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 هر انسانی برای کار خود دلیلی دارد و این دلیل برخاسته از باورها و اعتقادات اوست.

که اعمال و د هستنطبیعتا هر دلیلی، درست، و هر باوری مطابق با حقیقت نیست. با این وجود همین باورها و دالیل 

 زند.ها را رقم میانسانرفتارهای 

 خود پرورانده باشد. ترین کارها را انجام دهد، طبیعتا باید بهترین و زیباترین باورها را در وجوداگر کسی بخواهد خوب

داری  هان آن کارو دالیلی که برای انجام دادبیانداز ات نگاهی به مهمترین کارهای زندگیبرای درک بهتر این موضوع 

 ن.مرور ک تبا خود

 هایت را با خودت مرور کن.دهی نیز دالیلی داری. یکبار هم دالیل انجام ندادنشما برای کارهایی که آنها را انجام نمی

ند، چقدر زیبا ای، چقدر درست هستند؟ اگر آنها دالیل درستی هستدالیلی که برای کارهای خود ذکر کرده به نظر شما

 لت را با افتخار برای دیگران بازگو کنی؟و باشکوه هستند؟ آیا حاضر هستی که دالی

کنند. با تدبر در فی میهای مبارکه قرآن به نقش باورها در انجام اعمال اشاره کرده و زیباترین باورها را به ما معرسوره

 توانیم ...قرآن می

 واقف شویم.آنها بر درست یا نادرست بودن باورهای خود را بشناسیم و  -

 بشناسیم.باورهای زیبا را  -

باروهای خوب و درست خود را به سوی بهترین باورها سوق دهیم و زیباترین باورها را در وجود خود نهادینه  -

 کنیم.



 

 اصالح باورها در سوره مبارکه شمس

پاکسازی  در درس گذشته دریافتیم آیات کلیدی سوره مبارکه شمس آیات مربوط به جواب قسم می باشند که در آن

را سبب  شد را مسیر رسیدن انسان به رستگاری و نادیده گرفتن علم خود به خوبی ها و بدی هانفس از موانع ر

برای رسیدن  محرومیت وی معرفی می کند. این درحالی است که قسم های سوره نیز به امکانات بیرونی ودرونی انسان

 به رستگاری اشاره می کنند.

 آن تأمل کنید.با دقت مرور کرده و در آیات بار دیگر سوره را 

للَّيْلِ ( وَ ا3( وَ النَّهارِ إِذا جَالَّها )2ذا تَالها )إِ( وَ الْقَمَرِ 1وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها ) *بِسْمِ اللَّهِ الرَّْحمنِ الرَّحيمِ

ها ( فَأَلْهَمَها فُجُور7َ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها )وَ( 6( وَ الْأَرْضِ وَ ما طَحاها )5( وَ السَّماءِ وَ ما بَناها )4إِذا يَغْشاها )

 ( إِذِ انْبَعَث11َ( كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها )10( وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها )9لَحَ مَنْ زَكَّاها )( قَدْ أَف8ْوَ تَقْواها )

مْ بِذَنْبِهِْم ذَّبُوهُ فَعَقَرُوها فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُفَكَ (13( فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ناقَةَ اللَّهِ وَ سُقْياها )12أَشْقاها )

 (15( وَ ال يَخافُ عُقْباها )14اها )فَسَوَّ

ای از عدم تزکیه عنوان ( به داستان قوم ثمود پرداخته و آن را به به عنوان نمونه15تا  10های )آیهدسته دوم آیات 

 خ دهید:تر این آیات به سواالت یر پاسکرده است که عاقبتی جز هالکت و نابودی نداشته است. با بررسی دقیق

  این آیات چه چیز باعث تکذیب قوم ثمود شد؟با توجه به 

  سرکشی قوم ثمود در چه زمانی آشکار شد؟ 

 ؟ندقوم ثمود در برابر چه دستوری سرپیچی کرد 

  مرتکب چه کاری شد؟ "شقیأ"بدبخت ترین این قوم یا همان 

 در این آیات عاقبت قوم ثمود چگونه توصیف شده است؟ 

نسان در خورده شده است و سپس به قانون شکوفایی یا عدم شکوفایی ادر سوره مبارکه شمس، نخست تعدادی قسم 

توان توجه است، می ازای تزکیه کردن یا نکردن او اشاره شده است. بنابراین با توجه به آنچه خداوند به آن قسم خورده

 انسان به تزکیه کردن را در او فعال نمود.

