانان عقيدةشان را از  قرآن، سنت، عقل و اجماع مى گيرند و عمل شان را بر اساس آن ها 

انجام مي دهند. افزون بر گفته هاى پيامبر و امامان معصوم(، سيرت و روش شان نيز يكي از 

نسخه هاى عمل و عقيدة مسلماني است. 

ميراث پيامبر�
اختيار  در  تغييري  و  تحريف  هرگونه  بدون  را  آن  كه  قرآن كريم  بر  عالوه  مسلمانان، 

دارند، منابع بزرگ ديگرى را نيز نصيب گشته اند؛ يكي اينكه بخش بزرگي از سخنان پيامبر 

اسالم� و ديگر بزرگان ديني را در اختيار دارند؛ دوم اينكه تاريخ زنده گاني آن حضرت 

به طور روشن و مستند در كتاب ها ثبت شده است كه از آن در استنباط سيرة وي مى  توان 

كيفيت  و  كميت  چنين  با   منابعي  داشتن  از  اديان،  ديگر  پيروان  حالي كه  در  كرد.  استفاده 

محروم اند. تمام اين منابع راهنماي ما در زنده گي است و ما بايد طبق آن ها عمل كنيم. 

پيامبر� الگوي نيكو

تأثير گذارترين شيوه هاى هدايت و تربيت، معرفي نمونه هاى كامياب  از بهترين و  يكي 

است. اين كار از سويي نظريه ها را زنده ساخته و جنبه هاى عملي آن را نشان مى دهد و از 

سوي ديگر، مردم را از پيروي كساني كه شايسته گي الگو بودن را ندارند، باز مى  دارد.1 نمونة 

بر  را  مردم  اسالم�  پيامبر  تعبير  به  اند كه  پيامبران(  نيكو،  الگوهاي  برازندة  و  برجسته 

عالوه زبان با عمل شان نيز دعوت كرده اند. قرآن كريم حضرت محمد� را الگويي نيكو 

� ßÁ>ß²�Àßë��ãÍß¿ ßj ßU�ãÌßÇ áià?�åç�=� å¹Ç àiße� å�� á¼ à³ß¶� ßÁ>ß²�ábß̄ß¶  :اسوه حسنه( براي مسلمانان معرفي مى كند(

1- سيرت پيامبر اكرم با نگاهى به قرآن كريم، محسن قرائتى، ويراست دوم، چاپ چهارم، تهران، مركز فرهنگى 
درس هايى از قرآن، ص.11 
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â�åNß²�ßç�=�ßfß²ßcßÆ�ßf=�7 به صورت قطعى براي شما در ]اقتدا به[ رسول خدا  å] áÛ=�ß½áÇßÉá¶= ßÆ�ßç�=�Ç àQáfßÈ
سرمشقي نيكوست براي آن كس كه به خدا و روز بازپسين اميد دارد و خدا را فراوان ياد 

مي  كند.2 

سيرت چيست؟

  »سيرت« از سير به معناي حركت، گردش، رفتن و راه رفتن گرفته شده است. سيرت 

داللت بر سبك و نوع رفتار مى كند. مراد از سيرت پيامبر�، گونة رفتار آن حضرت� در 

عمل و به كار بستن روش ها براي رسيدن به هدف ها است. شخصيت هاى بزرگ و هدفمند و 

از جمله پيامبران( و نيز هر گروهي از مردم، سبك رفتار و نوع عمل مخصوص به خود را 

دارند كه كليت دارد و تغيير نمي  پذيرد و در همه زمينه ها و زمان ها، رفتار و عمل هر كس و 

هر گروه بر مبناي آن صورت مى گيرد. منطق و اصول رفتاري خاص)سيرت( پيامبران( كه 

معيار رفتار و گفتار آنان در هر شرايط زماني و مكاني هست در يك تقسيم بندي، به دو نوع  

فردي و اجتماعي تقسيم مى شود. بخشي از اعمال پيامبر اسالم، مانند هر انسان ديگر، فردي 

بود. عبادت، زنده گي شخصي و... از شمار سيرت فردي آن حضرت است. پيامبر� همزمان 

در امور اجتماعي و حكومتي با ياران )اصحاب( مشورت مى كرد و اختالف هاى مردمان را با 

قضاوت عادالنة خويش فيصلة مى بخشيد. 

اصول حاكم بر سيرت پيامبر�

در سيرت پيامبر� سه گونه اصول را مى توان يافت:

بد  و  معيار هاى خوب  انسان ها  همة  براي  يعني  است؛  مطلق  كه  اخالق  اولية  اصول   -1

اخالقي يكسان است. از آن جمله پيامبر اكرم� در هيچ شرايطي و به هيچ روي از روش ها 

و اصول باطل مانند موارد زير كار نگرفت:

الف( غدر: پيامبر� و معصومان( هيچ گاه از غدر و فريب براي رسيدن به مقصد و 

مقصود خويش كار نگرفتند و پيمان نشكستند، هرچند بسياري چيز ها را  از دست مى دادند و 

يا چيزهاي بسيار ارزشمندي را به دست مى آوردند.

ب( تجاوز و تعدي: پيامبر� با پيش چشم داشتن دستور قرآن، حتى در ستيز با دشمن اش از 

حد نمي  گذشت: اى كساني كه ايمان آورده ايد براي خدا به داد برخيزيد و به عدالت  شهادت 

2- قرآن، احزاب آيه 21
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دهيد و البته نبايد دشمني گروهي شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيد، عدالت كنيد كه آن به 
تقوا نزديك تر است و از خدا پروا داريد كه خدا به آنچه انجام مي دهيد آگاه است.3

ج( ترحم نخواستن و تن به ستم ندادن: هيچ گاه ديده نشده است كه پيامبر�، در 
زمانى دشمن را قوي مي  ديده و يا اوضاع و احوال بر وفق مراد نبوده است، گردن كج كند و 

از دشمن ترحم و بخشش بخواهد )استرحام( يا آنكه تن به ظلم و ستم بدهد )انظالم(. 

2- يك تعداد اصول مطلق نيز وجود دارد كه پيامبر� داشتن و به كار بستن آن ها را 
براي  بودن  توانا  يعني  اقتدار  و  قدرت  اقتدار؛  و  قدرت  اصل  از جمله  است،  سفارش كرده 

اينكه ديگران خيال دست درازي را از سر بيرون كنند، نه اينكه از آن براي زورگويي استفاده 

شود.

3- اصول نسبى  نيز در سيرة پيامبر� وجود داشته است؛ اصول نسبى به اين معناست كه 
پيامبر� هميشه و در همه جا از اين اصول استفاده نكرده است. از جمله اعمال قدرت يك 

پيامبر� يك اصل ثابت  اصل نسبى است. از زور و قدرت كارگرفتن، در اسالم و سيرت 
نيست؛ بلكه پيامبر� آن را در جاهايي كه راه ديگري وجود نداشته، روا  ديده است.4

فعاليت

در سيره پيامبر� چند گونه اصول مى توان يافت؟ در گروه هاي سه نفرى باهم بحث 

كنيد

ارزش يابى

1- كدام يك درست است؟

الف( در سيرت پيامبر� همة اصول؛ مطلق، همه جايي و براي همه است

ب( در سيرت پيامبر� اصول نسبى هم وجود دارد.

2- ميراث پيامبر� براي مسلمانان ... است.

الف( قرآن           ب( روايات           ج( سيره           د( قرآن، روايات و سيره

3- اصول مطلق در سيرت پيامبر� را كه تغيير نمي پذيرد نام ببريد.

�ßÇ àÂ�á=Çà¶åb á¢=�á=Çà¶åbá£ßI�ç×ß?�Îß· ß¢�æ½áÇß®� àÁBß¿ ßm� á¼ à³ç¿ßºåfáß��ß×ßÆ� å� ájå̄á¶>åE�Ð= ßbßÃ àm�åäå��ß�åº=çÇß®�á=Çà¾Ç à²�á=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ�)3

* قرآن، مائده، 8 ßÁÇà· ß»á£ßI�>ßå��ã�åF ß]�ßä�=� çÁåC�ßä�=�á=Ç à̄çI=ßÆ�ÏßÇá̄çJ·å¶� àHßfá®ß?
4- سيرة نبوى، مطهرى، ص 80  به بعد 
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درس بيست و دوم

اخالص
هدف: آشنايي با اخالص و اهميت آن در آداب و اعمال ديني

پرسش  ها

1- اخالص چيست؟

2-  شرايط اخالص چيست و به كدام عمل، عمل مخلصانه گفته مى شود؟

هر كاري براي آن صورت مى گيرد تا انسان را به هدفي برساند و براي رسيدن به هر هدف، 

ابزاري الزم است. پرستش خداوند> نيز به هدف قرب به او صورت مى گيرد و آنچه انسان 

را به آن هدف مى رساند اخالص است. انسان مخلص از طاعت ها  و عبادت ها و ساير كارهاي 

خود تنها و تنها خشنودي پروردگارش را در نظر دارد و از هرگونه آلوده گي و آمـيـخـتـه گي 

آن به غير خدا مي  پرهيزد. از اين رو، تنها بـه او دل مى بـنـدد و خوشايند و بدآيند ديگران، در 

نظرش يكسان است. هرچند شايد كساني براي پييشبرد كار هاى شان خواست و ارادة پوالدين 

داشته باشند، اما انگيزة آنان چيزي ديگري است و انگيزة اخالصمندان از روي خلوص نيت 

و به هدف رضايت خداوند> صورت مى گيرد. از اين رو آنان در سختي ها و پيشامدهاي 

زنده گي، اميد خويش را  از دست نمي  دهند و با استواري تمام كار خويش را پي  مي گيرند. 

حقيقت اخالص در سخنان پيامبر� و ديگر معصومان بيان شده است. پيامبر اسالم� 

�ÐÊ ßm�Ê· ß¢�ßb ß»áà�� áÁß=� çGåà��×� ä� ßU� åtØ á]åá×=�ßÍß̄Éå̄ ßU�ãbáF ß¢� ß̈ ß·ßE>º�ßÆ�âÍß̄É¯ ßU� ú° ßU� å̧ è³å¶� çÁå=  :فرمود

�åترجمه: هر حقي را حقيقتي است، و بنده يى به حقيقت اخالص نرسد مگر آنگاه كه دوست  äå��¸ß» ß¢� áÀåº
نداشته باشد در برابر كاري كه براي خدا مى كند ستايش شود.«1 

�×�ßÆ�(àÄçEßeä×åC� à̧ àQçf¶=�ßÇ àQáfßÈ�×� áÁß=�àÍ ßrå¶> á�=�àÌßa>F å£á¶ß=  :حضرت علي% در اين باره فرمود 

�àÄßFá¾ßc×åC��7ترجمه: عبادت خالص اين است كه آدمي جز به پروردگارخويش اميد نبندد و جز از گناه  à> ß�
خويش نترسد.2

ارزش و اهميت اخالص 

1- محمدى رى شهرى، محمد، »منتخب ميزان الحكمه« ترجمة حميدرضا شيخي، ج1، قم: مؤسسة فرهنگي دارالحديث،1381، 
ص 320 

2-  همان، همان صحفه 



56

ارزش هر كار به اهميت هدفي است كه براي رسيدن به آن صورت مى گيرد. از قرآن كريم 
و گفته هاى پيامبر� و امامان( بر مى آيد كه اخالص  معيار ارزش، قبولي و ناقبولي عبادت 
و در واقع هدف دين و معيار مسلماني و دينداري واقعي است. هر كس   از روي نيت خالصانه 

�ßä�=�=Ç à¢áaß=  :عمل كند، مورد قبول پروردگار است و خداوند> خود به آن فرمان داده است

�3؛ پس خدا را پاكدالنه فرا خوانيد هرچند ناباوران را ناخوش  ßÁÆàfåª>³á¶=�ßÅåfß²�áÇß¶�ßÆ� ßÀÈäb¶=�àÄß¶�ß�rå·áà�
افتد.

در سـخـنـان پـيـشـوايـان مـعـصـوم، از جمله امام علي% از اخالص به بـهـتـرين عبادت، 
اخـالص  اهـمـيـت  در  است.  شده  ياد   ... الهي  مقّربان  عبادت  دين،  غايت  عبادت،  مالك 
هـمـيـن بـس كـه شـرط قـبـولي عـمـل اسـت و اگـر عـمـلي از روي اخالص صورت نگيرد، 
نتيجه يى در پي نخواهد داشت. پيامبر� فرمود: »هرگاه كاري كردي، آن را تنها براي خدا 

انجام ده؛ زيرا او تنها اعمال خالص بنده گانش را مى پذيرد«

مراتب اخالص 

ارادت  و  عبادت  كـردن  خـالص  است.  واقعي  عبادت  و  دينداري  معيار  اخالص  بنابراين 
صادق داشتن، مراتبى دارد و هر چند عمل از روي اخالص صورت گيرد، ارزش بيشتري نزد 
خداوند> دارد. از اين رو درجه و جايگاه مؤمنان نزد خداوند متفاوت خواهد بود؛ چنانكه امام 

علي% فرمود: »ªfI�tØ]×>E¤�=×¢«<¹«؛ به وسيلة اخالص درجات اعمال مؤمنان باال مى رود.
امام صادق% فرموده اند: عبادت كننده گان سه نوع اند

الف( كساني كه خداوند> را از روي ترس مى  پرستند و اين عبادت برده گان است. 
ب( كساني كه خداوند> را براي ثواب و پاداش و رسيدن به وعده هاى بهشتي عبادت                      

مى كنند و اين عبادت اجيران است.
و   دوستي  خاطر  به  تنها  و  طمعي  و  ترس  هرگونه  بدون  را  خداوند>  كه  كساني  ج( 

بزرگي اش عبادت مى كنند و اين عبادت آزاده گان و برترين و بهترين نوع عبادت است. 

آنچه اخالص مى آورد

اخالص، خود به خود حاصل نمي شود، افزون بر خواست خداوند> كه آن را رازي از 
رازهايش مى خواند و در دل بنده  يى كه دوستش دارد جاي مى دهد4، چيزهاي ديگري نيز 

مى تواند اخالص بياورد:
الف( دورى كردن از حرام ه: پيامبر� مى فرمايند »دوري كردن از حرام كمال اخالص 
مرتبة  باالترين  بلكه  مى  افزايد،  آن  به  و  مي  آورد  اخالص  تنها  نه  محارم  از  اجتناب  است«. 

3- غافر، آية 14
4- ميزان الحكمه، ج3، ترجمة فارسي، مدخل اخالص 
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اخالص است.
ب( يقين: »علت اخالص يقين است«. امام علي%. كسي كه به خدا و پيامبران او و روز 

باز پسين يقين كامل داشته باشد نمي  تواند از روي اخالص عمل نكند.
ج( علم: »ميوه دانايي )به مبداء و معاد( اخالص عمل است« امام علي%. هر اندازة كه 
بيشتر شود، بر  باورمند از هستي و راز هاى بى پايان آن و عظمت آفريده گار  انسان  آگاهي 

اخالص او افزوده مى شود.
د( كم كردن آرزوها: »آرزوهايت را كم كن، اعمالت خالص مى شود« امام علي%مى فرمايند: 

هرگاه از آرزوهاي انسان كاسته شود، بى  ريا و تنها براي جلب رضاي خدا عمل خواهد كرد.

ه( چشم نداشتن به مال مردم: »ريشة اخالص نوميد شدن از دست مردمان است« علي%. 
هرگاه انسان به آنچه مردم از مال و جاه دارند، دل نبندد و كار بنده گي را از بهر خدا به جاي 

آورد، بر اخالصش افزوده خواهد گشت.

فعاليت

1- در بارة اخالص و حقيقت آن دو به دو با هم گفتگو كنيد.

2- در گروه هاي سه نفرى، هر كدام يك مرتبة اخالص را با هم بحث كنيد.

ارزش يابى

1- اخالص چيست؟ حديث پيامبر� دربارة حقيقت آن را بنويسيد. 

2- برترين عبادت كننده گان كساني اند كه خداوند> را به خاطر ... مى كنند؟

الف( ترس     ب( ثواب و پاداش     ج( شناخت و بزرگي خداوند>.

3-  اهميت اخالص در چيست؟

4-  سه نمونه از چيزهايى را كه اخالص مى آورد، نام ببريد.

 
كارخانه گى

اين حديث امام علي% را با ترجمة آن حفظ كنيد: »طوبى لمن اخلص هللا عمله و علمه و 
حبه و بغضه، و أخذه و تركه، و كالمه و صمته، و فعله و قوله«؛ خوشا به حال كسي كه عمل و 
علمش، دوستي و دشمني اش، گرفتن و رها كردن اش، سخن و سكوتش و كردار و گفتارش 

تنها براي خدا باشد.5

5- همان، ص 318 
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درس بيست و سوم

ساده زيستي
هدف: شناخت ساده زيستي

پرسش  ها
1- ساده زيستي چيست؟

2- معيار هاى  ساده زيستي كدام  اند؟ 
نشده  براي خورد و خوراك و زنده گي هميشه گي آفريده  اين جهان گذران  انسان در 
است؛ بلكه به مسافري مى ماند كه بايد راهي نه چندان طوالني را طي كند تا به مقصد خويش 
صرف  را  خويش  سرماية  و  توان  مسافر  اين  اگر  برسد.  است،  جاويدان  حيات  همان  كه 
نخواهد  به هدف  بپردازد؛ هيچ گاه  اين جهان   بسيار در كار  به تجمل  و  خوشگذراني كند 
رسيد؛ در حالي كه از ديد انسان مسلمان: »الدنيا مزرعة اآلخرة«؛ دنيا كشتزار آخرت است.1 و 

او به كار اين دنيا تا آن اندازه مى پردازد كه آن دنيا را سامان بخشد.
دنيا را به سان كشتزار ديدن، بر اساس قرآن كريم سه اصل دارد: 

1- آفرينش و زنده گي انسان در اين جهان سراسر خوشي و شادي نيست؛ بلكه زنده گي 

®åÄÉå »هر آيينه انسان  ßØ à»ßª�> âUábß²� ß́ ëEße�Êß¶åC� ã\åa> ß²� ß́ ç¾åC� àÁ> ßj¾åáÝ=�>ßÃèÈß?�>ßÈ :انسان در رنج و سختي است
را در رنج آفريديم«2

2- زنده گي انسان در اين جهان پايان نمي يابد؛ بلكه پس از اين جهان گذران به جهان 
»ÁÇ£Q=e�ÄÉ¶=�>¾=�Æ���>¾=« .جاويدان كه جايگاه هميشه گي اوست، خواهد پيوست

3-راحتى و سعادت: »آن سراي آخرت را براي كساني قرار مي دهيم كه در زمين خواستار 
برتري و فساد نيستند و فرجام ]خوش[ از آن پرهيزگاران است«3

بنا براين مى توان گفت كه ساده زيستي و يا زهد )غرق نشدن در حرص وطلب دنيا( براي 
رسيدن به آرامش و آسايش آخرت و نگران نبودن از تهي دستي و ناداري است. البته اين به 

هيچ وجه به معناي ترك دنيا نيست. 

