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ها  یانستن خوبدکارها را انجام داد. فقط  نیخوب تر دیبودن، با نیخوب تر یچنان که در درس قبل گفته شد، برا

 ها نیعمل به خوب تر یبه آنها عمل کرد. برا دی. بلکه باستین یکاف

  کی

 .کارها را فراهم نمود نیترمناسب جهت انجام خوب تیو موقع طیشرا دیبا

 :ردیقرار گ یمناسب تیو موقع طیدر شرا دیبا ییرشد و شکوفا یبرا اهیگ دانه

یشه بدواند و رشد در آن رزمینی که دانه را در آن بکاریم و گیاه آب و غذایش را از آن جذب کند و بتواند  -

 کند

ا از هوای آن بگیرد اکسید کربن رآسمانی که باالی سر گیاه باشد تا آب از آن نازل شود و گیاه اکسیژن و دی -

 و وقتی جوانه زد در فضای آن رشد کند و باال برود

 روز و شبی که رشد گیاه را تنظیم کنند -

 نیاز رشد گیاه را به آن برسانند ماه و خورشیدی که غیر مستقیم و مستقیم نور مورد -

 یمناسب طیراشو  تیدر موقع دیبا م،یها را عمل کننیترو خوب میباش نیترخوب میبتوان نکهیا یو شما هم برا من

 .میریقرار بگ

o را نام ببر هاتیموقع نیاز ا یبرخ. 

 



 

 دو

 .برخوردار باشد یانسان از سالمت درون دیبا

و آنوقت  میگر بپزارا  ایدانه لوب کیخودش سالم و درست باشد.  دیداشته باشد، با یمناسب تیهر چقدر هم موقع دانه

را از دست داده  اشیرشد نخواهد کرد، چون سالمت درون چگاهیه م،ینور و آب قرار بده نیخاک و با بهتر نیدر بهتر

 .است

  .میخواه یسالم و درست م یشدن درون نیخوب تر یماهم برا پس

o شود، نام ببر یما م یاز آنچه را که موجب سالمت درون یبرخ. 

 

  سوره مبارکه شمسکار در ترین خوبانجام مقدمات 

، در جزء ریممین سوره قرآن کیکنود و  و به عنوان آیه دارد 15، مکی است. شمس هم مانند سوره لیلسوره مبارکه 

 قرار گرفته است.  سی قبل از سوره مبارکه لیل

 ار با توجه به ترجمه آیات آن مطالعه کن.ب سوره را یک

 به نام خداوند مهرگستر مهربان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

 اشبه خورشید و نورافشانی قسم (1وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها )

 دماش آکه از پی هنگامیو به ماه  (2وَ الْقَمَرِ إِذا تَالها )

 دااش دکه جلوه هنگامیو به روز  (3وَ النَّهارِ إِذا جَالَّها )

 پوشاندشکه می هنگامیو به شب  (4وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشاها )

 ه آن را برافراشتچو به آسمان و آن (5وَ السَّماءِ وَ ما بَناها )

 ه آن را گستردچو به زمین و آن (6وَ الْأَرْضِ وَ ما طَحاها )

 ه آن را سامان دادچآن و به نفس و (7وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها )

 ،بدی و تقوایش را به او الهام کرد و آنگاه (8)فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها 

 را تزکیه کردرا( نفس ) آن رارستگار شد هرکه  (9قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها )

 .دو بازنده و ناامید شد هرکه آن را به بدی پوشان (10وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها )

 قوم ثمود از روى سرکشى تکذیب کردند (11كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها )

 ه شد،ختانگیترینشان بربدبخت هنگامی که (12إِذِ انْبَعَثَ أَشْقاها )

 پس رسول خدا به آنها گفت: فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ 

 .خدا را با آب خوردنش ]آزاد[ گذارید ةناق (13ناقَةَ اللَّهِ وَ سُقْياها )



 

 ،تکذیبش کردند و ]ناقه[ را کشتند فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها 

 پس پروردگارشان به سبب گناهشان بر سرشان عذاب آورد نْبِهِمْ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَ

 )سامان داد(؛ و ]آن قوم را[ با خاک یکسان کرد (14فَسَوَّاها )

 .ترسدنمیو از عاقبت آن  (15ال يَخافُ عُقْباها )وَ 

 

 کن. بندی کن و برای هر دسته موضوعی تعیین. با توجه به ترجمه سوره، آیات سوره را در جدول زیر دسته1

 های خدواند برای بیان دو مسیر رستگاری و بیچارگی و درماندگیقسم  ..تا .. 1آیات  دسته اول

 ماجرای قوم ثمود و عاقبت آن ها 15تا   ..آیات .. دسته دوم

 

ه مشترک میان کبا توجه به موضوعات ذکر شده در دسته اول و دوم سوره و مقایسه آنها با یکدیگر، موضوعاتی را  -2

 دو یا سه دسته هستند، فهرست کن.