 ها را از نظر بگذرانید.یکبار دیگر این قسم

 به خورشیدقسم 

 قسم به نور خوشید

 روی او از خورشیدقسم به ماه و دنباله

 قسم به شب به پوشانندگی آن برای نور خورشید

 قسم به روز و آشکاری آن برای نور خورشید



 

 قسم به آسمان و آنکه آن را برافراشته است

 قسم به زمین و آنکه آن را گسترانده است

 ها را به او آموخت.ها و بدینمود، پس خوبیقسم به نفس و آنکه آن را هماهنگ 

 

نها توجه کند، آگیرد، حقایقی که اگر به حقایق و باروهایی در ذهن انسان شکل می های فوق،طبیعتا با توجه به قسم

 ضرورت تزکیه داشتن را بهتر درک خواهد کرد.

 ا ادراک نمایید.توانید از آنهچه حقایقی میهای ابتدای سوره گفتگو کرده و ببینید که با دوستان خود در مورد قسم

های دیگر را دچار اختالل تواند پدیدهها در عالم نقش محوری دارند، بطوریکه اختالل در آنها میبرخی از پدیده -

 های بسیاری چون ماه و شب و روز وابسته به آن هستند.کند. مانند خورشید و نور آن که پدیده

نگی عمل بایست کامال هماهنگ با هماهها میهماهنگی است، لذا تمامی پدیده سراسر عالم آکنده از نوعی -

 کنند، در این صورت ادامه حیات و بقا برایشان ممکن نخواهد بود.

ت، بنابراین ها به او آموخته شده اسها و بدیبرای آنکه نفس بتواند در مسیر هماهنگ عالم عمل کند، خوبی -

 هاست.ها و دوری کردن از بدییازمند به انجام دادن خوبیقرار گرفتن در این هماهنگی، ن
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آمد؟ در مورد آن با د آنها به وجود میداشتند، چه تفاوتی در نحوه عملکرنظر میدر اگر قوم ثمود، باورهای فوق را 

 هم گفتگو کنید.
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مده است که .......... آ.در آیات چهاردهم سوره، به عاقبت تکذیب قوم ثمود اشاره شده است، این عاقبت با واژه ..........

 ای است که در آیه دهم سوره به آن اشاره شده است.دقیقا مطابق واژه

 شود؟ در مورد آن گفتگو کنید.ای حاصل میاز مشابه بودن این واژه چه نتیجه

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

............................................................................................................................................................................................................... 
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ت و ما قرار ها کشیده شده اسدهند نقشیک تابلوی نقاشی است. تابلویی که وقتی به ما میمانند حکایت زندگی ما 

دستمان را  درون خطوط مشخص شده را رنگ کنیم اگر توانستیم ما باید است به زیباترین صورت آنها را رنگ کنیم.

طور طبیعی  بهایم. اما اگر بی توجه به آن خطوط رنگ کنیم، رستگار شدهکنترل کنیم که از آن خطوط بیرون نزند؛ 

 است. "تسویه"رنگ هایی که بیرون از خطوط است؛ پاک می شود؛ و این قانون 

 کتاب درسی ی بهنگاه

 تیبرا. اگر دیفزایتا خداوند بر عمرت ب ریوضو بگ اریبس پیامبر اسالم)ص(در مورد وضو به یکی از اصحاب خود فرمودند: -

او مسجد  یبرا بحخوابد، بسترش تا ص یکه با وضو م یکار را انجام بده؛ کس نیا ،یاست که شب و روز با وضو باش سریم

 .او نماز یخواهد بود و خوابش برا

 جاهایی که واجب است وضو داشته باشیم شامل موارد زیر است: -

 یم.نماز بخوان میخواه یم یوقت 

 میقرآن بزن اتیدستمان را به آ میقصد دار یوقت. 