معيار ساده زيستي 

به  مسلمانان  پيوسته  و  شده  بحث  مفصل  طور  به  ساده زيستي  دربارة  ديني   روايات  در 
و  عالـــــمان  آثار  در  روايات،  از  اند. گذشته  توصيه شده  قناعت پيشه گي  و  زنده گي ساده 
دانشمندان مسلمان مباحث و مفاهيمي مانند احسان، انفاق، صدقات و خيرات، پرهيز از طمع 

1- عوالي اللئالي، ج1 ص 268 
2-قرآن، سوره انشقاق، آيه 16

4/�ÄÈA�sr®�(ÁAf®�*ß�å̄çJ à»á·å¶�àÍßFå®> ß£á¶=ßÆ�=âa> ßjßª� ß×ßÆ� åzáeßáÙ=� å��=éÇà· à¢� ßÁÆ àbÈåfàÈ� ß×� ßÀÈådç·å¶�> ßÃà·ß£áß��àÌßf å] áÛ=�àe= çb¶=� ß́ ·åI -3
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و حرص و تكاثر، قناعت ... با زهد و ساده زيستي در پيوند است كه نشان گر اهميت آن در 

جامعة اسالمي است. امام علي% دو نوع از زهد وساده زيستي را معرفي مى كند. يكي مرتبه 

� ßÀÈåb åÂ=çh·å¶�ÊßEÇ à{  :زاهدان و ساده زيستاني است كه از دنيا به كمترين اندازه بسنده كرده اند

�(â>FÉ å{�> ßÂßÐ>ßºßÆ�(â>m=ßfåª�> ßÃßE=ßfàIßÆ�(â>{> ßjåE� ßzáeßßá×=�=Æ àdßç�=�ã½áÇß®� ß́ åÒ¶Æà?�(åÌßf å]ßá×=� å��ß�åF å¦=çf¶=�(>ßÉá¾ èb¶=� å�
�7 خوشا به حال زاهدان  åXÉ åjßá�=� åT>ßÃá¿åº�Êß· ß¢�â>uáfß®>ßÉá¾ èb¶=�=Çußfß®� ç¼àM�â=e>ßMåa�ßÐ> ß¢èb¶=ßÆ�â=e> ß£ åm� ßÁAáf à̄á¶= ßÆ
در دنيا، و راغبان در آخرت، آن ها كه  زمين را فرش قرار دادند و خاك آن را بستر و آبش را عطر، و قرآن 

را همچون  لباس زرين و دعا را همچون لباس رويين. سپس دنيا را بر روش مسيح طي كردند«.4 خود امام 

علي% يكي از اين كسان بود. 

عثمان بن حنيف والى امام علي% در بصره، به دسترخوان رنگين خوانده شد و پذيرفت. 
امام وقتي كه از مسأله آگاه شد، به عثمان نامه يى نوشت و در آن از پذيرش دعوت كساني 
كه: »بينوايان را از در مي  رانند و توانگران را بر سفره مي  نشانند« شگفتي اش را بيان داشت؛ 
وسپس به وي فرمود: »بنگر كه در خانة اين كسان چه  مي خوري، هر چه را در حالل بودن آن 
ترديد داري از دهان بيفكن و آنچه را كه يقين داري كه از راه حالل به دست آمده است، تناول 
نما«. امام علي% در همين نامه مى نويسد كه شما را توان آن نيست كه مانند من زنده گي 
كنيد، اما اصولي را يادآور مى شود كه پيروان آن حضرت بايد آنها را رعايت كنند: »بدان 
كه هر كس را امامي است كه بدو اقتدا مى كند و از نور دانش او فروغ مى گيرد. اينك امام 
شما از همه دنيايش به يك جامه و از همة  طعام هايش به دو قرص نان اكتفا كرده است. البته 
شما را ياراي آن نيست كه چنين كنيد؛ ولي مرا به پارسايي و مجاهدت و پاكدامني و درستي 
خويش ياري دهيد. به خدا سوگند، از دنياي شما پارة زري نيندوخته ام و از همة غنايم آن مالي 
ذخيره  نكرده ام و به جاي اين جامه، كه اينك كهنه شده است، جامه  اي ديگر آماده نساخته ام 
... اگر بخواهم به عسل مصفا و مغز گندم و جامه  هاى ابريشمين، دست مي  يابم«. اما چرا امام 
چنين نمي  كند؟ خود مى گويد: »من امروز نفس خود را به تقوا مي  پرورم تا فردا، در آن روز 
وحشت  بزرگ، ايمن باشد و بر لبة آن پرتگاه لغزنده  استوار ماند. در نگاه امام او و هر رهبري 
بايد چنان زنده گي كند كه مردمان در گوشه و كنار كشورش مى گذرانند و در سختي هاى 
روزگار شريك آنان باشد5. حال كه هركس را ياراي زيستن مانند امام نيست، چه بايد كرد؟ 
از سخنان امام دانسته مى شود كه پارسايي، كوشش، پاكدامني و درست كاري چهار اصل 

اوليه و همه گاني ساده زيستي است كه هر مسلماني بايد در زنده گي اش به كار ببندد. 

4. نهج البالغه، حكمت 104 در همه جاي اين كتاب از ترجمه آيتي استفاده مى شود. 
¼ÃÉ¶C�Îv»ª�(>Ã·Â?�Àº�½Ç®�Í»É¶Æ��C�Ê¢a�Ä¾?�Ä§·E�b®Æ�(ÌfrF¶=�Î·¢�Ä·º>¢�ÇÂÆ�Ëe>r¾ß×=�¬É¿U�ÀE�Á>»N¢�Ê¶�*5

�(½Ç®�Ê¶C�GÉ�� ß́ ç¾ß?� àKá¿ß¿ ß��>º�Æ�Á=ßÇá¶ßßá×> ß³ß¶� àH> ßìßJ ájàI�(> ßÃáÉß¶åC� ßKá¢ßf áiß@ßª�æÍßEàaá@ßº��C� ßµ> ß¢ßa�ß?�ÍßÉáJåª� áÀåº�âØ àQße� çÁß?� å�ß§ß·ßE� ábß̄ßª�( æ¬áÉß¿ àU� ßÀáE>ßÈ�( àbá£ßE�>çºß?
�àÄá¿åº� á̧ ß¿ßª�åÄ åÂÇ àQ àÆ� åGÉ åìåE� ßKá¿ß̄áÈß?�>ßºßÆ�Ä�«¶>ª��àÄ à»á· å¢� ß́ áÉß· ß¢�ßÄßFßJ ám=�> ß»ßª�( å¼ ßvá̄ßá�=� ßdÂ� áÀ å» àÃ à» ßvá̄ßI�>º�Ê¶C�f�¾>ª�*Ç¢bº�¼»ÃÉ¿¦�Æ�Ç«��¼�>¢

� á¼ à³ç¾åCßÆ�ß×ß?�åÄáÉ ßqáf à̄åF åÃ å»á£ à{��åÄáÈßf á» åìåE�àÅ>ßÉá¾àa� áÀåº�Îß«ßJá²=� åbß®� á¼ à³ßº>ßºåC� çÁåCßÆ�ß×ß?�*Ä»·¢åeÇà¿åE�àÐÊ åvßJ ájßÈßÆ�(åÄåE�ËåbßJá̄ßÈ�(â>º>ßºåC�æ½Çàº@ßº� ȩ̈ à³å¶� çÁåCßÆ�ß×ß?
�> ßÃ å»åÑ>ß¿ ß¦� áÀåº� àLáf ß]ça=�ß×ßÆ�â= á�åI� á¼ à²>ßÉá¾àa� áÀåº� àLáhß¿ß²�>ßº�å�=ßÇßª�*pWæa= ßb ßißÆ�æÍç« å¢ßÆY�(æa> ßÃåJ áQ=ßÆ� æ¥ßeßÇåE�Ê¾Çà¿É å¢ß?� áÀ å³¶ßÆ�( ß́ å¶c�Îß· ß¢� ßÁÆàeåbá̄ßI�ß×

0�Äº>¾�(Ä¦ØF¶=�SÃ¾�*â=f á» å{�ÊåEáÇßM�Êå¶>ßFå¶� àLáaßb á¢ß?ß×ßÆ(â=fáªßÆ
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توصيه به ساده زيستي به معناي كناره گرفتن از كار و كوشش و آباداني نيست؛ قرآن كريم 
كه همه گان را به فراموش نكردن بهرة خويش از دنيا فرا مى خواند: »ال تنس نصيبك من الدنيا6« 

گفته ها و سيرت بزرگان ديني نيز نشانگر اين مطلب است. امام صادق% مؤمن را كسي را 

مؤمن  �7åÄß¾Æ àÖßá�= � à¬úÉ« ß]�åÍß¾ àÇ£ßá�= � àÀ ßj ßU� àÀåºáÖàá�ß= مى داند كه تالش بيشتر و مصرف كمتر مى كند: 

پرتالش و كم مصرف است. اين گونه زيستن از سويي باعث آباداني و رونق داد و ستد مى شود 

و از سوي ديگر زنده گي را بى دغدغه مى سازد.

فعاليت

1- شاگردان در گروه هاي دونفره بحث كنند كه چرا نبايد به زنده گي اين جهان بسنده 
كرد و به آماده گي براي آن جهان پرداخت.

2- مضمون آيت هايى را كه در تبيين كشتزار بودن دنيا استفاده شده اند، از حفظ براي 

يكديگر درگروه هاي سه نفره بازگو كنند. 

ارزش يابى

1- »دنيا كشتزار آخرت است« به چه معناست؟
2- گزينة غلط كدام است؟

الف( امام صادق%  مؤمن كسي را مى داند كه بيشتر مصرف و كمتر كار كند.
ب( امام صادق% مؤمن كسي را مي  داند كه بيشتر كار و كمتر مصرف مى كند.

3- امام على % كدام يك از معيار هاى زير را با معيار ساده زيستى مى داند.

الف( پارسايي   ب(كوشش    ج(پاكدامني و درست كاري     د( همة موارد

كارخانه گى

دربارة دليل اينكه برخي نادارند و برخي دارا، با استفاده از سخنان زيرين امام علي% 
10 سطر بنويسيد.

كار  در  اندك،  را  بعضي  و  فراوان  را  بعضي  ساخت،  مقدر  را  روزي ها  تعالي  »خداي 
برخي گشايش داد و بر برخي تنگ گرفت، و اين تقسيم از روي عدالت بود. تا هر كه را كه 
بخواهد، در سختي و آساني بيازمايد و توانگر و مستمند را در شكرگزاري و شكيبايي امتحان 

كند...«7

6- قصص/77 
7- همان، خطبه 91 
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درس بيست و چهارم

تقوا
هدف: آشنايي با تقوا 

پرسش  ها
1- تقوا چيست؟

2- نقش تقوا در عمل چيست؟

تقوا در زبان عربى  به معناي حفظ و نگهداري از چيزي است كه بيم زيانش مى رود و در 

زبان فارسي، به معناي پرهيزگاري است. شما چه فكر مى كنيد، در فرهنگ ديني چه معنايي 

دارد؟ نگهداري از چه چيزي و پرهيزكردن از چه چيزي؟

� àOáÉ ßU�àä�=� ßµßbå̄ á«ßÈ�×� áÁß= :امام صادق% تقوا يا پرهيزگاري را اين گونه بيان نموده است

7 ترجمه: آنجا كه خداوند دستور داده حاضر باشي، تو را غايب  ßµ>Ãß¾� àOáÉ ßU� ßµ=fßÈ�×�ßÆ� ßµßfßºß=
نبيند و آنجا كه نهي كرده، تو را مشاهده نكند.1 در روايتي ديگري همين سخن را به گونه 

بسيار  ذكر  ساخته  واجب  خلقش  بر  خدا  كه  چيزي  »از سخت ترين  است:  فرموده  ديگري 

خداست، مـقـصـود گفتن �Æ��=�×=�Ä¶=�×�Æ��b»�=�Æ��=�Á>VFi=��=�² نيست، اگر چه 

آن ها هم از جـمـلة ذكـرها اند؛ بـلكـه مـقـصـود يـاد آوردن خـداسـت در آنـچـه حالل و 
حرام فرموده كه اگر طاعت خداست عمل شود و اگر معصيت است، رها شود.2

تقوا؛ معيار كرامت انسان 

سرشت هر انساني چنان است كه در پي كمالي مى گردد تا با داشتن آن از ديگر انسان ها 
جدا و برجسته شود و در ميان همتايان خود، كرامت و شرافت ويژة داشته باشد. عامه مردم 
و  معيشت  وسعت  همان  كه  دنيايي  امتياز هاى  و  دل بسته گي ها  در  را  كرامت  و  شرافت  اين 
قبيله، نسب،  مليت، جنسيت،  را  انسان ها  اين رو، جايگاه  از  منزلت است، مى جويند.  رفعت 
پايگاه اجتماعــــي و اقتصادي ... تعيين  مى كنند؛ اما در فرهنگ ديني چيزي ديگري شرافت 
و كرامت بخش انسان مى باشد و آن تقوا است. به گونه  يى كه امام علي% تقوا را باال ترين 
مرتبة اخالق مى  شناساند و ايمان بدون آن را سود مند نمي داند3.  پرهيزگاري دست آوردي 

1- بحاراالنوار، ج 67، ص 285 
2- اصول كافي، ج، 3 ص 127، روايت4  

 3- شرح غررالحكم، ج 1، ص 194 و  همان، ج 6، ص 412
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است كه ثواب آخرت را در پي دارد، بى آنكه با وسعت معيشت و رفعت منزلت ناسازگاري 

داشته باشد. البته وسعت معيشت و رفعت منزلتي كه از راه پرهيزگاري و تالش به دست آمده 

باشد. 

قرآن كريم، در بيان معيار برتري انسان نزد خداوند>، نخست ريشة برتري جويي قومي 

و نسبى را مي  زند و ريشة يگانة مردمان را، كه آفريده شدن از آدم و حواباشد، به آنان يادآور 

مى شود و از آن پس تأكيد مى كند كه آفريدن مردمان به گونه قبيله ها و مليت هاى گوناگون، 

مردمان  داد وستدهاي  بهبودي  و  پيوند ها  استواري  و  براي شناختن  بلكه  براي فخرورزي  نه 

را  مردمان  پرهيزگارترين  و  مى  داند  پرهيزگاري  را  انسان  برتري  معيار  سوم  گام  در  است. 

� á¼ à²>ß¿á·ß£ ßQßÆ�ÊßN¾à? ßÆ�æfß²ßc�Àëº�¼ à²>ß¿á̄ ß· ß]�>ç¾åC� àl>ç¿¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ  .گرامي  ترين نزد خداوند> مى شناساند

ما شما  ã�åF�4: اى مردم،  ß]� ã¼Éå· ß¢ �ßç�= � çÁåC � á¼ à²>ß̄áIß? �åç�= �ßb¿ å¢ � á¼ à³ßºßfá²ß? � çÁåC �=Çàªße>ß£ßJå¶ � ß̧ åÑ>ßFß®ßÆ �>âEÇ à£ àm
را از مرد و زني آفريديم و شما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايي 

متقابل حاصل كنيد، در حقيقت، ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست، بي  ترديد 

خداوند داناي آگاه است.

در جوار  زنده گي  به سعادت جاويدانه كه  را  انسان  است كه  امتياز حقيقي  پرهيزگاري 

نه  و  مال و جمال  نه  به دست آوردن سعادت حقيقي  براي  ربوبى  باشد، مى رساند.  رحمت 

حسب و نسب به كار مى  آيد و نه تنش با ديگر انسان ها پيش مى آيد و نه كمبودي و جود 

دارد. هر كس به ميزان پرهيزگاري اش براي آخرت و سعادت اين سرا و آن سراي اش  توشه 

بر مى دارد. خداوند> با علم به مصلحت بندگانش رستگاري آنان را در پيمودن راه تقوا قرار 

داده است.

داستان هابيل و قابيل

خداوند> از دو پسر آدم خواست كه به منظور نزديك شدن به او قرباني كنند، هابيل 

كه نيت خالصانه داشت، بهترين گوسفنداش را قرباني كرد و پذيرفته شد، و قابيل كه نيت 

خالصانه نداشت، بدترين گندم هايش را پيشكش كرد. با نشانه هايى كه از پيش مى دانستند، 

دانسته شد كه از يكي، پذيرفته شده است و از ديگري، رد شده است. قابيل كه چنين ديد، 

تاب نياورد و بر برادر خشم گرفت و قصد جان او كرد.

قابيل: »حتماً تو را خواهم كشت«

هابيل: » خدا فقط از تقواپيشه گان مي  پذيرد«

4- ترجمة فارسي تفسير الميزان، ج 5 آيه هاى مربوط ديده شود  ..قرآن، حجرات، آيه13  
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 اگر دست  خود را به سوي من دراز كني تا مرا بكشي، من دستم را به سوي تو دراز نمي-

 كنم تا تو را بكشم، چرا كه من از خداوند> پروردگار جهانيان مي  ترسم.

