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کرده که چند بار سوره مبارکه ملک را قرائت  کنون  کمک دیگر دوستان خود، موضوعی را به عنوان موضوع اصلی ا اید، با 
 یرید.سوره، در نظر بگ

ید، به ارتباط آن آیه با به صورت آیه به آیه یکبار دیگر سوره را  کنید، این بار عالوه بر آنکه به مضامین هر آیه توجه دار قرائت 
کرده و تا حد امکان  کنید. این ارتباط موضوع اصلی سوره نیز توجه  جمعی توانید سوره را به صورت دسته]میرا شناسایی 

کامال هماهنگ سوره کنید، بدین ترتیب همه با هم و به صورت  کنید به  نیز قرائت  که تنها یک صدای گونهرا قرائت  ای 
گفتگو انجام دهید.می واحد از جمع شنیده شود.  [توانید در خصوص ارتباط آیات با موضوع اصلی سوره نیز بحث و 

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

كَّ ال َّ بارَّ ىلتَّ ْ  عَّ ِ شَّ
ٍء ُكل 

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

ُكْم  ي ُ
َّ
ُكْم أ ْبُلوَّ ياةَّ ِليَّ ْوتَّ وَّ اْْلَّ قَّ اْْلَّ لَّ ذي خَّ

ال َّ
ُفوُر ) يُز اْلغَّ ز اًل وَّ ُهوَّ اْلعَّ مَّ ُن عَّ ْحسَّ

َّ
 (2أ

که موت  کدامو حیات را آفریده تا شما را )انتقال( کسی  که  یک از نظر عمل  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 َّ

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

که هفت  تو در خلق رحمان هیچ  ،آفریدد هم منطبق و هماننآسمان 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

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

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

صابيحَّ وَّ  ْنيا ِِبَّ ماءَّ الد ُ ا الس َّ ن َّ ي َّ ْد زَّ قَّ وَّ لَّ
ْم  ُ ْدنا َلَّ ْعتَّ

َّ
ياطِْي وَّ أ ْلناها ُرُجومًا ِللش َّ عَّ جَّ

عيِر ) ذابَّ الس َّ  (5عَّ

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

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

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
ُفوُر ) هيقًا وَّ ِهيَّ تَّ ا شَّ ُعوا َلَّ ِ ْلُقوا فهيا َسَّ

ُ
که در آتش افکنده می (7ِإذا أ که با همان نفس شوند از آتش صداى نفسی میزمانی  شنوند 

که فوران می ،کشدخود میایشان را چون هوا به داخل   .کنددر حالی 
ْوٌج  ْلِقَّ فهيا فَّ

ُ
ما أ

ُكل َّ ْيِظ  ُز ِمنَّ اْلغَّ ي َّ َّ كاُد َتَّ تَّ
ذيٌر ) ِتُكْم نَّ

ْ
أ ْ يَّ  َلَّ

َّ
ُُتا أ نَّ زَّ ْم خَّ ُ َلَّ

َّ
أ  (8سَّ

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

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

َّ
بيٍر  ٍء ِإْن أ كَّ الٍل  ضَّ

(9) 

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

ا يف ُكن َّ ْعِقُل ما  ْو نَّ
َّ
ُع أ ْسمَّ ا نَّ ُكن َّ ْو   وَّ قاُلوا لَّ

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 



 

 

 
َّ
ُسْحقًا ِِل ْم فَّ ْنِِبِ ُفوا ِبذَّ رَّ اْعتَّ عيِر ْصحاِب فَّ  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.

