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خواهد. برای همین خواهد، بهترینش را میاو هر چیزی را که می .به دنبال بهترین است انسان موجودی است که ذاتاً 

 :است که

ه زیباترین بکند، بلکه باید آن تصویر را یک نقاشی که تصویری را کشیده باشد، نظر او را جلب نمی صرفاً -

 صورت کشیده باشد.
که او در آن برایش جذاب نیست، بلبرنده شدن و حتی کردن و یا انجام یک فعالیت ورزشی بازی  صرفاً -

 . به زیباترین صورت آن بازی یا فعالیت را انجام بدهدخواهد می
ج زیبایی و تنها یک توهم یا طمع نیست، بلکه خداوند تمامی عالم را در او« بهترین خواهی»و این احساس درونی 

 انسان را در بهترین صورت از خلقت آفریده است.

 تَقْويمٍ أَحْسَنِ في الْإِنْسانَ خَلَقْنَا لَقَدْ

 کردیم. خلق خلقت نظام بهترین به را انسان ما

 (4سوره مبارکه تین، آیه )

ترین کارها را بایست در زندگی خودش نیز خوبها را دوست دارد، میانسانی که خود زیباترین است و بهترین طبیعتاً

 انجام دهد.

 الْغَفُورُ  الْعَزيزُ هُوَ وَ عَمَالً أَحْسَنُ أَيُّكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ الْحَياةَ وَ الْمَوْتَ خَلَقَ الَّذي

 .است آمرزنده عزیزى او و رفتارتریدخوش کدامتان که بیازماید را شما تا آفریده را حیات و موت که کسى

 (2سوره مبارکه ملک، آیه )

 دهند، ولی ...ها، کارهای خوب انجام میاین در حالی است که برخی از انسان



 

آنها نیز  رنجیده خاطر شدندهند ولی با ناراحتی و اوقات تلخی، که موجب حرف پدر و مادرشان را گوش می -

 شود.می
 رسند.ریزی، بنابراین به اوج اهداف تعیین شده برای آن نمیخوانند ولی بدون نظم و برنامهدرس می -
 ........................................................................................خوانند ولی ..................................................................نماز می -
 ......................................................................کنند ولی .....................................................با دوستان خود رفاقت می -
- .............................................................................................................................................................................................. 

 ترین چیز دیگری است.خوب خوب، خوب است ولی

 ترین بودن چیز دیگری است.خوب بودن هم خوب است، ولی خوب

 همه دوست دارند، اول شدن یعنی بهترین بودن. برای همین است که اول شدن را

 اند تا اول بشوند.ها همه آمدهانسان

نگونه نیست. اگرچه در دنیا و موضوعات آن اول شدن یک نفر به معنای اول نشدن دیگران است، ولی در اصل عالم ای

 کند، اول بشود.تواند در جایی که هست و کاری که میچون هر کسی می

شوند برای کنند که امام بتوانند اول بشوند. برای همین بندگان خاص خداوند همگی دعا میهمه می در نظام الهی

 ؛ و این ممکن است.تقواترین باشد. نفر اول باشند در درس تقواخواهند که با متقین، آنها همه می

 توانی اول باشی!شما هم می

ترین کارها ن خوبن باشد. اول شدن اتفاقی نیست، با انجام دادبدیهی است برای بهترین بودن باید تمامی کارها بهتری

 ها شد.ترین انسانتوان خوبمی

 

 لیدر سوره مبارکه لها ترینخوبسیمای 

o بار دیگر آیات ابتدایی سوره مبارکه لیل را مطالعه کن. یک 

ی انسان در عالم که همان حیات حقیقها اشاره شده است، گروهی که نیکوترین عاقبت در این آیات به دو گروه از انسان

ا مبنای زندگی رکنند و گروه دیگر که این حقیقت را نپذیرفته و آن آخرت است را قبول کرده و بر اساس آن زندگی می

 دهند.خود قرار نمی

 :بدین ترتیب

 شوند.شده و در ارتباط با دیگران، اهل عطا و بخشش می تقواگروه اول در رفتار خود اهل رعایت  -

 شوند.گروه دوم دچار کبر و غرور شده و در ارتباط با دیگران، بخیل می -

 د.شوبه عاقبت این دو گروه اشاره میدر آیات هفتم و دهم سوره مبارکه لیل 

 شود.(برای ایشان آسان می کار خوبشوند. )می« فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى»گروهی  -