من مي  خواهم تو با گناه من و گناه خودت ]به سوي خدا[ بازگردي و در نتيجه از اهل 

آتش باشي و اين است  سزاي ستمگران. پس نفس ]اماره[اش او را به قتل برادرش ترغيب كرد 
و وي را كشت و از زيانكاران شد«.5

   مرد خداپرست كه تقوا طلب كند        خواهي سفيد جامه و خواهي سياه باش
                                                                                                                حافظ

فعاليت

شاگردان در گروه هاى 3 نفري جواب سئوال هاى ذيل را بيابند.

1- سه گام قرآن كريم براي بيان برتري انسان نزد خداوند> كدام  اند؟ 

2- نقش تقوا را در قبولي عمل با استفاده از داستان هابيل و قابيل بيان كنيد.

ارزش يابى

ßµ>Ãß¾� àOáÉ ßU� ßµ=fßÈ�×�ßÆ� ßµßfßºß=� àOáÉ ßU�àä�=� ßµßbå̄ á«ßÈ�×� áÁß= 1- كدام ترجمه درست است؟

نهي  نبيند و آنجا كه  را غايب  تو  نباشي،  الف( آنجا كه خداوند> دستور داده حاضر 

كرده، تو را مشاهده نكند.

ب( آنجا كه خداوند> دستور داده حاضر باشي، تو را غايب ببيند و آنجا كه نهي كرده، 

تو را مشاهده نكند.

ج( آنجا كه خداوند> دستور داده حاضر باشي، تو را غايب نبيند و آنجا كه نهي كرده، 

تو را مشاهده نكند.

د( هيحكدام

2. معيار كرامت انسان نزد خداوند> ... است.

الف( اخالص                   ب( ايمان                   ج( يقين                     د( تقوا

كارخانه گى

�=�ß�¯çJàá�2؛ و بدانيد كه خدا با پرهيزگاران است. پنج سطر بنويسيد. ß¤ßº� ä�=� çÁß=�= àÇ»ß· á¢=ßÆ  در باره آيه

                                                                                                                            

5- قرآن، مائده27 -30 
6- )توبه، آية 36(
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درس بيست و پنجم

صلة رحم
هدف: شناخت اهميت و جايگاه صلة رحم 

پرسش ها

1- صلة رحم چيست؟
2- صلة رحم در اسالم چه اهميتي دارد؟

صلة رحم عبارت اند از: رفت وآمد و دوستي با خويشاوندان دور و نزديك، كه نزديك ترين 

انسان ها دارد.  افراد نوع بشر است، ريشه در احساسات و عواطف  پيوند ميان  و استوارترين 

سرشت انسان ها چنان است كه هر كس و هر گروه بيشتر در انديشة بسته گان دور و نزديك 

خويش اند. پيوند خويشاوندي گذشته از بنياد هاى عاطفي و احساسي، بوده انسان ها و آن ها را 

به كمك و دستگيري يكديگر مى  كشاند. اسالم صلة رحم را از جملة اصول مهم اخالقي قرار 

�ßä�=�á=Æ àbàF á¢=ßÆ :داده است، تا آنجا كه در قرآن كريم آن را در رديف پرستش خود آورده است

�ÊßEáf à̄á¶=�Ëåc�åe>ßá�=ßÆ�å�å²> ßjßá�=ßÆ�Êßº>ßJßÉá¶= ßÆ�ÊßEáf à̄á¶=�ËådåEßÆ�>â¾> ßj áUåC� åÀáÈßbå¶=ßÇá¶>åEßÆ�>âÒáÉ ßm�åÄåE�á=Ç à²åf ánàI�ß×ßÆ
***) و خدا را بپرستيد و چيزي را با او شريك مگردانيد  å̧ ÉåF çj¶=� åÀáE=ßÆ� åG¿ß�>åE� åG åU> çr¶=ßÆ� åGà¿àá�=�åe>ßá�=ßÆ
و به پدر و مادر احسان كنيد و دربارة خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و همساية خويش و همساية بيگانه و 

همنشين و در راه  مانده ... ]نيكي كنيد[.1 

� á¼ àÃç¾åDßª�( ß́ ßIß� ånß¢�á½åfá²ß?ßÆ  :امام علي% در نامه اى به فرزندش امام حسن مجتبي% فرمود

�ترجمه:عشيره ات را  à¹Ç àrßI�>ßÃåE��ç¶=� ßµ àbßÈßÆ�(à� årßI�åÄáÉß¶åC�Ëådç¶=� ß́ à· áqß?ßÆ�(à� åìßI�åÄåE�Ëådç¶=� ß́ àU>ß¿ ßQ
گرامي دار؛ زيرا آن ها پر و بال تو اند كه به وسيله آن ها پرواز مي  كني و اصل و ريشه تو اند كه به آنها باز 

مي  گردي، و دست و نيروي تو اند كه با آن به دشمن حمله مي  كني.2

نكوهش قطع صلة رحم

صلة رحم تنها يك توصية اخالقي نيست كه هركس آن را به جاي آورد، كار نيكويي 
چيزي  وقتي  مردم  نباشد.  او  بر  باكي  نياورد،  جاي  به  كس  هر  و  ثوابى  ببرد  و  باشد  كرده 
به خداوند سوگند مى  دهند كه  به كاري وادار كنند،  يا يكديگر را  از يكديگر بخواهند  را 

نشان از عظمت و محبوبيت خداوند> دارد.3 خداوند> عدم رابطه با خويشان را در كنار 

� ßÁÇ àvà̄¿ßÈ� ßÀÈådç¶=ßÆ% :پيمان شكني و فساد در زمين قرار مى دهد و نفرين اش را نثار آنان مى كند

�/2Ð>j¾�(ÁAf®�)1
�/-�Äº>¾�(Ä¦ØF¶=�SÃ¾�)2

 -�ÄÈA�¸Èc�(Êie>ª�Ä�fI0�T�(Á=hÉ�=�)3
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� à¼àß�� ß́ åÒß¶áÆà?� åzáeßÙ=� å�� ßÁÆ àb åjá«àÈßÆ� ß̧ ßqÇàÈ�Áß?�åÄåE�àä�=�ßfßºß?�Bßº� ßÁÇ à£ ßìá̄ßÈßÆ�åÄå®>ßNÉåº�åbá£ßE�Àåº�åä�=�ßbáÃ ß¢
=¶·åe=çb¶=�àÐÇài�á¼àß�ßÆ�àÍß¿á£ç ترجمه: و كساني كه پيمان خدا را پس از بستن آن مي  شكنند و آنچه 
را خدا به پيوستن آن فرمان داده مي  گسلند و در زمين فساد مي  كنند براي شان لعنت است و 
بد فرجامي آن سراي ايشان راست.4( آنچه خداوند> به پيوستن آن فرمان داده، صلة رحم 
است. به همين دليل كه مسلمانان دچار نفرين نگردند، پيامبر گرامي اسالم� به نسل دورة 
خودش و نسل هاى كه تا روز قيامت به دنيا مى آيند توصيه كرد فرمودند: »صـلة رحم كنند، 
گرچه الزمة آن يك سال راه پيمودن باشد؛ زيرا صلة رحم از دين است«5 در فقه نيز صلة رحم 

در شمار مسايل واجب آمده است، هرچند خويشاوندان مرتد يا كافر باشند. 

موارد صلة رحم

مراد از رحم كه صلة آن واجب و قطع آن حرام است، شامل هرگونه نسبتي ميان انسان ها 
مى شود هرچند دور باشد. صلة رحم به هيچ روي محدود به مورد خاصي نمي شود؛ بلكه از 
كمك جاني و مالي تا سالم كردن و آزار نرساندن را در بر مى گيرد. پاره يى از روش ها و 

شيوه هاى معمول در صلة رحم اينها اند:
1- كمك جاني: بزرگترين و ارزشمندترين قسم صلة رحم، همكاري در وقتي است كه 
جان يكي از بسته گان در خطر باشد و در اين مورد مى بايد تا پاي جان ايستاد و در دفع خطر 

�Ê¶å=�Ê[nß[º� áÀß[º  :كوشيد. پيامبر اسالم� اجر چنين كسي را اجر صد شهيد وعده داده است

� هر  æbÉÃ ßm�åÌßÐ>å[º�ßfá[Qß=� ç̧ ß[QßÆçhß[¢�àä�=�àÅ>[ìá[¢ß=�àÄß[»å[Uße� ß̧ å[rß[Éå¶�åÄå¶>[º�ßÆ�åÄå[já[«ß[¿å[E�æÍß[E=fß[®�Ëc
كس با جان و مالش صلة رحم كند، خداوند اجر صد شهيد را به او مى دهد.6

2- كمك مالي: اگر از خويشاوندان و بسته گان كسي نيازمند كمك مالي باشد و آن 
كس بتواند آن را برآورده سازد، بى درنگ بايد اقدام كند. اين البته نه از سر لطف و بخشش؛ 
�ß×ßÆ� å̧ ÉåF çj¶=� ßÀáE=ßÆ�ß� å³ ájåá�=ßÆ�àÄç̄ ßU�ÊßEáf à̄á¶=�=ßc� åLAßÆ :بلكه حقي است كه قرآن مقرر كرده است

âfÈådáFßI�áeëdßFàI=؛ و حق خويشاوند را به او بده و مستمند و در راه مانده را ]دستگيري كن[ و اسراف مكن.7
3- احوال پرسي: اين تصور كه صلة رحم تنها به كمك جاني و مالي و براي كساني 
پيوند نگهداشتن  از صلة رحم كه در  نيست. هدف  است كه توان آن دو را دارند، درست 
انسان ها است، از راه هاي ديگر نيز برآورده مى شود. از جملة آن راه ها، رفتن به خانة يكديگر، 
احوال پرسي هرچند تلفني يا نامه نگارانه و عيادت مريض است. امام علي% تا آن اندازة به 
�7 با بسته گان خود صلة رحم  å¼É· ájçJ¶>åE�áÇß¶�ßÆ� á¼ à³ßº>Uáeß=�=Çà· åq  :صلة رحم سفارش كرد كه فرمود

كنيد، گرچه با سالم باشد.

4- قرآن، رعد، 25 
5- بحار ج71  

6- وسائل الشيعه ،ج6 
7- قرآن، اسراء، 26 
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4- آزار نرساندن: اگر هيچ كاري براي خويشاوندان و بسته گان نتوان كرد، مى توان از 
هر چيزي كه به آنان آزار رساند مانند تهمت، زخم زبان، غيبت، سرزنش، عيب گويي... پرهيز 

� è¬ß²� à¼ åUçf¶=�åÄåE� à̧ ßqÇàI�>º� à̧ ßváªß=  :كرد. امام صادق% اين گونه صلة رحم را بهترين مي داند
¿Ãá<�7 بهترين چيزي كه به آن صلة رحم مى شود، خودداري كردن از اذيت و آزار آنان است.  ß¢�Ëcßá×=

آن  و  است  حرام  حتا  و  نكوهيده  اسالم  در  داردكه  قرار  رحم  قطع  رحم  صلة  برابر  در 
هرگونه آزاررساني با گفتار و كردار و يا دريغ كردن از هر گونه همكاري است كه در توان 
مى باشد.8 مردي نزد پيامبر� آمد و گفت:  اى رسول خدا من خويشاوندان و بسته گاني دارم 
كه با آن ها هم خون و هم ريشه ام، اما مرا آزار مى  دهند؛ از اين رو قصد دارم كه از آن ها دوري 
كنم. پيامبر� فرمود در اين صورت خداوند> همة شما را از خود مى  راند. آن مرد گفت 
�=c>ª�(´J»·��À»¢�Ç«£I�Æ�´£ì®�Àº�¸rI�Æ�´ºfU�Àº�Êì£I  :چه كنم؟ پيامبر فرمود
�Ã��¼ÃÉ·¢�´¶�¸Q�Æ�h¢��=�Á>²�´¶c�K·£ª=��7نسبت به آن كه تو را محروم كرد و از تو دريغ 
مى كند، بخشنده باش و با آن كه با تو قطع رابطه كرده، رابطه بر قرار كن و آنكه به تو ظلم كرده ببخش و 

بدان كه اگر اين كار را كردي، خداي عز و جل پشتيبان تو در مقابل آنها خواهد بود.9 

فعاليت

1- شاگردان دو نفري با يكديگر دربارة اهميت صلة رحم بحث كنند.
2- در گروه هاى دو نفرى آية قرآن در نكوهش قطع صلة رحم را بخوانيد و ترجمه اش 

را از حفظ بگوييد.

ارزش يابى

1- گزينة درست كدام است؟
الف( خداوند> اخالص و احسان به پدر و مادر را در رديف پرستش خود آورده است.
ب( خداوند> صلة رحم و احسان به پدر و مادر را در رديف پرستش خود آورده است.

2. از نظر فقهي صلة رحم ... است.

الف( حرام           ب( واجب           ج( مباح           د( مكروه           ه( مستحب

كارخانه گى

شاگردان مورد ديگري همانند مواردي كه در درس آمده است، بيابند و در كتابچه هاى شان 

يادداشت نمايند.
8- معراج السعاده، مال احمد نراقي، مقام پنجم، صفت هفتم 

9- احياء العلوم غزالي، كتاب الصحبه و المعاشره، به نقل از آداب اسالمي، ج 1 چاپ سوم، قم: سازمان حوزه ها و مدارس علمية 
خارج از كشور، 1385 ص 52
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درس بيست و ششم

مواسات
هدف: آشنايي با مواسات

پرسش ها

1- مواسات چيست؟

2- مواسات چه اهميتي دارد؟

از دو نكته در زنده گي نمي  توان چشم پوشيد: 

يكي آنكه انسان ها در جهان همواره با چالش هاى گوناگون در زمينه هاى مختلف زنده گي 

روبرو استند. اين چالش ها گاهي آن اندازه سهمگين و سخت است كه فرد، هرچند نيرومند 

و كاردان باشد، به تنهايي از پس آن برآمده نمي  تواند. 

دوم آنكه در نظام آفرينش انسان ها، از نگاه سرمايه، وضعيت اجتماعي، هوش خدادادي، 

كوشش انساني... در يك پايه نيستند؛ از اين رو براي چيره شدن بر چالش ها و گرفتاري ها، 

انسان ها نيازمند كمك يكديگرند و تنها هنگامي مى توانند بر آن ها چيره شوند كه از كمك 

به يكديگر دريغ نكنند. كمك و همكاري، هرچند اندكش سودمند است و ثواب دارد؛ ولي 

بايد چنان باشد كه هركس ديگري را در به دست آوردن خير و سود  و دور كردن و زدودن 

شر و زيان همچون خود بشناسد. در دين مقدس اسالم، چنين كاري را مواسات مى گويند كه 

براي چيره شدن بر چالش هاي زنده گي طرح گرديده است.

پيامبر گرامي اسالم  به آن حد است كه  تا  ارزشمندي و ارجمندي مواسات در روايات 

�6 æ¹>r å]� àP�ØßM� å¹>» á¢ßá×=� àbëÉ ßi�(Êå· ß¢�>È  :آن را در رديف انصاف و ياد خدا قرار داد و فرمود

�Ê· ß¢ �Ê¶>£ßI �ßä�= � ßµàfá²åc �ßÆ � ç̧ ßQßÆçh ß¢ �åä�= � å� � ß̀ ßá×= � ß́ àI>i=Çàº �ßÆ �( ß́ åjá«ß¾ � áÀåº � ßl>ä¿¶= � ß́ àª>rá¾åC
��7 اى عـلي! سـرور كارها  سـه چـيـز اسـت: انصاف داشتن با مردم از جانب خود،  æ¹>U� ȩ̈ à²

مواسات با برادر ديـنـي در راه خـداي بـزرگ و يـاد خـداي تـعـالي در هـر حال1.

مواسات، ويژه گي مؤمن واقعي

هر عمل و باوري با جايگاهي كه براي آن در نظر گرفته شده است، سنجيده مى شود و 
ابزار سنجش، نشانه هاى آن عمل و باور است. در دين مقدس اسالم اگر كسي هر دو شهادت، 

بر  را  مصطفي�  محمد  حضرت  پيامبري  و  خداوند>  بي  مانندي  و  يگانه گي  به  شهادت 

1- بحار االنوار، ج 71، ص392 
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زبان جاري كند، مسلمان خوانده مى شود؛ ولي افزون بر اداى شهادتين و باور قلبي، مسلمانان 

و مؤمنان بايد يك سلسله  از اعمال را به جا بياورند تا مسلمان و مؤمن واقعي و بندة حقيقي 

موسي كاظم%  امام  است.   ... زكات،  روزه،  نماز،  اعمال  آن  شمار  از  شوند.  خداوند> 

امر  زكات،  دادن  وقت،  به  نماز  خواندن  پهلوي  در  را  شيعيانش  شناخت  نشانه هاى  از  يكي 

�åÐ>JÈ=� ßÆ�åÌØ çr¶=� åL>®áÆß=�Ê· ß¢�åÍ ß�ßª> àá�>E�***ÁÇªf£È  :به معروف ونهي از منكر، مواسات مى داند

åf��7شيعيان ما، با مراعات وقت نماز،  ß³á¿àá�=� åÀ ß¢�ÊáÃç¿¶=� ßÆ� åÆàfá£ßá�>åE�åfáºßá×=�ßÆ� åÁ=Ç á]åá×=�åÌ>i=Çàº�ßÆ�åÌ>²çh¶=
دادن زكات، مواسات با برادران، امر به معروف و نهي از منكر شناخته مى شوند2. اين امـــــر از سويي  

نشان مى دهد كه مواسات امر مهمي در دين اسالم مى باشد كه در كنار نماز، زكات، امر به 

معروف و نهي از منكر قرار گرفته است. از سوي ديگر خصلتي است در درون و دل انسان ها 

كه بدون هر گونه جبر اجتماعي و مجازات شرعي و تنها براي رضايت خداوند> و از روي 

انسان دوستي صورت مى گيرد و امتياز آن هم در همين است به همين دليل مواسات كنندگان 

كميابند و به بيان امام صادق% كبريت احمرند.

