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که هسخنی با   ...ایدساله شدهجدهشما 
 سالم

 هر انسانی خوبی را دوست دارد، ولی محدودیت در خوبی را دوست ندارد،
گسترده و ای را میخواهد، بلکه همه خوبینمیکسی خوبی را تنها برای یک روز، یک فرد یا یک موقعیت  که  خواهند 

 همیشگی باشد،
که چنین خیر و خوبی بی که مالکیت همه چیز به دست اوست، خداوندی  انتهایی تنها از آن خداوند است، خداوندی 

تی، به جریان خیر ها بواسطه انجام دادن بهترین عمل در هر موقعیهای مختلف زندگی را قرار داده است تا انسانفرصت
 مند شوند.گسترده و همیشگی، متصل شده و از آن بهره

کرده و آنها را به بهترین صورت ممکن انجام دهید، کارهای خوب را شناسایی  که چگونه  گرفتید   در سنین قبلی فرا
کارهای خیر و َحَسن انجام ده که چگونه در هر موقعیتی، با هر مشکل و مانعی، همچنان  گرفتید   ید،فرا 

که همیشگی و  کارهای خیری را در زندگی انجام بدهید،  که  کنون در آستانه هجده سالگی، هنگام آن رسیده است  ا
که انسان کارهای خوبی  مند های طوالنی و شاید هم تا همیشه از ثمرات و برکات آن بهرههای دیگر تازمانماندگار باشند، 

 شوند.
گرفتن در آستانه  کارها و آرمانجوانی است، شما دیگر مسئولیتهجده سالگی سّن قرار  های های بزرگی بر دوش دارید، 

گرفته است در حالیکه فرصت که شما بزرگی بر عهده شما قرار  گذشتن است، پس ضرورت دارد  ها محدود و در حال 
کوتاه، آثاری همیشگی داشته باشند. که در همین زمان  کارهای خوبی را انجام بدهید   بتوانید 

 های ماندگار و همیشگی است؛سالگی سّن خوبی هجده
که ...برای هجده  ساله بودن و انجام دادن خیرهای ماندگار الزم است 

کنید.های شاخص خوبی -  را بشناسید و برای آن به عقل و وحی مراجعه 
کرده و زنجیره - کارهای خوب دیگر متصل  کار خوبی را به  کنید.هر  کارهای خیر ایجاد   ای از 
کنید.خوبکارهای  - کارهای خوب اجتناب  کرده و از هر تعارضی میان   تان را با هم هماهنگ 
گرفته و عرصه را برای انجام بدی - کار بدی فاصله  کار خوبی، از  کنید.ها سختبا انجام دادن هر   تر و محدودتر 
 علم خداوند را همواره در نظر داشته و عمل خود را در نهان و آشکار ارتقا دهید. -
که نوعا دیگران از آن غفلت میاز فرصت - کوچکی   ها را ببرید.کنند، بهترین استفادههای ساده و 
کارهای خیر مشارکت داده و خودتان در انجام دادن خوبی - ها هیچ توّقع و انتظاری از دیگران دیگران را هم  در 

 نداشته باشید.
کمال بهره را ببرید.ها جمع تشکیل بدهید و از مواهب جمع بوبر محور انجام دادن خوبی -  دن 

گیری از مفاهیم ناب سوره مبارکه ملک، زمینه اتصال به جریان دائمی و وسیع و پرابعاد کتاب حاضر سعی دارد با بهره
که محور تعلیم و تربیت در دوره هجده سالگی است.(  خیر در عالم هستی را ایجاد نماید، )حقیقتی 

گرفته شده است: بر این اساس طرح آموزشی ذیل برای هر درس  در نظر 
که در هر درس متناسب با هدف آن درس طراحی شده است. قرائت سوره -  مبارکه ملک 



 

 

 بندی آیات سوره به بیان موضوع آن ایات پرداخته و موضوع استخراج شده را ازکه با توجه به دسته تدبر در سوره -
 کند.منظر اتصال به جریان ثابت و همیشگی خیر تبیین می

کندوباره  - ای جهت فهم بهتر های ذکر شده در سوره دارد و بدین ترتیب زمینهکه نگاهی تمثیلی به پدیده نگاه 
 کند.مطالب سوره فراهم می

کتاب درسی - کتاب معارف اسالمی دوره پیش خالصه  دانشگاهی که در در هر درس به خالصه یکی از دروس 
 کند.مطرح شده، تبیین میپرداخته و در ادامه ارتباط محتوایی آن را با مباحث 

کردن به آن، که بر اساس مفاهیم بیان شده در سوره طراحی شده است تا  تمرین عملی - زمینه تحقق بواسطه عمل 
 عینی این مفاهیم در وجود شما فراهم شود.