 شود.(می سختبرای ایشان کار خوب شوند. )می« فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى»گروهی  -

ر و انجام دادن گیرد، آرام آرام طی کردن آن مسیتوان گفت، انسان در هر مسیری که قرار میبا توجه به این آیات می

 شود.تر میکارهای آن برایش ساده



 

چشم و ن کنترل کردشود که از طهارتی برخوردار میکند، آرام آرام زبان خود را کنترل می که چشم و کسی -

 شود.تر میزبان برایش آسان

اندن نماز برایش خواند، آرام آرام نخوکه در خواندن نمازهایش مراقبت نکرده و آنها را در زمان خود نمی کسی -

 شود.آسان می

 شود.تر میبخشد، آرام آرام بخشیدن و از خود گذشتن برایش آسانکه از آنچه دارد به دیگران می کسی -

  شود.گوید، آرام آرام دروغ گفتن برایش آسان میکه دروغ می کسی -

 

o تر شده است، یادداشت کن.تر و یا سختفهرستی از کارهایی که به مرور برایت آسان 

 تر شده استکارهایی که سخت تر شده استکارهایی که آسان

  

  

  

  

  

 

o  کن و در مضامین آن تأملمبارکه لیل را با دقت مطالعه دسته سوم آیات سوره. 

 کشد؛پس شما را انذار کردم )بیم دادم( نسبت به آتشى که زبانه می (14فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً تَلَظَّى )

 ]مردم[،ترین شود مگر بدبختوارد آن نمی (15ال يَصْالها إِالَّ الْأَشْقَى )

 کسی که انکار و سرپیچی کرد. (16الَّذي كَذَّبَ وَ تَوَلَّى )

 شود با تقواترین ]مردم[،و از آن ]آتش[ دور داشته می (17وَ سَيُجَنَّبُهَا الْأَتَْقى )

 ،دهد تا پاک شودکسی که مال خود را مى (18ماَلُه يَتَزَكَّى ) الَّذي يُؤْتي

د که بخشد[ هیچ کس هیچ نعمتی نزد او نداردر حالی که ]اگر مالش را می (19)  تُجْزىنْ نِعْمَةٍوَ ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِ

 بخواهد آن را پاداش دهد،

نجام ااو فقط به خاطر دستیابی به رضایت پروردگار واالیش ]این کار را  (20) أَعْلىإِالَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْ

 دهد.[می

 و قطعاً خشنود خواهد شد. (21) يَرْضىوَ لَسَوْفَ 

 اند. ترین( معرفی شدهترین و بدبخت)پست« أشقی»ترین( و تقوا)با « أتقی»در این آیات دو گروه 

o بنویسهای ذکر شده برای این دو گروه را در جدول زیر ویژگی. 

 ترین(ترین و بدبختأشقی )پست ترین(تقواأتقی )با 

 گیرند.در آتش زبانه کشیده قرار می دور شده و در امان هستند.کشیده از آتش زبانه



 

 کنند.تکذیب  و انکار می بخشند.مال خود را به دیگران می

 کنند.سرپیچی می 

  

  

  

  

 توان در سه دسته کلی قرار داد:های استخراج شده برای دو گروه فوق را میویژگی

ی را در زندگی کند. اینکه ایشان چه هدف و مقصداعتقادات آنها اشاره میها به باورها و برخی از این ویژگی -

 کنند.کنند و چه مطالبی را قبول دارند که بر اساس آن زندگی میخود دنبال می

ن، در زندگی چه اعمالی د. اینکه این افراد با توجه به اعتقاداتشاکنها به رفتار آنها اشاره میگیبرخی از این ویژ -

 دهند.می را انجام

عاقبت  که کندرا بیان میاین حقیقت دهد و را نشان میها عاقبت و نهایت این افراد برخی از این ویژگی -

 .ستاعتقادات و رفتارهای اوانسان، نتیجه 

 

o اد، رفتار و ابعاد مختلف شخصیت )اعتق فوق،سه دسته شده در هر کدام از  یادهای اکنون با توجه به ویژگی