گونه هاى مواسات
با  تنها  آن ها  زدودن  كه  مى شوند  روبرو  چالش هايى  با  پيوسته  زنده گي شان  در  انسان ها 

كمك مالي پاك شدني نيست؛ بلكه كمك جاني را نيز مي  طلبد. از اين رو مواسات نيز دو 

گونه است.يكي مالي؛ ديگري جاني.

الف( مواسات جاني: در اين گونه مواسات انسان براي كمك به  ديگران حتى از جانش 

در مى گذرد و همة دل بسته گي هاي مادي و دنيايي اش را كنار مى گذارد. نمونة برجستة كسي 

كه با جانش مواسات كرد، امام علي است. در غزوة احد هنگامي كه كارزار سخت شد، ديگر 

مسلمانان از كنار پيامبر� پراكنده شدند و آن حضرت يك تنه با دشمنانش مى رزميد. تنها 

علي% پيشاپيش پيامبر� به جنگ مي  پرداخت و لحظة از آن حضرت غافل نمي  شد، تا 

آنكه سر و روي و بدن اش هفتاد زخم برداشت. پيامبر� به علي گفت: اى علي ستايشت را 

از آسمان مى شنوي؟ فرشته  يى كه نام او رضوان است در ميان فرشتگان آواز سر مى دهد كه 

»السيف اال ذوالفقار و ال فتئ اال علي«؛ شمشيري جز ذوالفقار نيست و جواني جز علي.3 

از  ديگري  گونة  ديگران  به  كمك  و  خدا  راه  در  دارايي  بخشش  مالي:  مواسات  ب( 

مواسات است كه در جاي خود ارج و ارزش بسياري دارد. امام صادق% مواسات را در 

�Ç]=�ÀºÖ�=�> ç�å=  :كنار نصيحت و باز داشتن دشمن، از حقوق مؤمنان بر يكديگر شمرده است

2- وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي، آل البيت، قم، 1409، ج 5 ص83 
3- ارشاد القلوب، حسن بن الي الحسن ديلمي، ج 2، ص 243، شريف رضي، قم، 1412



69

=�Ä¿º�ÅÆb¢�¤¿º�Æ�ÄI>i=Çº�Æ�ÄJVÉr¾�ÄÉ·¢�°��ÀºÖ�7  مؤمن برادر مؤمن است، بر او حق 
نصيحت، مواسات و باز داشتن دشمن دارد.4

       از بيشي و كمي جهان تنگ مكن دل     با دهر مدارا كن و با خلق مواسات

                                                                                                        حكيم ناصر خسرو

  
فعاليت

شاگردان در گروه هاى 3 نفري پاسخ سؤاالت ذيل را پيدا نمايند.

1- چرا انسان ها بايد به يكديگر مواسات كنند؟ دو دليل را بگوييد.

2- مواسات چند گونه است؟ بهترين نوع آن كدام است؟

ارزش يابى

پيامبر �: سرور اعمال ... است. گزينة درست را مشخص كنيد.

الف( انصاف با مردم     ب( ياد خدا     ج( مواسات     د( هيچكدام     ه( هر سه

دربارة  نيست و جواني جز علي« در كدام جنگ  ذوالفقار  »شمشيري جز  اين جملة   -1

حضرت علي% گفته شده است؟

الف( تبوك                ب( خندق                ج( احد                د( خيبر

كارخانه گى

�=�åÌ>i=�Çàá��75 چيزي مانند مواسات،  å̧ áNåå��ßÌçÇ à]àá×=� åK ß�å« ßU�>º  :%دربارة اين حديث از امام علي

برادري را حفظ نمي كند؛ پنج سطر بنويسيد.

4. محدث نوري، مستدرك الوسائل، ج 9، ص42، مؤسسه آل البيت، قم، 1408 
5. غررالحكم و دررالكلم، شمارة 9526
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درس بيست وهفتم 

ايثار
هدف: آشنايى با فضيلت ايثار

پرسش ها

1- ايثار چيست؟

2- پيامد هاى ايثار كدام  اند؟

در زنده گي اجتماعي، پيوسته انسان ها نيازمند يكديگر مى گردند. اين نيازمندي گاهي به 

دليل كمبودي اشياى مورد ضرورت  مى باشد، در چنين موردي كسي كه نياز شديد به چيزي 

دارد ولي به ديگري ببخشد ايثار كرده و ديگري را بر خود مقدم داشته است.

نيازمندي  وجود  با  را   مالي  انسان،  كه  دارد  مالي  بعد  گاهي  دارد.  گوناگون  ابعاد  ايثار 

بعد  بر خواست خود مقدم مى دارد و گاهي  او را  به ديگري مى بخشد و خواست  خودش، 

جاني دارد كه كسي به جاي ديگري و يا با پيشي گرفتن از ديگري، جان خويش را فـــــدا 

مى كند.

چرا ايثار؟

انسان در زنده گي گاهي با گره هايى روبه رو مى شود كه گشودن آن ها، تنها با ايثار شدني 

است. جاي سبك و سنگين كردن و سنجش سود و زيان نيست؛ بلكه تنها و تنها بايد دست به 

كار برد و آنچه را كه شايستة چنان وضعيت و موقعيت است، بايد كرد. ايثار افزون بر آنكه 

به كار عمارت آن سرا مى آيد، به كار اين سرا نيز مى آيد. از آن ميان از سخنان امام علي% 

اثرهاي زير را مى توان برشمرد:

آشكار شدن گوهر انسان ها

در هنگامه هاى سخت، حادثه هاى پيش بيني ناپذير، لغزشگاه ها و در خطر بودن  منفعت هاى 

�á×=�ßbá¿ å¢  :شخصي؛ گوهر راستين، كرامت، پاكيزه گي و جان نثاري انسان ها آشكار مى شود

åÐ>ºßfà³á¶=�àfåÂ=�ÇßQ�àç�ßFßJßI�åká«ç¿¶=�Êß·ß¢�åe>NÈ�7 هنگام ايثار، گوهرهاي نيكان آشكار مى  شود.
سروري و سرفرازي

مردمان هنگامي كه ايثار جاني و مالي كسي را ببينند و بدانند كه تنها در پي سود شخصي 
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خود نيست؛ بلكه در هنگامه هاى شور و شر از خرج مالش و از كف دادن جانش دريـــغ نمي  كند، 

شيفته و پيرو وي مى شوند. پيشواي مؤمنان علي% ايثار را برترين نيايش و بزرگ ترين سروري 

�؛ باايثار )و  ßH>®ëf¶=� à́ å·áß�� ß́ åjá«ß¾�Ê· ß¢�åe>NÈá×>E  :خوانده1 و فرماندهي را در گرو ايثارگري مى داند

مقدم داشتن ديگران( بر خود، مالك گردن ها )فرمانده و سرور( مى شوي2. 

امام علي%؛ ايثارگر نمونه

در سال سيزدهم بعد از بعثت كه قريشيان بر پيامبر� سخت گرفتند و آن حضرت ناگزير 

ببرند  يورش  پيامبر�  بر خانة  برنامه كردند كه شب هنگام  قريشيان  مدينه هجرت كند،  به 

به جاي  علي%  حضرت  اما  نگذارند.  اسالم  از  چيزي  سان  بدين  و  بكشند  را  حضرت  و 

پيامبر� در بستر آن حضرت خوابيد و پيامبر� راهي مدينه شد. آنان وقتي آمدند جامه از 

روي فرد خفته در بستر برگرفتند و به ناگاه با علي مواجه شدند و در يافتند كه پيامبر هجرت 

ميرفت  زياد  احتمال  پيامبر� خوابيد كه  بستر  كرده است. حضرت علي% در حالى در 

كه قريشيان بدون برداشتن جامه بر او حمله كنند و او را به  قتل برسانند با آن حال حضرت 

علي% در بستر خوابيد و ايثار كرد. قرآن كريم اين ايثار و از جان گذري علي% را به 

 6åa>ßF å£á¶>åE� ãÆàÕße�àä�=ßÆ�åä�=� åL> ßuáfßº�Ð> ß§åJáE=�àÄ ßjá«ß¾�Ëåf ánßÈ�Àßº� ål>ç¿¶=� ßÀåºßÆ  :نيكويي ياد كرده است

و از ميان مردم كسي است كه جان خود را براي طلب خشنودي خدا مي  فروشد و خدا نسبت به ]اين[ بنده گان 

مهربان است.�3 

ايثار مالي انصار

در ميان مسلمانان نخستين، تنها چند تن نبوده اند كه ايثار جاني يا مالي كرده اند. ايثار جاني 

امام علي% كه بيان شد، برجسته ترين نمونة ايثار جاني است. ايثار مسلمانان انصار  به گونة 

گروهي، نمونة ايثار  مالي جمعي است. وقتي مسلمانان بر فيء بني نضير دست يافتند، پيامبر 

آن را ميان مهاجران كه شايد نيازمندي شديدتري داشتند بخش كرد و چيزي به انصار داده 

نشد، آن ها نه تنها دست به كاري نزدند و گله و شكوه سرندادند؛ بلكه حتى در دل نيز حسد 

نورزيدند و دل تنگ نشدند و بدين سان، مهاجران را بر خودشان مقدم داشتند. قرآن كريم 

� áÀßº� ßÁÇèFåà�� á¼åÃå·áFß®�Àåº� ßÁ>ß�åáÝ=ßÆ�ße=çb¶=�=Æ àÕçÇßFßI� ßÀÈådç¶=ßÆ  :ايثار مالي انصار را چنين ستوده است

� á¼åÃåE� ßÁ>ß²�áÇß¶ßÆ� á¼åÃ åjà«¾ß?�Êß· ß¢� ßÁÆàfåMáÖàÈßÆ�=ÇàIÆà?�>çë��âÍ ßQ> ßU� á¼ åÂåeÆ àb àq� å�� ßÁÆ àbåß�� ß×ßÆ� á¼åÃáÉß¶åC�ßf ßQ> ßÂ

1- غررالحكم، عبد الواحد آمدي، دفتر تبليغات، قم، 1366سخن 9162 
2- همان، سخن 9170

3- قرآن، بقره، آية 207 
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7 و ]نيز[ كساني كه قبل از ]مهاجران[ در ]مدينه[  ßÁÇ àVå·á«àá�=� à¼ àÂ� ß́ åÒß¶áÆà@ßª�åÄ åjá«ß¾� çX àm� ß±ÇàÈ�ÀßºßÆ�ãÍ ßq> ßr ß]
جاي گرفته و ايمان آورده اند، هر كس را كه به سوي آنان كوچ كرده، دوست دارند و نسبت به آنچه به 

ايشان داده شده است، در دل هاي شان حسدي نمي  يابند و هرچند در خودشان احتياجي ]مبرم[ باشد، آن ها را 

بر خودشان مقدم مي  دارند و هر كس از خست نفس خود مصون ماند ايشانند كه رستگارانند�4

فعاليت

شاگردان دربارة سؤال ذيل دونفري گفتگو نمايند.

1- ايثار چيست؟ ابعاد گوناگون آن را به تفصيل بيان كنيد.

2- دانش آموزان از ايثار و ايثارگريى كه اطالع دارند، يكديگر را آگاه كنند.

ارزش يابى

1- گزينة درست را انتخاب كنيد

الف( ايثار آن است كه كسي مالي را كه نياز دارد، با ديگري نصف كند.

ب( ايثار آن است كه كسي با وجود نياز به مالي، آن را به ديگري ببخشد.

ج( ايثار آن است كه كسي با وجود نياز به مالي، آن را به ديگري ببخشد و يا آنكه به جاي و 

براي ديگري جانش را قربان كند.

åa>ßF� دربارة  å£á¶>åE� ãÆàÕße�àä�=ßÆ�åä�=� åL> ßuáfßº�Ð> ß§åJáE=�àÄ ßjá«ß¾�Ëåf ánßÈ�Àßº� ål>ç¿¶=� ßÀåºßÆ  2. آية

كدام صحابه نازل شده است:

الف( عمار ياسر            ب( مقداد            ج( سلمان            د( علي  

4- قرآن، حشر، آية 9 
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درس بيست و هشتم                                                                          

شورا
هدف: آشنايي با شورا و جايگاه آن در اسالم

پرسش ها

     1- شورا چيست؟
      2- كاركردهاي شورا چيست؟

كردار، گفتار و پندار انسان بيشتر بر دانش، تجربه و هوشمندي اش بنياد مى شود. هر اندازه 

و  استوارتر  كاركرد هاى شان  و  تصميم ها  باشد  افزون تر  انسان ها  هوشمندي  و  تجربه  دانش، 

را  دانشي  هرگونه  و  همه  اندوختن  و  آموختن  توانايي  انسان ها  بدبختانه  اما  است.  درست  تر 

نيز  عمرشان  است.  دريا  برابر  در  قطره  مانند  برابر جهل شان،  در  علم شان  رو  اين  از  ندارند. 

از آن، اگر هركس هر چيزي  اندازه وفا نمي  كند كه هر چيزي را تجربه كنند. گذشته  آن 

را خودش تجربه مى كرد زنده گي يك نواخت مى شد و مفهوم پيشرفت و تكامل ديگر در 

انديشة انسان ها از بيخ و بن وجود نمي  داشت. هوشمندي انسان ها هم به يك اندازه و در يك 

زمينه نيست؛ كساني در زمينه  يى هوشمندي خاصي دارند و كساني ديگر در ديگر زمينه ها. 

آيا راهي وجود دارد كه انسان ها بتوانند بر كمي دانش، تجربه و هوش شان فايق آيند و 

تصميم هاى درست بگيرند و كارهاي خويش را بر پايه هاى استوارتري بنياد كنند؟ بلي، اين 

نقيصه را با شورا و مشورت مى توان زدود.

شورا و مشورت به معناي رايزني كردن و از رأي و نظر يكديگر بهره مند شدن و در نتيجه 

بر گزيدن رأي صواب از ميان رأي ها است. امام علي% در همين زمينه مى  فرمايد: »هركس 

با ديگران مشورت كند، در عقل آن ها شركت كرده است«1.

        مشورت ادراك و هشياري دهد       عقل ها مر عقل را ياري دهد

             »موالنا«

               هر كه بى مشورت كنـــد تدبير        غالبش بر هدف نيايد تيــر 

                                                                                                        »سعدي«     

 شورا دو مفهوم دارد. در مفهوم خاص، شورا پيماني است كه گــــــروهي ميان خويش 

مى بندند و يا آنكه بر كاري توافق مى  كنند و جنبة الزامي دارد.

1. نهج البالغه، كلمات قصار شماره 152 
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الزامي  جنبة  مى تواند  و  مى رساند  را  نظردهي  و  هم فكري  هرگونه  شورا  عام  مفهوم  در 

نداشته باشد.

گونه هاى شورا و مشورت 
گسترة قلمرو شورا و مشورت، ابعاد گوناگون زنده گي انسان ها را در بر مى گيرد. از اين 

رو شورا و مشورت نمونه هاى گوناگون مى تواند داشته باشد. در اينجا به دو گونة آن كه در 

تقسيم بندي عام به دست مى  آيد، اشاره مى شود.

الف( مشورت در امور فردي: اين گونه مشورت در زمينة امور شخصي صورت مى گيرد 

و جنبه الزامي ندارد.

ب( مشورت در امور جمعي و دولتي: اين گونه مشورت در زمينة امور مربوط به زنده گي 

جمعي صورت مى گيرد و گاهي به نوعي قرارداد اجتماعي مي  انجامد كه برآيند آن تشكيل 

دولت است.  

   امرهم شوري بـــــــراي اين بــود        كـــز تشاور سهو و كژ كمتـــــر رود

   اين خردها چون مصابيح انور است         بيست مصباح از يكي روشن تر است

پيامبر� مشورت گر نمونه

پيامبر اسالم� در كارهايي كه از سوي خداوند> وحي نشده و كار به مسلمانان واگذار 

نظر خويش مقدم مى  داشت. در جنگ  بر  را  با آن ها مشورت مى كرد و نظرشان  بود،  شده 

احد، پيامبر� با تشكيل شورايي دربارة اينكه براي جنگ از مدينه بيرون شوند يا در خود 

شهر سنگر بگيرند؛ به رأيزني پرداخت. نظر پيامبر� و شماري ديگر بر آن بود كه در مدينه 

سنگر بگيرند. اما ياران جوان گفتند: يا رسول اهللا ما پيرو شما هستيم؛ ولي چون شما از ما نظر 

خواستيد، ما بر آنيم كه براي جنگ بايد از شهر بيرون شد. رسول خدا نظر آنان را پذيرفت 

و در بيرون شهر آهنگ جنگ كرد. مسلمانان در اين جنگ كه با عمل به نظر اصحاب انجام 

شد، شكست سختي را پذيرا گشتند و شماري از آنان شهيد شدند و شماري نيز از كارزار 

پيرامون  افسرده خاطر  و  مى دانستند  فرار خويش  از  ناشي  را  گريختند. گريخته گان شكست 

پيامبر� را گرفتند و پوزش خواستند كه آية زير نازل شد و بازهم پيامبر� را به مشورت 

� áÀåº �á=Ç èvß«¾ß× � åGá·ß̄á¶= � ß Éå· ß¦ �> é�ßª � ßK¿ à² �áÇß¶ßÆ � á¼àß� � ßK¿å¶ �åä�= � ßÀëº �æÍßá�ße �> ß»åFßª  :داد فرمان  آنان  با 

� èGåà��ßä�=� çÁåC�åä�=�Êß· ß¢� á̧ ç²ßÇßJßª� ßKáºßh ß¢�=ßcåDßª�åfáºßÙ=� å�� á¼ àÂáeåÆ> ßmßÆ� á¼àß��áfå«á§ßJ ái=ßÆ� á¼ àÃá¿ ß¢� à¬á¢>ßª� ß́ å¶áÇ ßU
=�7ß�å·ë²ßÇßJàá پس به ]بركت[ رحمت الهي با آنان نرم خو ]و پرمهر[ شدي و اگر تندخو و سخت دل بودي، قطعاً 
از پيرامون تو پراكنده مي  شدند. پس از آنان درگذر و براي شان آمرزش بخواه و در كار]ها[ با آنان مشورت 



75

كن و چون تصميم گرفتي، بر خدا توكل كن؛ زيرا خداوند توكل كننده گان را دوست مي  دارد«2

پيام هاي اساسي آيه در خطاب به پيامبر� اين است:

الف - مهرباني و نرم خويي تو با مردم رحمت خداوندي است؛ 

ب- اگر با مردم تندخويي كني و سخت بگيري، از تو دوري مى گزينند؛

ج- از گناه كساني كه از جنگ گريخته اند و به تو ستم روا داشته اند، درگذر و براي 

آنان آمرزش بخواه؛ 

د- با آنكه مشورت با آنان در جنگ احد به شكست انجاميده است، باز در كارها با آنان 

مشورت كن؛ 

هـ - وقتي تصميم گرفتي، بر خداوند> توكل كن و قاطعانه تصميم ات را پيش ببر.

