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کنید. این بار عالوه بر آنکه به ترجمه هر آیه توجه میرا یکبار دیگر به سوره مبارکه ملک  کنید، صورت آیه به آیه قرائت 
گونه کنید آیه قبلی را به  گویی آیه بعدی در ادامه آن است و میسعی  که  کنید  کامل ای تمام  خواهد مطلب آیه قبلی را 

کدام کند. ]این بار هم می کرده و قرائت آیه بعدی را نفتوانید قرائت را به سوی جمعی انجام دهید، هر  ر یک آیه را قرائت 
 بعدی انجام دهد.[

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    .توانا است ست و او بر هر چیزىلك به دست اوپر برکت است خدایی 

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

َّ
ُكْم أ وَّ

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

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 
شد و یا آنکه هیچ )اینکه خلقی با خلقی دیگر در تعارض بابینی 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 خ افتد و اختاللی یستگی منه، مسلما ا
 .نخواهی یافت

ص ْنيا ِِبَّ ماءَّ الد ُ ا الس َّ ن َّ ي َّ ْد زَّ قَّ ابيحَّ وَّ وَّ لَّ
ْ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 دادیم و براى آنها قرار شیطان  .ایمعذابی دردناك تهیه 

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

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
ُعوا َلَّ  ِ ْلُقوا فهيا َسَّ

ُ
هيقًا وَّ هِ ِإذا أ ُفوُر )ا شَّ که در آتش افکنده می (7يَّ تَّ که با همان نفس شوند از آتش صداى نفسی میزمانی  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
 ْ  َلَّ

َّ
ُُتا أ نَّ زَّ ْم خَّ ُ َلَّ

َّ
أ ذيسَّ ِتُكْم نَّ

ْ
أ  (8ٌر ) يَّ

که داخل آن می .خواهد متالشی شودگویی از شدت غضب می شود هر 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 نازل نکرده  :گویندمی کردیم و  و )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 ش)و از رحمت و حیات محروم می وند( آنان 

 هستند.



 

 

يْ  ْم ِباْلغَّ ُ ّب َّ ْونَّ رَّ شَّ ْ ذينَّ َيَّ
ٌة ِإن َّ ال َّ ْ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 

وا  ِسر ُ
َّ
ُروا ِبِه إِ وَّ أ ِو اْجهَّ

َّ
ُكْم أ ْولَّ لٌي ِبذاِت قَّ ُه عَّ ن َّ

ُدوِر )  (13الص ُ
ید، او داناى به اسرار نهفته  و شما سخن 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 موجودات را آفریده از حال  (14ْْلَّ کسی  که او آیا  گاه نیست؟ در حالی  عالم است آنها آ

 .آنها باخبر است چنانکه بسیار به آنها نزدیک است و از اسرار دقیق و جزئی
ُ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) 

که زمین ر کسی  کردهاو است آن  گرده و شانه او پس  ،ا براى شما رام  ی  آمد و بر رو
که زنده شدن  ید و بدانید  کنید و از رزق آن بخور  .بار دیگر شما به سوى او استشد 

ِسفَّ  ْ ْن َيَّ
َّ
ماِء أ ْن يِف الس َّ ِمْنُُتْ مَّ

َّ
 أ

َّ
 ِبُكُم أ

وُر ) ُ ِإذا ِهيَّ َتَّ ْرضَّ فَّ  (16اِْلَّ
که فرشتگان آسمان، زمین را در زیر  چگونه خاطرتان جمع و ایمن از این است 

گهواره درمیزمیدر حالیکه پایتان بشکافند   !آید؟ن 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
 .ها را بر سرتان ببارندند سنگ پارههست که در آسمانو آیا ایمن هستید از اینکه آنان 

که  گر اینطور است پس به زودى خواهید فهمید   نذیر و هشدار خدا چگونه است.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  (این غفلت تنها از شما نیست) را تکذیب 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 پردنا ه بال خود را باز و بستبر باالى سر خود را ندیدند 
کسی آنها را در می آرى او به هر چیزى بینا  دارد.نگه نمیآسمان کنند و جز رحمان 