 میاوریب یطواف واجب حج را به جا میخواه یو م میرو یبه حج م یوقت. 

 میزن یکه نوشته شده باشد( دست م یخداوند )به هر زبان یاز نام ها یکیبه  یوقت 

 جاهایی که مستحب است وضو داشته باشیم شامل موارد زیر است: -

اهل قبور  ارتیزالسالم، رفتن به مسجد،  همیامامان عل یحرم ها ارتیهمراه داشتن قرآن، ز م،یهنگام تالوت قرآن کر

 .دنیهنگام خواب یو حت

 حیصح یوضو طیشرا -

 نجس است و با  یبکه آ میفراموش کن ایو  میپاک باشد. اگر ندان دیبا م،یریگ یکه با آن وضو م یپاک بودن آب وضو: آب

 ما باطل است. یوضو م،یریهمان آب نجس، وضو بگ

 شود  یم گفته یخالص یشوند: مطلق و مضاف. آب مطلق به آب ها یمها به دو دسته تقسیم مطلق بودن آب وضو: آب

و  اهایرودها، در گرفته نشده باشد؛ آب باران، آب چشمه ها و چاه ها، آب یزیاز چ اینشده و  ختهیآم گرید زیکه با چ

 یگرید زیچو آن را از  ستیکه خالص ن یاما آب شود. یکه در خانه ها وجود دارد، آب مطلق شمرده م یآب لوله کش

 یلیخ یآب ها و ظیمخلوط شده باشد ــ مثل آب نمک غل یگرید زیبا چ ایــ و  وهیگرفته اند ــ مانند گالب و آب  م

 حیطلق صحوضو گرفتن فقط با آب م شود. یم دهیــ آب مضاف نام ندیبه آن آب نگو گریکه د یگل آلود به گونه ا

 .میریبا آب مضاف، وضو بگ میتوان یاست و ما نم

 اگر  ایباشد و  خودمان یآب برا ای یعنیمباح باشد؛  دیبا میریگ یکه ما با آن وضو م یمباح بودن آب و ظرف  آن: آب

 زیام است و وضو نحر یاستفاده از آب غصب ن،یداشته باشد.  بنابرا تیاست، او از وضو گرفتن ما با آب رضا یگرید یبرا

 ست.ا حیقرار دارند، صح یعموم یکه در مکان ها ییآب، باطل خواهد بود. البته وضوگرفتن با آب ها نیبا ا



 

 ا نجاست را ابتد دیپاها هنگام وضو گرفتن نجس باشند، با یرو ایوضو: اگر صورت، دست ها، سر و  یپاک بودن اعضا

 وضو نجس باشند، وضو باطل است. یبرطرف کرد، بدن را پاک نمود و سپس وضو گرفت. روشن است اگر اعضا

 ماند،  یم یقوضو شود که بر دست و صورت با یآب به اعضا دنیمانع رس یزینبودن مانع در اعضا: هنگام وضو، اگر چ

 باطل خواهد بود. ما یناخن، چسب و رنگ( وضو یالک روها )مثل چربی کِرِم

 

 سپس  م؛ییوش یصورتمان را م ابتدا ت،یپس از ن یعنی م؛یانجام ده بی: واجب است تمام مراحل وضو را به ترتبیترت

بعد  م؛ییوش یصورت م نیبه هم زیو پس از آن دست چپ را ن مییشو یآرنج تا نوک انگشتان م یدست راست را از باال

راست  مسح  راست  را با  دست یپا یکه در کف دست مانده است، سر را مسح و با همان رطوبت، رو یبا همان رطوبت

 شود. یباطل م شیرا به  هم بزند، وضو بیترت نیچپ  را با  دست چپ. اگر مکلف ا یپا یو رو میکن یم

