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گذارد. که در رفتار ما با دیگران بسیار تأثیر میهایی گیرد، ذهنیتهایی در ما شکل میدر جریان زندگی به مرور ذهنیت
کنید:  به موارد زیر توجه 

کردم،  - که از من خوشش نمی، بعدهبا سردی جوابم را داد و رفتوقتی به او سالم  ، چون هدآما متوجه شدم 
که خیلی او رچهره کرده بود.ام شبیه یکی از دوستانش بود   ا اذیت 

که از من خواست سوالش را  - کلی به من خندیده بود، با اینکه یکبار  گذاشته بود و  کارم  جواب بدهم، سر 
که می کرد ولی پس از آن هربار  کاری برایش انجام بدهم، برایم سخت بود، چندباری از من عذرخواهی  خواست 

کنم.  هرگز نتوانستم خاطره آن دفعه را فراموش 
که رسید محکم زدم زیر - کردیم. گوشش، هر دو متعجب به هم نگاه می با حالت داد زدن سمت من آمد، به من 

که بچه کردم از همان دفعات است، چندباری شده بود  کنند، من هم فکر  کرده بودند تا من را اذیت  ها همینطور 
 .او چنین قصدی نداشتولی 

ی شوخی سر قرار نرفتم، - کردن داشته باشم، فقط از رو گذاشتیم و من هم بدون آنکه قصد اذیت  زمان  با هم قرار 
یادی آنجا معطل شده بود. پس از آن دیگر هیچوقت با من قراری نمی که ز گذاشت، هر چقدر هم از او خواستم 

کند، فایده  ای نداشت.آن ماجرا را فراموش 
گیرد، آنچه روشن است اینکه ذهنیت منفی داشتن نسبت به دیگران، در هر صورت امکان عمل درست را از انسان می

گر این ذه که نتوانیم ذهنیت موجب میچون همین به وجود آمده باشد، آنها نیت بواسطه رفتارهای ناپسند حتی ا شود 
باشیم و ضمنا امکان عذرخواهی و اصالح شدن را هم برای دیگران فراهم رفتارهای زیبا داشته دیگران در برخورد با 

گاه در ارتباط چه اینکه این ذهنیتکنیم. نمی  کند.های دیگر نیز بروز پیدا میبا انسانما ها ناخودآ



 

 

کردن، عیب کردن، طعنه زدن، شایعهپرهیز از رفتارهایی چون غیبت  کنی و مانند آن نقش بسزایی در اصالح جویی  پرا
 های منفی در ما و دیگران دارد.ذهنیت

 های منفی در سوره مبارکه همزهجویی برای اصالح ذهنیتپرهیز از عیب
کنید.   سوره مبارکه همزه را مطالعه 

حِي  ْْحِن الر َّ  به نام خداوند بخشنده مهربان ِبْسِم اهَّلِل الر َّ
ٍة  زَّ َّ ٍة لُّ زَّ َّ ِ ُهُّ

ل  ْيٌل ِلكُّ  جویی مردم و بدگویی دیگران!کننده به عیبواى بر هر عادت (1)وَّ

هُّ  دَّ د َّ عَّ مااًل وَّ عَّ َّ ذي َجَّ
گرد آورد و آن (2)ال َّ کرد و انباشت )و به دستور خدا در که مالی  پیاپی شماره 

 تحصیل و مصرف اعتنایی نکرد(.

هُّ  دَّ ْخلَّ
َّ
هُّ أ ن َّ مالَّ

َّ
بُّ أ سَّ ْ که مالش او را جاودانه خواهد ساخت )و مرگ یا حوادث به می (3)َيَّ پندارد 

 سراغش نخواهد آمد(.
مَّ  طَّ ن َّ يِف اْْلُّ ذَّ ْنبَّ يُّ ل َّ لَّ  شود.حطمه )آتشی خردکننده( افکنده میتردید در چنین نیست، بی (4ِة )كَّ

ةُّ ) مَّ طَّ ا اْْلُّ ْدراكَّ مَّ
َّ
که حطمه چیست؟! (5وَّ ما أ کرد  گاه   و چه چیزت آ

ةُّ ) دَّ وقَّ  آتش برافروخته خداوند است. (6نارُّ اهَّلِل اْلُّ
يت

ْفِئدَّ  ال َّ
َّ
ّلَّ اْْل ِلعُّ عَّ ط َّ که بر دل (7ِة )تَّ  سوزاند(.را نیز میکشد )و عالوه بر ظاهر، باطن ها سر میآتشی 

ٌة ) دَّ ْؤصَّ ْم مُّ هْيِ
لَّ ا عَّ ى آنها بسته است )و راه خروج ندارند(. (8ِإّن َّ  همانا آن آتش درش بر رو

