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  پیله خودپرده دوم، بیرون آمدن از 
کار باید ود از خودخارج شد شمیبا خدا »  ...«و برای این 
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 نقشه راه

 در وصل شدن به خدا و رها شدن از خود

كه انسان در طول زندگى دنیا باید انجام دهد خارج شدن از نقاط ضعفیكى از مهم كارهایى  و تبدیل نقاط ضعف  ترین 
 به نقاط قوت است.

كارها  كار تها در صورت اتصال به خدا و انجام  ن ذكر و پذیر است. برای این منظور خداوند نماز را به عنوابرای او امكاناین 
كرده است.  یاد به انسان عطا 

ک خود رها مىها و خودخواهىنماز انسان را از خودپرستى های معنوی را زنده كند و در او قدرتها و فرو رفتن در ال
   كند. مى

 (22ان.)ر از نمازگزاریغ  (22نَ )یإاِلَّ الْمَُصلِّ

كه اهل نماز است نه آه و فغانش در نماز معرفى مى های دنیوی راهای زودگذر و طمعآیه فوق خارج شدن از میل كسى  كند. 
گرفتن در سختى  كند. زیرا درشود و نه وقتى به امكاناتى رسید آن را از دیگران منع مىها و شرایط ناخوشایند بلند مىبا قرار 

گرفته و طبق خواست و رأی او عمل مىهر دو حالت یعنى قرا گرفتن در خوشى و ناخوشى خدا را در نظر   كند. ر 

كه برای ترقى و پیشرفت خداوند در اختیار ما قرار داده است.  این نقشه راهى است 
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 بانیدیده

 ...تأثیر نماز بر نوع زندگی 

 )حالت اول( بینند.نخواندن خود را هم نمى خوانند و تبعات نمازبرخى نماز نمى
 )حالت دوم( بینند.خوانند ولى تبعات نماز نخواندن خود را مىبرخى نماز نمى
كمدانند به همین دلیل نمازی بىخوانند ولى شرایط نماز مطلوب خدا را نمىبرخى نماز مى خاصیت خاصیت یا 

 . )حالت سوم(خوانندمى
كوتاهى مىداننشرایط نماز مطلوب خدا را مى خوانند ونماز مىبرخى  توانند آن كنند نمىكنند یا فكر مىد ولى در عمل 

 )حالت چهارم( شرایط را به جا آورند.
كه الزم است نماز مىبرخى نماز مى كه خداوند در نمازگزاردن خوانند و همانطور  رار ق خوانند. این افراد به قطع به منافعى 

 )حالت پنجم(یابند. داده است، دست مى
 كنید. جستجوهای هر یک از حاالت فوق را از قرآن توانید ویژگىدر تحقیقى مى

 آیات حالت اول
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 

 آیات حالت دوم
....................................................... 

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

....................................................... 
 آیات حالت سوم

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

....................................................... 
 آیات حالت چهارم

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

....................................................... 
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....................................................... 
 آیات حالت پنجم

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

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

....................................................... 
 آورد. هر یک از حاالت فوق نوعى سبک زندگى به وجود مى

گرفتن خواست و حكم خدا انجام مى ن در نظر   بیند امور خود را باشود و فرد هیچ لزومى نمىدر حالت اول امور زندگى بدو
 توجه به حكم خدا انجام دهد.

كه بر اساس خواست و حكم الهى امور خود را انجام دهد ولى نگران تبعاتدر حالت دوم بیشتر اوقات فرد لزومى نمى  داند 
 آن هست. 

تواند طبق خواست دهد و برخى را نمىر حالت سوم فرد برخى از امور زندگى خود را طبق خواست و حكم خدا انجام مىد
 خدا انجام دهد این امر ممكن است هوشیارانه یا ناهوشیارنه باشد.

تواند طبق خواست دهد و برخى را نمىدر حالت چهارم فرد برخى از امور زندگى خود را طبق خواست و حكم خدا انجام مى
 خدا انجام دهد و از این بابت هم بسیار نگران است.