 .را گزارش کن« شقی و بدبخت»و « تقوابا »های نتیجه( انسان

 :تقواهای باانسان

 عاقبت عمل و نحوه زندگی باور و اعتقاد

رسیدن به رضای خداوند برای ایشان 

تر است، از هر چیز دیگری مهم

بنابراین هیچ کاری را برای رضای 

دهند. )فقط انجام نمی خود و دیگران

 کنند.(ی رضای خداوند کار میابر

در زندگی اهل مراقبت و کنترل خود 

شان را به هستند و مال و دارایی

بخشند. آنها این کار را از دیگران می

دهند، روی ریا و خودنمایی انجام نمی

بلکه برای پاکیزه شدن و از بین بردن 

رذائل اخالقی خود این کار را انجام 

 دهند.می

از آتش زبانه کشیده روز قیامت در 

امان هستند و در زندگی خود به 

 رسند.نهایت رضایت و خشنودی می

 :های بدبخت و پستانسان

 عاقبت عمل و نحوه زندگی باور و اعتقاد

عالم آخرت را قبول ندارند و به 

توجه های الهی بیها و بیموعده

 هستند.

در زندگی خود از دستورات خداوند و 

کنند، بنابراین رسول سرپیچی می

حیاتی پست و همراه با رذالت پیدا 

شوند به هر کنند. )حاضر میمی

در آتشی زبانه کشیده که حاصل 

اعتقاد و عمل خودشان است گرفتار 

شوند )و در زندگی هرگز به می

رضایت دست پیدا  خوشی و

 کنند.(نمی



 

کاری دست بزنند تا به منافع خود 

 برسند.(

 

o ها معرفی انسان . در آن آیات نیز دو گروه ازم سوره مبارکه لیل را مطالعه کنبار دیگر آیات پنجم تا ده یک

ده و های فوق قرار بذکر شده در جدول هایهای ذکر شده برای آن دو گروه را در کنار ویژگیاند. ویژگیشده

 .م کنها را ترسیانسان« ترینبدبخت»ها و انسان« ترینتقوابا »بدین ترتیب شخصیت 

 هاترین انسانتقوابا 

د، بنابراین کنند و هدفی جز دستیابی به رضایت خداوند ندارنکسانی هستند که همواره برای بهترین شدن زندگی می

د. این افراد در انتظاری ندارندهند و از دیگران هیچ توقّع و هر کاری را فقط و فقط برای خشنودی خداوند انجام می

راسر خشنودی و سباشند. زندگی آنها رفتار خود اهل مراقبت و کنترل هستند و در ارتباط با دیگران بسیار بخشنده می

 شود.تر میتر و آسانانجام دادن کارهای خوب برای آنها ساده رضایت است، بنابراین دائماً

 هاترین انسانبدبخت

اهمیتی  ندارند. اینان به بهتر شدن خوددانند، بنابراین اعتقادی نیاز از هر تغییر و کمالی میود را بیکسانی هستند که خ

ورات الهی دهند، بدین ترتیب است که در زندگی خود از دستهای الهی نمیها و بیمبه حقیقت آخرت و همچنین وعده

شوند. این افراد در ادامه نمایند و در ارتباط با دیگران به شدت بخیل میو آنچه برای بهتر شدن الزم است سرپیچی می

ت که آنچه برای شود. این در حالی اسجام دادن کارهای بد برای آنها آسان میرسند که انبه حدی از پستی و رذالت می

 هند داشت. نخوا ند و عاقبتی جز بدبختی و هالکتتواند نیازهای آنها را برطرف کاند در نهایت نمیخود جمع کرده

 

 نگاهی به کتاب درسی

یا « آورپیام»ای به نام های شایستههی توسط انسانها فرستاده است و دین الخدواند بهترین دین را برای هدایت انسان

پیام خداوند به  اند که شایسته دریافت و ابالغهایی بودهها ابالغ شده است. پیامبران دارای ویژگیبه انسان« رسول»

مان خود های زخواهد جزو بهترینهای زمان خود بودند، بنابراین هر کسی میاند. آنان بهترین انسانها گشتهانسان

مشق قرار دهد. در باشد باید در همان مسیری که خداوند از انسان خواسته گام بردارد و پیامبران را در زندگی خود سر

 شویم:این راستا با سه ویژگی مهم پیامبران آشنا می
 خداوند امر برابر در تسلیم .1
 .خداوند هایخواسته محض تسلیم یعنی اند،بوده مسلمان پیامبران همه

 خدا راه در پایداری و استقامت .2
 دیگری گروه و ندپذیرفت می را پیامبران دعوت گروهی شدند؛ می گروه دو پیامبران، از خداوند دین دریافت از پس مردم