ٌة  ْغِفرَّ ْم مَّ ُ ْيِب َلَّ ْم ِباْلغَّ ُ ّب َّ ْونَّ رَّ شَّ ْ ذينَّ َيَّ
ِإن َّ ال َّ

بيرٌ  كَّ ْجٌر 
َّ
 (12) وَّ أ

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

لٌي ِبذاِت  ُه عَّ ُروا ِبِه ِإن َّ ِو اْجهَّ
َّ
ُكْم أ ْولَّ وا قَّ ِسر ُ

َّ
وَّ أ

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

 .ها استدر سینه
بيُر ) طيُف اْْلَّ

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

 .آنها باخبر است چنانکه بسیار به آنها نزدیک است و از اسرار دقیق و جزئی
لَّ  عَّ ذي جَّ

اْمُشوا ُهوَّ ال َّ ُلوًل فَّ ْرضَّ ذَّ ُكُم اِْلَّ لَّ
ُشوُر  يف ْيِه الن ُ ُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه وَّ ِإلَّ ِكِِبا وَّ  نا مَّ
(15) 

کرده که زمین را براى شما رام  کسی  گرده و شانه او پس  ،او است آن  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 ِبُكُم أ ْ ْن َيَّ

َّ
ماِء أ ْن يِف الس َّ ِمْنُُتْ مَّ

َّ
 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 

َّ
ماِء أ ْن يِف الس َّ ِمْنُُتْ مَّ

َّ
ْم أ

َّ
ْيُكْم أ لَّ ُيْرِسلَّ 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   نذیر و هشدار خدا چگونه است.ا
ْبِلِهْم  ذينَّ ِمْن قَّ

بَّ ال َّ ذ َّ كَّ ْد  قَّ كانَّ وَّ لَّ ْيفَّ  كَّ  فَّ
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 

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

ْْحُن إِ  ِسُكُهن َّ ِإل َّ الر َّ ْقِبْضنَّ ما ُُيْ ِ يَّ
ُه ِبُكل  ن َّ

 ْ صيٌر )شَّ  (19ٍء بَّ

گان مگر پرواز  که چگونه پر و بال خود را باز و بسته پردنا 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
ْنُصُرُكْم ِمْن  ُكْم يَّ ذي ُهوَّ ُجْنٌد لَّ

ا ال َّ ْن هذَّ م َّ
َّ
أ

ْْ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 
ْل  ُه بَّ كَّ ِرْزقَّ ْمسَّ

َّ
ْرُزُقُكْم ِإْن أ ذي يَّ

ا ال َّ ْن هذَّ م َّ
َّ
أ

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 ْهدى ُمِكب ً

َّ
ْجِهِه أ م َّ  وَّ

َّ
ْن 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 
ْمعَّ وَّ  ُكُم الس َّ لَّ لَّ عَّ ُكْم وَّ جَّ

َّ
أ ْنشَّ

َّ
ذي أ

ُقْل ُهوَّ ال َّ
ْفئِ  ْبصارَّ وَّ اِْلَّ ْشُكُرونَّ )اِْلَّ لياًل ما تَّ ةَّ قَّ  (23دَّ

گوش و چشم که شما را هستی داد و برایتان  کسی است  قرار  هاو دل هابگو او همان 
 .ولی شکر شما اندك است ،داد

ْيِه  ْرِض وَّ ِإلَّ ُكْم يِف اِْلَّ
َّ
أ رَّ ذي ذَّ

ُقْل ُهوَّ ال َّ
ُرونَّ ) شَّ  (24ُُتْ

کیان را در زمین خلق  که شما خا کسی است  د و به سوى او محشور کربگو 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 

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

که آن وعده را  کفار نمایان نزدیك ببینند اثر نومیدى و از همین  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

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

(28) 

گر )فرضا( خ کند و یا بر ما رحم ن دا، من و پیروان مبگو 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
کس همان  کردیم پس به بگو آن  ى ایمان آوردیم و بر او توکل  که ما به و رحمان است 

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  ،فرو بروداید در طبقات زمین بگو ا چه 
گوارا برایتان بیاورد؟ که  !آبی 

که هیچ  کید شده است  در نظام « فطوری»و « تفاوت»در سوره مبارکه ملک به خلقت خداوند رحمان اشاره شده و تأ
 خلقت خداوند وجود ندارد.