 كند همه امور خود را طبق خواست و حكم خدا انجام دهد.در حالت پنجم فرد سعى مى 
كدام دسته فوق مى  بینید؟شما خود را در 

......................................................................... 
یابى مىسبک   كنید؟زندگى خود را چگونه ارز

......................................................................... 
كدام دسته فوق مى  بینید؟دوستان خودر را در 

......................................................................... 
یاب  كنید؟ى مىسبک زندگى آنها را چگونه ارز

......................................................................... 
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 شناسایی
که هایکار  کند...را به خداوند متصل می مای 

كه در این عالم، قرار نیست به اتكای زور و بازو و توان و تدبیر ما همه چیز اصالح شود. كه خی چه خوب  لى بلكه چه خوب 
  شود.ت بر اثر دعا و با توسل و راز و نیاز حل مىاتفاقا

گنجشک كوچكترین وظیفه مثاًل روزی رساندن به  گر قرار بود  كه ما باید بكنیم سرجای خودش مهم است اما ا ه ها را بتالشى 
گنجشک جماعت، منقرض مىداند مىما بسپارند، خدا  كه چند روزه نسل  كارهایى  كنیم، نسبت  كمى دقت  گر  شد. ا

كوچكى است. ا كه باید آماده باشد، درصد   نسان وظیفه دارد انجام دهد، به نسبت سایر اموری 
كه وقتى  كند و بگوید ما هم یكى از شما...آن وقت است  كه به خدا اتصال دارند ملحق  كسانى   باالامكان انسان خود را به 

ستنى و دوست داشتنى است؛ چون من را با خدا و . نماز به این دلیل برایم خواشودبیشتر مىرفتن او و انجام وظایفش 
ن مىنمازگزاران دیگر پیوند مى ا بت، من را آورد. این فرصدهد و من را از پوسته خودم و توانم و اتكا به تدبیر و مدیریتم بیرو

كه با كند و من مىبیش از نود ونه درصِد آماده از وظایفم متصل مى كاری  كمتر از یک درصد از  -ىانجامش بزرگ ممانم و 
گیرد، تأثیر دلجویى و اخالق خوب در به وجود آوردن قدر شوم. كه معمواًل مورد توجه افراد قرار نمى  ت یكى از چیزهایى 

كارهای خوب است. به وجود آمدن چنین زمینه ای نیازمند صداقت و صرف وقت و حوصله و  حمایت دیگران برای انجام 
 ه بستر خوبى برای این منظور است.اخالص است. محیط مساجد در هر محل

كه رابطه ما با خدا قوی كاری بكنیم  تر باشد شود و هر قدر رابطه ما با خدا خرابتر شود آرامش بیشتری نصیبمان مىهر 
 ای خواهیم داشت.مأیوس و شكننده روحیه

كنیم نماز خواندن بسیار مهم است ولى از آن مهم كتر بنای حرفبرای اینكه با خدا ارتباط برقرار  ه شنوی از خداوند است 
گرفته شود.   باید در همه امور در نظر 

 های خداوند منوط به موارد زیر است:میزان اطاعت و تبعیت ما از امر و نهى
كه مى .1 كار منوط به شناخت توانمندیكارهایى   های ماست.ها و ظرفیتتوانیم انجام بدهیم را بشناسیم. این 
كه خدا .2 كرده است واقف شویم.به دستوراتى  كارها صادر   وند در رابطه با آن 
كارها آنها را در برنامه زندگى خود قرار دهیم.پس از شناخت دستورات خدا با اولویت .3 كردن   بندی 
كارها به بهترین صورت باشیم. .4 كوتاهى در صدد انجام بهترین   بدون هیچ 
كوتاهى فورا در صد جبران برآییم. .5   در صورت بروز 
كه دردر امور .6    محاسبه شود. گیریم به طور حتم منفعت دیگران و نیز ادای حقوق آنها نیزنظر مى ی 
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 عملیات 
 با خوبان و نمازگزاران...همراهی 