گفت پيغمبر بكن اى رأي زن       مشورت كالمستشار مؤتمن

                              »مولوي« 
فعاليت

1- در گروه هاى دو نفرى تقسيم شويد و در بارة اين كه چرا ناگزير به مشورت استيم 

گفتگو كنيد.

2- چند كار را نام ببريد كه در شهر يا روستاي شما با شوراي مردمي حل شده است.

ارزش يابى

1- گزينة درست كدام است؟

الف( نتيجة شورا مشورت است     ب( نتيجة شورا بهره مند شدن از رأي و نظر همديگر 

است

ج( نتيجة شورا برگزيدن رأي صواب است     د( هر سه درست است

2- شورا از نظر اسالم چه جايگاهي  دارد؟

كارخانه گى

شعرهايى را كه در درس آمده است، حفظ كنيد.

2. قرآن، آل عمران/ 159 
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درس بيست ونهم                                                         

مساوات اجتماعي
هدف: آشنايي با ابعاد گوناگون مساوات اجتماعي

پرسش ها
1- مساوات اجتماعي چيست؟

2- ابعاد مساوات كدام  اند؟

انقالب ها و  و  اند  براي آن آمده  پيامبران و مصلحان  اجتماعي همان چيزي است كه  مساوات 

جنبش هاى اجتماعي از بهر آن صورت مى گيرد. چه چيزهايى دستاويز نابرابري مى شود و دين اسالم 

كدام را نفي كرده است؟ در سيرة پيشوايان ديني كدام ابعاد مساوات بر جسته شده است؟

تساوي در آفرينش، كرامت و خالفت

در قرآن به انسان ها از سه نگاه اهميت داده شده اند كه در هر سه نگاه عين هم هستند:
الف( تساوي: انسان ها در آفرينش نه تنها مساوي بلكه يگانه اند: »اي مردم ما شما را از 
مرد و زني آفريديم و شما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيديم چرا؟ تا با يكديگر شناسايي 
متقابل حاصل كنيد«1. آيت  به طور مطلق هرگونه تفاوت و برتري نََسبى را رد مى كند. وقتي 
برتري خواهي و تفاوت در نسب كه نيرومندترين و نامدار ترين برتري خواهي و تفاوت است، 
رد مى شود، ديگر جايي براي برتري خواهي و امتياز داشتن از نگاه مال و جاه و رنگ و هر 
همة  زادن  و  آفريدن  شيوة  و  ريشه  نمي  ماند؛ چون  شود  فخرورزي  ماية  كه  ديگري  چيزي 

انسان ها يكي است؛ آفريده شدن از يك زن و مرد، و زاده شدن از يك مرد و زن.
ب( كرامت: انسان از آن جهت كه انسان است بدون هرگونه تبعيض و تمايزي در نظر 
نظر داشت پايگاه اجتماعي و سرمايه اقتصادي  كرامت دارد: »و به راستي ما فرزندان آدم را 
گرامي داشتيم،  و آنان را در خشكي و دريا ]بر مركبها[ برنشانديم، و از چيزهاي پاكيزه به 

ايشان روزي داديم، و آن ها را بر بسياري از آفريده هاى خود برتري آشكار داديم.«2
خويش  جانشين  را  انسان  خداوند>  كريم  قرآن  در  زمين:  در  خداوند>  خليفه  ج( 
به قيدي را: »من در زمين جانشيني خواهم  يا مقيد  به كدام صفتي و  انسان موصوف  نه  مى خواند، 
گماشت« 3 و نيز »او شما را از زمين پديد آورد و در آن شما را استقرار  داد«4. و همچنين »و آنگاه 

ما شما را پس از آنان در زمين جانشين قرار داديم تا بنگريم كه چگونه رفتار مى كنيد«5. جانشيني 

1- قرآن، حجرات، آيه 13 
2- همان، اسراء، آيه 70 
3- همان، بقره، آيه 30 
4- همان، هود، آيه 61 

5- همان، يونس، آيه 14
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خداوند؛ آبادي زمين،  برپايي عمران و تمدن در آن، شناخت زمين و آنچه را در آن است مي طلبد.

اختالف در زبان و رنگ 

ريشة  مى گويد،  باز  را  انسان ها  خالفت  و  كرامت  آفرينش،  در  تساوي  آنكه  از  پس  قرآن 
اختالف هاى انسان ها؛ يعني زبان و زاد گاه و رنگ ... را كه مى تواند منشاى نابرابري گردد، يادآور 
انتخاب و داشتن آن ها به اختيار انسان ها نبوده  شده و همه را خواست خداوند> دانسته و چون 
است، مسؤول هم نيستند. از اين روي نابرابري با دستاويز قراردادن زبان و زادگاه و رنگ، يك نوع 
سركشي و جنگ با خواست خداوند> محسوب مى شود. قرآن كريم وقتي به گوناگوني و اختالف 
انسان ها مى  پردازد، تساوي و عدم برتري گروهي بر گروه ديگر را نشان مى دهد. سرشت آفرينش 
انسان ها اختالف در رنگ، جنسيت، نژاد، زبان، ملت ها، امت ها ... است: ترجمه: چنانچه خداوند در 
كالم خود مى فرمايد. »و از نشانه هاي ]قدرت[ او آفرينش آسمانها و زمين و اختالف زبان هاي شما و 

رنگ هاي شماست به صورت قطعى در اين ]امر نيز[ براي دانشوران نشانه هايي است«6
اكرم�  پيامبر  است.  يافته  بازتاب  ديني  پيشوايان  رفتار  و  گفتار  در  قرآني  نگاه  همين 
فرمود: »مردمان برابرند مانند دندانه هاى شانه«7 و نيز امام علي% در نامه اش به مالك اشتر 
شعار دل خود  را  ايشان  در حق  لطف  و  آن ها  داشتن  و دوست  رعيت  به  »مهرباني  نوشت: 
ساز. و مانند حيواني درنده مباش كه خوردن شان را غنيمت شماري، زيرا آنان دو گروه اند 
يا هم كيشان تو هستند يا همانندان تو در آفرينش.«8 آيت ها و روايت هاى اين چنيني هرگونه 

نابرابري را از بيخ و بن رد مى كند.

انسان ها؛ تساوي در برابر قانون و بهره مندي از فرصت ها

مساوات اجتماعي يا عدم نابرابري را مى توان در دو زمينة مهم زير نشان داد:
 الف( تساوي در برابر قانون: شامل شدن و تطبيق كردن همة قانون هاى كشور بر همه 
باشندگان آن، به گونه اى كه براي هيچ كس و هيچ طبقه يى، از هر نژاد و جنس و دارندة يى 
عقيده و نسبى كه  باشد قانون خاصى برايشان وجود نداشته و نيز هيچ كس و هيچ طبقه اى از 
تطبيق شدن قانون بر او استثنا نباشد. به عبارت ديگر حقوق و تكاليف همه گان بايد يكسان 
باشد و اين شامل تساوي در اشغال وظايف دولتي، پرداخت ماليات، مساوات مدني و مساوات 
سياسي ... مى شود. امام علي% به مالك اشتر فرمود: »با ايشان]مردم[ فروتن باش و نرم خوي 
و گشاده رو، همه را يكسان بنگر. اگر يكي را به گوشة چشم نگريستي، به ديگري رو در رو 
نگاه مكن تا بزرگان از تو نخواهند كه  بر ناتوانان ستم كني و ناتوانان از عدالت تو نوميد نشوند. 
خداوند تعالي، شما بنده گانش را از اعمال تان مي  پرسد، چه خورد باشد و چه كالن، چه آشكار و چه 

6- همان، روم، آية 22 
7- عابد جابري، محمد، »حقوق االنسان في القرآن و الحديث« در حقوق االنسان في والوطن العربي، بيروت: مركز دراسات 

الوحده العربيه، 2002، ص 58 به بعد
8- نهج البالغه، نامة 53 
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پنهان؛ پس اگر عذاب كند از ستمكاري شماست و اگر ببخشايد از بزرگواري  اوست.«9

و  جامعه  يك  اعضاي  همه  يكسان:  فرصت هاي  از  مندي  بهره  در  تساوي  ب( 
شهروندان يك كشور از آنجا كه حقوق و تكاليف يكسان دارند؛ مى بايد از فرصت هاي نه 
يكسان آموزشي، بهداشتي، ساخت وساز، كارهاي اقتصادي، فعاليت هاي سياسي و اجتماعي 
...بهره مند باشند. بهره مندي يكسان از فرصت ها نه البته كه برخورداري يكسان و داشتن سود 
و سرماية برابر براي همه گان را در پي نخواهد داشت. زيرا بخشش خدايي و كوشش بشري 
انسان ها متفاوت است. از اين روي تفاوت ها نتيجة كوشش فردي و نيروي به كار رفته مى شود 
نه نابرابري، محروم سازي و امتيازدهي. اگر  همه گان در استفاده از همه فرصت هاي آموزشي و 
بهداشتي، اقتصادي و مشاركت در امور سياسي و اجتماعي يكسان باشند، ديده مى  شود كه ميزان 
درآمد و كيفيت بهره مندي آموزشي و پايگاه اجتماعي به سبب توانمندي ها و نيرو هاى فزيكي، 
فكري و كوشش انساني متفاوت است. بدين سان، برابري در داشتن فرصت هاى يكسان، ناگزير 
برابري در امور مالي و اجتماعي مردم را در بر نخواهد داشت؛ زيرا نيروهاي موروثي، ذاتي و 
اكتسابى آنان متفاوت است. امام علي% فرمود: »و بپرهيز از اينكه به خود اختصاص دهي چيزي 
را كه همه گان را در آن حقي است يا خود را به ناداني زني در آنچه توجه تو به آن ضروري است و 

همه از آن آگاه اند، زيرا به زودي آن را از تو مي  ستانند و به ديگري مي  دهند. زود است كه حجاب از 
برابر ديده گانت برداشته خواهد شد و بيني كه داد مظلومان را از تو مي  ستانند«10

فعاليت

1- دربارة تساوي انسان ها از نگاه آفرينش، كرامت و جانشيني خداوند> در زمين در 
گروه هاي سه نفره بحث كنيد.

2- مساوات اجتماعي يعني چه؟ زمينه هاي آن كدام ها اند؟ مورد هاي مشخصي را درگروه ها 
پيدا نموده و نشان دهيد كه با مساوات اجتماعي ناسازگار است و نظر استاد را بپرسيد. 

ارزش يابى

1- اختالف در زبان، نََسب و رنگ سبب برتري انسان ها مى شود يا خير؟

2- انسان ها چرا در برابر قانون مساوي اند؟

كارخانه گى

چند نمونه را كه در جامعه به عنوان عدم تساوي و بى عدالتي ياد مى شود، نام ببريد و بگوييد 
چرا بي  عدالتي است و همه در آن ها مساوي نيستند.

9- نهج البالغه، نامه 27
10- همان، نامه 53 
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درس سى ام                                                    

مهرباني و   دگردوستي)1(
هدف: شناخت رأفت و مهرباني و اهميت آن در زنده گي

پرسش  ها
1- مهرباني چيست؟

2- نقش مهرباني در زنده گي چيست؟

خواسته اي حيواني و انساني

خواسته ها و تمايالتي را كه خداي حكيم در نهاد انسان به امانت نهاده، مى توان به دو گروه 

حيواني و انساني تقسيم كرد. تمايالت حيواني، خواسته هايى هستند كه انسان و حيوان در آن 

مشترك اند، به اين معنا كه هم حيوان اين خواسته ها را داراست و هم انسان از اين خواست ها 

برخوردار است.  ميل به آب و غذا، عالقه به خواب و آسايش، برتري جويي و جاه طلبى  از 

برجسته ترين نمودهاي غرايز و تمايالت حيواني هستند.

اين تمايالت هرچند از ضروريات زنده گي انسان در اين جهان اند و اگر يكي از آن ها 

در كسي نباشد، يكي از پايه هاى اساسي زنده گي در او نخواهد بود؛ ليكن هيچ يك از اين 

موارد فضيلت براي انسان محسوب نمي شود. براي مثال: انسان براي ادامة زنده گي، احتياج به 

خوردن و آشاميدن دارد، براي رفع خسته گي نيازمند خواب و استراحت است؛ اما هيچ كدام 

از اين ها مالك فضيلت و بزرگواري او نيست و انسانيت انسان به اين عوامل بسته گي ندارد. 

در كنار خواسته هاى حيواني، تمايالت عالي انساني نيز وجود دارد كه از آن به فضايل 

تعبير مى كنند. اين فضايل هرچه بيشتر در انسان شكوفا شود، ارزش و عظمت انسان افزايش 

خواهد يافت؛ چنين تمايالتي بر محور توجه به خود و تأمين نيازها و منافع فردي نمي چرخد؛ 

بلكه تمايل به حفظ و بقاي زنده گي جمعي و توّجه به غير و ديگرگرايي آنها به خوبى مشهود 

فداكاري،  و  ايثار  احسان، عفو و گذشت،  و  نيكي  انصاف،  و  به عهد، عدالت  است. وفاي 

دلسوزي و غمگساري و... نمونه هايى از اين فضايل اند. مهرباني و دگردوستي نيز از جملة 

آن هاست.

مهرباني چيست؟

مهرورزي به ديگران نه تنها يكي از معيارهاي بزرگواري و ارزش آدمي است؛ بلكه خود 

سرچشمة بسياري از فضايل ديگر است؛ زيرا با تضعيف خواسته هاى فردي و حيواني، زمينه 
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را براي گرايش آدمي به ارزش هاي واالي انساني فراهم مي  سازد. چه اينكه اغلب ارزش هاي 

پيش گفته همچون نيكوكاري، دلسوزي و ايثار، ريشه در عطوفت و مهرباني دارند. در همة 

اين موارد، انسان برخالف اقتضاي خودخواهي اش، قدم از دايرة خود بيرون نهاده و گامي 

به سوي غير برمى دارد و با مقّدم داشتن ديگران بر خود و در دل گرفتن مهر و عالقة او، از 

فرديّت خويش خارج مى شود. در نتيجه ديگردوستي و مهرباني، شريك ساختن ديگران از 

نظر احساسي و رفتاري است. 

جايگاه مهرباني در اسالم

از ديدگاه اسالم، مهرباني و محبّت در حقيقت ماية قوام و برپايي جامعة انساني است. نبود 

مهرباني در بين افراد، نظام اجتماع بشري را متالشي مى كند و زيبايي هاي زنده گي را به كام 

انسان تلخ و بي  معنا مى سازد. 

خداوندي كه انسان را براي زنده گي اجتماعي آفريده، احساس نياز به اين پيوند و رابطة 

متعال خود رحمان، رحيم1، ودود2،  نهاده است. خداي  امانت  به  او  نهاد  نيز در  را  ضروري 

رؤوف و عطوف3 است و اين ويژه گي ها را در سرشت بنده گانش نيز قرار داده است.

خداي مهربان، بنده گانش را به مهرباني و مهرورزي تشويق مى كند و مهرورزان را جزو 

� ßÆ �å� çr¶>E �=áÇq=ÇI �ßÆ �= àÇ¿ºA � ßÀÈdç¶= � ßÀº � ßÁ>² � ç¼M  :مى فرمايد و  معرفي كرده  ميمنه4  اصحاب 

¿7åÍß سپس از كساني بائيد كه ايمان آورده و يكديگر را به صبر  ß»áÉßá�=� àH>Vqß=� ß́ åÒ¶ àÆ=�ßåÍ�áfá�>E�=áÇq=ÇI
و استقامت و مهرباني و عطوفت توصيه مى كنند. اينان اصحاب يمين هستند.«5 در آية مباركه، يكي از 

ويژه گي هاي اصحاب ميمنه سفارش و توصية به مهرباني با ديگران است. اصحاب ميمنه نه تنها 

خود با ديگران مهربان هستند؛ بلكه ديگران را نيز به مهرباني با ديگران توصيه مى كنند. 

رسول گرامي اسالم� نيز پيوند موّدت و مهرباني بايسته ميان مؤمنان را اين گونه توصيف                    

�Ê¢=bßI�àÄá¿åº�ãÇ áv à¢�Ê³ßJ ám==ßcå=� åb åU=Çá¶=� åb ßjßá�=�åÍß¶ßhá¿ßå�� ßá¼åÃå« à{>£ßI�ßÆ� á¼åÃåà�=fßI��� ßÁÇà¿åºáÖá�=�> ç�å=  :مى كند

7åfßÃ مؤمنان، در مقام مهرباني و عطوفت نسبت به يكديگر همانند  çj¶=�ßÆ�Ê ä»àá�>åE�åb ßjßá�=� àfåÈ>i�àÄß¶
يك پيكرند. وقتي عضوي از اين گروه بيمار شود، ساير اعضا در تبداري و شب بيداري با او 

همراهي مى كنند.�6 
1- مهربان

2- دوستدار
3- با عطوفت 

4- )كساني كه نامة عملشان، به دست راستشان داده خواهد شد يا كساني كه وجودشان سرشار از يمن و بركت براي خودشان و 
ديگران است(.

5- سورة بلد، آيات 17  18
6- سفينة البحار، ج 1، ص 13.
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سعدي نيز با الهام از همين حديث نبوي، شعر ذيل را سروده است:

      بني آدم اعضاي يكديگــــــرند          كه در آفرينش ز يك گوهرند

     چــو عضوي به درد آورد روزگار           ديگـــر عضوها را نماند قـرار

فعاليت

شاگردان دربارة معناي شعر سعدي، در گروه هاي 3 نفره با هم گفتگو كنند!