است، به معناى اختالف دو چیز در اوصاف و  «فوت» تفاعل از ماده که مصدر باب «تفاوت» کلمه
گویا این از آن دور و آن از این دور است، خصوصیات این در آن نیست و  خصوصیات است، 
که تدبیر الهی در سراسر  خصوصیات آن در این نیست، پس منظور از نبودن تفاوت در خلق، این است 

که هست دیگر مرتبط جهان زنجیروار متصل به هم است، و موجودات بعضی به بعض ند، به این معنا 
شود، و در نتیجه دادنش به موجوداتی دیگر وابسته و نتایج حاصله از هر موجودى عاید موجود دیگر می

که خداى عز و جل اجزاى عالم خلقت وشمینیازمند است. پس منظور از نبودن تفاوت در خلق این  د 
که هر موجودى بتواند به آن هد را که براى آن خلق شده برسد، و این از به طورى آفریده  ف و غرضی 

که براى رسیدنش به هدف نیازمند  مقصد رسیدن آن دیگرى مانع نشود، و یا باعث فوت آن صفتی 
 نگردد. ،است
کنایه است  «ارجاع بصر» نظمی است و مراد ازبه معناى اختالل و بی «فطور» کلمه تکرار نظر است، و این 

گر بخواهی  کنی.از اینکه ا که در سراسر خلقت تفاوتی نیست باید با دقت نظر  کنی  بنابراین آیه  یقین 
که در خلقت آسمان ها و زمین بنگر، آیا هیچ تفاوت و ناسازگارى در بین موجودات آن چنین معنا دهد 

کنی نظرت خسته میمی گر چنین  که ا از شود و بینی؟ و دوباره و سه باره و چند باره برگرد و نظر بیفکن، 
 افتد، و هیچ تفاوتی نخواهی دید.کار می

که نظام جارى در عالم نظامی است واحد و متصل االجزاء و  پس در این دو آیه به این نکته اشاره شده 
 1مرتبط األبعاض.
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گرفته و در خصوص نح با هم وه ارتباط آنها برای درک بهتر نظام یکپارچه و به هم پیوسته عالم، دو یا چند موجود را در نظر 
کرده و در اختیار دیگر دوستان خود قرار  دهید. ............ کنید. نتایج تحقیق را در قالب متن یا اینفوگرافی تهیه   تحقیق 

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

کار انجام می کاری را به عنوان بهترین  کار میطبیعتا وقتی ما  ها و اقدامات ما همخوانی بایست با دیگر برنامهدهیم، آن 
گونهداشته و حتی موجب تقویت آ کاری به  کارهای دیگر، نها بشود، انجام دادن  کردن به  که موجب آسیب وارد  ای 

کارهای اصلی ما بشود، قطعا امری نادرست است.   خصوصا 
کرده و نسبت میان آنها را مورد بررسی قرار دهید. برای این منظور می کارهای خود تهیه  توانید یک فهرستی از مهمترین 

یابی قرار دهید. کار را به عنوان نمونه کارهای دیگر را به آن مورد ارز  محور قرار داده و نسبت 
کارهای اصلی من:  عنوان یکی از 

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

که در زندگی به آنها می  پردازم.کارهای دیگری 

کارنسبت کارهای دیگر با این   های 

ف آن شده و 
ب تضعی

موج
پرداختن به آن را با کندی

و  
سختی
 

همراه می
کند.

 
هیچ ارتباطی با آن کار 

ندارد.
 

ت آن شده و 
ب تقوی

موج
انجام دادن آن را آسان

تر 
می

کند.
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

کن:   و ستارگان خورشید و ماهدوباره نگاه 
که خورشید هر روز سال یادی است  کرده و در آخر روز غروب میهای ز که هربار در زمان طلوع  کند، اصال این روز است 

کند. حرکت خورشید با آمدن روز و شب مشخصی و دقیقی به استقبال خورشید رفته و در زمانی دیگر آن را بدرقه می
که می گذشتوانند زمان دقیق طلوع خورشید را در سالآنقدر منظم و دقیق است  ته به دّقت حدس زده و های بسیار دور 

کنند.های بسیار دور آینده، پیشدر سال  بینی 



 

 