 .است
ْنُص  ُكْم يَّ ذي ُهوَّ ُجْنٌد لَّ

ا ال َّ ْن هذَّ م َّ
َّ
ُرُكْم ِمْن أ

ْْحِن ِإِن اْلكاِفُرونَّ ِإل َّ يف  (20ُغُروٍر ) ُدوِن الر َّ
که او را به جاى ر کسی  کسی است آن  ید تا یاور و لشکر خود می ،حمانچه  پندار

کند؟ نه  جز در غرور و فریب نیستد.کافران  !شما را یارى 
كَّ  ْمسَّ

َّ
ْرُزُقُكْم ِإْن أ ذي يَّ

ا ال َّ ْن هذَّ م َّ
َّ
ْل 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 

يش ْ ْن ُيَّ َّ  َفَّ
َّ
ىل أ 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 ایت یافتهخزد هدپس آیا  کس  تر است و یا آن 

گام برمی  !دارد؟استوار و راست قامت در صراط مستقیم 
ُكُم  لَّ لَّ عَّ ُكْم وَّ جَّ

َّ
أ ْنشَّ

َّ
ذي أ

ْمعَّ وَّ ُقْل ُهوَّ ال َّ  الس َّ
ْشكُ  لياًل ما تَّ ةَّ قَّ ْفِئدَّ ْبصارَّ وَّ اِْلَّ  (23ُرونَّ )اِْلَّ

گوش و  که شما را هستی داد و برایتان  کسی است  قرار  هاو دل هاچشمبگو 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) 
 .وشنگرمانی ررسبگو 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 

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

که آن وعده را  کفار نمایان از همین  نزدیك ببینند اثر نومیدى و خسران در چهره 
گفته میمی  ا به شما دادند.اش راین 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

ذاٍب  ينَّ ِمْن عَّ ْن ُُييُر اْلكاِفر َّ نا َفَّ ِْحَّ لٍي رَّ
َّ
 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  ُقْل ُهوَّ الر َّ ك َّ وَّ تَّ

ْ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

عٍْي ) تيُكْم ِِباٍء مَّ
ْ
أ  (30يَّ

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

کننده خیر ثابت و همیشگی است. بدین ترتیب هر یک از ما بواسطه چنانکه در درس قبلی نیز  بیان شد، خداوند جاری 
 مند شویم.توانیم به این جریان الهی متصل شده و از ثمرات همیشگی آن بهرهانجام دادن بهترین عمل در هر موقعیتی می

که زمینه انجام دادن بهترین توسط خداوند اشاره شده اس« حیات»و « موت»در آیه دوم این سوره به خلقت  ت، خلقتی 
 سازد.عمل را برای ما فراهم می

 در تفسیر شریف المیزان در معنای این آیه چنین بیان شده است: 
که به خاطر داشتن آن حالدر مورد چیزى بکار می «حیات» کلمه که آن چیز حالتی دارد  ت داراى رود 

کلمه که هست به طورى  «موت» شعور و اراده شده است.  به معناى نداشتن آن حالت است، چیزى 
گرفتهمیکه از تعلیم قرآن بر که همان موجود داراى  آید معناى دیگرى به خود  و آن عبارت از این است 

کریم صرف این انتقال را  .اى دیگر منتقل شودندگی به مرحلهشعور و اراده از یکی از مراحل ز  «موت»قرآن 
که از آیهمنتقل شونده شعور خوانده با اینکه  م  » و اراده خود را از دست نداده، همچنان  ْرنا َبْیَنک  َنْحن  َقّدَ

ي ما ال َتْع  وَن اْلَمْوَت ... ف  ید: چرا در آیه مورد بحث این دیگر نباید پرسشد، بنابراین معنا استفاده می« َلم 
گفتیم: از تعلیم قرآن برمیمگر مرگ هم آفریدنی اس «خدا موت و حیات را آفریده» فرموده: آید ت؟ چون 

که مانند حیات  که مرگ به معناى عدم حیات نیست، بلکه به معناى انتقال است. امرى است وجودى 
 1پذیر است.خلقت