 تا نامیدندیم دروغگو را آنان پیامبران، مقابل در سرکشی با دوم گروه. کردندمی خوش دل دنیا زودگذر های لذت به

 این وجود با لهیا پیامبران. زدندمی دست پیامبران قتل به شدند،نمی موفق خود نقشه در اگر و نشوند آنان پیرو مردم

 و دادندمی ادامه خود راه به قدرت و توان تمام با کردند،می استقامت خدا راه در و صبر آنها تمامی برابر در مشکالت

 .داشتند ایمان کردندمی دعوت آن به آنچه و خود راه به زیرا شدند؛ نمی سست ایلحظه
 آنها با مبارزه و باطل عقاید از نکردن پیروی .3



 

 و نداشتند اعتقاد مورا این به خود تنها نه الهی پیامبران بودند؛ قرارداده شریکانی خداوند برای پیامبران، دوران مردم

 خداوند توراتدس در ریشه که اعتقادی هر بودند یافته مأموریت خدا طرف از بلکه دانستندمی خرافه و باطل را آنها

 محکم، دالیل آوردن با الهی رسوالن. بکوشند آن اصالح راه در و دهند تذکر مردم به را نیست معتبر خداوند نزد و ندارد

 دستورات زا خرافات، از پیروی جای به که خواستندمی آنها از و کردندمی دعوت تفکر و ورزیاندیشه به را مشرکین

 پیامبران به آنها کردند،می مبارزه خود قوم خرافی و باطل عقاید با الهی پیامبران که زمانی. کنند اطاعت خداوند

 کارهای نتیجه آیدمی شما سر بالیی اگر گفتندمی جواب در نیز پیامبران! آورید می بدشانسی ما برای شما :گفتندمی

 .است خودتان
 فراوانی بسیار افیخر عقاید مختلف کشورهای در امروزه. است نبوده پیامبران زمان به منحصر خرافی و باطل عقاید البته

 .دارد وجود
 

 

اوند آنها را الگو های کامل زیباترین باورها و رفتارها که خدهای روی زمین هستند، نمونهپیامبران خدا بهترین انسان

 نند.کراه بهترین شدن را پیدا  ،عملی ها با مراجعه به ایشان بتواند به صورت کامالً قرار داد تا انسان

 در این مسیرحضرت نوح علیه السالم بهترین نمونه الهی در دعوت مردم به هدایت و خسته نشدن  -

 ناب حضرت ابراهیم علیه السالم بهترین نمونه الهی در مبارزه همیشگی با طاغوت و دعوت به توحید -

مامی هدایت تجهت برپایی حکومت و ع از مظلومان حضرت موسی علیه السالم بهترین نمونه الهی در دفا -

 هاانسان

 ردر زندگی بشو معنویت حضرت عیسی علیه السالم بهترین نمونه الهی در جاری کردن علم و اخالق  -

ها را یکجا آن کسی که تمامی بهترینحضرت محمد صلی اهلل علیه و آله نمونه کامل الهی در بهترین بودن،  -

 ها معرفی کرده است.رو خداوند ایشان را بهترین الگو برای زندگی انساناز این  ؛دهدبروز می

هی ایمان داریم و باید از ایم، بلکه ما به تمامی پیامبران الیادمان باشد که ما فقط به پیامبر گرامی اسالم ایمان نیاورده

 همه آنها بهترین بودن را درس بگیریم.

ر این مسیر م هستیم تا در دعوت مردم به هدایت و خسته نشدن دما ایمان آورنده به حضرت نوح علیه السال -

 بهترین باشیم.

 ن باشیم.ما پیروان حضرت ابراهیم علیه السالم هستیم تا در مبارزه با طاغوت و دعوت به توحید بهتری -

 بهترین منان به حضرت موسی علیه السالم هستیم تا در نجات مظلومان عالم و برپایی حکومت الهیؤما م -

 باشیم.

ت در زندگی ما ایمان آورندگان به حضرت عیسی علیه السالم هستیم تا در جاری کردن علم و اخالق و معنوی -

 بهترین باشیم.

ا امتی باشیم که تحضرت محمد صلی اهلل علیه و آله هستیم تا در همه ابعاد بهترین باشیم، پیروان ما یاران و  -

 ببینند و به سوی بهترین شدن دعوت شوند.تمامی مردمان عالم بهترین بودن آنها را 

یم بود، در راه خدا استقامت برای الگوبرداری از پیامبران الهی باید مانند آنها زندگی کرد، در برابرامر خداوند تسل طبیعتاً 

 و پایداری داشت و با عقاید و رفتارهای باطل همواره مبارزه کرد.