 باریک و روز دیگرآید، روزی هاللی و از پی خورشید میای متفاوت، با چهرهانگیزی دارد، هر روز ماه هم حکایت شگفت
کامل است. حرکت ماه هم در نسبت با خورشید در نهایت دّقت و هماهنگی است.  قرص 

که گوشه آسمان را  کدام  که هر  کنید، پر است از ستارگانی  گردهرصد  که اند، سالای از پهنای آسمان را روشن  هاست 
 روند، دقیق و منظم!!آیند و میمی

کند. باور به چنین هماهنگی و نظمی در عالم هستی، انسان را خیلی زود به سوی درک خالق یکتای عالم راهنمایی می
که انسان را متحّیر خود میهمه چیز آنقدر دقیق و حساب کرده سالکند، شده است  که حرکت ستارگان را بررسی  هاست 

 اند.و به قوانین دقیق آنها پی برده
که باید مانند تمام این ساختار از نظام و هماهنگی انتها و شگفتانسان نیز جزئی از این عظمت بی انگیز است، جزئی 

 اش برخوردار باشد.در زندگی
 (گیری اخالص و ثمرات آنعوامل شکلی: در مسیر اخالص )کتاب درس

 اخالص در بندگی
که تمام جهت - ی الهی پیدا سمت و سوى، هاى زندگی انسانگیرىاخالص در بندگی و پرستش به این معناست 

راه نداشته طان در آنها یو تقرب به او انجام پذیرد و هواى نفس و ش خداکارها فقط براى رضاى و همه  کند 
 باشد.

که درجه اخالص انسان بىشتر باشد،  - اخالص در بندگی معناى دیگرى از توحید عبادى است و به هر میزان 
گرامی  اش در بهشت باالتر است.تر و درجهمقامش نزد خداوند 

 ل شده است:یهر عملی از دو جزء تشک -
 م.گوییز میکه به آن هدف با قصد نی :نیت .1
 دوم : شکل و ظاهر عمل. .2

که خدا فرمان داده وههر عمل، هم باید نیت درونی و قلبی انسان الهی باشد و هم باید مطابق با شی در انجام - ای 
که نماز می) نامیم.می« حسن فعلی»و شرط دوم را « حسن فاعلی»است انجام شود. شرط اول را  خواند، کسی 

 (ق با دستور خداوند به جا آورد.هم باید نماز را براى تقرب الهی و رضاى او انجام دهد و هم آن را مطاب
 ریزی برای اخالصبرنامه
گرفت: توان درر را میهاى زیقت بندگی و اخالص، برنامهیدن به حقبراى رسی -  پیش 

پذیر، تابع افراد حق است.« پذیرىحق»براى ورود به بندگی و اخالص  پذیری: اولین قدمتقویت روحیه حق .1
 روند.افت، به دنبال آن میرا ی دلیل هستند و وقتی عقل آنان حقیقتی

که معرفت و ایمان ما به خداوند بیشتر شود .2 ما براى پرستش انگیزه  ،افزایش معرفت به خداوند: به هر میزان 
کریم به تفکر و تعقل در آیش میو بندگی نیز افزای هاى الهی به همین مقصود ات و نشانهیابد. دعوت قرآن 

 .است



 

 

کمک خواستن از او: نیایش با خداوند و عرض نیاز به پیشگاه او، محبت خداوند را راز و نیاز با خداوند و  .3
کنار میکت میدر قلب تقوی ان کند. در مین را از امدادهاى او بهره مند میزند و انساند، غفلت را 

 اى دارد.ژهها و دعاها، نماز جایگاه ویمناجات
به این حقیقت ت عبودیت و اخالص، توجه یر براى تقوار مؤثهاى بسیکی از راهیاد معاد و روز حساب: ی .4

که همه کیفیت و چگونگی آن در ات جاودانهما حی است  که  یم  ن جهان و به  دست یهماى در پیش دار
 شود.ن میخود ما تعیی

ر را به او نشان مسیسازد. دهد و وجودش را خالص میعمل صالح، انسان را پرورش میانجام عمل صالح:  .5
 کند.ت میاو را بیشتر هدایدهد و می