  ن باشد.تواند فردی و یا جمعى و با مشاركت دوستابرای همراه بودن با خوبان و نمازگزاران باید برنامه داشت. این برنامه مى
كرد:ه مىبه عنوان نمون  توان به موارد زیر اشاره 

 عملیات اول:
كمک به یگران با مشاركت مساجد محل و افراد فعال در آن مساجد  كارهای خیر و   انجام 

كردن دوستان خود، اهالى  كمک و مساعدت به دیگران، ضمن فعال  كاری مهم در زمینه  در این صورت با شناسایى 
 كنیم. ىبه نحوی سهیم م كارهامساجد را در آن 

كتابكارهایى مانند جشنواره غذا و یا جشنواره فروش محصوالت دست تواند محمل های امانى و ... مىساز و یا فروش 
 خوبى برای تعامالت دوستان و والدین و نمازگزارن مساجد باشد. 

 :دومعملیات 
كه در زمینه  هابحگاه و یا مناسبتای تخصص دارند برای ارائه تجربیاتشان در صدعوت از نمازگزارنى 

گرفت و با معرفى این مشاغل همراهى خود با و متخصصین ای منظم از مشاغل مفید توان برنامهدر این صورت مى در نظر 
كرد. این همراهى از جوانب مختلفى سودمند است. اول اینكه مسجد و نماز به عنوان یكى از مهمنماز ترین گزاران را تثبیت 

 شود. دوم اینكه نمازگزاران در دید افرا به عنوان افراد عالم و اندیشمندمساعدت به دیگران مطرح مىفكری و عوامل هم
كه خداوند نماز و نمازگزاران را مىمطرح مى  شوند.خواهد معرفى مىشوند. در واقع  آن طور 
 وم:   سعملیات 

 و دانشگاهى  هایى چون آشنایى با مشاغل فنىحضور در مساجد برای برگزاری برنامه
هایى را برای خود و دوستانمان در رابطه با آشنایى با مشاغل سودمند در این صورت با هماهنگى مسجد محل، برنامه

تواند منظم و به صورت ماهانه یا دو هفته یک بار باشد. به طور طبیعى چنین بینیم. این جلسات مىتدارک مى
 وش مردمى در محل خواهد شد. های خودجگیری حركتهایى منجر به شكلحركت

 عملیات چهارم:
 مندی از تجارب افراد با تجربه حضور در مساجد به عنوان بهره
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با ایجاد صرف وقت و خوشرویى با سالخوردگان حاضر در مسجد، ارتباطى بهتر با آنها را شود مىسعى در این عملیات  
كنیمكنیم و از تجربیات بىبرقرار  ای توان در قالب مصاحبه در نشریه. برخى از این تجربیات را مىشمار آنها استفاده 

یمنتشر   .مساز
ی مبرای این منظور مى توانی گفت با آنها و شنیدن نصیحت مدقایقى زودتر به مسجد برو گپ و  و  های آنها یا خوش و بشو به 

ی گاهى نیز شما مى توانیمحسن معاشرت با آنها بپرداز یارتى چند ساعته را ترتیب مسافرتهای الزم با هماهنگى م.  های ز
یج اعتماد و انس متقابلى میان شما ایجاد مىمو با آنها همراه شوی مبدهی كار به تدر  امى خودكند و آنها را بزرگترین ح. این 

  .مان در محله مى یابیمهایدر پیگیری برنامه
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 شهید همراه ما در عملیات
 ین خرازی شهید حس

 :رای یاری ما در  تواضع و ادب همراهی با خوبانای از شهید بخاطره
گرف تیم و به دفتر فرماندهى لشكر مراجعه نمودیم به اطاقى هدایت شدیم و از افراد حاضر در آن اطاق سراغ فرمانده لشكر را 

یم نماز اول وقت را بخوانیم آنگ درهمین حین اذان ظهر از بلندگوی مقر لشكر پخش شد،  گفت برو با  اه فرماندهآن فرد حاضر 
كرد  . شما صحبت خواهد 