  :یوضو به قدر یکارها نیاگر ب. میندازیآنها فاصله ن نیو ب میوضو را پشت سرهم انجام ده یواجب است کارهامواالت 

ن منزل تماس با تلف یاو  هنگام وضوگرفتن، کس ندیکه بگو یکه حالت وضو به هم بخورد، به گونه ا میندازیفاصله ب

او باطل  یضووضو را دنبال کند، و یشده است؛ مثال صحبت شود بدون آنکه کارها یگریو مشغول ًمشغول کار د ردیبگ

 است.

 که مکلف: ییاموارد عبارت اند از زمان ه نیاز ا یکرد.برخ ممیغسل، ت ایوضو  یبه جا دیوجود دارد که با یموارد -

 گل آلود است. یلیخ اینجس  ،یغصب یآب در دسترس دارد، ول 

 خواهد افتاد. یبه سخت یاز تشنگ رد،یدارد که اگر با آن وضو بگ اریدر اخت یآب کم 

 ممیانجام ت ةویش -

 انجام  بیرترا به ت ریمراحل ز م،یکن یم ممیغسل ت ایوضو  یخداوند و به جا یخشنود یبرا میکرد تیپس از آنکه ن

 :میده یم

 میزن یاست  م حیبر آن صح ممیکه ت یگرید زیهر چ ایخاک پاک و  یکف هر دو دست را با هم رو. 

 میکش یم ینیب یو آنها را تا ابروها و باال میگذار یم یشانیپ یدست ها را باال. 

 میکش یو از مچ تا نوک انگشتان م میگذار یکف دست چپ را بر پشت دست راست م. 

 میکش یو از مچ تا نوک انگشتان م میگذار یکف دست راست را پشت دست چپ م. 

 کند، عبارت  است از: یرا باطل م ممیکه وضو و ت ییزهایاز چ یبرخ -

 روده از بدن یــ خارج شدن ادرار، مدفوع و گازها1 

 (و گوش هم نشنود ندیکه چشم نب یبه صورت)خواب رفتنــ به 2

 کارهایی که نماز را باطل می کند:  -

باس و مکان لنبودن  یغصب نیبودن لباس و بدن نمازگزار، وضو داشتن و همچن: پاک نماز طیاز شرا یکیرفتن  نیاز ب .1

رفته است؛  نیاز ب طیشرا نیاز ا یکینماز متوجه شود که  نیاگر نمازگزار در ب ًدیایب ادشیبود.  طینمازگزار از آن شرا

 است، نمازش باطل است. یخواند غصب یکه در آن نماز م یمکان ایمثال وضو نگرفته است 

 .باطل خواهد شد زینمازگزار باطل شود، نماز ن یباطل شدن وضو:  اگر وضو .2



 

 یگرداند )به اندازه اراست ب ای برگرداندن از قبله: اگر نمازگزار در حال نماز صورت خود را از قبله به طرف چپ یرو .3

 ر نیست.یا سهوی بودن این کا و یعمد نیب ی( نمازش باطل است و فرقدیایرو به قبله به حساب ن گریکه د

براین لبخند زدن یا کند، بنامی باشد، نماز را باطل یکه عمد یبلند )قهقهه(: خنده بلند، در صورت یبا صدا دنیخند .4

 .کند ینباشد، نماز را باطل نم یبا صدا که عمدخنده 

اگر بدون توجه  یلنمازش باطل خواهد شد، و حرف زدن بین نماز: اگر عمداً باشد حتی اگر یک کلمه)مثال بگوید آخ( .5

 .اوردیدو سجده سهو به جا ب دیبا است و حینمازش صح د،یبگو یزینماز چ نیب یفراموش یو از رو

به هوا  ای،دست بزند و انجام دهد که حالت نماز را به هم بزند ینماز، کار نیبه هم زدن صورت نماز:  اگر نمازگزار ب .6