ٍة ) يف دَّ د َّ َّ ٍد ُمُّ مَّ  هایی بلند )بسته و معذب شوند(.در ستون (9عَّ
. این کرده استریشه آن و همچنین تبعات آن را معرفی  است و یکی از رذائل اخالقی پرداختهبیان به  همزهسوره مبارکه 
کردن از دیگران و سرزنش و طعنه زدن به آنهاست.رذیله عیب  گفته شده است:« لمز»و « همز»در معنای  جویی 

که از مصادیق آن غیبت  - ی دیگران و نقصی را به ایشان نسبت دادن است  گذاشتن رو همز به معنای عیب 
کالم، جویی میبعی . اینباشدمی کردن در غیبت فرد تواند همچنین می ،عمل باشدیا با با اشاره و تواند با 

 و یا در مقابل او صورت بگیرد.انجام شده 
گذاشتن و تضعیف نمودن یک چیز است  - که به صورت آشکار و در مقابل آن انجام شود، لمز به معنای عیب 

 تر از همز است.تر و قویشدیداز این رو 
یشه عیبخداوند  کردن از دیگران اشاره میدر آیات دوم و سوم سوره به علت و ر کرده و جویی  کند. این آیات را مطالعه 

یشه عیب که ر کنید   ؟جویی چیستبررسی 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
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ْخَلَدُه »: جمله 616، ص20ترجمه تفسیر المیزان، ج 1

َ
ّنَ ماَلُه أ

َ
َدُه »را براى جمله جایگاه تعلیل « َیْحَسُب أ ِذي َجَمَع مااًل َو َعّدَ

َ
فهماند دارد و می« اّل

گر مال ناچیز دنیا را جمع می که دارد، و این خطاى عملی او مستند به خطاى فکرى او کند و میا شمارد، انگیزه و علتش پندار غلطی است 



 

 

که عیب کرده و دیگران را سرزنش میدر توصیف انسانی  که دائما به جمع جویی  کند به این حقیقت اشاره شده است 
َدُه ) شماردمیپرداخته و آن را  «مال»کردن  ذي َجَمَع مااًل َو َعّدَ

َ
که این مال موجب جاودان( و همچنین میاّل گی پندارد 

ْخَلَدُه اوست )
َ
ّنَ ماَلُه أ

َ
 .(َیْحَسُب أ

که انسان به آنها تمایل داشته و در نتیجه آنها را بدست می« مال» آن با آورد. برخی به معنای چیزهای دنیایی است 
کنند، برخی برای تالش می کنند، برخی برای تصّرف آنبخشند و انفاق مین را میکنند، برخی آو تجارت میمعامله 

 کنند و موارد دیگر از این دست.میرفع حوائج دنیایی خود مانند فقر از آن استفاده 
کردن  را دلیل و همچنین پندار اینکه مال موجب جاودانگی است و شمارش آن « مال»سوره مبارکه همزه عالقه به جمع 

که معنای عیب کرده است، بنابراین الزم است  را بهتر بشناسیم تا بتوانیم این آسیب فکری را اصالح « مال»جویی بیان 
کرده و می و رویکرد درست نسبت به آن« مال»شناخت حقیقت برای نماییم.  توانیم به آیات مختلف قرآن مراجعه 

کنید:ویژگی کرده و نکات حاصل از آن را یادداشت  کنیم. این آیات را جستجو  کریم شناسایی   های مال را از منظر قرآن 
کتفا شده است.(  )در این قسمت به آیات سوره مبارکه بقره ا

ْ وَّ  ْم ِبشَّ كُّ ن َّ وَّ ْبلُّ نَّ رلَّ مَّ ِس وَّ الث َّ ْنفُّ
َّ
ْمواِل وَّ اْْل

َّ
ْقٍص ِمنَّ اْْل وِع وَّ نَّ ْوِف وَّ اْْلُّ ينَّ )آیه ٍء ِمنَّ اْْلَّ اِبر ِر الص َّ ِ ش   (155اِت وَّ بَّ

و اى پيامبر آزمايي، و تها مىها و ميوهما بطور حمت و بدون استثناء ُهگى مشا را یا با خوف و یا گرسنگى و یا نقص اموال و جان
 .صابران را بشارت ده

که الزم های هر انسانی در زندگی، از دست دادن مال است، یکی از آزمایش بنابراین مال چیزی از دست رفتنی است 
کنند.است انسان  های در قبال آن صبر پیشه 

 
ْغِرِب وَّ  ْشِرِق وَّ اْلَّ لَّ اْلَّ ْم ِقبَّ كُّ وهَّ جُّ وا وُّ

ل ُّ وَّ ْن تُّ
َّ
ْيسَّ اْلِبر َّ أ نَّ ِبالَّ ْن آمَّ بِ لِكن َّ اْلِبر َّ مَّ ِة وَّ اْلِكتاِب وَّ الن َّ لِئكَّ ْوِم اْْلِخِر وَّ اْلَّ نيَّ وَّ هَّلِل وَّ اْليَّ ي ِ