کند یک جمع دوستانه راه انداخته و بواسطه آن، اقدام به انجام دادن که شما را دعوت می جمعیعملیات  -
که موجب تحقق خیر ماندگار در جامعه )مدرسه، محّله یا روستا( می کنید   شود.کارهایی 

کردن سوره مبارکه ملک می تر و ماندگارتر در قلب ما تثبیت تر، عمیقتواند آثار علمی، عملی و طهارتی سوره را سریعحفظ 
ک کتاب، این سوره مبارکه را حفظ  کنید تا پایان مطالعه   رده باشید.کند. لذا تالش 

 
گرامی اسالم فرمودند:  پیامبر 

که سوره مبارکه ملک در قلب همه مومنان، حک شده باشد.دوست می  داشتم 
  



 

 

 لدرس او
گسترده و همیشگیخوبی   های 

 
  



 

 

کرده و سپس آیه بعدی ملکسوره مبارکه  کنید. در این قرائت پس از مطالعه هر آیه به معنای آن آیه توجه    را یکبار قرائت 
کنید. ]می کدام یک آیه را خوانده و مطالعه آیه بعدی توسط نفر بعدی انجام شود.[را مطالعه   توانید در جمع دوستان هر 

حِي  ْْحِن الر َّ  بخشنده مهربان.به نام خداوند  ِبْسِم اهَّلِل الر َّ
ْلُك وَّ ُهوَّ عَّ  ِدِه اْْلُ ذي ِبيَّ

كَّ ال َّ بارَّ ْ  ىلتَّ ِ شَّ
ٍء ُكل 

ديٌر )  (1قَّ
که م    .ست و او بر هر چیزى توانا استلك به دست اوپر برکت است خدایی 

ْبلُ  ياةَّ ِليَّ ْوتَّ وَّ اْْلَّ قَّ اْْلَّ لَّ ذي خَّ
ُكْم ال َّ ي ُ

َّ
ُكْم أ وَّ

اًل وَّ ُهوَّ  مَّ ُن عَّ ْحسَّ
َّ
ُفورُ  أ يُز اْلغَّ ز  (2) اْلعَّ

که موت  کدام)انتقال( کسی  که  یک از نظر عمل  و حیات را آفریده تا شما را بیازماید 
 .او عزیزى آمرزنده است و رفتار، بهترین هستید، در حالیکه

رى اواٍت ِطباقًا ما تَّ ْبعَّ َسَّ قَّ سَّ لَّ ذي خَّ
 يف ال َّ

اْرِجِع الْ  فاُوٍت فَّ ْْحِن ِمْن تَّ ْلِق الر َّ ْل خَّ رَّ هَّ صَّ بَّ
رى  (3ِمْن ُفُطوٍر ) تَّ

که هفت  تو در خلق رحمان هیچ  ،آفریدمنطبق و همانند هم آسمان را آن خدایی 
)اینکه خلقی با خلقی دیگر در تعارض باشد و یا آنکه هیچ بینی تفاوتی نمی

کن آیا هیچ فطور و اختاللی درارتباطی با هم نداشته باشند.(  نظام  به دقت نظر 
 خورد؟عالم به چشمت می

ِلْب  ْنقَّ ْْيِ يَّ تَّ ر َّ كَّ رَّ  صَّ ُر ُث َّ اْرِجِع اْلبَّ صَّ ْيكَّ اْلبَّ  ِإلَّ
سيٌر )  (4خاِسئًا وَّ ُهوَّ حَّ

گر دوباره هم نظر بیندازى پلك چشمت از خستگی م افتد و اختاللی ینه، مسلما ا
 .نخواهی یافت

ْنيا  ماءَّ الد ُ ا الس َّ ن َّ ي َّ ْد زَّ قَّ صاوَّ لَّ بيحَّ وَّ ِِبَّ
ْدن ْعتَّ