 

 

 



 

 تمرین عملی

 تمرین اول

ن را در عالم هستی ترین کارها را شناخته و به آنها عمل کند، الزم است که زیبایی و حُسبتواند خوببرای آنکه انسان 

 .مشاهده کند

قش آن در زندگی ندر ادامه سوره به اعتقاد به بهترین و  داوند به شب و روز قسم خورده است ودر سوره مبارکه لیل خ

 . کرده است انسان اشاره

o  های زیبایی و حُسن آن را بررسی کن.و جلوه کندر شب و روز تفکر 

 آنچه خداوند

 به آن قسم خورده است
 دیگریبا تفاوت آن  آن یهازیبایی

کاربرد آن در زندگی 

 انسان

 شب و پوشانندگی آن

 

 

 

  

 روز و آشکاری آن

 

 

 

  

های الهی متشود که ما نسبت به نعدر زندگی انسان، موجب می هاها و بررسی نقش و کاربرد آنشناخت زیبایی پدیده

 و خودمان هم به دنبال بهترین شدن باشیم. ویمقدرشناس ش

o هایی های دیگری چون آب، خورشید، آسمان، زمین و همچنین نعمتتوانی این کار را برای پدیدهشما می

 چون چشم، زبان، دست، پا و مانند آن انجام بدهی. 
 هد داشت.های عالم و نقش آنها در زندگی انسان، نقش مهمی در گرایش انسان به سوی بهترین خوازیباییمشاهده 

 

 تمرین دوم

روشن  ما ا برایمختلفی از بهترین بودن ر هایجنبهتواند اند، میها بودهبهترین انسانهایی که شناخت انسان طبیعتاً

 کند. 

o  پیدا کن. های حُسن را در باورها و رفتار ایشانو جلوه نمطالعه کداستان زندگی یکی از این افراد را 

o ها را در زندگی خودت نیز انجام بدهی.سعی کن این جلوه 
 

 تمرین سوم

د وضعیت برای این منظور بای اکنون الزم است که شما کارهای خوب خود را به بهترین صورت ممکن انجام بدهی.

ست که میزان ها برای این ارزیابی آن ایکی از راه .یکن و ارزیابی زیبایی و حُسن بررسی از نظرکارهای خوب را 

  برانگیز بودن آن کار را بررسی کنی.تحسین

o .به سراغ فهرست کارهای خیر که در درس قبلی آماده کرده بودی برو 

o  ،ن:را بررسی کبرانگیز بودن آن میزان تحسینبا قرار دادن هر کدام از کارهای خیر در جدول زیر 

 الیق تحسین یکم الیق تحسین بسیار الیق تحسین عنوان کار خوب

    



 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

هایی را بیان ژگیو دستیابی به آن بودند، وی« بهترین»ها که معتقد به ترین انسانتقواسوره مبارکه لیل در معرفی با

 تواند برای ارزیابی بهترین بودن یک کار مورد استفاده قرار گیرد.ها نیز میویژگیکند. آن می

 

o ی و حُسن و در یک بار هم کارهای خیر خود را در جدول زیر قرار بده و بر اساس مدل سوره لیل، میزان زیبای

 واقع بهترین بودن آنها را ارزیابی کن: 

 کار خوب عنوان

 از

و  تقوا

کنترل 

برخوردار 

 است

شامل 

بخشش و 

عطای به 

دیگران 

 است

بر  کامالً

 اساس آخرت

است و نه 

 دنیا

یه موجب تزک

 و پاکی

 مخود

 شودمی

ط برای فق

رضای 

خداوند انجام 

 شودمی

هیچ در آن 

انتظاری از 

ن ادیگر

 نداردوجود 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 تمرین چهارم

 ، ایخود و بهترین بودن آنها رسیدهاکنون که به شناختی از کارهای خوب 

o دهی، با خود مرور کنرا به بهترین صورت انجام می بار دیگر کارهای خوب خود را که آنها یک. 

o هتر انجام دادن ای برای بتر، شیوهبزرگ فراددر گفتگوی با دوستان خود و یا با مشورت از معلمان و ا سعی کن

 .همان کارها بیابی

o ده.برا بهتر انجام  تحداقل سه کار خیلی خوب خود 