ّل ىب آَتَّ اْْلالَّ عَّ ْر ِوي اْلقُّ ِه ذَّ ب ِ تامى حُّ اِئلنيَّ وَّ يِف  وَّ اْليَّ بيِل وَّ الس َّ كنيَّ وَّ اْبنَّ الس َّ سا لةَّ وَّ وَّ اْلَّ قامَّ الص َّ
َّ
قاِب وَّ أ ِ كاةَّ وَّ   الر  آَتَّ الز َّ

ولئِ 
ُّ
ِس أ

ْ
أ اِء وَّ حنيَّ اْلبَّ ر َّ ساِء وَّ الض َّ

ْ
أ ينَّ يِف اْلبَّ اِبر وا وَّ الص َّ دُّ ْهِدِهْم ِإذا عاهَّ ونَّ ِبعَّ وفُّ ونَّ )آیه اْلُّ قُّ ت َّ مُّ اْلُّ ولِئكَّ هُّ

ُّ
وا وَّ أ قُّ دَّ ذينَّ صَّ

كَّ ال َّ
177) 

كنيد و یا به طرف مغرب، بلك ه نيكى براى كىس است كه به خدا و روز آخرت و نيكى آن نيست كه روى خود را به طرف مشرق 
یشاوندان و یتيمان و مسكينان و ملئكه و كتاب آمساىن و پيغمبران اميان داشته باشد و مال خود را با آنكه دوستش مى دارد به خو

بندند وفا د وقىت عهدى مىدر راه ماندگان و سائلني و بردگان بدهد، مناز را بپا دارد و زكات بدهد و كساىن هستند كه به عهد خو
 ها تقوی پيشگان هستند.كنند، اینان هستند كه صادقند و ُهنيكنند و در فقر و بيمارى و جنگ صبر و پایداری مىمى

که انسان مال خود را علی رغم آنکه آن را دوست دارد، به نیازمندان ببخشد. این عمل از حقیقت نیکویی آن است 
 باتقوی است.های های انسانویژگی

 
یقًا مِ  ر وا فَّ لُّ كُّ

ْ
أ اِم ِلتَّ ك َّ وا هِبا ِإىلَّ اْْلُّ ْدلُّ ْم ِباْلباِطِل وَّ تُّ كُّ ْينَّ ْم بَّ كُّ ْموالَّ

َّ
وا أ لُّ كُّ

ْ
أ ونَّ )آیه وَّ ال تَّ مُّ ْعلَّ ْ تَّ ْنمتُّ

َّ
ْثِ وَّ أ اِس ِباْْلِ ْمواِل الن َّ

َّ
 (188ْن أ

                                                            

که پنداشته مال او را جاودان می ِذي َجَم »سازد، و نیز جمله است، 
َ
ْیٌل ِلُکّلِ ُهَمَزٍة ُلَمَزٍة »جایگاه تعلیل را براى جمله ...« َع اّل فهماند دارد و می« َو

که او مال ناچیز دنیا را جمع می کردیم این است   شمارد.کند و میعلت اینکه ویل را نثار هر همزه و لمزه 



 

 

ید و براى خوردن مال مردم قس ير نكنيد با و اموال خود را در بني خود به باطل َنور گناه سراز مىت از آن را به طرف حكام به رشوه و 
 .دانيد اين عمل حرام استاینكه مى

که خود انسان حق ندارد مال  کند، بلکه مصرف دلش را به هر شکلی  مطابق با بایست کردن مال میخواست مصرف 
 دستورات الهی باشد.

 
عَّ  ْد بَّ ْم ِإن َّ اهَّللَّ قَّ ُّ ِبهي ُّ ْم نَّ ُّ ْؤتَّ وَّ قالَّ ْلَّ ْ يُّ ْلِك ِمْنهُّ وَّ َلَّ ق ُّ ِباْلُّ حَّ

َّ
نُّ أ ْ ْينا وَّ َنَّ لَّ ْلكُّ عَّ هُّ اْلُّ ونُّ لَّ كُّ ىن َّ يَّ

َّ
وا أ ِلكًا قالُّ وتَّ مَّ ْم طالُّ كُّ ًة ثَّ لَّ عَّ سَّ

ْؤيت ْسِم وَّ اهَّللُّ يُّ ًة يِف اْلِعْلِم وَّ اْْلِ ْسطَّ هُّ بَّ ْم وَّ زادَّ ْيكُّ لَّ فاهُّ عَّ ْلكَّ  ِمنَّ اْْلاِل قالَّ ِإن َّ اهَّللَّ اْصطَّ لٌي )آیه مُّ شاءُّ وَّ اهَّللُّ واِسٌع عَّ ْن يَّ  (247هُّ مَّ
گفتند: از كجا وى را بر ما سلطنت باشد كه ما به شاهى از او  كرد.  پيغمبرشان به آنان گفت: خدا طالوت را به پادشاهى مشا نصب 