ارزش يابى

1- خواست هاي انساني و حيواني را تعريف كرده و تفاوت آن ها را بيان كنيد.

2- مهرباني چيست؟ مهرباني يك خواست انساني است يا حيواني؟

3- آيا قرآن انسان ها را به مهرباني توصيه كرده است يا خير؟ مثال بزنيد؟

كارخانه گى

شاگردان دربارة اهميت و نقش مهرباني در بين اعضاي خانواده با همديگر گفتگو كنند!
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درس سى ويكم

مهرباني و  دگردوستي)2(
هدف:آشنايي با سيرت معصومان دربارة مهرباني

پرسش: سيرت معصومان دربارة مهرباني چگونه است؟

لّذت مهرباني

عواطف  ارضاي  از  مى برد،  لّذت  حيواني  اميال  و  غرايز  ارضاي  از  انسان  كه  همان گونه 

لذت هاي  و  معنوي  لّذت هاي  اين گونه  ميان  ليكن  مى برد؛  لّذت  نيز  مهرباني  نظير  انساني 

زودگذر تفاوت بسياري وجود دارد. زيرا لّذت هاي معنوي نه تنها موجب مجذوبيت انسان به 

ماديات نمي  شوند؛ بلكه تاحد زيادي، دل را از سيطرة لذت هاي مادي و غريزي آزاد مى كنند. 

£<½�åترجمه: لذت  çì¶=� å��å½>Òë·¶=�àÌ çdß¶�ßÆ�å½>£ á{åá×=� å��å½=f å³á¶=�àÌ çdß¶« :حضرت علي% مى فرمايد

بزرگواران در خوراندن است و لذت فرومايه گان در خوراك«1 به اين معنا كه انسان هاي بلند 
همت از سيركردن و شادكردن دل ديگران لذت مى برند؛ اما افراد فرومايه و پست از خوردن و 

شاد شدن دل خود لذت مى برند. 

موالناي بلخي شاعر پرآوازه ميهن ما مى گويد:
      خشم و شهوت وصف حيواني بــــود        مهر و رقّت وصف انسانـــــــي بـــــــود
      اين چنين خاصيتي در آدمــــي است        مهر حيوان را كم است، آن ازكمي است

موالنا مى گويد حيوانات كه مهرباني نمي  كنند، به اين دليل است كه كمبود دارند و از 
كماالت انساني بى بهره اند.  

مهرورزي با مردم
مهرباني و مهرورزي در سطوح مختلف قابل طرح است. بخشي از اخالق در اسالم، افراد 
را به مهرباني با اعضاي خانواده تشويق مى كند و بخشي از آن، به روابط با عموم مردم اشاره 
»Çà ترجمه:به  ß{>£ßI�ßÆ�=Çàß�=fßI�ßÆ�=Æèe>FßI�ßÆ�=Çà· ßq=ÇßI  :دارد. امام صادق% چنين سفارش مى كند
يكديگر پيوند داشته باشيد و نسبت به همديگر نيكي كنيد و به  همديگر مهربان باشيد و نسبت 

به هم عطوفت به خرج دهيد.�2 

مهرورزي دولت مردان با مردم

افرادي كه در رأس حكومت قرار مى گيرند، بايد افرادي صادق درستكار باشند و دلسوز 

از  بين مردم  نباشد، محبوبيت خود در  به مردم دلسوز  نسبت  باشند. حاكمي كه  براي مردم 
1- شرح غرر الحكم، ج 5، ص 132.

2- اصول كافي، ج 2، ص 175.
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دست خواهد داد. حضرت علي% در هنگام انتصاب مالك اشتر به عنوان والي مصر، در 

�ßÍßá�çf¶= � ß́ Fá·® �áf£mß= �ßÆ  ..« مى فرمايد:  به وي چنين  آموزندة خود خطاب  عهدنامة  از  بخشي 

�6 åÁ>«¿q� á¼Ãç¾å>ª� á¼Ãà·²ß=� à¼¿J§I�â>Èåe>u�>£àF ßi� á¼åÃáÉß· ß¢� çÀß¾Ç à³ßI�×�ßÆ� á¼åÃåE� ß¬ áìè·¶=�ßÆ� á¼àß��ßÍçFß ßá�=�ßÆ�åÍçÉ å¢çf·å¶
�...ترجمه: دلت را براي مردم، كانون مهر و محبّت  å°á·ßá�=��� ß́ ß¶�ã��ß¾�>äºå=� ßÆ� åÀÈëb¶=� å�� ß́ ß¶� ã̀ ß=�>äºå=
ساز و آنان را دوست بدار و مبادا بر آنان درنده خوي شوي و خوردن آنان را برخود غنيمت شمري، چرا كه 

آنان دو دسته اند يا برادر ديني تواند و يا نظير تو در آفرينش اند.3

مهرورزي با طبقات محروم

در هر جامعه يى بخشي از افراد جامعه را مستمندان، يتيمان و ضعيفان تشكيل مى دهد. بسيار 
الزم است كه افراد باالدست و قوي، توجه ويژه  يى به زيردستان خود داشته باشند و آن ها را مورد 
حمايت رواني قرار دهند. امام محمد باقر% فرمود: كسي كه چهار خصلت زير در او باشد، 
�Ê· ß¢� ß°ß« ámß=�ßÆ� ß¬É£ ßvá¶=� ß¼ åUße�ßÆ� ß¼ÉJßÉá¶=�ËßÆ=� áÀßº  :خداوند> برايش خانه اى در بهشت بنا مى كند
�åÄترجمه:كسي كه يتيمان را پناه دهد، به ناتوانان مهرباني كند، با پدر و مادرش به نرمي  å²Çà· á»ßå�� ß°åªße�ßÆ�åÄáÈßbå¶=Æ

برخورد نمايد و با زيردستانش مدارا كند.�4

نيز  ديگران  كه  است  سزاوار  و  مى كنم  مهرباني  سه كس  با  من  فرمود:  امام صادق% 

�ãå�>¢�ßÆ��å§á¶= � ßbá£ßE�àÍ ßQ> á�=�àÄáJßE>qß=� å� ß¦�ßÆ�ëhå£á¶= � ßbá£ßE�ãÍç¶ßdßº�àÄáJßE>qß=�ãhÈh ß¢  :به آنان مهر بورزند
·�àÍß·ßÃßá�=�ßÆ�àÄàترجمه:عزيزي كه پس از سپري شدن دوران عّزتش خوار شود و ثروتمندي  áÂß=�åÄåE� è¬ å̂ ßJ ájßÈ

كه پس از بى نيازي، نيازمند گردد و دانشمندي كه كسانش و نادانان او را كوچك شمرند.5

فعاليت

1- شاگردان دربارة معناي شعر موالنا با همديگر گفتگو كنند

ارزش يابى

1- لذت مهرباني، چه نوع لذتي است؟
2- مهرورزي با مردم چيست؟

3- مهرورزي با طبقات محروم چرا مهم است؟

كارخانه گى

شاگردان دربارة رأفت و مهرباني 7 سطر بنويسند.

3- نهج البالغه، نامة 53، ص 993.
4- بحاراالنوار، ج 74، ص 392 .
5- بحار االنوار، ج 74، ص 405
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درس سى ودوم 

برادري
هدف: آشنايي با برادري و جايگاه آن در آداب ديني

پرسش  ها
1- برادري چيست؟

2- برادر خوب كيست؟
انسان ها در خلقت و  طبيعت  همسان اند؛ اما در زنده گي اجتماعي بر اثر تضاد منفعت ها، 
برتري طلبي، تنگ چشمي و... از يك سو و از سوي ديگر كمبود نعمت ها و ثروت ها، در برابر 

يكديگر قرار مى گيرند و در زنده گي شان دچار تنش و چالش مى شوند. 
برادري را طرح كرده است  برابر چنين وضعيتي، مسألة اخوت و  دين مقدس اسالم در 
كه هم فراتر از راه حل حقوقي و هم عملي است. پيش از آنكه اسالم بيايد، جامعة آن زمان 
در انواع و اقسام دشمني و كشمكش غوطه ور بود؛ از اين رو قــــرآن به مسلمانان يادآوري 
مى كند. ترجمه: »و نعمت  خدا را بر خود ياد كنيد آنگاه كه دشمنان ]يكديگر[ بوديد، پس 
ميان دل هاي شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شديد«1 و سپس تأكيد مى كند كه: 

الف(  مؤمنان برادران يكديگرند. 
ب( ميان برادران تان صلح و سازش برقرار كنيد و از كشكمش و اختالف بازشان داريد. 

ج( از خدا پروا كنيد، تا از رحمت و بخشش او بر خوردار شويد.2 

برادري، سنتي نبوي

پس از نزول آيات 103 آل عمران و 10 حجرات و آمدن مسلمانان به مدينه، پيامبر� 
ميان آنان پيمان برادري بست و خود در آخر با اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب دست برادري 
داد. از ديگر مسلمانان كه در آن روز پيمان برادري بستند، مى توان از خليفة اول و دوم و نيز 

خليفة سوم مسلمين و عبدالرحمن بن عوف ياد كرد كه با يكديگر پيمان برادري بستند. 

برادري ديني

انگيزه هاى برادري و دوستي چند چيز است. يكي هم احساسي است كه ميان دو يا چند 
كس دوستي پديد مي  آورد. دوم شراكت منفعت در امور دنيوي. هر دوي اين گونه دوستي ها 
ديري نمي  پايد؛ زيرا بر پايه هاى دوامدار و اصول تغييرناپذير استوار نيست. آن يكي با تغيير 
حالتي از ميان مي  رود  و اين ديگري با اندك فراز و نشيبى در زنده گي سست و لرزان مي گردد. 
سوم برادري ديني است كه با سرشت ايماني مؤمنان گره خورده است و افزون بر آنكه پايدار 
و مبتني بر اصولي است كه همة ابعاد زنده گي آنان را در بر مي گيرد و در همة ديگرگوني ها 

��$-,/�ÄÈA�(Á=f»¢�¹A�(ÁAf®%>â¾=ßÇ á]åC�åÄåJ ß»á£å¿åE�¼àJ áVßF áqß@ßª� á¼ à³åEÇà·à®�ß á�ßE� ß¬ç¶ß@ßª�Ð= ßb á¢ß?� á¼àJ¿ à²�ácåC� á¼ à³áÉß· ß¢�åä�=�ßÍ ß»á£å¾�á=Æàf à²ác=ßÆ�)1
�$-,�ÄÈA�(L=fRU�(ÁAf®% ßÁÇàß�áfàI� á¼ à³ç·ß£ß¶�ßç�=�=Ç à̄çI=ßÆ� á¼ à³áÈßÇ ß]ß?�ß á�ßE�=Ç àVå· áqß@ßª�ãÌßÇ á]åC� ßÁÇà¿åºáÖàá�=�>ßç�åC�)2
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و دشواري هاى زنده گي همراه و ياور  يكديگرند. قرآن كريم در زمينه مى فرمايد:   »و مردان 
و زنان با ايمان دوستان يكديگرند كه به كارهاي پسنديده وا مي  دارند و از كارهاي ناپسند 

باز مي دارند«3  
مؤمنان معدود، ليك ايمان يكي        جسم شان معدود، ليكن جان يكي 

                                                                                                              »موالنا«                                                                                                                       

اداى حق مؤمن، بهترين عبادت

اينكه مؤمنان برادر خوانده شوند تنها در لفظ نيست بلكه حقوق، وظايف وآثارعملي نيز 
در پي دارد؛ چون برادري شان پايه  يى ديني دارد، بنا بر اين بريكديگر حقوقي دارند كه پيوند 
تنگاتنگ با ايمان و مسلماني آنان دارد. امام جعفر صادق% مى فرمايند، ترجمه: كه: »خدا 

به چيزي بهتر از اداى حق مؤمن عبادت نمي شود«4

گونه هاى برادري

از  و  مي  سازد  قرار  بر  مؤمنان  و  مسلمانان  ميان  را  برادري  رشتة  ايمان  و  اسالم  هرچند 
اين رهگذر صاحب حقوقي بر يكديگر مي  گردند؛ ولي بى گمان مؤمنان از نظر ارزش هاي 
اسالمي، تقوا، ايمان، اخالص... در يك پايه نيستند و هر پايه يى نوع خاصي از دوستي را 
بدار«5  تقواي شان دوست  اندازه  به  را  »برادران  امام علي% مى فرمايد:  اين رو  از  مى طلبد. 
مردي از امام علي% دربارة »برادران« پرسيد، وي در يك بخش بندي فراگير برادران را به 

دو نوع تقسيم نمود و دوستي متناسب با هر نوع را  سفارش كرد: 
بر  بال و اهل و مال هستند؛ پس اگر  برادران مورد وثوق: »آنان چون دست و   -1
برادرت اعتماد كردي )و او را مورد اطمينان يـافـتـي( ثـروت و كـمـك خـويـش را از او 
دريـغ مـدار، بـا هـمـدالنـش، يـكدل و با دشمنانش   دشمن باش، رازش را پوشيده دار، به 

ياري اش شتاب كن و خوبى هايش راآشكار ساز. اينان كمياب تر از كبريت احمرند.«
2- برادران ظاهري: »تـو بـا وجـود آنـان خوشي زنده گي را در مي  يابي؛ بنابراين اين 
مقدار خوشي را از آنان سـلب مـكـن و چـيـزي بـيـش از ايـن از آنان مخواه و همان گونه كه 

آنان با خوش رويي و شيرين زباني با تو رو به رو مى شوند، تو نيز چنين حالتي را از آنان دريغ مدار.«6

حقوق برادري

بر  مسلمان  پرسيد: حق  از آن حضرت  امام صادق%،  ياران  از  بن خنيس، يكي  معلًي 
مسلمان چيست؟ امام صادق% : فرمودند  هفت حق واجب دارد كه اگر يكي از آن ها را 

فرو گذارد، از واليت و اطاعت خداوند بيرون شده است.

�$3-ÄÈA�(ÄEÇI%f ß³¿àá�=� åÀ ß¢� ßÁáÇßÃá¿ßÈßÆ� åÆàfá£ßá�>åE� ßÁÆàfàºá@ßÈ� æxá£ßE�Ð>ßÉå¶áÆß?� á¼ àÃ àvá£ßE� àL>ß¿åºáÖàá�=ßÆ� ßÁÇà¿åºáÖàá�=ßÆ�)3
���.03t/(�T(��>²�¹Çq=�ÀºÖ�=�°U�Ð=a=�Àº�ÐÊnE��=bF¢�>º�)4

�ÏÇá̄çJ¶=�åeábß®�Î· ß¢� ßÁ=Ç á]åá×=� åGåF áUß=�)5
�Ê·¢�´É]=�Àº�K¿²�=c>ª�¹>�=�Æ�¸Â×=�Æ�\>¿�=�Æ�¬³¶>²�¼Ãª�Í¯N¶=�>º>ª��Ìfm>³�=�Á=Ç]=�Æ�Í¯N¶=�Á=Ç]=�Á>«¿q�Á=Ç]×=�)6

�h¢=�¼Ã¾=�¸Ñ>j¶=�>ÃÈ=�¼·¢=�Æ�Àj�=�Ä¿º�fÃ�=�Æ�Ä¿¢=�Æ�Åfi�¼J²=Æ�Å=a>¢�Àº�Åa>¢Æ�Å>ª>q�Àº�>qÆ�µbÈ�Æ�´¶>º�Ä¶�¹dE>ª�Í¯M
�¼Â�»u�Àº�´¶=c�Ð=eÆ>º��·ìI�×�Æ�¼Ã¿º�´¶c�À£ì¯I�Øª�´Id¶�¼Ã¿º�GÉrI�´¾>ª�Ìfm>³�=�Á=Ç]=�>º=�Æ�f�×=�KÈ�²�Àº

�-/t�$-.T�-0,5(KÉF¶=�¹A�ÄjiÖº�(¼®%(Í£Én¶=�¸Ñ>iÆ�7Ê·º>¢�fU�*Á>j·¶=�ÌÆØU�Æ�ÄQÇ¶=��Í®Ø{�Àº�´¶�=Ç¶dE�>º�¼��¹dE=�Æ
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معلي بن خنيس پرسيد آن ها كدام ها اند؟
امام صادق%فرمود: من بر تو نگرانم و مى ترسم فروگذاري و رعايت نكني و بداني و 

عمل نكني.
معلي بن خنيس گفت: ×�®E�×=�ÌÇ<�� »نيرويي جز خدا نيست.«

سپس امام صادق% فرمود: آسان ترين آن حقوق اين است كه:
1- آنچه را براي خود دوست داري، براي او هم دوست داشته باشي و آنچه را براي خود               

نمي پسندي، براي او هم نپسندي.
2- از خشمگين شدنش بپرهيزي و از خشنودي اش پيروي كني و فرمانش ببري. 

3- با جان و مال و زبان و دست و پاي ياري اش كني.
4- چشم و راهنما و آيينة او باشي.

5- سير نباشي و او گرسنه، سيرآب نباشي و او تشنه و تو پوشيده نباشي و او برهنه.
6- سوگندش را تصديق كني و دعوتش را بپذيري و در بيماري اش از او ديدار كـني و 
بر جنازه اش حاضر شوي و چون بداني حاجتي دارد، در انجام آن پيشي گيري و او را مجبور 
نسازي كه از تو بخواهد؛ بلكه خودت پيش دستي كني؛ چون چنين كردي دوستي خود را به 

 دوستي او پيوسته اى و دوستي او را به دوستي خود...7 

فعاليت

1- شاگردان درگروه 3 نفري جواب سؤاالت را پيدا كنند، انواع برادري را نام ببرند و بهترين 
آن را بيان كنند.

2- شاگردان دربارة سه نمونه از حقوق برادري به گفتگو بپردازند.