َّ
ياطِْي وَّ أ ْلناها ُرُجومًا ِللش َّ عَّ ْم جَّ ُ ا َلَّ

عيِر ) ذابَّ الس َّ  (5عَّ

ینت دادیم و آنها را وسیله رجم ما آسمان دنیا را با چراغ کردن( هایی ز )دور 
کردهها ها قرار دادیم و براى آنشیطان  .ایمعذابی دردناك تهیه 

ْم  ِ ّب ِ ُروا ِبرَّ فَّ كَّ ذينَّ 
َّ وَّ ِلل َّ ن َّ هَّ ذاُب جَّ  وَّ ِبْئسَّ عَّ

صيُر )  (6اْْلَّ
کافر شدند عذاب جهنم برای و  که به پروردگار خود  و چه بد بازگشت است کسانی 

 .روند()که به سوی آن می گاهی است
هيقًا وَّ هِ  ا شَّ ُعوا َلَّ ِ ْلُقوا فهيا َسَّ

ُ
ُفوُر )ِإذا أ که در آتش افکنده می (7يَّ تَّ که با همان نفس میشوند از آتش صداى نفسی زمانی  شنوند 

که فوران می ،کشدایشان را چون هوا به داخل خود می  .کنددر حالی 
ْلِقَّ 

ُ
ما أ

ُكل َّ ْيِظ  ُز ِمنَّ اْلغَّ ي َّ َّ كاُد َتَّ ْوٌج تَّ  فهيا فَّ
ذي ِتُكْم نَّ

ْ
أ ْ يَّ  َلَّ

َّ
ُُتا أ نَّ زَّ ْم خَّ ُ َلَّ

َّ
أ  (8ٌر )سَّ

که داخل آن  .خواهد متالشی شودگویی از شدت غضب می شود میهر فوجی 
 رسان برایتان نیامد؟برى بیممگر پیام :پرسندخازنان آتش می

ىل ْبنا وَّ  قاُلوا بَّ ذ َّ كَّ ذيٌر فَّ نا نَّ ْد جاءَّ ُقْلنا ما  قَّ
 ْ لَّ اهَّلُل ِمْن شَّ ز َّ ْنُُتْ ِإل َّ نَّ

َّ
بيٍر   يفٍء ِإْن أ كَّ الٍل  ضَّ

(9) 

گفتیم خدا هیچ پیامی ناز :گویندمی کردیم و  و )ل نکرده چرا آمد ولی ما تکذیب 
ید  .هستید یبزرگگمراهی جز اینکه در  (شما با سایرین هیچ فرقی ندار

ْعِقُل  ْو نَّ
َّ
ُع أ ْسمَّ ا نَّ ُكن َّ ْو  ا يفموَّ قاُلوا لَّ ُكن َّ  ا 

عيِر ) ْصحاِب الس َّ
َّ
 (10أ

گوش داده بودیم و تعقل می :گویندو نیز می گر  اهل این آتش پر کردیم از )وا حسرتا( ا
 .نبودیمحرارت و پر التهاب 

ْصحا ُسْحقًا ِِلَّ ْم فَّ ْنِِبِ ُفوا ِبذَّ رَّ اْعتَّ عيِر فَّ ِب الس َّ
(11) 

گناه خود اعتراف می پس شوند از جریان طبیعی خود خارج میکنند، پس در آخر به 
که اهل آتش پر حرارت و پر التهاب )و از رحمت و حیات محروم می شوند( آنان 

 هستند.
ْونَّ  شَّ ْ ذينَّ َيَّ

يْ ِإن َّ ال َّ ْم ِباْلغَّ ُ ّب َّ ٌة رَّ ْغِفرَّ ْم مَّ ُ ِب َلَّ
بيٌر ) كَّ ْجٌر 

َّ
 (12وَّ أ

که از پروردگار خود با اینکه او را ندیده کسانی   ،و نگرانی دارندخشیت اند محققا 
کبیر دارند  .آمرزش و اجرى 



 

 

ُروا ِبِه إِ  ِو اْجهَّ
َّ
ُكْم أ ْولَّ وا قَّ ِسر ُ

َّ
لٌي ِبذاِت وَّ أ ُه عَّ ن َّ

ُدوِر )  (13الص ُ
ید، او داناى به و شما سخن اسرار نهفته  خود را چه فاش بگویید و چه پنهان بدار