ر و تىن نيرومندتر دارد، خدا ملك سزاوارترمي، چون او مال فراواىن ندارد. گفت: خدا او را از مشا سزاوارتر دیده، چون دانىش بيشت
یش را به هر كه خبواهد مى  دهد كه خدا وسعت خبش و دانا است.خو

کسی به دلیل داشتن مال، به رهبری و فرماندهی الهی نمیداشتن مال مبنای ارزشگذاری   رسد.نیست و 
 

ْم يف ُّ ْمواْلَّ
َّ
ونَّ أ ْنِفقُّ ذينَّ يُّ

لُّ ال َّ ثَّ ِل  مَّ ثَّ مَّ كَّ بيِل اهَّلِل  ناِبلَّ يفسَّ ْبعَّ سَّ ْت سَّ تَّ ْنبَّ
َّ
ٍة أ ب َّ شاءُّ  حَّ ْن يَّ ضاِعفُّ ِلَّ ٍة وَّ اهَّللُّ يُّ ب َّ ةُّ حَّ ٍة ِمائَّ لَّ ْنبُّ ِ سُّ

ل  كُّ
ْم يف ُّ ْمواْلَّ

َّ
ونَّ أ ْنِفقُّ ذينَّ يُّ

لٌي * ال َّ ْم  وَّ اهَّللُّ واِسٌع عَّ هُّ ْجرُّ
َّ
ْم أ ُّ ذًى ْلَّ

َّ
ا وَّ ال أ ن ً وا مَّ قُّ ْنفَّ

َّ
ونَّ ما أ ْتِبعُّ بيِل اهَّلِل ثُّ َّ ال يُّ ْوٌف سَّ ْم وَّ ال خَّ ِ هب ِ  ِعْندَّ رَّ

ونَّ )آیات  نُّ زَّ ْ ْم َيَّ ْم وَّ ال هُّ هْيِ
لَّ  (262و  261عَّ

یش را در راه خدا انفاق مى یانيده كه در هر خوشه صد كنند حكایت دانهحكایت آنان كه اموال خو اى است كه هفت خوشه رو
یش را در راه كند، كه خدا ودانه باشد، و خدا براى هر كه خبواهد، دو برابر هم مى سعت خبش و دانا است. * كساىن كه اموال خو

ىت ُهراه منىخدا انفاق مى ت و یا اذي  كنند، پاداش آنان نزد پروردگارشان است، نه ترىس خواهند كنند و بعد اين، انفاق خود را با من 
 شوند.داشت و نه غمگني مى

که مال خود را انفاق می کار کسانی هستند  یاد ایشان )بهرهکنند، ثمره این  که البته خدا به  700مندی بسیار ز برابر( است 
کردن خراب نمیآن نیز می گذاشتن و اذّیت  کسانیکه این انفاق را با مّنت  هایشان بر طرف شده و کنند، نگرانیافزاید. 

 شوند.هرگز دچار حزن و اندوه نمی
 

ْم  قاِتكُّ دَّ وا صَّ ْبِطلُّ وا ال تُّ نُّ ذينَّ آمَّ
ا ال َّ َّ ّي ُّ

َّ
ذى یا أ

َّ
ن ِ وَّ اْْل ِل  ِباْلَّ ثَّ مَّ كَّ هُّ  لُّ ثَّ َّ ْوِم اْْلِخِر َفَّ ْؤِمنُّ ِباهَّلِل وَّ اْليَّ اِس وَّ ال يُّ هُّ ِرئاءَّ الن َّ ْنِفقُّ مالَّ ذي يُّ

ال َّ كَّ
ّل ونَّ عَّ ْقِدرُّ ْلدًا ال يَّ هُّ صَّ كَّ رَّ تَّ هُّ واِبٌل فَّ صابَّ

َّ
أ راٌب فَّ ْيِه تُّ لَّ ْفواٍن عَّ ْ  صَّ ْ شَّ وا وَّ اهَّللُّ ال ّيَّ بُّ سَّ كَّ ا  ذينَّ ٍء ُِم َّ

لُّ ال َّ ثَّ ينَّ * وَّ مَّ ْومَّ اْلكاِفر ِدي اْلقَّ
ا واِبٌل  صاهبَّ

َّ
ٍة أ ْبوَّ ٍة ِبرَّ ن َّ ِل جَّ ثَّ مَّ كَّ ِسِهْم  ْنفُّ

َّ
ْثبيتًا ِمْن أ ْرضاِت اهَّلِل وَّ تَّ مُّ اْبِتغاءَّ مَّ ُّ ْمواْلَّ

َّ
ونَّ أ ْنِفقُّ ِصْْبا يُّ ْ يُّ ِإْن َلَّ نْيِ فَّ ها ِضْعفَّ لَّ كُّ

ُّ
ْت أ آتَّ  فَّ

 وَّ اهَّللُّ ِِبا تَّ 
ل ٌ طَّ صيٌر  )آیات واِبٌل فَّ ونَّ بَّ لُّ  (265و  264ْعمَّ