مود سخن ثقوم ته دوم از طغیان کند و در دسور و تقوا به نفس انسان اشاره میدر دسته اول به الهام فج -

 گوید.می

- ....................................................................................................................................................................................................

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

- ....................................................................................................................................................................................................

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

مند هو تقوا بهر  های متعدد بر لزوم رستگاری نفس انسان که از الهام فجورسوره مبارکه شمس با بیان قسم

 ها است. بهده و مانع آن پوشاندن نفس با بدیکند. این رستگاری با تزکیه نفس حاصل شاست، تأکید می

یشان بت تکذیب و طغیان اداستان قوم ثمود و عاق ها در انتهای سوره بههمین دلیل برای دوری نفس از بدی

 کند.اشاره می

 

 کنی؟. اگر بخواهی آیات دسته اول را به دو بخش تقسیم کنی، چگونه این کار را می3

 نهایی در خصوص انساو از آن جمله ویژگیهای طبیعی یی درباره پدیدههاقسم  ..تا .. 1آیات  اول بخش

 10. تا.آیات .. دوم بخش
جواب )بیان دو مسیر رستگاری و هالکت و نابودی به همراه بیان علّت هر یک 

 قسم( 

 

 تر مفاهیم سوره، به سؤاالت زیر پاسخ بده:. حاال برای فهم دقیق4

 



 

 ارتباط قسم ها با یکدیگر قسم دوم قسم اول آیه

............................ خورشید اول

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

 وقتی است که خورشید بیشترین نورافشانی را دارد.ضحی 

ماه هنگامی که  دوم

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

 ....................................................ماه و خورشید: ........................................ ----

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

............................ سوم

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

 .........................................شب و روز با خورشید و ماه:............................. ----

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

............................ چهارم

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

 ......................................شب و روز با آسمان و زمین: ............................ ---

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

............................ پنجم

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

آنکه آسمان را 

 برافراشته است

 .................................................آسمان و خورشید و ماه: .........................

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

............................ ششم

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

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

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

 ..........................................زمین  و خورشیدو ماه : ................................

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

 

ن را سوگند به پدیده های طبیعی، در آیه هفتم ابتدا به نفس قسم می خورد و بعد به چیزی که آ در ادامه

سامان داد. منظور از نفس همان ذات و شخصیت انسان است که خداوند آن را سامان داده است. نتیجه 

ی انسان ه ای که براگون سامان یافتن انسان از سوی خداوند، الهام فجور و تقوا یا بدی و خوبی به اوست. به

به خوبی ها و دوری کردن چه چیزی خوب و چه چیز بد است و بدین ترتیب برای او عمل کردن  روشن است

 شود.می ممکن از بدی ها 

 با توجه به اینکه : -4

 ست است. ا 7جواب قسم های سوره مبارکه شمس درباره نفس انسان یعنی یکی از قسم های ذکر شده در آیه  -

 را مشخص می کند؛ انسانیا محرومیت نفس این آیات شرایط رستگاری و  -

 شته باشد؟به نظر شما  نفس با قسم قبلی سوره که در مورد پدیده های طبیعی است؛ چه ارتباطی می تواند دا

   

 از طریق بحث و گفتگو به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

 :با توجه به اینکه -1

بعد از د خداون و سر و سامان دادن و ایجاد نظم و هماهنگی کامل است تسویه به معنای هماهنگ کردن اجزا، 

و  بیابدان رای رشد و رسیدن به کمال سامبهمة ابعاد آن ایجاد هریک از موجودات، ایشان را تسویه کرده تا 

 شود؛ ماهنگه

 کنید: در مورد نظم و هماهنگی موجود در هریک از پدیده های طبیعی که در سوره آمده بحث و گفتگو

ی تواند با خورشید: اینکه خورشید به طور منظم طلوع و غروب کرده و دارای چنان نور و گرمایی است که م -

ا نمی طلوع خود سبب روشن و گرم شدن زمین و رشد گیاهان شود. البته گرمایی که سبب سوختن پدیده ه

 شود.