 های درخت اخالصمیوه
 ن و یأس او از فرد با اخالص است.اولین ثمره اخالص، عدم نفوذ شیطان در انسا -
 های محکم و استوار است.شهثمره دیگر اخالص در پرستش، دستیابی به معرفت و اندی -
دور از فساد، احساسٔ ثمره لذت واقعی ثمره دیگر اخالص، احساس اطمینان و آرامش روانی، زندگی سالم و به  -

کسب زیبایها و اضطراباز زندگی خود، نجات از دغدغه مندى مطلوب از ن بهرههاى معنوى در عییها و 
 هاى دنیاست.لذت

 باالترین میوه اخالص در بندگی، دیدار محبوب حقیقی و تقرب به پیشگاه اوست. -
--------------------- 

که انسان تنها ی که انجام میوقتی  کارهایی  که تمامی  دهد همگرا ک هدف برای زندگی خود داشته باشد، آنوقت است 
ها ای چه در زندگی یک انسان و چه در زندگی انسانترین عامل هرگونه تفرقهشوند. اصلیشده و با هم هماهنگ می

که وجود دارد، خیلی از انساننسبت به هم، آرمان حتی در زندگی خود نیز مقصد واضح و  هاها و مقاصد متفاوتی است 
کاری را برای هدفی و مقصدی انجام می کار میثابتی ندارند، هر  که برای آن  که برای آن دهند، دلیلی  کنند با دلیلی 

که برای آن به مسافرت میزندگی تشکیل می روند متفاوت است، بنابراین ابعاد و شئونات مختلف دهند با دلیلی 
کامل و هماهنگ قرار نمیشان هیچگازندگی  گیرد.ه ذیل یک نظام 

کاری قرار بگیرد، تمامی شئونات زندگی انسان  که مقصد و هدف هر  که در زندگی انسان جاری شود، خدا  ولی اخالص 
کرده و با یکدیگر هماهنگ می کاری چه عبادت باشد و چه رفع حوائج و نیازهای همگرایی پیدا  شوند، انسان در هر 

کارهای زندگی، تنها رضایت خداوند و نزدیک شدن به او را میعادی زندگی اش با تمامی تنوع و خواهد، بنابراین تمامی 
گرفته تا ای برخوردار میزدنیتعدد، از یکپارچگی و هماهنگی مثال که در تمامی حاالت زندگی، از بیداری  گویی  شود، 

 خواب، او در حال عبادت است.
کارهاتمرین عملی: ایجاد   هماهنگی در 

کارهای کاری نمیوقتی قرار باشد ما تمامی  بایست موجب مان را به بهترین شکل انجام بدهیم، بنابراین انجام دادن هیچ 
کار دیگر و یا نقص در انجام آن بشود، از این رو می کارها نیز توجه و اهتمام الزم را تعطیل شدن  بایست در نسبت میان 

کامل با هم انجام شوند. داشته باشیم تا تمامی  کارها با هماهنگی 



 

 

 ها در انجام دادن واجباترفع تعارضتمرین اول: 
کارها آنقدر مهم بوده کارها در زندگی واجب است، طبیعتا این قبیل  که به قاعده عقل یا شرع بر ما انجام دادن برخی  اند 

کارها نقش بسیار واجب شده که انجام دادن این  مهم و تأثیرگذاری در زندگی ما دارند. بر این اساس اند، و این یعنی 
کاری نمی کند.انجام دادن هیچ  کارهای واجب اختالل ایجاد   بایست در انجام این 

کارها دچار  کارهایی موجب شده است تا در انجام این  که چه  کنید  کرده و بررسی  کارهای واجب تهیه  فهرستی از این 
ک کارها را شناسایی  کنید.سستی شوید. آن   رده و نسبت به اصالح آنها سریعا اقدام 

کارهای واجب که موجب اختالل در انجام آن واجب شده است. فهرست   کارهایی 

که برای  نماز خواندن کردم.دیدن تلویزیونگاها شده است   ، از خواندن نماز در اول وقت آن غفلت 
 

کاری  حفظ سالمتی که سالمتیچندباری برای اثبات خودم به دوستانم،   ام را به خطر انداخت.کردم 
 