ایم، ایم، دنیا محل زندگی ما نیست، بلکه همه ما برای زندگی در آخرت خلق شدهتمامی ما برای منتقل شدن آفریده شده
برای زندگی همیشگی خود  ،تمامی ما انتقالی در پیش داریم و این فرصتی است تا با انجام دادن بهترین عملبنابراین 

 مهیا شویم.
کنید تا حقیقت موت )انتقال(  کنون سعی  که انجام میو همچنین حیات آخرت ا دهید در نظر را در هر عمل خوبی 

کرده و  کارهای خوب را یادداشت  کار شما بگیرید. تعدادی از  که پس از موت شما، دیگران چگونه از خیر  کنید  بررسی 
 شوید.مند میبهره برده و خودتان نیز چگونه از خیرات عمل خود در قیامت بهره

                                                            
 585، ص19ترمجه تفسير امليزان، ج 1



 

 

که انجام داده کار ام.کار خوبی  دیگران از  موت،که پس از  خیر آن 
 شوند.مند میآن بهره

کار از آن  که بواسطه آن  خیر آخرتی 
 شوم.میمند بهره

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

کردن از یک روز به انتقال تنها به اتمام زندگی انسان در دنیا مربوط نمی شود، بلکه هر یک از ما دائما در حال انتقال پیدا 
ما دائما در انتقال از روز بعدی، از یک زمان به زمان بعدی، از یک حالت به حالت بعدی و ... هستیم. بنابراین اعمال 

کرده و نمونهرقم مییک موقعیت به زندگی در موقعیت بعدی  هایی از انتقال را در زندگی خورد. با دوستان خود همفکری 
 نشان دهید: .................................................................................................................

.............................................................................................................................. 
کن:   شب و روزدوباره نگاه 

 کنید.اید، ولی یکبار هم باید، آسمان را در انتقال از شب به روز یا روز به شب نظاره آسمان شب و روز را بارها دیده
انگیزی برای مشاهده آسمان است، الزم نیست خورشید یا افق را حتما ببینید، وقت غروب و طلوع، زمان شگفت

کافی است، تجربه بی کنید   نظیری خواهد بود.همینکه به آسمان نگاه 
که حرکت آن را تقریبا متوجه آبی آسمان آرام آرام رو به سرخی و سپس تیرگی می شوید، ولی روز در نمیگذارد، آنقدر آرام 

 حال رفتن و شب در حال آمدن است، چنانکه حرکت از شب به سوی روز نیز اینگونه است.
که می که میآسمان تیره  کلی تغییر همراه رود و آسمان روز  گر اختراع آقای ادیسون شودمیآید، زندگی شما هم با  . )البته ا

اند، برای تجربه بهتر آسمان شب و روز جای شب و روز را به هم زدهحسابی  ی مصنوعی،هابگذارد، این برق و روشنایی
ید، حاشیه شهر یا روستایتوانید به محیطی به دور از نورهای می ی پشت بام خانهمصنوعی برو تواند می ،تان و یا حتی بر رو

 (فرصت این تجربه را به شما بدهد.
ید و در عوض فرصتی است برای کند، دیگر فرصت انجام آسمان شب، همه جا را تیره می کارهای روزانه را ندار دادن 

کارهای دیگر را سلب می کرده و فرصت  کارهایی فرصت ایجاد   کند.کارهای شبانه، چنانکه آسمان روز هم برای 
کارهای من و شما نمی کارهایماآسمان منتظر  که باید  که انجام دادیم، شب بشود یا روز، این ما هستیم  ن را ماند تا وقتی 

کنیم.  با انتقال آسمان از شب به روز و از روز به شب هماهنگ 



 

 

که میانگیز است این انتقال و حیات پس از آن، شبشگفت که رود و ما را در زندگی روز قرار میهایی  دهد و روزهایی 
  این انتقال و حیات دائمی است.بستر دهد، زندگی ما در رود و ما را در زندگی شب قرار میمی