 .........................................................................................................................................................................................ماه:  -



 

 ...................................................................................................................................................................................... شب: -

 ....................................................................................................................................................................................... روز: -

 ................................................................................................................................................................................ ن:آسما -

 .................................................................................................................................................................................. زمین: -

 

 

سان بیان با توجه به مشاهده تسویه در پدیده های طبیعی، نمونه های این نظم و هماهنگی را در نفس ان -2

 نمایید.

 مادر را یافته و از آن تغذیه می کنداینکه نوزاد از همان تولد نیاز خود به شیر  -

 اینکه انسان می تواند نیازهای خود را تشخیص دهد -

 گو با دیگران راه رفع نیازهایش را بفهمدکه انسان می تواند با تفکر و گفتاین -

 اینکه انسان می تواند راه درست رفع نیاز خود را از بین راه های متعدد تشخیص دهد -

 رد برای انجام عملاینکه انسان دست و پایی دا -

 اینکه انسان می تواند عمل خوب را از عمل بد تشخیص دهد -

- ....................................................................................................................................................................... 

- ....................................................................................................................................................................... 

- ....................................................................................................................................................................... 

ود، آن را خحال که تسویه را در نفس انسان مشاهده کردیم، بگویید انسان چگونه می تواند در طول زندگی  -3

 حفظ نماید.

 موانع موجود در مسیر حرکت منظم و هماهنگ خود را از سر راه بردارد.  -

- ....................................................................................................................................................................... 

- ....................................................................................................................................................................... 

 نگاهی به کتاب درسی

 موارد زیر است:دهد شامل  یم یالسالم رو هیعل یکه پس از ظهور حضرت مهد یاز اتفاقات یبخش -

 و دانش علمسطح باالی شکوفایی  ،ظالمانه و زورگو یحکومت ها، برچیده شدن سراسر جهاندر عدالت فراگیر شدن 

رشد  به دلیلن ها دادگاه ها و زنداشلوغ نبودن  ،است زیدر برابر آن ناچ خیبشر در طول تار یها شرفتیتمام پ چنانکه

 یاندوز حرص و طمع و ثروتبرچیده شدن  ،کند یدست دراز گرانیبه حقوق د یکمتر کس به نحوی کهفهم انسان ها 

 ،ر جامعهد ریانسان فق برای کمک کردن و یافت نشدن یفرد مستمندرای پیدا کردن مردم بجستجوی  ،جامعه انیاز م

به  نیزم ون آسما، بارش برکت از گرید یانسان ها ایو  یسنگ یانسان ها در برابر مجسمه هاعدم پرستش و تعظیم 

 ی.و خوشبخت یبا شادزندگی در کنارهم و  یو خرم ی. سرسبزیو نه گرسنگ باشد ینه خشکسالنحوی که 

اندان من؛ از خ یمرد ،یشما را بشارت باد به مهد پیامبر اکرم)ص( درباره قیام حضرت مهدی)عج( فرمودند: -

ور و ستم پر را همچنان که از ج نیکند و زم یم امیکه مردم گرفتار اختالف و تزلزل هستند، ق یدر روزگار

 سازد.از عدل و داد آکنده می شده است



 

 وستهیپ انیعیاست. ش انیعیما ش دیعقا نیاز اثرگذارتر یکیالسالم  هیعل یو ظهور حضرت مهد امیاعتقاد به ق -

و حرکت  یستادگیه ابآنان را  م،یعظ ییرویها مواجه بوده اند، اما آنچه به عنوان ن یبا انواع سخت خیدر طول تار

 .بوده است اقیو اشت شورروشن و سراسر  یا ندهیبه آ دینموده است، ام قیو تالش تشو

از فرزندان  یکیبه ظهور  زیمسلمانان ن ریاختصاص ندارد بلکه سا انیعیتنها به ما ش ،یاعتقاد به ظهور منج -

ه نجات بخش اعتقاد ب زین هودیو  تیحیمس میعدالت معتقد هستند. در تعال یبرقرار یاو برا امیو ق امبریپ

 ست.اآمده  انیسخن به م یبزرگ یمنج نیاز چن زین لیخورد؛ در تورات و انج یبه چشم م یبزرگ آسمان

 ؟قرن عمر کرده است 21به  کیالسالم چگونه نزد هیعل یحضرت مهد -

مان نزول مدت فقط تا ز نیسال ذکر شده است؛ البته ا950آنها،  ییقومش و راهنما انیمدت حضور حضرت نوح در م

 عمر کرده است. گریسال د نیچند شانیداند که پس از آن، ا یکافران است و خدا م یعذاب و نابود