 .ها استدر سینه
طيُف 

قَّ وَّ ُهوَّ الل َّ لَّ ْن خَّ ُم مَّ ْعلَّ  ل يَّ
َّ
بيُر )اأ که او  (14ْْلَّ گاه نیست؟ در حالی  که موجودات را آفریده از حال آنها آ کسی  عالم است آیا 

 .آنها باخبر است ار دقیق و جزئیچنانکه بسیار به آنها نزدیک است و از اسر
ُلوًل  ْرضَّ ذَّ

َّ
ُكُم اِْل لَّ لَّ عَّ ذي جَّ

اْمُشوا فَّ ُهوَّ ال َّ
ُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه وَّ ِإلَّ  يف ِكِِبا وَّ  نا ُشوُر مَّ ْيِه الن ُ
(15) 

کرده که زمین را براى شما رام  کسی  گرده و شانه او پس  ،او است آن  ی  آمد و بر رو
ید کنید و از رزق آن بخور که زنده شدن  شد   .بار دیگر شما به سوى او استو بدانید 

ِسفَّ  ْ ْن َيَّ
َّ
ماِء أ ْن يِف الس َّ ِمْنُُتْ مَّ

َّ
 أ

َّ
 ِبُكُم أ

وُر ) ُ ِإذا ِهيَّ َتَّ ْرضَّ فَّ
َّ
 (16اِْل

که فرشتگان آسمان، زمین را در زیر  چگونه خاطرتان جمع و ایمن از این است 
گهواره درمیزمیدر حالیکه پایتان بشکافند   !ید؟آن چون 

ْن ُيْرِس 
َّ
ماِء أ ْن يِف الس َّ ِمْنُُتْ مَّ

َّ
ْم أ

َّ
ْيُكْم أ لَّ لَّ عَّ

ذيِر ) ْيفَّ نَّ كَّ ُمونَّ  ْعلَّ تَّ سَّ  (17حاِصبًا فَّ
که در آسمان  .ها را بر سرتان ببارندند سنگ پارههست و آیا ایمن هستید از اینکه آنان 

که  گر اینطور است پس به زودى خواهید فهمید   است.نذیر و هشدار خدا چگونه ا
ْبِلِهْم فَّ  ذينَّ ِمْن قَّ

بَّ ال َّ ذ َّ كَّ ْد  قَّ كانَّ وَّ لَّ ْيفَّ  كَّ
كيِر )  (18نَّ

که قبل از شما بودند پیامبران را تکذیب  (این غفلت تنها از شما نیست) کسانی هم 
گرفتار شدنددانند کردند و نمی  .که به چه عقوبتی 

ُهْم  ْوقَّ ْيِر فَّ ْوا ِإَلَّ الط َّ رَّ ْ يَّ  وَّ َلَّ
َّ
اٍت وَّ  أ صاف َّ

ْْحُن  ِسُكُهن َّ ِإل َّ الر َّ ْقِبْضنَّ ما ُُيْ ِ  يَّ
ُه ِبُكل  ِإن َّ

 ْ صيٌر )شَّ  (19ٍء بَّ

گان مگر پرواز  که چگونه پر و بال خود را باز و بستپردنا ه بر باالى سر خود را ندیدند 
کسی آنها را در می آرى او به هر چیزى بینا  دارد.نگه نمیآسمان کنند و جز رحمان 

 .است
ْن هذَّ  م َّ

َّ
ْنُص أ ُكْم يَّ ذي ُهوَّ ُجْنٌد لَّ

ُرُكْم ِمْن ا ال َّ
ْْحِن ِإِن اْلكاِفُرونَّ ِإل َّ يف  (20ُغُروٍر ) ُدوِن الر َّ

که او را به جاى رحمان کسی  کسی است آن  ید تا یاور و لشکر خود می ،چه  پندار
کند؟ نه  جز در غرور و فریب نیستد.کافران  !شما را یارى 

ْرزُ  ذي يَّ
ا ال َّ ْن هذَّ م َّ

َّ
كَّ أ ْمسَّ

َّ
ْل ُقُكْم ِإْن أ ُه بَّ  ِرْزقَّ

وا يف ٍ وَّ ُنُفوٍر ) لَّ ُ  (21ُعُتو 
که خدا می گر اهَّلل ،دانیدکسی را  کفار  !دهد؟ نه به شما رزق ندهد او میا بلکه این 