  احترام به والدین
 

  کسب علم
 

  رعایت ادب و تواضع
 

  
 

  
 

کارهای دیگر کارهای واجب از طریق انجام دادن   تمرین دوم: تقویت 
کرده که در خصوص واجبات تهیه  استفاده قرار توانید به عنوان شاخص انجام دادن بهترین عمل مورد اید را میفهرستی 

کنید  گرفته و بررسی  کارهای واجب در نظر  ید در نسبت با  که قصد انجام دادن آن را دار کاری را  دهید. برای این منظور هر 
کاری بهترین عمل محسوب میبه چه میزان موجب تضعیف یا تقویت انجام دادن آن واجب می که شود. طبیعتا  شود 

کند.بتواند انجام دادن واجبات را در ما   تقویت 
که می کارهایی   خواهم فهرستی از 

 به عنوان بهترین عمل انجام بدهم.
کار بر جدیت و سهولت  واجباتانجام  میزان تأثیر آن 

 +(10تا  -10)از 
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ت
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کاری بهترین عمل به شمار می کارهای واجب بگذارد. بدین ترتیب شما با طبیعتا  که بتواند تأثیر بیشتری بر تقویت  رود 
کرده و نحوه انجام دادن آن را  کارهای خود اصالح  کارها در نسبت با واجبات،  یابی   ارتقاء دهید.استفاده از جدول ارز

گونه بهتری انجام  کار را به  کرده و سپس آن  یابی را محاسبه  کارهای جدول ارز مجموع اعداد حاصل شده برای هر یک از 
دهید تا تأثیر بیشتری بر تقویت انجام واجبات داشته باشد. ]کار جدید را به مدت یک هفته انجام داده و سپس تأثیر آن 

کنی  د.[را در تقویت واجبات بررسی 
کنید.می کرده و میزان تغییر خود را ثبت  یابی  کار را قبل و بعد از اصالح آن ارز  توانید میزان تأثیر یک 

که قبال انجام می  دادم.کاری 

مجموع عدد تأثیر 
ت

آن بر انجام واجبا
 

کار قبلی  اصالح شده و ارتقاء یافته 

مجموع عدد تأثیر 
ت

آن بر انجام واجبا
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   



 

 

 
 

   

 
 

   

 هاهدایت دیگران به سوی خوبیعملیات جمعی:  
که در زندگی انجام می کارهایی  یم، بنابراین تمامی  بایست دهیم، میهر یک از ما نسبت به جامعه خود مسئولیت دار

کند. شما برای دیگران نیز نفع داشته باشد، آنها را به سوی خوبی کمک  توانید در میها سوق بدهد و به بهتر شدن آنها 
کار ترتیب بدهید.  قالب جمع دوستان خود یک عملیات جمعی برای این 

که الزم است تمامی جامعه نسبت به انجام دادن آن  - کاری  کار خوب یا فرهنگ خوب را در نظر بگیرید،  یک 
کردن، نظم داشتن، توجه به ایتام و مسا کین، اهتمام داشته باشند. )کارهایی مانند رعایت انصاف، سالم 

 ترها و اهیمت دادن به علم  و عالم(احترام به بزرگ
 های مدرسه و یا اهالی یک محّله باشد.تواند بچهجامعه مورد نظر شما می -
که در طی روز انجام می - کاری  که هر  ید  گونهبا جمع دوستان خود قرار بگذار که انجام دهید، به  ای انجام بدهید 

گوش کار خوب را به دیگران   زد نماید.دادن آن 
کرده های جذاب و هنرمندانهتوانید راهمی - کار خوب به دیگران طراحی  ای برای بیان مستقیم و غیر مستقیم آن 

 جمعی انجام بدهید. و آنها را به صورت دسته
کرده و میزان  - یابی  کار خوب را در جامعه موردنظرتان ارز دو ماه پس از انجام این عملیات، میزان انجام دادن آن 

یابی قرار دهید.ع  وامل موفقیت یا شکست عملیات را مورد ارز
 

  