ارزش يابى

1- از حقوق برادري است؟
الف( با جان و مال و زبان و دست و پاي ياري اش كني    ب( آنچه را براي خود دوست داري، 

براي او هم دوست داشته باشي     ج( چشم و راهنما و آيينه او باشي   د( هرسه مورد
2- در جاي خالي واژة درست را بنويسيد

 بهترين عبادت ... است

الف( برادري     ب( اداى حق مؤمن      ج( عبادت خالصانه      د( هر سه مورد 

كارخانه گى

� را بنويسيد. ßÁÇàß�áfàI� á¼ à³ç·ß£ß¶�ßç�=�=Ç à̄çI= ßÆ� á¼ à³áÈßÇ ß]ß?�ß á�ßE�=Ç àVå· áqß@ßª�ãÌßÇ á]åC� ßÁÇà¿åºáÖàá�=�>ßç�åC  ترجمة آيت

7- اصول كافى ج : 3 ص : 246 
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درس سى وسوم

وفاداري به پيمان
هدف: آشنايي با عهد و پيمان و جايگاه آن در اسالم

پرسش  ها
1- آيا پيمان مسؤوليت آور است؟

2- وفاداري به پيمان، مطلق است يا در شرايطي و با گروه هايي مى توان آن را شكست؟ 

بيزاري از نقض آن، ريشه در سرشت و آفرينش  دوستي و فضيلت وفاداري به پيمان و 

انسان دارد و همة انسان ها وفاداري به پيمان را دوست دارند و از نقض كنندگان پيمان بيزارند. 

عهد و پيمان، ستون زنده گي اجتماعي انسان ها است، به گونه يى كه همة بنياد ها و پيوند هاى 

زنده گي چون مالكيت، ساختار سياسي، داد و ستـــــد، ازدواج و... را در بر مى گيرد و بدون 

آن زنده گي اجتماعي نا ممكن مى شود. شايد به دليل همين فطري بودن دوستي وفاداري به 

�Àº�ÅbÃ£E��Æ=�Àº�Æ  :پيمان است كه خداوند خود را وفادارترين كس به پيمان مى شناساند

به پيمانش وفادارتر از خداوند است.« و همچنين مى  فرمايد:  àÅßbáÃß¢�àä�=�ß¬å·áà��áÀß·ßª-«؛ چه كسي   �=
»خداوند هــــــرگز پيمانش را نمي  شكند.« آنچه دربارة پيمان گفته مى شود، براي بيان اهميت 

و دامنة آن و پيامد هاى پيمان شكني و بى وفايي است. وفاداري به پيمان كه در كتاب هاي ديني 

به »عهد« ياد شده است، در آيه هاى گوناگون قرآن كريم تأكيد گرديده است. 

مسؤوليت آوري پيمان

نبايد گمان كرد كه پيامد پيمان شكني تنها محدود در همين دنيا و پيوند هاى ميان افراد 
است و پس از آن به فراموشي سپرده مى شود؛ بلكه چنانكه از آية قرآن كريم برمى آيد، در 
سراي ديگر نيز پيامد آن دوام دارد و شديدتر از پيامد اين دنيايي آن مى باشد و آن، بازخواست 
�ÁC�bÃ£¶>E�=Çª�Æ=�Æ« :خداوند> است: تا آنجا كه مسلمانان و همه انسان ها را به آن امر مى كند

=¶£â×ÇÒjº�Á>²�bÃ؛ به پيمان خويش وفا كنيد كه پيمان باز خواست شدني است.«.
ويژه گي مؤمن؛ وفاي به پيمان

قرآن كريم در آيت هاى ديگر، وفاداري به پيمان را ستوده و آن را با ايمان پيوند داده و از 

ويژه گي هاي مؤمنان برشمرده است: »ÁÇ¢=e�¼ÂbÃ¢�Æ�¼ÃI>¾>º×�¼Â�ÀÈd¶=�Æ«/ )مؤمنان( كساني 

1- توبه/111
2- اسراء/34

3- مؤمنون/ 8
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از ويژه گي هاي  پيمان يكي  به  البته وفاداري  را رعايت مى كنند�  پيمان هاي خود  امانت ها و  اند كه 

 7�Ä¶�bÃ¢×�À��ÀÈa×  :اند مؤمنان است؛ چنانچه پيامبر گرامي اسالم� دربارة آن فرموده 

كسي كه عهد و پيمان ندارد، دين ندارد. 

فراگيري پيمان
و  نمي  شود  هم زبانان  و  هم دينان  هموطنان،  به  محدود  انسان،  اجتماعي  زنده گي  گسترة 
نيز خود پيمان تنها محدود به نوع خاصي نمي  گردد و از آنجا كه قرآن به اين واقعيت توجه 
داشته است وفاي به عهد و پيمان را به طور مطلق ذكر كرده و مقيد به گونة خاصي نكرده 
است. از ديدگاه قرآن كريم، رعايت عهد و پيمان كافران را نيز در بر مى گيرد: »پـيـمـان آنان 
را تا ]پايان[ مّدتشان به پايان رسانيد؛ زيرا كه خداوند> پرهيزگاران را دوست دارد. حضرت 
علي% دامنه وفاداري به پيمان را در عهد نامه اش به مالك اشتر شامل دشمنان هم كرده 
است چه برسد به دوستان و هم كيشان؛ چنانچه مى فرمايند »اگـر بـا دشـمـن پـيـمـانـي بـسـتي 
يا او را در پناه خويش گرفتي، به پيمان خويش وفادار بمان و ذمّه ات را با امانت كامل پاس 
دار و جان خود را سپر عهد و پيمان خويش قرار ده كه در ميان واجبات الهي، هيچ موضوعي 
مورد  دارند.  با هم  اختالفاتي كـه  تمام  با  مردم جهان،  ميان  در  و  نيست  به عهد  وفا  همانند 
اتّفاق عمومي است، تا آنجا كه مشركان نيز پيش از مسلمانان در روابط خـود بـدان پـايـبـنـد 

بـودنـد، چـرا كـه از پـيـامـدهـاي پـيـمـان شـكـنـي خـاطـرات تـلخـي داشتند.
نيست:»در سـه  پذيرفته  پيمان شكني  براي  بهانة يى  هيچ  مى فرمايد  امام صادق%  نيز  و 
بـه آنـ ها عمل كنند(:  بـايـد  نـيـسـت )و هـمـه  چـيـز هـيـچ بـهـانـه اى از كـسـي پـذيـرفـتـه 
اداي امانت به صاحبش چه نيكوكار باشد و چه بدكار، وفا به پيمان در برخورد با نيكوكار و 

بدكار و نيكي به پدر و مادر چه نيكوكار باشند، چه بدكار.«4

پيامد هاى پيمان شكني

همان گونه كه قرآن كريم وفاي به پيمان را ستوده است و از پيمان شكني نكوهش كرده 
پيمان  »هر كس  پيمان شكن مى داند:  متوجه شخص  را  پيمان شكني  از  زيان  اولين  و  است 
شكني كند، در حقيقت به زيان خويش پيمان شكني كرده است«.5 پيمان اگر با خداوند> 
باشد، پيمان شكن از پاداش بزرگ خداوند> محروم خواهد شد: » هـر كـه بـر آنـچـه بـا 
اگر  اوخواهد داد«6 و  به  بزرگي  پاداش  به زودي  بماند، ]خداوند[  بـسته وفادار  خـدا عـهـد 
پيمان با خلق باشد افزون بر محروميت از لطف خداوند> اعتماد مردم را از دست خواهد 
داد. اعتماد مردم سرماية پايان ناپذير و پشتوانه يى بى بديل براي هرگونه كار هماهنگ سياسي، 

�$ åÀáÈßf åQ>ª�áÆß=�>¾>²� åÀáÈçfßE� åÀáÈßbå¶=Çá¶=�èfåE�ßÆ�åf åQ>«á¶=ßÆ�ëß�á·å¶�åbáÃß£á¶>åE�àÐ>ªßÇá¶=ßÆ�åf åQ>«á¶=ßÆ�ëß�á¶=� ß�å=�åÍß¾>ºßá×=�àÐ=aß=�6>ÃÉª� æbß[Ußå×�ßeádà[¢�×�ãÍß[MØß[M�.4
�*�åÄ åjá«ß¾�Î· ß¢� àO à³á¿ßÈ�=� ç	å>ßª� ßO ß³ß¾� áÀ ß»ßª�.5

�$â>»É� ß¢�â=f áQß=�åÄÉIáÖàÉ ßjßª�ßä�=�àÄáÉß· ß¢�ßb ßÂ>¢�> å��ÎªáÆß=� áÀßº�ßÆ .6
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انسان ها  ميان  از  اعتماد  باهمي است. هرگاه  بنياد زنده گي  و  فرهنگي  اقتصادي و  اجتماعي، 
به  رخت بربندد و پيمان ها يكي پس از ديگري شـكـسـتـه شـود، و هر كس در گوشه  يى 
كاري بپردازد كاري از پيش نخواهد رفت. حضرت علي% فرمود: »بر دوستي كسي كه به 

عهد و پيمان خود وفا نمي كند، اعتماد مكن.«7 
انسان پيمان شكن افزون بر اينكه در اين سراي از ارزش و اعتبار خود مى كاهد و طوري 
او  پيمان هاى  مى تواند روي  نه دوست  و  مي  برد  او حساب  از  نـه دشـمن  مى  شودكـه  خوار 
حساب كند، در آن سراي نيـز گرفتار عذاب خداوند است و جايگاه بسيار بدي در دوزخ 
خواهد داشت. حضرت علي% فرمود: هـمـانـا در جهنّم شهري است كه به آن حصينه )دژ 
مستحكم( مى گويند؛ آيا از من نمي  پرسيد كه در آن شهر چيست؟ سؤال شد.  اى اميرمؤمنان 

در آن شهر چيست ؟ فرمود: دست هاى پيمان شكنان.8 
با  پيمان ها  اغلب  اينكه  به  باشد  اشاره يى  به )دست ها( در سخن آن حضرت  اشاره  شايد 
قرارگرفتن دست هاى طرفين در يكديگر منعقد مى شود، يا اينكه بيشتر پيمان ها به سبب دست 

مهر يا امضا مى شود و عهد شكني نيز معموالً توسط دست انجام مى گيرد.

پير پيمانه ِكش من كه روانش خوش باد       گفت پرهيز كن از صحبت پيمان شكنان

فعاليت

1- شاگردان دونفري معناي عهد و پيمان را در لغت پيدا كنند.

2- شاگردان دربارة  محتواي آيات قرآن كريم درگروه هاى 3 نفري گفتگو نمايند.
ارزش يابى

1- مؤمنان كساني اند كه:

الف( به پيمان هاي خويش وفا مى كنند.   

ب( در امانت خيانت نمي كنند.  

ج( هر دو.

2-كدام يك صحيح است؟

الف( از ديدگاه قرآن كريم وفاداري به پيمان تنها شامل مسلمانان مى شود.

ب( هركسي كه طرف پيمان است.

كارخانه گى

پيامد هاى پيمان شكني را در 5 خط بنويسيد.

 åÅ åbáÃß£åE�ÎªÇàÈ�×� áÀßº�åÌçaßÇßº�Î· ß¢�áb å»ßJá£ßI�×�)7
$ß�Nå²>ä¿¶=�ÏåbáÈß=�>ÃÉª� ß¹>®�;ß�¿åºáÖàá�=�ß�ºß=�>È=�ÄÉª�>º�àÄß¶� ß̧ É¯ßª�;>ÃÉª�>º�Î¾Çà·ßÒ ájßI�Øßªß=�(àÍß¿Érßá�=�>ßß�� à¹>¯àÈ�ãÍß¿Èbßß��åe>ä¿¶=�Îåª� çÁå -8
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درس سى وچهارم  

وجدان كاري
هدف: آشنايي با وجدان كاري و نقش آن در زنده گي اجتماعي

پرسش  ها
1- وجدان كاري چيست؟

2- فوايد اجتماعي وجدان كاري چيست؟

 وقتي به كسي كه انجام هركاري و گفتن هر سخني را روا مي  دارد و يا كارش را به درستي 

انجام نمي  دهد »بى وجدان« مى گويند، به نظر شما منظور چيست؟ 

وجدان كاري، انجام درست و به  وقت كار و وظيفه بدون نظارت و بازخواست مستقيم  

است. چه چيزي سبب وجدان كاري مى شود؟ يك نوع گرايش باطني و نيروي دروني سبب 

مى شود كه انسان بدون نظارت، فشار و بازخواست كارش را محكم و به وقت انجام دهد و 

نيز تمام وقت تعيين شده را به كارش بپردازد. از اين رو پركاري، محكم كاري، كار به وقت، 

تمام وقت را به كار پرداختن و كار را از روي احساس مسؤوليت انجام دادن و از آن خود 

دانستن، از نشانه هاى وجدان كاري است. در برابر آن؛ كم كاري، وقت كشي، كارگريزي و 

مسؤوليت گريزي از نشانه هاى عدم وجدان كاري است. 

چرايي وجدان كاري

انسان ها براي گذران زنده گي خويش: 

الف( به يكديگر نيازمند اند؛ چه آنكه يك انسان يا خانواده يا حتى كشوري به تنهايي 

توانمندي آن را ندارد كه همة نيازمندي هاي خويش را برآورده كند.

بـــــرآورده شده  برابر خدمت  در  و خدمت  دادوستد  راه  از  تنها  نيازمندي ها  اين   ب( 

مى تواند. 

ج( پاية هرگونه دادوستدي و كاري بر اعتماد و وجدان كاري است، بدين معنا كه هر كس 

كه كاري را به گردن گرفته است نيكو، محكم و به وقتش انجام دهد و چنان كار كند كه 

دوست دارد ديگران براي او همانگونه كاركند و از اين جهت فرقي ميان خود و ديگران ننهد 

و پيوسته اين حديث شريف را آويزة گوش خود داشته باشد كه: »مـيـان خـود و ديـگـران، 

خـويشتن را ميزان سنجش قرار ده؛ آنچه براي خود مى پسندي، بـراي ديـگـران هـم بـپـسـنـد 
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و آنـچـه را بـراي خـود خـوش نـمـي داري بـراي ديـگران هم مپسند.«1 

كار؛ نوعي امانت و تعهد

هرگاه كسي كاري را در اداره يى، نهادي يا براي كسي قبول مى كند، و به ويژه كه در برابر 

كارش مزدى هم مى گيرد، هم زمان دو مسؤوليت را به عهده مى گيرد: يكي امانت و ديگري 

به معناي عهدشكني و  انجام ندادن كار،  اين رو كوچك ترين كم كاري و درست  از  عهد. 

عدم وفاداري به پيمان است. امام علي% فرمود: »امانت داري و وفاي به عهد، درست انجام 

دادن كارهاست«2 

نمونه هاى وجدان كاري

در يك بخش بندي مى توان وجدان كاري را به سه بخش تقسيم كرد:

الف( تمام وقت كاركردن وكاررا به وقتش انجام دادن: كار كردن تنها حضور 
يافتن و خود را نشان دادن نيست؛ بلكه مى بايد از آغاز وقت مقرر تا پايان آن حضور داشت. 

اما اين بس است؟ هرگز، كار كردن تنها حضور از آغاز تا پايان وقت مقرر نيست. گذشته 

از آن با پرهيـــز از وقت كشي و تنبلي كار را بايد به وقتش انجام داد. چه آنــكه هـــر كس 

كاري مى كند در واقع  پيمان و تعهد داده است كه بايد تمام وقت مقرر را كار كند  و كار را 

به وقتش انجام دهد.3 

ب( كار استوار و محكم: تمام وقت كار و كار به وقت كفايت نمي  كند؛ بلكه مى بايد 
كار ويژه گي ديگري نيز داشته باشد و آن استواري و اتقان است. وقتي ابراهيم  فرزند پيامبر 

گرامي اسالم درگذشت او رابه خاك دفن كردند و اطراف اش را سنگ چيدند، پيامبر� 

� ترجمه: هر گاه يكي  áÀå̄áJàÉá·ßª�âØ ß» ß¢� á¼ à² àb ßUß=� ß̧ å» ß¢�=cå=  :شكافي را ديد و آن را پوشانيد و فرمود

از شما كاري كرد آن را استوار و دقيق انجام دهد.4 

و  اموال  از  نگهداري  كاري،  وجدان  ابعاد  از  ديگر  يكي  ها:  دارايي  نگهداري  ج( 
امكانات و جلو گيري از مصرف بي جا است. اموال و امكانات براي مصرف خاص و در جهت 

خاص در نظر گرفته شده اند. در آغازين روزهاي خالفت حضرت علي% كسي براي كار 

شخصي به ديدارش آمد، امام  بى درنگ چراغ را خاموش كرد و از نور ماه بهره گرفتند تا 

�-0,4�(P=�¶=�Ð>ÉU×�KÉF¶=�¹A�6¼®�(/-4�t�(--�T�(¸Ñ>iÇ¶=�µebJjº�.1
2. غرر الحكم، حكمت 5220 

3. »من اداء االمانه المكافاه علي الصنيعه النها كالوديعه عندك« ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغه، ج 20، قم: كتابخانه مرعشي 
نجفي، 1404، ص 276 
4. كافي ج 3، ص 263 
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سوخت آن به مصرف كار شخصي و سخنان خصوصي نرسيده باشد.5 

فعاليت

پيدا  را  از وجدان كاري  نمونه هاى  و  نموده  نفري بحث  1- شاگردان در گروه هاى سه 

نمايند. 

2- شاگردان ابعاد وجدان كاري را در گروه هاي سه نفره بررسي كنند. 

ارزش يابى

1- كدام يك درست است؟

الف( از نشانه هاى وجدان كاري، انجام دادن كار از روي احساس مسئووليت است.

ب( از نشانه هاى وجدان كاري، مسؤوليت گريزي است.

2- پذيرفتن كار به معناي ... و ... است.

الف( تعهد دادن- امانت پذيرفتن  ب( تعهد دادن- مسؤوليت پذيرفتن   ج( هيچ كدام

3- ضرورت وجدان كاري را بيان كنيد.

4- سه بعد وجدان كاري را نام برده و يكي را به دلخواه خود تشريح كنيد.

كارخانه گى

آدم با وجدان به چه كس يا كساني مى گويند؟ در 8 سطر بنويسيد.