کرده و از آن نفرت دارند، پس حتی  نیز با روشن شدن حق همچنان از حق دوری 
 .ورزندلجاجت میآن نسبت به 

 
َّ
يشأ ْ ْن ُيَّ َّ ىل َفَّ ا عَّ ْهد ُمِكب ً

َّ
ْجِهِه أ ْن  ىوَّ م َّ

َّ
أ

يش ْ ىل ُيَّ ا عَّ ي ً ِو قٍي ) سَّ  (22ِصراٍط ُمْستَّ
ى زمین می که با صورت رو کسی  که خزد هدایت یافتهپس آیا  کس  تر است و یا آن 

گام برمی  !دارد؟استوار و راست قامت در صراط مستقیم 
ُكْم وَّ 

َّ
أ ْنشَّ

َّ
ذي أ

ُكُم ُقْل ُهوَّ ال َّ لَّ لَّ عَّ ْمعَّ وَّ جَّ  الس َّ
ْشكُ  لياًل ما تَّ ةَّ قَّ ْفِئدَّ ْبصارَّ وَّ اِْلَّ

 (23ُرونَّ )اِْلَّ
گوش و چشم که شما را هستی داد و برایتان  کسی است  قرار  هاو دل هابگو او همان 

 .ولی شکر شما اندك است ،داد
ْرِض وَّ  ُكْم يِف اِْلَّ

َّ
أ رَّ ذي ذَّ

ْيِه إِ ُقْل ُهوَّ ال َّ لَّ
ُرونَّ ) شَّ  (24ُُتْ

کر کیان را در زمین خلق  که شما خا کسی است  د و به سوى او محشور بگو او همان 
 .شویدمی

ىت ُقوُلونَّ مَّ ُكْنُُتْ  وَّ يَّ ْعُد ِإْن  ا اْلوَّ  صاِدقْيَّ هذَّ
(25) 

که میاین وعده :گویندشان( مییه خاطر همان عتو و نفور و ناسپاسو )ب دهید اى 
گر راست میمی چه وقت انجام  گویید؟شود ا

ا اْلِعْلُم ِعْندَّ اهَّلِل وَّ ِإن َّ  َّ ذيٌر ُمبٌْي ُقْل ِإّن َّ ا نَّ نَّ
َّ
ا أ

(26) 
 .وشنگرمرسانی ربگو علم آن تنها و تنها نزد خداست و اما من فقط بیم

 
ْت ُوُجوُه ال َّ ًة سيئَّ ْوُه ُزْلفَّ

َّ
أ ا رَّ م َّ لَّ ُروا وَّ فَّ فَّ كَّ ذينَّ 

ُكْنُُتْ  ذي 
ا ال َّ ُعونَّ )قيلَّ هذَّ د َّ  (27 ِبِه تَّ

که آن وعده را  کفار نمایان از همین  نزدیك ببینند اثر نومیدى و خسران در چهره 
گفته میمی  اش را به شما دادند.این است آنچه قبال وعده :شودشود و به ایشان 



 

 

ِِنَّ اهَّلُل  كَّ ْهلَّ
َّ
ْيُُتْ ِإْن أ

َّ
أ  رَّ

َّ
ْو وَّ ُقْل أ

َّ
ِعيَّ أ ْن مَّ  مَّ

ْن  َّ نا َفَّ ِْحَّ ذاٍب رَّ ينَّ ِمْن عَّ لٍي ُُييُر اْلكاِفر
َّ
 أ

(28) 

گر )فرضا( خدا، من و پیروان م کند و یا بر ما رحم ن بگو به من خبر دهید ا را هالك 
کفار داردکند )چه  کسی  ؛(دخالتی در سرنوشت شما  از عذاب دردناك کافران را چه 

 ؟!دهدپناه می
ْيِه  لَّ ا ِبِه وَّ عَّ ن َّ ْْحُن آمَّ ْلنا تَّ  ُقْل ُهوَّ الر َّ ك َّ وَّ

ْن ُهوَّ يف ُمونَّ مَّ ْعلَّ تَّ سَّ الٍل ُمبٍْي ) فَّ  (29ضَّ
کردیم پس به  ى ایمان آوردیم و بر او توکل  که ما به و کس همان رحمان است  بگو آن 