که  ییبته کارها. الیسهو ایباشد  یعمد اد،یز ایکارش کم باشد  نیندارد که ا یشود و فرق یبپرد، نمازش باطل م

 کند. یزند، مثل اشاره کردن با دست، نماز را باطل نم یصورت و حالت نماز را به هم نم

 یزهایچ ایغذا  زیر یذره ها شود، اما اگر نمازگزار یباعث باطل شدن نماز م دنی: خوردن و آشامدنیخوردن و آشام .7

 است. حینماز فرو برد، نمازش صح نیرا که در دهان دارد، در ب گرید

 کند.: عمدا باشد یا سهواً نماز را باطل میکردن ارکان و واجبات نماز ادیکم و ز .8

خواند، شک کند  یم یسه رکعت ایکه نماز دو  ی: اگر نمازگزار در حالیسه رکعت اینماز دو  یشک کردن در رکعت ها .9

اگر  نیمچنهو شود  یشک او برطرف نشود، نمازش باطل م زیفکر و تأمل ن یکه در رکعت چندم نماز است و با کم

 شود. یهم شک کند، نمازش باطل م یچهار رکعت یدر دو رکعت اول نمازها

 :چند مسأله مهم در نماز -

 دعا کند. ،یگریهر زبان د ای یتواند در قنوت نماز به زبان فارس یمازگزار من 

 شود. یباطل م نباشد، نمازش حیکه تلفظ آنها صح دینمازش را آن قدر تند و با عجله بگو یاگر نمازگزار ذکرها 

 یرد از رکوع برمکه دا دیبگو یرا در حالمثال بخشی از ذکر رکوع  د؛یواجب نماز را در حال حرکت بگو یاگر ذکرها 

 شود. ینمازش باطل م زد،یخ

 در حال  ب سالم آنها راجوا دیبه او سالم کنند، با گرانیاگر د یسالم کند، ول گرانیدر حال نماز به د دینمازگزار نبا

شود، واجب  یمتمسخر انجام  یاز رو ای دیآ یکه سالم به حساب نم ینماز بدهد، البته جواب دادن به سالم غلط

 .ستین

 کند. ینماز را باطل نم دنیکش ازهیسرفه، عطسه و خم 

 حینه، نمازش صح ایست کندانجام داده ا یکه نماز را باطل م یاگر نمازگزار بعد از نماز شک کند که هنگام نماز، کار 

 است.

 است. یا دهیبلند، عمل پسند یآمرزش گناهان در حال نماز، چه آهسته باشد و چه با صدا یکردن برا هیگر 

 د.ندار یمانع یبدن ای یاز ضرر مال یریجلوگ یبرا یحرام است، ول اریاخت یشکستن نماز واجب از رو 

است. احکامی که انسان را به سوی نمایش برترین خوبی ها دین الهی از باورهای زیبا و احکام عملی تشکیل شده 

هدایت می کند. انسان ها به میزان باورشان خود را مقید به احکام عملی می دانند. هرچه باورهای توحیدی در افراد 

 عمیق تر باشد، نیاز به احکام عملی را بیشتر و دقیقتر وجدان می کنند.



 

ی کنند. مانند حضرت نیکوترین کارهایی را که انسان باید انجام دهد،  برای او روشن مبنابراین در هر موقعیت، احکام 

ند، که به صالح که حکم آشامیدن آب را برای قوم ثمود بیان کرد. اما کسانی طبق دستور حضرت صالح عمل می کرد

 رسالت ایشان و آیه خدا بودن شتر باور داشتند.

ن احکام و ام الهی شاخص دین داری افراد می باشد. از این جهت شناخت ایپس می توان نتیجه گرفت، عمل به احک

 رفع موانع برای عمل به آنها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می شود. 