 .ستیناممکن ن ،یداشتن عمر طوالن زین یاز نظر دانش پزشک

راه  ل،یرود ن انیمالسالم سرد کرد و از  هیعل میبراهو آتش سوزنده را بر حضرت ا دیکه آدم را از گل آفر ییهمان خدا

انش نجات السالم را از چنگ دشمن هیعل یسیقرار داد و حضرت ع روانشیالسالم و پ هیعل یحضرت موس یبرا یعبور

  ه امروز زنده نگه دارد.بتا  زیالسالم را ن هیتواند امام زمان عل یم ،زنده نگه داشته است شیداد و تا امروز او را نزد خو

 یم یطوالن بتشی: خداوند عمر او را در دوران غدیفرما یمدرباره طول عمر امام زمان)عج(السالم  هیامام حسن عل

که  ابندیرسازد تا مردمان د یکمتر از چهل سال آشکار م یجواناو را در چهره  اش ییگرداند، سپس به قدرت خدا

 بر هر کاری توانست. خداوند

 ؟کنند یم امیق یچه زمان فیفرجه الشر یعجل اهلل تعال یحضرت مهد -

را مالقات  شانیند اادعا ک ایو  ن،یرا مع یالسالم وقت هیامام زمان عل آمدن یهر کس برا میخوان یم تیاهل ب ثیدر احاد

 یهمراه یرامردم جهان ب یآمادگ ط،یشرا نیاز ا یککنند. ی. ایشان با مهیا شدن شرایط ظهور میکند، دروغگوست یم

 ارانی. ستندیمام باا یجان در راه اهداف و آرمان ها یاست که تا پا ییباوفا ارانیوجود  گر،یامام است. شرط د امیبا ق

 یبراحضورشان  خواهد داشت که اریبه هزاران هزار  ازیبلکه عالوه بر آنها امام ن ستندین ژهیو اری 313حضرت فقط 

 است. یبر دشمن ضرور یروزیپ

طلب درست م نیا ایشوند؛ آ یمردم کشته م شتریکند، ب امیالسالم ق هیامام زمان عل یوقت ندیگو یم یبرخ -

 است؟

 یراههدف مقدس هم نیاز مردم جهان با ا یاریشک بس یاست و ب یگسترش عدالت و مهربان ام،یهدف امام از ق

 یامام جنگ نیابرا. بنرفتیالسالم را با دل و جان خواهند پذ هیامام زمان عل یبه آن، رهبر دنیرس یخواهند کرد و برا

 دهد. یم انیپا یشگیهم یهاو جنگ  یزیکند، بلکه با شکست ظالمان، به خونر یبه پا نم

 یفرا م امتیقو روز  ابدی یم انیالسالم، جهان پا هیامام زمان عل یروزیبعد از شکست حاکمان ظالم و پ ایآ -

 رسد؟

 یگریالحان دص زین شانیالسالم سال ها ادامه خواهد داشت و پس از ا هیحکومت امام زمان عل میخوان یم ثیدر احاد

 اداره جهان را به دست خواهند گرفت.

 ؟میباش فیفرجه الشر یامام زمان عجل اهلل تعال ارانیاز  یکیممکن است ما هم  ایآ -



 

خودشان را به  زین گریاز افراد د یشمار یتعداد ب ،ها به عنوان یاران امام زمان)عج(نفر از بهترین انسان313به جز 

ها ز انساناامکان اضافه شدن تعداد بی شماری  کنند. یم یاریرسانند و آن حضرت را  یالسالم م هیعل یحضرت مهد

 یآن حضرت م و به نندیب یکه ظهور امام را م ستندین یالسالم فقط کسان هیامام زمان عل ارانیالبته  وجود دارد.

 یباعث خوشحال ک،یناز کار گرفتاران و اخالق  ییاز گناهان، گره گشا یدور ،ینیکه با انجام واجبات د یکسان .وندندیپ

ختص دوران میاری امام زمان)عج( یعنی یاری دین خدا و این کار  شوند. یامام محسوب م اریشوند،  یامام زمان م

 ظهور نیست.

 

رایط کنونی دوم لسالم  را در دو موقعیت تصور کنیم؛ اول عصر غیبت یعنی شالزم است نسبت خود با امام زمان علیه ا

 عصر ظهور.

ین ایشان همه در روایات آمده است که امام زمان علیه السالم در عصر غیبت همانند خورشید پشت ابر است. بنابرا 

ن روز ، عامل آشکار شدکارکردهای خورشید را دارند. سبب چرخش شب و روز هستند، سبب گرمای زمین می باشند

همان خورشید است، که  هستند و .......... . بنابراین ما اگر می توانیم کارهای نیکو انجام دهیم به برکت وجود امام یا

 خوب و بد را برای ما آشکار می کند. 