یا و خودمناىي به مردم انفاق اید، صدقهاى كساىن كه اميان آورده ت آزردن باطل نكنيد، مانند كىس كه مالش را به ر هاى خود را با من 
كى )اندك( بر آنمى نشسته، پس باران  كند و به خدا و روز واپسني اميان ندارد، كه مثل او مثل سنگ سخت و صاىف است كه خا

كاران( به چيزى از  یا گذارد )صدقه او نظير آن خاك است. و ر گياه( وا تند و درشىت به آن برسد و آن را سنگى صاف )و بدون خاك و 
كافر را هدایت منىاند دست منىآچنه كسب كرده * و مثل )انفاقات( كساىن كه اموالشان را براى طلب  كند.یابند، و خداوند مردم 

كنند، مثل باغى است در جاىي مرتفع كه باران تندى بدان رسيده، دى خدا و استوارسازى روحشان )در اميان و عمل( انفاق مىخشنو



 

 

گر باران تندى نرسيده باران نرمى رسيده )و ىب گياه منانده است(، و خداوند به آچنه پس ميوه خود را دو چندان داده باشد، پس ا
 كنيد بيناست.عمل مى

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

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

ْم وَّ ال خَّ  ِ هب ِ ْم ِعْندَّ رَّ هُّ ْجرُّ
َّ
ْم أ هُّ لَّ ًة فَّ لِنيَّ ا وَّ عَّ اِر ِسر ً ْيِل وَّ الْن َّ

ْم ِبالل َّ ُّ ْمواْلَّ
َّ
ونَّ أ ْنِفقُّ ذينَّ يُّ

ونَّ )آیه ال َّ نُّ زَّ ْ ْم َيَّ ْم وَّ ال هُّ هْيِ
لَّ  (274ْوٌف عَّ

وردگارشان پاداىش است درخور مقامشان، و كنند، آّنا را در نزد پركساىن كه اموال خود را در شب و روز، پْنان و آشكار، انفاق مى
 )در آخرت( نه بيمى بر آّناست و نه اندوهى خواهند داشت.

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

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

لُّ  ْفعَّ ْ تَّ ِإْن َلَّ ْؤِمننيَّ * فَّ ْ مُّ ْنمتُّ كُّ با ِإْن  ِ ِِقَّ ِمنَّ الر  وا ما بَّ رُّ وا اهَّللَّ وَّ ذَّ قُّ وا ات َّ نُّ ذينَّ آمَّ
ا ال َّ َّ ّي ُّ

َّ
ْرٍب ِمنَّ اهَّلِل وَّ رَّ یا أ وا ِِبَّ نُّ ذَّ

ْ
أ ْ وا فَّ ْبمتُّ وِلِه وَّ ِإْن تُّ سُّ

ونَّ )آیات  مُّ ْظلَّ ونَّ وَّ ال تُّ ْظِلمُّ ْم ال تَّ ْمواِلكُّ
َّ
سُّ أ ؤُّ ْم رُّ كُّ لَّ  (279و  278فَّ

ید. *اى كساىن كه اميان آورده گر اميان دار كنيد ا با باىق مانده رها  كنيد، و آچنه از ر باخوارى  اید، از خدا پروا  گر چنني نكردید )و به ر و ا
كنيد به پيكارى از سوى خدا و فرستاده او )كه متوجه مشا مىادامه دادید( پس ی گر توبه كردید، سرمایهقني  هاى مشا )رئوس شود( و ا

 بينيد.كنيد و نه سمت مىامول مشا( از آن مشاست، نه سمت مى
 

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

.............................................................................................................................. 
 
که برای توجه به ویژگی با به نظر شما در قرآن ذکر شد و همچنین با توجه به آیات ابتدایی سوره مبارکه همزه،  «مال»هایی 

کرده و ایشان را مورد سرزنش قرار میعیباش کسیکه در زندگی  ، چگونه شخصیتی است؟ ابعاددهدجویی دیگران را 
کنید. شخصیت او را در  گفتگوی با دوستان خود مشخص 

که در زندگی در حال آزمایش دادن است -  .او از این حقیقت غافل شده است 
 روحیه صبر و استقامت در او ضعیف شده است. -
که باید برخوردار نیست. -  از تقوی و خودکنترلی آنطور 
کمهای حقیقش دانسته و به ارزشهای مادی را ارزمندیداشتن مال و دیگر بهره -  توجه شده است.ی 
 از توجه به نیازمندی دیگران و اهمیت پرداختن به آن غافل شده است. -



 

 

های دنیایی اهتمام داشته و از اینکه روزی آنها را از دست خواهد داد، غفلت مندینسبت به بدست آوردن بهره -
 دارد. 