کسی در ضاللت زودى خواهید دانس گمراهی ت چه   .آشکار استو 
ْو  حَّ ماُؤُكْم غَّ ْصبَّ

َّ
ْيُُتْ ِإْن أ

َّ
أ  رَّ

َّ
ْن ُقْل أ َّ رًا َفَّ

تيُكْم 
ْ
أ عٍْي ) يَّ  (30ِِباٍء مَّ

که شما به وسیله آن زنده گر آبی  کسی است  ،اید در طبقات زمین فرو برودبگو ا چه 
گوارا برایتان بیاورد؟ که  !آبی 

 اند:گفتهواژه بودن خداوند اشاره شده است، در معنای این « تبارک»در آیه ابتدایی این سوره به 
یادی را می - کردن و محقق گویند، مادی باشد یا معنوی. در معنای باب تفاعل، به فضل و فیض و خیر و ز جاری 

یادی اشاره می کلمات القرآن الکریم( .شودساختن این خیر و ز  )التحقیق فی 
 فایده ثابت است. )قاموس قرآن( -
 ثبوت خیر و خوبی است. )مفردات راغب اصفهانی( -

که تمامی خوبیدر این سوره به جار کردن خیر ثابت و همیشگی اشاره شده است، بدین معنی  ها به صورت همیشگی ی 
کرده و محقق نموده است، از آن خداوند است، و  ن متصل شده و از به آ توانیمما نیز میبدین ترتیب خداوند آن را جاری 

 .مند شویمآن بهره
کارهایی کرده و چند نمونه از  گفتگو  که خیر آنها ماندگار است، نام ببرید: با دوستان خود   را 

 

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

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

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

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

 در آیات اول تا چهارم سوره به اوصاف خداوند تبارک اشاره شده است. این اوصاف عبارتند از:
 مالکیت تمامی موجودات به دست خداوند است. -
 کند.را تقدیر می هاچیز قادر است و آن مهخداوند بر ه -
 ها برای انجام دادن بهترین عمل آزموده شوند.یات است تا انسانآفریننده موت و ح -
 کند.ناپذیر است در حالیکه غفران دارد و تمامی نواقص را جبران میعزیز و شکست -
کامال با یکدیگر انطباق داشته و هیچ تناقضی در نظام خلقت او نیست. -  خالق هفت آسمان است در حالیکه 

مندی بودن را شناسایی نمود، بدین ترتیب خیر ثابت و همیشگی و بهره« تبارک»توان ابعاد میاف ذکر شده با توجه به اوص
 از آن:

که خداوند برای همه چیز رقم زده است. -  برخاسته از نظام مالکیت الهی و تقدیری است 



 

 

 کند.میکه فرصت انجام دادن بهترین عمل را برای انسان فراهم است نظام موت و حیات جلوه آن در  -
که در آن هیچ دو مخلوقی  - وجود هم نبوده و تناقضی میان آنها  بی ارتباط باتحقق آن در نظام مراتب خلق است 

 . ندارد
کرده خیر ثابت و همیشگی ریان انجام دادن بهترین عمل در هر موقعیتی ما را به ج ،با توجه به محورهای ذکر شده متصل 

 کند.و برکت را در زندگی ما جاری می
که در آن موقعیت می کاری  کنون چند موقعیت زندگی را در نظر آورده، سپس بهترین  کنید. پس ا توانید انجام بدهید ذکر 

که آن عمل می کنید   تواند موجب چه خیر ماندگاری شود.از آن بررسی 

که در آن هستم. که می موقعیتی  توانم در آن بهترین عملی 
 موقعیت انجام بدهم.

ک ه بواسطه آن عمل خیر ماندگاری 
ایجاد شده و پس از آن موقعیت هم 

 ماند.برای من باقی می

در مواجهه با پدر و مادرم و 
که از من دارند.درخواست  هایی 

کرده  نسبت به آنها احسان را رعایت 
کمال تواضع و ادب با آنها  و در 

کنم.  برخورد  

این تواضع و ادب باقیمانده و پس از 
دیگر زندگی نیز های آن در موقعیت

های مندیهمواره موجب بهره
 معنوی فراوانی خواهد شد.

تی در مواجهه با سختی ها و مشکال
که شرایط عادی زندگی را برهم 

 زند.می

  

که برخورد  در ارتباط با دوستی 
 نادرستی با من داشته است.