 همتا )ابعاد توحید در زندگی(یگانه بیکتاب درسی: 
 برخی از مراتب توحید

کاربرد دینی یعنی، اعتقاد به اینکه خداوند یگانه است و شریک و همتایی ندارد. این یگانگی و  - توحید در 
 همتایی مراتبی دارد.بی

o کار  توحید در خالقیت: یعنی او تنها مبدأ و خالق جهان است. موجودات همه از او هستند و در 
 (.های متعدد پدید نیامده استآفرینش شریک و همتایی ندارد.)جهان از اصل

o  توحید در مالکیت: چون مخلوقات جهان از خداست، مالک اصلی و حقیقی آنها نیز خداوند است
کسی شریک او نیست.  و در این مالکیت 

o که خداوند مالک توحید در والیت: والیت به معنی سرپرستی و حق تصرف داشتن اس ت. از آنجا 
کسی اذن دهد، شخص نیز می هان است، بر آنها والیت نیز داردحقیقی ج گر او به  تواند در محدوده و ا

گذاری والیت خداوند به دیگری  اجازه خداوند در اشیایی تصرف نماید. چنین اذنی به معنی وا
که آن شخص، مسیر و مجرای والیت اله ،نیست گرفته و از خودش بلکه بدین معناست  ی قرار 

 استقاللی ندارد. 
o  که تدبیر هستی همه توحید در ربوبیت: خداوند رب العالمین است. یعنی صاحب اختیاری است 

که تنها خالق تمام جهان است، به طور طبیعی تدبیر و پرورش تمام  امور به دست اوست. خداوند 
که جهان را اداره مخلوقات را نیز به عهده دارد. که برایش معین  اوست  کند و به سوى آن مقصدى  می 

گرفتار  تیدر خالق دیانسان ها توح یبرخ فرموده هدایت می نماید و به پیش می برد. را قبول دارند، اما 
کنار ربوب یعنیشوند؛ یم تیشرک در ربوب ر مخلوقات حساب یا سایگر ید یهاانسان یبرا یاله تیدر 

گانه گمان  میباز م یاجدا که آن انسانیکنند و  توانند یا آن مخلوقات مستقل از خداوند میها کنند 
 .کنند تدر امور جهان دخال

--------------------- 
توحید به معنای یگانگی است و یگانگی به معنای نامحدود بودن است، وقتی خداوند همتا و شریک ندارد، بنابراین 

کند که خداوند را محدود  که خدا پیش از هر شروع و ابتدایی بوده  . نامحدودهیچ چیزی نیست  بودن به معنای آن است 
کریم،   شود.نامیده می« آخر»و « اول»است و بعد از هر پایان و انتهایی، همچنان خواهد بود، از این رو خداوند در قرآن 

که روبرو می گر بپس ما با هر چیزی  کنیم. ا کار را به خداوند متصل  ه دنبال اسباب و وسایلی برای شویم، باید شروع و پایان 
کردن می کردن آغاز  گردیم، چون علتی برای آغاز جز خداوند نیست، چه اینکه از به دنبال ثمره و نفع ماندگار برای تمام 

کار می  گردیم، هیچ نفع و خیری جز خدواند نیست.آن 
 کارها انجام دادندار دنباله تمرین عملی:



 

 

که همیشگی نیست، بلکه آن موقعیت باالخره تمام شده و ما به موقعیت و هر یک از ما در موقعیتی و شرایط یم  ی قرار دار
که تمام خواهد شد و ما وارد فردا میشرایط دیگری منتقل می کنون در حال شویم. مانند امروز  که ا شویم، مانند نوجوانی ما 

شده و به دوره میانسالی منتقل خواهیم شد. تمام شدن است و ما در آستانه جوانی هستیم، همین جوانی هم روزی تمام 
کدام از ما می که در ها برنامهبایست برای این انتقالبنابراین هر  کاری را انجام دهد  کرده و در هر لحظه و موقعیتی  ریزی 

 های بعدی نیز برای او باقیمانده و بتواند از آثار خیر آن بهره ببرد.موقعیت
کدار تمرین اول: دنباله  ارهای مستمر و تکرارشوندهکردن 