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

کرده و برخوردی از روزی سرزنش و طعنه نسبت به ایشان داشته که عیبی را در دیگران پیدا  اید و یا آنکه برخی از مواردی 
کنید.اند را در نظر آورده و میزان اثرگذاری مولفهآنها با شما چنین برخوردی داشته یابی   های فوق را در آن موقعیت ارز

 
کتاب درسی:   یاری از نماز و روزه )معرفی تقوا و برخی احکام نماز و روزه(درس دهم 

 :نماز دو فایده دارد
 یاد خدا .1
گناه .2  دوری از 

 روزه نیز یک فایده بسیار مهم دارد:
 تقوا .1

 تقوا
که سوار بر اسبهای بیَمَثل انسان»فرماید: امیر مؤمنان علی علیه السالم می های چموش و تقوا َمَثل سوارکارانی است 

گرفتهسرکشی شده کرده و اختیار را از دست سوارکار  که لجام را پاره  پرند و عاقبت، سوارکار را اند؛ به باال و پایین میاند 
که بر اسبدر آتش می افکنند. اما َمَثل آدم اند و لجام اسب را در های رام سوار شدههای باتقوا، َمَثل سوارکارانی است 

که وارد بهشت شوندپیمااختیار دارند و راه می  «.یند تا این 
گناه حفاظت می کند. یعنی بر تقوا به معنای حفاظت و نگهداری است. انسان باتقوا خودنگهدار است و خود را از 

کریم راه کسب تقوا به ما نشان خودش مسلط است و زمام و لجام نفس خود را در اختیار دارد. قرآن  های متعددی برای 
که دو مورد امی  است. روزهو  نمازز آنها دهد 

 نماز
که پنج بار در طول روز نماز به کند و به دارد، حضور خداوند در زندگی و نظارت او بر اعمال را احساس میپا میانسانی 

گناهان دوری می  نماید.همین دلیل از 
o « ...الَة َتْنهی الَة ِإّنَ الّصَ ِقِم الّصَ

َ
ْکَبُر َو َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَکِر  َو أ

َ
(؛ 45)عنکبوت، « اهلُل َیْعَلُم ما َتْصَنُعوَن َو َلِذْکُر اهلِل أ

که نماز از  کنید.داند چه میو خدا می دارد. قطعًا یاد خدا باالتر استکار زشت و ناپسند بازمی نماز را برپا دار، 
که تأثیر نماز به تداوم و میزان دقّ  گر در ابتدا متوجه تأثیر نماز نشویم، اما ت و توجه ما بالبته باید توجه داشت  ستگی دارد. ا

کنیم روزبه کیفیت بهتر و رعایت آداب آن انجام دهیم، به زودی تأثیر آن نمازهای روزانه را ترک نکنیم و تالش  روز نماز را با 
که به نمازشان توجه بیشتری دارندرا خواهیم دید. می کسانی  کنیم  بیش از دیگران از  توانیم در اطراف خود مشاهده 
کمتر از میان افراد نمازخوان هستند.کنند. زندانیان و خالفمنکرات دوری می  کاران جامعه هم 



 

 

یم و از آنچه در نماز می کوچک نشمار گر نماز را  کنیم گوییم و انجام میا دهیم درک صحیحی داشته باشیم و به آن توجه 
یج:  به تدر
o کند.ز زندگی ما دور مینظمی را اخواندن به موقع نماز، بی 
o ک، آلودگی کم مینماز خواندن با لباس و بدن پا  کند.های ظاهری ما را 
o کم می کسب درآمد حالل را   کند.رعایت غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار، تمایل به 
o گفتن تکبیر، توجه ما را به آنچه در مقابل خداوند است از بین می  .بردتوجه به بزرگی خدا در هنگام 
o شود.در نظر داشتن عظمت خدا در رکوع و سجود، مانع خضوع و خشوع در مقابل مستکبران می 
o  راَط الُمسَتقیم»صداقت در دعای  شود.های انحرافی می، مانع دل بستن به راه«ِاهِدَنا الّصِ
o  که خدا بر آنها خشم شود خود را در زمره ، باعث می«َغیِر الَمغضوِب َعَلیِهم َو الالّضاّلیَن »توجه به عبارت کسانی 

کرده گم   اند قرار ندهیم.گرفته یا راه را 
 نماز احکام
o .ک باشد  برای انجام نماز، الزم است بدن و لباس ما از نجاسات پا
o ک است، مگر  شود:چیز و آنچه در اثر برخورد با آنها نجس می 11  همه چیز پا