5- بحار، ج41، ص 116
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بيت المال

درس سى وپنجم

هدف: آشنايي با بيت المال و حفظ آن 
پرسش  ها

1- بيت المال چيست؟ 

2- پيشوايان ديني در مورد بيت المال چه گفته اند و چه كرده اند؟

بيت المال چيست؟

هر جامعه و دولتي براي چرخاندن چرخ اجتماع و ادارة دولت، ناگزير از داشتن اموال، 

سرمايه و درآمدهاي عمومي يى است كه همة مردم در حق داشته باشند. در فرهنگ اسالمي 

هرگونه مالي )سرمايه، زمين، درآمد ...( را كه همة مسلمانان در آن حق داشته باشند بيت المال 

مى گويند. )بيت المال ( از دو كلمه )بيت( و )مال( تركيب شده كه ترجمه دري آن »خانة مال« 

مى شود كه معادل »خزانه« است. در فرهنگ هاى لغت  بيت المال را اين گونه معنا كرده اند: 

»جايي كه درآن مالي را گذارند كه همة مسلمانان را در آن حق باشد.«1 در نتيجه بيت المال 

منافع  براي  آن  استفاده  و  است  ملت  آحاد  تمام  به  متعلق  كه  عمومي  اموال  از  عبارتست 

شخصي و گروهي نادرست است. سرمايه ارزي و امكانات دولتي مانند وسايط نقليه دولتي، 

ساختمان هاي دولتي و حتى جاده ها همه گي جزو بيت المال محسوب شده و استفاده شخصي 

از آن ها و تخريب آن ها از نظر شرعي حرام است. 

بيت المال؛  امانت مردم 

هر كس كه با بيت المال سروكار دارد بايد بداند كه با امانت مردم سر و كار دارد و هر 

گونه عملي كه كوچك ترين آسيبى  به آن برساند خيانت به امانت مردم محسوب مى شود و 

خيانت به امانت حرام است. خداوند> در قرآن كريم مى  فرمايد: »خدا به شما فرمان مي  دهد 

كه امانت ها را به صاحبان آن ها رد كنيد«2  امانت داري ايجاب مى  كند كه حد اكثر كوشش 

در حفظ و استفادة بهتر از بيت المال صورت بگيرد. هرگونه سوء استفادة نادرست، حيف و 

ميل و سستي نسبت به بيت المال خيانت محسوب مى شود كه به  طور جدي بايد از آن پرهيز 

�åÍçºàá×=�àÍß¾>Éترجمه: بزرگ ترين خيانت، خيانت  å]�åÍß¾>Éåá�=� à¼ ß�á¢ß=  :كرد؛ اميرمؤمنان% فرموده است

1- لغت نامه دهخدا.
 58 ÄÈA�(Ð>j¾�(ÁAf®�*> ßÃå· áÂß?� ß�åC� åL>ß¾>ßºßÙ=�á=ÆèaÖàI�Áß?� á¼ à²àfàºá@ßÈ�ßä�=� çÁåC�)2
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به امّت است.�3 يكي از مصاديق بارز خيانت به امت خيانت به بيت المال است. 

نمونه هاى از سيرة معصومان(

رسول خدا� با دقّت بيش از حد به امور بيت المال رسيده گي مى كردند تا مبادا ِدرهمي 

بر خالف رضاي خدا و حقوق مردم مصرف شود. آن بزرگوار براي جلوگيري از حيف و 

ميل بيت المال برنامه هاى زير را اجرا مى كرد: 

1- حسابرسي دقيق:  پس از آنكه رسول خدا� از جنگ )حنين( وآزادسازي اسيران 
پيامبر خدا غنايم جنگي  فارغ شد، رزمندگان، گرداگرد آن حضرت را گرفتند و گفتند:  اى 

را ميان ما تقسيم كن. آن حضرت كنار شتري ايستاد و مقداري از پشم كوهانش را كند و به 

هوا افكند و فرمود: »اي مردم به خداسوگند من از غنايم  حتى مثل اين پشم جز يك پنجم آن 

را نمي برم كه آن هم به شما خواهد رسيد؛ پس }هركس هرچه برده حتى{ تار وسوزن را هم 

برگرداند زيرا خيانت در قيامت، براي خائن، بدترين ننگ و سبب ورود به دوزخ خواهد بود.«

پس از سخنان پيامبر� مردي از انصار گلوله نخي را آورد وگفت:  اى رسول خدا من 

اين نخ ها را براي دو زنده گي برداشته ام؟ پيامبر� فرمود: »سهم من از آن تو باشد؛ ولي سهم 

مردم را به بيت المال برگردان« آن مرد گفت: اگر كار به اين دقيقي و مشكلي است، نيازي به 
اين نخ ها نيست، اين را گفت وآن ها را روي بيت المال انداخت.4

برنامه هاى  از  بيت المال يكي ديگر  2- عدالت در توزيع: عدالت درتوزيع و تقسيم 
اسالم  قانون  مبناي  بر  بيت المال  از  را  مسلماني  هر  سهم  حضرت  آن  است.  بوده  پيامبر� 
دخالت  بيت المال  تقسيم  در  را  قبيله يى  و  فاميلي  نظر شخصي،  هيچگاه  و  مي  كرد  پرداخت 
نمي  دادند. حضرت امير% چند روز پس از به خالفت رسيدن به خزانه دار خود )عبيداّهللا 
بن ابى رافع( فرمود: نخست مهاجران را صدا كن وبه هريك سه دينار بپرداز؛ پس از آن ها به 
انصار نيز همين قدر پرداخت كن؛ سپس به هريك از مردم كه حاضر شدند، سرخ باشند يا 
سياه، سه دينار بده. )سهل بن حنيف( به اين تقسيم عادالنه اعتراض مى كند و با اشاره به كسي 
مى گويد:  اى اميرمؤمنان! اين شخص تا ديروز غالم من بوده است كه آزادش كرده ام، آيا 

سهم من و او يكي است؟ حضرت فرمود: »هر اندازه به تو بدهيم، به او نيز مى دهيم«.5

كارگزاران  به  بيت المال،  حفظ  زمينة  در  اميرمؤمنان  مصرف:  در  جويي  صرفه   -3
� á¼ à³à¶Ç àvàª� ä�ß¢�=Çàªåd áU=ßÆ� á¼ à²åeÇ àì ài�ß á�ßE�=ÇàEåe>®�ßÆ� á¼³ºØ®ß=�=Çè®åaß=  :خود چنين سفارش مى كند

ße=f«ترجمه:قلم هاي خود  áuåá×=� à̧ å»ßJáß��×�ß�»å· ájàá�=� ß¹=Çáºß=� çÁåDßª�ße>Ná²åá×=ßÆ� á¼ à²>äÈåC� ßÆ�Êå¾>£ßá�=�=Æ àb àrá®=ßÆ
3- شرح غرر الحكم، ج 2، ص 388.

4- سيره ابن هشام، ج 4، ص 135، داراحياء التراث العربى 
5- شرح نهج البالغه، ابن ابى الحديد، ج 7، ص 3738
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را نازك كنيد؛ فاصلة ميان سطرهاي نامه را نزديك نماييد؛ سخنان زايد را حذف كرده، به معاني بسنده كنيد 
و از طوالني نويسي بپرهيزيد؛ زيرا اموال مسلمان ها تحّمل ضرر و زيان را ندارد.�6

فعاليت

شاگردان دربارة مصاديق بيت المال و اموال عمومي گفتگو كنند.

ارزش يابى

1- بيت المال را تعريف كنيد.

2- خيانت به بيت المال چه حكمي دارد؟

3- براي توزيع برابر بيت المال نمونه يى از سيرت را بيان كنيد.

كارخانه گى

شاگردان دربارة يكي از موضوعات زير 7 سطر بنويسند.

1- توزيع عادالنة بيت المال

2- حفظ بيت المال 

3- صرفه جويي در مصرف اموال عمومي 

6. بحاراالنوار، ج 76، ص 49
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محيط زيست

درس سى وششم

هدف: آشنايي با اهميت حفاظت از محيط زيست از نگاه ديني

پرسش  ها
1- محيط زيست از نظرآيات و روايات ديني چه اهميتي دارد؟ 

2- بركدام عناصر محيط زيست تاكيد شده است؟

ويراني محيط زيست، يكي از پديده هايى است كه امروزه دامن گير جهان و از آن ميان 

كشور ما هم شده و با شتاب در حال گسترش است. اين پديدة غم انگيز در حالي رخ مى دهد 

كه برخالف آموزه هاى ديني ماست. 

طبيعت؛ راهي براي شناخت خداوند> 

در قرآن كريم بسياري از پديده هاى طبيعي؛ چون زمين، آسمان، ستاره، خورشيد، ماه، باد و 

باران، جانداران و... گذشته از آنكه زيستگاه مردم اند به عنوان يكي از نشانه ها و راه هاي شناخت 

خداوند> شناسانده شده اند. البته مخاطب اصلي مؤمنان است: »و در آفرينش خودتان و آنچه 

از ]انواع[ جنبنده]ها[ پراكنده مي  گرداند براي مردمي كه يقين دارند نشانه هايي است«1 و نيز »به 

راستي كه در آفرينش آسمان ها و زمين و در پي يكديگر آمدن شب و روز و كشتي هاى كه 

در دريا روانند با آنچه به مردم سود مي  رساند و ]همچنين[ آبى كه خدا از آسمان فرو فرستاده 

و با آن زمين را پس از مردنش زنده گردانيده و در آن هر گونه جنبنده و پراكنده كرده و ]نيز 

در[ گردانيدن بادها و ابري كه ميان آسمان و زمين آرميده است براي گروهي كه مي  انديشند 
واقعا نشانه هايي ]گويا[ وجود دارد.«2

حفاظت از محيط زيست: هرچند انسان خليفة خداوند> در زمين است و كرامت ذاتي 

دارد و بر بسياري از آفريده هاى خداوند> برتري آشكار داده شده و نيز روزي او از چيزهاي 

پاكيزه است؛3 اما اين ها دستاويز هرگونه بهره بردن از طبيعت نمي شود؛ چنانچه طبيعت و در 

پي آن حفاظت از آن و به طور كلي محيط زيست، اهميت و جايگاه ويژة خود را دارد. 

به ظاهر  هر چند  است  و آسمان  زمين  در  هر آن چيزي كه  بلكه  طبيعت؛  تنها  نه  الف( 

1- قرآن، جاثيه، آية 4 
2- همان، بقره، آية 164 

3- قرآن اسراء، آية 70 و بقره آيه 30 
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خداوند>  تسبيح  قرآن كريم  گفتة  به  بلكه  شود،  پنداشته  چنان  نبايد  اما  مي نمايد؛  بى جان 

مى گويد: »آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است خدايي را كه پادشاه پاك ارجمند فرزانه 

است تسبيح مي  گويند«.4 از اين رو شايسته نيست كه با چيزي كه تسبيح خداوند> مى گويد، 

طبيعت، برخورد بى رحمانه صورت گيرد.

ب( خداوند> هيچ چيزي را بيهوده و زايد نيافريده است، بلكه به تعبير قرآن او: »همان 

كسي است كه هر چيزي را كه آفريده است نيكو آفريده«5؛ اصوال حكمت در نظام هستي، 

قرار گرفتن هر چيز در جاي مناسب اش مى باشد.

 جهان چون خط و خال چشم و ابرو است كه هر چيزي به جاي خويش نيكو است  و از 

اين رو هرگونه بهره مندي و دست بردن در طبيعت كه موجب دگرگوني، چه برسد به نابودي 

آن شود، برخالف ارادة خداوندي است.

در قرآن و سيرة پيشوايان ديني، به همة عناصر محيط زيستي اهميت داده شده است كه در 

ذيل به چندين عنصر اشاره مى شود.

زمين
اهميت است؛ يكي حفاظت آن و ديگر  از دو جهت حايز  پيشؤايان دينى زمين  از ديد 

آبادي آن. احاديث زيادى در رابطه به اهميت زمين موجود است از جمله پيامبر اسالم دربارة 

�>ÃÉ·¢�¸º>¢�bU?�Àº�kÉ¶�Ä¾?�Æ�¼³º?�>Ã¾>ª�ze×=�Àº�=Ç�«�  :حفاظت از زمين مى فرمايند

[�=�ÄE�Ì���ÊÂ�Æ�×=�=fm�Æ��ترجمه:از زمين حفاظت كنيد و آن را گرامي بداريد كه به منزلة مادر 
�ze×>E�=ÇVj�  :شماست و هر كه روي زمين كار بد يا خوبى انجام دهد، از آن خبر مى دهد و نيز فرمود

Åfº�¼³E�>Ã¾>ª�7 زمين را مسح كنيد كه نسبت به شما مهربان است؛ همچنان در حديث ديگرى به 
�Ê¶>£I��=�Ê·¢�>¯U�Á>²�>E>jJU=�Æ��>E�Ä¯M�>JÉº�>ue?�>ÉU?�Àº  :ارتباط آبادى زمين فرمودند

?Ä¶�µe>FÈ�Á?�Æ�Ä¿É£È�Á��ترجمه:هر كه به خدا اعتماد كند و به اميد ثواب، زمين مرده اى و بايري را آباد 
نمايد، بر خدا الزم است كه وي را ياري كند و او را بركت دهد.6 

بخش مهمي از محيط زيست كه در پاكيزه گي، زيبايي و گذران زنده گي نقش  درختان: 
راه  دو  از  زيست،  محيط  آن  پي  در  و  درختان  تقويت  و  است. حفظ  درختان  دارد،  بنيادي 

نشاندن و پروردن و قطع نكردن درختان امكان پذير است كه در گفتار هاى بزرگان ديني از 

وِس الَْعِزيِز الَْحِكيِم« قرآن، جمعه، آية 1  َماَواِت َوَما فِي اْألَْرِض الَْملِِك الُْقدُّ ِ َما فِي السَّ 4- »يَُسبُِّح ِهللاَّ
5- همان، سجده،آية 7

6- نهج الفصاحه، حكمت 1130 و 1273به نقل از بهشتي، ابو الفضل، »سيماي مؤمن در قرآن«، قم: بوستان كتاب، 1387ص 251 
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هر دو بخش ياد شده است. نشاندن درخت آن اندازه سفارش شده است كه پيامبر� فرمود: 

»اگر قيامت فرا رسد و در دست يكي از شما نهالي باشد و نتواند برخيزد تا آن را بكارد، بايد 

اين كار را بكند«. از سوي ديگر، گذشته از بهرة محيط زيستي و دنيايي، درختان بهرة آخرتي 

انسان، پرنده و چرنده از ميوة درختي كه كسي مى كارد، براي كارنده  نيز دارند. بهره مندي 

»صدقه محسوب« مى شود و برايش به اندازة ميوه اى كه آن درخت مى دهد اجر مى نويسند. امام 
صادق% بريدن درختان كم و كمياب را مكروه دانسته است.7

جانوران: محيط زيست به پيكر آدمي ماند كه هر عضو آن، كار خويش را تنها در همكاري 
با ديگر عضوها پيش برده مى تواند و هيچ عضوي را توان آن نيست كه به تنهايي كار كند. 

اگر زمين باشد و درختان، اما جانوران و جود نداشته باشند، بي  گمان نه تنها زنده گي آدمي 

بلكه كل جهان و محيط زيست دچار نا بساماني خواهد شد. به همين دليل است كه حيوان ها 

و همة جانداران، اهميت خاص در محيط زيست دارند و در روايت هاى پيشوايان دين نه تنها 

از كشتن بى سبب جانداران منع شده است و به ترحم به آنها سفارش شده است بلكه حقوقي 

نيز براي آن ها برشمرده شده است. 

الف( ترحم به جانداران: پيامبر� فرمود: »آدم بدكاره اى سگي را ديد كه بر سر 
چاهي له له مي زند و از تشنه گي در حال مرگ است. او كفش خود را درآورد و به چادر خود 

بست و از چاه براي آن سگ آب كشيد؛ پس گناهانش به خاطر اين سبب آب دادن به سگ 

تشنه آمرزيده شد«. 

ب( منع آزار و كشتن جانداران: پيامبر� بر نيازردن جانداران آن اندازه نگران بود 
و تاكيد داشت كه فرمود: »اگر ستمي كه به حيوانات مى كنيد بر شما بخشيده شود، بسياري 

از گناهان شما بخشوده شده است«. و نيز فرمود: »هر حيواني- پرنده يا جز آن- كه به ناحق 

كشته شود، در روز قيامت از قاتل خود شكايت خواهد كرد.«   

ج( حقوق حيوان: در روايت هاي بسياري از حقوق حيوانات نام برده شده و پاره اى از 
حقوق آن ها به طور مشخص ذكر شده است. از جمله پيامبر� فرمود: »حيوان شش حق به 

گردن صاحب اش دارد: هرگاه از آن پياده شد علفش دهد، هرگاه از آبى گذشت آن را آب 

دهد، بى دليل نزند، بيشتر از قدرتش آن را بار نكند، بيشتر از توانش آن را راه نبرد، و مدت 
زيادي روي آن درنگ نكند«.8

آب

7- منتخب ميزان الحكمه، ج 1، ص 525 
8- همان، ج، ص 307 
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خداوند> در قرآن كريم مى فرمايد »و هر چيز زنده اي را از آب پديد آورديم آيا ]باز 

هم[ ايمان نمي  آورند«9 امام صادق% فرمود: »زنده گي  بدون  داشتن  سه  چيز بر انسان  گوارا 

نيست: هواي  تميز، آب  فراوان  و گوارا، و زمين  حاصلخيز«. 

فعاليت

1- در گروه هاى دو نفرى تقسيم شويد و در بارة اين كه طبيعت صرف شناخت خداوند> 

است با هم گفتگو كنيد.

2- در گروه هاي چهار نفره هركس يك دليل دربارة اهميت زمين، درختان، جانوران و 

آب بگوييد.

ارزش يابى

1- دو دليل اهميت محيط زيست را بنويسيد.

آبادي                                                      حفظ  الف(  است:      شده  داده  اهميت   ... و   ... جهت  دو  از  زميــــــن   -2

ب( حفظ سرسبزى

9. قرآن، انبياء، آية 30 