 
 
 

 

 
 
 

  

 
 
 

  

کن  انتهاآسمان بی :دوباره نگاه 
ید،نگاهی به آسمان   بیانداز

 آسمان به طرز عجیبی وسیع، یکپارچه و بدون انتهاست،
که بروید آسمان را باالی سر خودتان خواهید داشت، همینطور یک رنگ و بی  انتها،هر جا 



 

 

که با انواع و اقسام و حتی گرفته تا سفینهامروز هم  کنیم، به اعماق آسمان سفر میهای فضایی سایل نقلیه، از هواپیماها 
 ان آسمان هست و امتداد دارد.همچن

که می یا  یم، وسعت آبی یککنار در یا، چشمان ما را به خودش جلب میرو کند، تجمع این همه عظمت در دست در
یای بییکجا، حیرت یا هم ساحل دارد، آسمان اما در یا، آسمان انگیز است، ولی با این وجود در ساحل است، شاید هم در

 دار باشد.ساحل
انتهایی، انسان را با خودش ای به آسمان نگریست، این عظمت و یکپارچگی و وسعت و بیز، چند دقیقهباید هر رو

کوچکیبرد. باید چشمانمان به دیدن آن ا  می ها ها و محدودیتنس بگیرد، آنقدر چشمان ما در زندگی بر روی زمین با 
گاه یادش می که   بود.انتها توان وسیع و بیرود، میروبرو شده است، 

 باید از آسمان یاد بگیریم.
 باید چشمانمان به دیدن آسمان خو بگیرد.

کنیم. )فقط مواظب باشید موقع راه رفتن  ؛انتهاییو نگاهی دوخته شده به عظمت و وسعت و بیباال  باید با سر   زندگی 
ید و سر به هوا نشوید!!(  زمین نخور

 بخش )معرفی خداوند(: هستیکتاب درسی
 جهان به خدا در پیدایشنیازمندی 

گاه به خود نظر می - که پدیدهکنیم، درمیهر  که وجود و هستی ما از خود ما نیست. اشیاء پیرامویابیم  ن ای هستیم 
گیاهان، جمادات، زمین، ستارهما نیز همینگونه کهکشاناند؛ حیوانات،  که ها، پدیدهها و  هایی هستند 

اند. به عبارت دیگر، انسان و اند و سپس پدید آمدهی نبودهوجودشان از خودشان نیست. یعنی یک زمان
که در وجود، به خودشان متکی نیستند.موجودات جهان، پدیده  هایی هستند 

که هر پدیده - که هر چیزی  که وجودش از خودش نباشد، برای موجود شدن نیازمند به دیگری است؛ همانطور  ای 
که خودش شیرین باشد.شیرین نباشد، برای شیرین شدن نیازمند به   چیز دیگری است 

که ما و مجموعه پدیدهبا توجه به این دو مقدمه در می - -ههای جهان در پدید آمدن و هستی یافتن به آفرینندیابیم 
که سر چشمه هستی است و هستی از او جدا نمی  شود. این وجود بر تر و متعالی خداست. ای نیازمندیم 

 نیازمندی جهان به خدا در بقا
 شود. بلکه برای بقا و ادامه نیز به او نیازمندند.نیازمندی موجودات به خداوند منحصر به مرحله پیدایش نمی -
هستی موجودات به خداوند وابسته است. رابطه ما با وجود خداوند مانند رابطه پرتوهای نور با منبع آن است،  -

گر خداوند هستی  ماند.نمیبخشی نکند، دیگر موجودی در جهان باقی ا
کریم خداوند  - و نیازمند به او؛ و این نسبت هیچگاه تغییر « فقیر»خوانده شده و دیگر مخلوقات « غنی»در قرآن 

 کند.نمی
 خداوند نور هستی

کریم خودش را نور آسمان -  کند.ها و زمین معرفی میخداوند در قرآن 



 

 

شوند و گیرندو به سبب او پیدا و آشکار میمینور بودن خداوند یعنی تمام موجودات، وجود خود را از او  -
 وجودشان به وجود او وابسته است.

 ای از آیات الهی است.به همین جهت هر چیزی در این جهان، بیانگر وجود خالق و آیه -
 شناخت خداوند

ه پیدا توانیم بر آن احاطگنجد، از این رو نمیذات خدا حقیقتی نامحدود دارد بنابراین در ظرف ذهن ما نمی -
 کرده و آن را بشناسیم.