که خون جهنده دارد -1  .خون انسان و هر حیوانی 
که خون جهنده دارندهای حرامادرار و مدفوع انسان و حیوان -3و  2  .گوشتی 
که خون جهنده دارد -4  .مردار انسان و هر حیوانی 
 باشند.چه مرده  وسگ و خوک، چه زنده  -6و  5
که به خدای یگانه اعتقاد ندارد ،کافر  -7  .کسی 
یاد ) آورشراب و هر مایع مستی -8 کم و چه ز گناهان شمرده حرام است و در زمره بزرگنوشیدن شراب، چه  ترین 

 (شده است.
که ایمان آورده» کارهای شیطانی های بختپرستی و تیرکاید؛ به راستی شراب و قمار و بتای مردمی  آزمایی، پلید و از 

کنید تا رستگار شوید. شیطان می کینه است. پس از آنها دوری  کند و خواهد با شراب و قمار بین شما دشمنی و  ایجاد 
 (91و  90 آیات مائده،سوره مبارکه )« شما را از یاد خدا دور سازد و از نماز باز دارد.

کارها خاصیت نماز را از بین می  برند:برخی 
کردن پدر و مادر .1  ناراحت 

o  :کند ـ هرچند والدین »امام صادق علیه السالم فرمود ی خشم به پدر و مادر خود نگاه  که از رو فرزندی 
کرده باشند ـ نمازش از سوی خدا پذیرفته نیست در حق کوتاهی و ظلم   «.او 

کردن .2  غیبت 
o  :کرم صلی اهلل علیه و آله به ابوذر فرمود کند، تا چهل روز نماز و »پیامبر ا کس غیبت مسلمانی را  هر 

 «.شود؛ مگر اینکه فرد غیبت شده، او را ببخشداش قبول نمیروزه



 

 

o کس می»د: فرمایامام صادق علیه السالم می خواهد بداند آیا نمازش پذیرفته شده یا نه، باید ببیند هر 
گناه و منکر  که نمازش سبب دوری او از  گناه و زشتی بازداشته است یا نه. به هر مقدار  که نماز، او را از 

 «.شود، این نماز قبول شده است
 روزه
کارهایی را برای تقویت اراده و تسلط بر خود روان « روزه»کنند. خداوند برای این منظور انسان را به پیشنهاد میشناسان، 

کامل تمرین صبر و پایداری در برابر خواهشراهنمایی می  های دل است.کند. روزه، مصداق 
o  « َُکْم َتّت ذیَن ِمْن َقْبِلُکْم َلَعّلَ

َ
ُکِتَب َعَلی اّل َکما  یاُم  ُکِتَب َعَلْیُکُم الّصِ ذیَن آَمُنوا 

َ
َها اّل ّیُ

َ
(؛ 183)بقره، « ُقوَن یا أ

که ایمان آورده کسانی  که پیش از شما اید! روزه بر شما مقّرر شده است همانای  کسانی  که بر  گونه 
کنید. که تقوا پیشه   بودند، مقّرر شده بود باشد 

 احکام روزه
که برخی از آنها عبارتُنه چیز روزه را باطل می .1 ر خدا و پیامبر و اند از: خوردن و آشامیدن، دروغ بستن بکند 

جانشینان پیامبر علیهم السالم، رساندن غبار غلیظ به حلق، فرو بردن تمام سر در آب، استمناء، باقی ماندن 
 بر جنابت تا اذان صبح.

گر عمدًا تا اذان صبح غسل )یا تیمم( نکند، نمی .2 که غسل )یا تیمم( بر او واجب است، ا تواند روزه بگیرد. کسی 
گر غسل نکند تا و اش صحیح است اما در مورد غسل نکردن، تواند با تیمم روزه بگیرد و روزهقت تنگ شود میا

کرده است.  معصیت 
کسی به علت عذری مانند بیماری نتواند روزه بگیرد و تا رمضان آینده با وجود برطرف شدن عذر، عمدًا  .3 گر  ا

کند و هم برای هر روز ی گندم و جو و مانند آنها  ۷۵۰ک ُمّد )تقریبًا قضای روزه را نگیرد، باید هم روزه را قضا  گرم( 
 به فقیر بدهد.