این است که انجام  آنعالوه بر این خیلی از اوقات انسان ها می خواهند کارهای نیک انجام دهند ولی نمی توانند. دلیل 

کار نیک را دشوار  کارهای نیک همیشه مخالفانی داشته، مخالفانی که بعضاً بر مردم حکومت می کنند و می توانند انجام

 و انجام کار بد را تسهیل نمایند.

بروز  زمینهجاد ای بهحساسیت عملی نسبت به خیر و شر،  و احتیاج به شناخت خیر از شرآفرینی عالوه بر حسنبنابراین 

ر نبودن منافعشان خیر به صورت حسن دارد. این اتفاق مخالفانی دارد و آنها دقیقاً همان کسانی هستند که به دلیل جو

ود که قدرتمندانشان مانند قوم ثم ،هستندنیز بسیاری از آنها قدرتمند  اند. با حسن، همیشه در مقابل پیامبران ایستاده

 بب تحریک بدبخت ترین قوم شدند و او در نهایت شتر را کشت. با ایجاد شرایطی در جامعه س

ته باشند و حاکمان جهان همان مخالفان این جریان هستند؛ حتی اگر شعارهای زیبایی داش می توان گفت بسیاری از

نکه الزمه ن ایآشود فهمید و توان از دشمنی و ضدیتشان با تعالیم پیامبران فهمید. پس یک چیز را خوب میاین را می

 را فراهم سازد.نمایش درآوردن حسن  زمینه بهگسترش حسن در جهان، تشکیل حکومتی جهانی است که 

سانی که مانع بنابراین الزم است تالش کنیم برای زمینه سازی برای به نمایش درآمدن حسن در جهان و مبارزه با ک

حسن ها  بر؛ چون با ظهور کامل خورشید است کهآن هستند؛ یعنی تالش کنیم برای بیرون آمدن خورشید از پشت ا

در حکومت  امکان ظهور خواهند داشت. در این صورت حضرت بر زمین حکومت خواهد کرد و همه نیکی ها و زیبایی ها

 امام علیه السالم امکان به نمایش درآمدن می یابند.  

  

 تمرین عملی 

 اید در مناسب ترین شرایط قرار گرفت. چنانچه گفته شد برای خلق بهترین ها و زیباترین ها ب

 تمرین اول

دایی سوره مبارکه خواهید آن را بکارید تا رشد کند و ثمر دهد. با توجه به آیات ابتای را در نظر بگیرید که میدانه

 های ذکر شده در رشد دانه اشاره کنید.شمس، به نقش هر یک از پدیده
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.................................................................................................................................................................................................................... 

 تمرین دوم

تر امکان انجام بهترین تر و جدیموقعیت به صورت سادهفهرستی از موقعیت های زمانی و مکانی آماده کنید که در آن 

 عمل را دارید؟

 موقعیت های مکانی موقعیت های زمانی

 مسجد شب های قدر

 در سفرهای زیارتی 

  

  

  

  

 

 تمرین سوم

با وقعیت هریک از کارهایی را که در جدول زیر فهرست شده است، در کدام موقعیت با سهولت بیشتر و در کدام م

کننده سهیلتآید به جدول اضافه کرده و موقعیت دشواری بیشتری انجام دهید. کارهای دیگری که به نظر خودتان می

 و یا دشوار کننده آن را بررسی کنید.

 

 موقعیت دشوار کننده موقعیت تسهیل کننده کار

 مسجد نماز خواندن
وقتی در جمع دوستان در حال 

 بازی کردن هستم.



 

  مادر کمک کردن به
هنگام مشاهده یک برنامه جذاب 

 تلویزیونی

   خوب درس خواندن

   رعایت احترام معلّم

 برخورد زیبا و خوب

 در مقابل اشتباه دوستم
  

   رعایت حجاب و پوشیدگی

   کنترل کردن چشم

   

   

 

 تمرین چهارم 

ی بینی، تهیه کرده را برای انجام کار خیر مناسب مهایی که رفتن به آنها در دفتر پانزده سالگی خود، فهرستی از مکان

 کند یادداشت کن.هایی که شما را از انجام دادن کار خیر دور میها و موقعیتو همچنین مکان

 بده. ریزی کرده و آن را انجامهای نامناسب برنامههای مناسب و دوری نمودن از موقعیتبرای رفتن به مکان

  