که شما آنها را طی مدت زمان طوالنی انجام می یادی است  کتاب کارهای ز دهید، مانند درس خواندن، مسواک زدن، 
کردنخواندن  و ... ، بازی با دوستان، سالم 

کارها را دنبالهمی که توان این  گرفته و هر دار انجام داد، بدین ترتیب  کار را انجام برای آن مقصدی در نظر  که آن  بار 
کار را بهتر انجام بدهیم.می کنیم تا برای دفعه بعدی آن   دهیم، شرایطی را فراهم 

گرفته و آن را به صورت دنباله کرده، برای آن مقصدی در نظر  کارهای دائمی خود را یادداشت  دار حاال شما تعدادی از 
 انجام دهید.

که انجام می گرفت دهم.کار ثابتی  کاردنباله ن مقصدی برای آندر نظر   دار انجام دادن آن 

ک زدن  مسوا
کردن به توصیه پیامبر  عمل 
گرامی اسالم و ضمنا داشتن 

 بدنی سالم

ک می که مسوا زنم یکی از صفات پیامبر را در هر بار 
کنم، نظر آورده و سعی می کنم خودم را به آن نزدیک 

و برای دفعه بعدی صفت دیگری از پیامبر را در نظر 
ک زدن به مرور می آورم تا بدین ترتیب با همین مسوا

کنم.   خودم را به پیامبر نزدیک 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

کار بعدی تمرین دوم: کار به ابتدای   اتصال انتهای هر 



 

 

کارهای مختلفی انجام می که یکی پس از دیگری انجام میشما در طی یک روز  کارهایی  شوند. طبیعتا وقتی دهید، 
کنید، جریانی از خوبی شکل  کارها را به صورت دنباله کار بعدی متصل  کار قبلی را به ابتدای  دار انجام بدهید و انتهای 

کارها و همچنین از مجموع آنها بسیار ارتقا پیدا میمی  کند.گیرد و استفاده شما از هر یک از 
که در یک روز انجام می کارهایی  گونهفهرستی از  کار را به  کرده و نحوه انجام دادن هر  که ای برنامهدهید تهیه  کنید  ریزی 

کند. کار بعدی را بهتر   امکان انجام دادن 
کارهای یک کار بعدی روز فهرست  کار برای بهتر انجام دادن   نحوه انجام دادن آن 

 از خواب بلند شدن
 
 

 نماز خواندن
 
 

 مطالعه
 
 

 آماده شدن برای رفتن به مدرسه
کار یا محل ورزش یا ...(  )یا محل 

 

 مسیر خانه تا مدرسه
کار یا محل ورزش یا ...(  )یا محل 

 

کردن یا ورزش یا  کار  درس خواندن )یا 
کنار دوستان و همکاران  ...( در 

 

 بازگشت به خانه
 
 

 غذا خوردن
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  



 

 

 
کاردنباله عملیات جمعی: کردن یک   دار 

کار ثابت و مستمر در مدرسه یا محله کاری مانند برگزاری صبحگاه، نماز جماعت و مانند آن. یک  کنید،  تان شناسایی 
که تشکیل داده گروهی  کارهای فردی، جهت اید با  گفته شده برای  گرفته و مانند تمرین  کار را به عهده  مسئولیت این 

کار به صورت دنباله کنید. برای این منظور الزم است:دار برنامهانجام این   ریزی 
کرده و مسئولیت آن را حداقل با مشورت مسئولین پرورشی  - کاری را انتخاب  مدرسه یا فعاالن فرهنگی محّله، 

 سه ماه به عهده بگیرید.برای 
کنید. )مانند آموزش سوره - کار تعیین  های قرآن در برنامه صبحگاه با مشورت همین افراد مقصدی را برای آن 

 مدرسه(
که هر روز انجام می - کارهایی  کنید.دهید برنامهبرای تحقق آن مقصد در قالب   ریزی 
گونه - کدام بخشکارها را به  که هر  کنید  کار بواسطه همکاری ای میان هم تقسیم  گرفته و مجموع  ی را به عهده 

 همه افراد انجام شود.
کنید. - یابی  کرده و نتیجه حاصل شده را ارز  کار را شروع 

 
 

  