کرده است، چرا ها و نشانهدین اسالم ما را به تفکر در نعمت - های خداوند برای شناخت صفات الهی تشویق 
 پذیر است.های خداوند از راه شناخت مخلوقاتش تا حدودی امکانکه شناخت صفات و ویژگی

--------------------- 
که خداوند از آن بری است. انتهاست، بنابراخداوند وجود بی که در نظر بگیریم، باز هم محدودیتی دارد  ین هر وسعتی را 

نس بگیرد تا شاید بتواند اندکی نسبت به بیبا ین حال باید چشمان ما به دیدن وسعت انتها بودن خداوند، توجه پیدا ها ا 
 کند.

که می ی، باز هم آسمان امتدادآسمان نمونه خوبی است، هر چقدر  که حرکت خود را در عمق وجود  رو دارد، هر چقدر هم 
که خود مخلوق است و محدود. که به انتهایی برسی، و این تازه آسمان است،   آسمان ادامه بدهی، انتظار نداری 

کوچکی ما بی که برای  کوچک و حقیر در برابر بیانتها قلمداد میآسمان با تمام وسعتش  انتهایی شود، محدودی است 
 خداوند!!

 مان تنها از او نخواهیم.انتهاست چرا هر چیزی را در زندگیوقتی خداوند اینچنین بی
کارهای با خیر ماندگارتر: تمرین عملی  تالشی برای انجام دادن 

که او را برای همیشه آفریدهنگاه ما باید به ابدیت و بی اند، بنابراین ما انتها بودن باشد، اساسا انسان موجودی است 
که خوبینیامده کرده و از آنها لّذت ببریم، بلکه قرار است برای همیشه خوب ایم  ها را تنها برای مدتی محدود تجربه 

که میمند شویم. این مسئلهها بهرهباشیم و از خوبی کنیم.بایست آن را در زندگیای است   مان تمرین 
کارها از آن بهره که در زندگی و   شویم.مند میتمرین اول: ارزیابی خیری 

که انجام می کارهای خوبی  کارها برای شما و برای دیگران سود و فهرستی از  کنید. طبیعتا هر یک از این  دهید تهیه 
که از آن بدست میفایده کار )خیری  که ثمره و نتیجه حاصل از آن  کنید  یابی  آید.( برای شما و دیگران به چه ای دارد. ارز

 اندازه است.

که ا  ام.نجام دادهکار خوبی 

که برای خودم دارد. که برای دیگران دارد. میزان اثر خیری   میزان اثر خیری 
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کارهای با خیر ماندگار  تمرین دوم: شناسایی و ارتقای 
کرده که در تمرین قبلی تهیه  کنید تا با توجه به جدولی  کرده و سعی  که خیر ماندگارتری دارند شناسایی  کارهایی را  اید، 

گونه کارها را به   که اثر خوب حاصل از آنها ماندگارتر شود.ای انجام بدهید، آن 

که انجام م کار دهم.یکار خیری   پیشنهاد انجام دادن آن 
 به صورتیکه نتایج خوب آن ماندگارتر شود.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

کار ماندگار برای محّله یا مدرسهعملیات جمعی  : انجام دادن یک 
گروهی کارهای با خیر ماندگار، به دلیل آنکه از ابعاد مختلفی برخوردار هستند، نوعا به صورت جمعی انجام می شوند. با 

کار ماندگار   یا روستای خود انجام دهید. ، مدرسههمحلّ  برایاز دوستان خود جمعی تشکیل داده و یک 
کار تحقیقات الزم را که برای شناسایی این  ترها مشورت انجام داده و با برخی از اهالی محل و بزرگ طبیعتا الزم است 

 :کنید. بنابراین
گروه تحقیق و بررسی تشکیل دهید  - که یک  کنید  کاری را شناسایی  و با بررسی میدانی و مشورت با دیگران، 

 تان خیر ماندگار داشته باشد.برای محله
کدام ر - کرده و نقش هر  گروه بررسی  کار را در  کنید.نحوه انجام آن  کار تعیین   ا در انجام دادن آن 
گرفته و  - کار در نظر  کار شناسایی شده( را برای انجام دادن آن  زمانی معین )یک هفته تا یک ماه متناسب با نوع 

کار را انجام دهید  .مطابق زمان تعیین شده 



 

 

  