كه در مسی به اتفاق شخص مورد نظر به مسجد رفتیم و نماز مان را با جماعت خواندیم  ر و سه نفری به فرماندهى برگشتیم 
كه با ما بود مى ى  ه بكردیم چون ما غریبه هستیم كردند به طبع قضیه ما فكر مىراه بچه هاى بسیجى احترام خاصى به برادر

 . كنندما احترام مى
كشیدند  كردن بود و ناهار را  كه مشغول سفره پهن  كه منتسب به فرماندهى بود رفتیم و پیرمردى   وپس از برگشت به اطاقى 

گفت: فرمایش ناهار رابه اتفاق   ! تان را بفرماییدخوردیم بعد از آن فرد ناشناس 
كار ى  كردم با فرمانده لشكر حاج حسین خراز یم عرض   . دار

كرد: بفرمایید  ! تكرار 
كار كردیم با حاج حسین  یم باز ما تكرار    دار

گفت: من حسین خرازى در خدمت شما هستم  ! و براى سومین بار با لبخند زیبا 
كه: گفته شده اینست  كه در مورد این شهید   یكى از خاطراتى 

كانال مى رفت و مى آمد لب های بچه هارا باآب قمقا كانال تا انتهای  كردز سر   ....مه اش ترمى 
كه خشک نشود وبه هم نچسبد گذاشته بود توی دهنش  یگ   ...ر
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 نتایج ثبت 
 در منافع همراهی با خوبان و نمازگزارن ....

كرد:منافع همراهى با خوبان را مى  توان به وسیله موارد زیر ثبت 
 هامالقات بهترین انسانثبت خاطرات  .1

 خاطره، بیان و ثبت خاطرات در اردو و ...باشد.شب  توانددر قالب مسابقه،این ثبت مى
 ها به وسیله عكس ثبت وقایع زیبا با بهترین انسان .2

 تواند با مشاركت دیگران به نمایشگاه تبدیل شود. این ثبت مى
كردن  كه در آن به تكریم پیرغالمامان و سالخوردگان پرداخته شده باشد، و نیز با همراه  س عكبرگزاری نمایشگاهى از عكس 

كه احتماال از این بزرگواران در سالهای قبل باقى مانده باشد،   .استثبت و عكاسى موضوعى برای هایى 
كارها توسط افراد اهل خیر .3  ثبت بهترین 

كه اهل خیر در مدرسه یا محل انجام دادهمى توانید  كارهایى را  ر قابل تأمل و تقدیموضوعى اند را به عنوان از بهترین 
كرده و كنید. انتخاب   سیر به نتیجه رسیدنش را ثبت 

 شعار اجرای برنامه
كه اجرا مىتوانید پیام زیر یا بخشى از آن را در برنامهمى  های هنری انعكاس دهید. كنید به شیوههایى 

اَلِة َو َحاِفُظوا َعلَ  ْمَر الّصَ
َ
ُبوا ِبَها.....َرُس یَتَعاَهُدوا أ ِة َتُكوُن َعَلى َباِب یوُل اهّلِل )صلى اهّلل علَها َو اْسَتْكِثُروا ِمْنَها َو َتَقّرَ ه وآله( ِباْلَحّمَ

ُجِل َفُهَو  ْن یْوِم َو اللَّ یالْ  ىْغَتِسُل ِمْنَها فِ یالّرَ
َ
اٍت َفَما َعَسى أ ِن یْبَقى َعلَ یَلِة َخْمَس َمّرَ َر  11ِه ِمَن الّدَ

گ كنیریمردم )خواندن و اقامه( نماز را بر عهده  كنیزدد، و با نماز خود را به خدا نیاد نماز بخوانیزد، ید، و آن را حفظ  د... یك 
كه بر در سراى مردى جریامبر اسالم )صّلى اهّلل علیپ گرمى  كریشبان داشته باشد، تیه و آله و سّلم ( نماز را به چشمه آب  د، ه 

گر روزى پنج بار خود را در آن شستشو دهد، هرگز چرك و آلودگى در بدن او نماند.  ا
 

                                                           
 199نهج البالغه، خطبه  11