 تمرین عملی

ینه شدن باورهای ترین اعمال، الزم است که جهت ارتقا باروهای خود و نهادبا توجه به نقش باورهای زیبا در خلق خوب

 ریزی و تمرین عملی داشته باشیم.در وجودمان، برنامه زیبا

 تمرین اول

بایست تأثیر خود را در نخست الزم است که بر باورهای خود واقف گشته و آنها را اصالح کنیم. طبیعتا این اصالح می

ور کارهای خوب نظکارهای ما نیز نشان داده و کارهای ما را به سوی انجام دادن بهترین کارها سوق دهد. برای این م

 های قبلی شناسایی کرده بودید، فهرست کرده و اقدامات زیر را انجام دهید.خود را که در درس

و ارتقای آن دلیلاصالح  دلیل انجام آن کار کار خوب  
 تغییری که در آن کار

شود.ایجاد می  

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 تمرین دوم

صالح و ارتقای آنها دهیم. بنابراین با کنترل اظهارنظرها و ااظهارنظرهای خود نشان میما بسیاری از دالیل خود را در 

ظر گرفته و تعدای نتوانیم باورهای خود را به سوی زیباترین باورها سوق بدهیم. گفتگوهای چند روز اخیر خود را در می

د بررسی قرار ن را از منظرهای مختلف مورتوان آاز اظهارنظرهای خود را فهرست کنید. برای بررسی یک اظهارنظر می

 داد.

 اظهار نظر نمونه

 
 طرف مقابلنظر ماز  شما منظر خوداز 

یک نظر ماز 

 تخصصم
 از لحاظ شرع و قرآن



 

 ممنوع جایز بی جا به جا نادرست درست نادرست درست

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

الیلی که افراد در یک یا چند گفتگوی جمعی که حضور پیدا کردید )اعم از دوستانه یا خانوادگی( به اظهارنظرها و د

 کنند دقّت کرده و آنها را با توجه به جدول فوق بررسی کنید.مطرح می

و ریشه و عوامل  کنند، شناسایی کنیدمی اظهارنظرهای نادرست را تعیین کنید، دالیل غلطی را که افراد به آن استناد

ت رعایت ادب، توانید در خالل بحث تمرین کنید که در نهایمطرح شدن این اظهارنظرها و دالیل را بررسی کنید. )می

 .(شود تالش کنیدتواضع، مهربانی و دلسوزی؛ در جهت اصالح اظهارنظرها و دالیلی که در گفتگو مطرح می

ود خسالگی  15شود در دفتر سایی شده که موجب بیان اظهارنظرها و دالیل نادرست میهای شناعوامل و آسیب

 ها فاصله بگیرید.تان از این عوامل و آسیبیادداشت کنید، و تالش کنید که در زندگی

 

 تمرین سوم

اخته و تالش انداند، یک گفتگوی جمعی پیرامون یک موضوع راه با جمعی از دوستان خود که این درس را مطالعه کرده

 ورها باشد.گیری از زیباترین باکنید، درست و با بهرهکنید که تمامی اظهارنظرها و دالیلی که در بحث مطرح می

 

 تمرین چهارم

گیری باورهای همانطور که باورها منشأ اصلی اعمال و رفتارهای انسان است، طبیعتا هر عمل و رفتاری نیز بر شکل

 تارهای زیبا است.ترین اقدامات برای ایجاد باورهای زیبا، انجام دادن رفین یکی از عملیاتیانسان نقش دارد. بنابرا

ه باوری است. چترین اعمال را در جدول زیر وارد کرده و بیان کنید که هر یک از این اعمال بیانگر فهرستی از خوب

ترین کارها را از ضمیمه کتاب که توانید خوب. )میتواند در ایجاد آن باورها موثر باشدطبیعتا انجام دادن این اعمال می

 به سیره پیامبر گرامی اسالم اختصاص دارد، استخراج کنید.( 

 باوری که ریشه آن کار است. ترین کارهاعنوان خوب

 مسواک زدن
هارت، طیّبات و خبیثات از یکدیگر تمایز دارند، پاکیزه بودن و رعایت ط

 کند.الهامات الهی مهیا می انسان را برای دریافت حقایق و



 

 نماز خواندن
 

 رعایت حجاب
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  