کسی روزه ماه رمضان را عمدًا نگیرد، باید هم قضای آن را به .4 گر  بدهد؛ یعنی برای هر روز، « کفاره»جا آورد و هم ا
د( و ر یک ُم دو ماه روزه بگیرد )که یک ماه آن باید پشت سر هم باشد( یا به شصت فقیر طعام بدهد )به هر فقی

کار باید تا قبل از رمضان آینده انجام شود.  این 
کفاره جمع بر او واجب می .5 کند،  کسی به چیز حرامی روزه خود را باطل  گر  کفاره یاد شده ا شود. یعنی باید هر دو 

گر هر دو برایش ممکن نباشد، می که ممکن است، انجام دهد. را انجام بدهد. البته ا  تواند هرکدام را 
 شخص مسافر فهوظی

که سفر می گر شرطکسی   های زیر را داشته باشد، باید نمازش را شکسته بخواند و نباید روزه بگیرد: رود ا
 فرسخ باشد.  8کیلومتر( و مجموعه رفت و برگشت او بیشتر از  5/22الف( رفتن او بیشتر از چهار فرسخ شرعی )حدود 

کرده، بماند.  که سفر  کمتر از ده روز در جایی   ب( بخواهد 
کار حرام سفر نکرده باشد.  ج( برای انجام 

----- 



 

 

کرده و یا ای متناسب با آن است، چنانکه وقتی شما میرسیدن به هر هدف، نیازمندی برنامه خواهید در آزمونی شرکت 
که برنامه کنید، الزم است  کنید. چنانکه در ای توانی را در خود فعال  گرفته و آن را دنبال  متناسب با آن مقصد در نظر 

کتاب توضیح داده شد، نزدیکی به خداوند اصلیدرس که میهای ابتدایی  بایست هر ترین هدف زندگی انسان است 
ی خود دارد بر که در پیش رو گرفته و موانعی را  طرف نماید. انسانی امکانات خود را در راستای رسیدن به این هدف بکار 

که او را به این مقصد بلند و باشکوه برساند، طبیعتا وقتی مقصد  کارهایی است  بدین ترتیب انسان نیازمند برنامه و 
کارها را نمی کسی بهتر از خدا هم این برنامه و  شناسد، از این رو خداوند تبارک و تعالی در شریعت نهایی خداوند است، 

کارهایی را برای این ام کرده است.اسالم،  کرده و انجام دادن آنها را برای رسیدن به آن هدف واجب   ر معرفی 
کارها نماز و روزه است.  مهمترین این 

های نماز ارتباط با خداوند، تمرین بندگی و تالش در جهت اخالص است و روزه نیز برای دوری از تمایالت و شهوت
ادن آخرت بر دنیاست. این هر دو نقش مهمی در شکوفایی دنیایی، تمرین صبرو  استقامت و تالش در جهت ترجیح د

کارهای خود قرار داده و بر اساس آن نحوه  که انسان خداوند را مبنای  تقوی در درون ما دارند و تقوی به معنای آن است 
کنترل نماید.رفتار خود را در موقعیت  های مختلف 

کنترل و تقوی نه تنها شامل رفتارهای ما می کاین  کنترل میه ذهنیتشود،  گیری از نماید، بنابراین با بهرههای ما را نیز 
کنترل نموده و هم ذهنیتنماز و روزه می های خود را در قبال دیگران مدیریت توان هم رفتارهای خود را در قبال دیگران 

 ها در روابط ما با دیگران اثر نگذارند.های منفی و سوء ظننمود تا ذهنیت
گذاشتن ذهنیتتمرین عملی بر کنار   جوییهای منفی و پرهیز از عیبای 

که فکر می کنیم این عیب با ایشان ذهنیت منفی نسبت به دیگران در حقیقت در نظر داشتن عیبی در ایشان است 
یگری های دشوند، بنابراین در مواجهه با ایشان همواره این عیب را در آنها و حتی در انسانهمراه بوده و از آن خارج نمی

ی رفتار ما با دیگران میکه شبیه آنها هستند در نظر می  گذارد.گیریم و این مسئله نقش بسیار مخربی بر رو
یادی بر اصالح ذهنیتبنابراین ترک عیب ها و در نتیجه اصالح انتظارات و جویی به هر شکل ممکن نقش بسیار ز

جویی را در زندگی خود کند تا بتوانیم صفت عیبکمک میهای این درس دیگران خواهد داشت. تمرینبا رفتارهای ما 
 برطرف نماییم.

که موجب سرزنش دیگران می تمرین اول: کنیم.شود را رفتارهایی   شناسایی 
که به تبع آن انجام میما در مواردی بسیاری متوجه عیب تواند در جویی میعیب دهیم، نیستیم.جویی خود و رفتاری 

کالم ساده و  که فرد را متوجه عیبی یک نگاهیا حتی قالب یک  که  باشد  کرده و او را سرزنش نماید، بنابراین الزم است 
یابی قرار دهیم تا چنانچه نوعی از عیب کنیم.رفتارهای خود را مورد ارز  جویی و سرزنش در آن است، آن را برطرف 

که موجب ناربرای این منظور می گرچه هر ناراحتی دلیل احتی دیگران شده است، توانیم رفتارهایی را مدنظر قرار دهیم  ا
که دیگران از برخورد ما ناراحت می کردن نیست، ولی در مواردی   شوند، ممکن است نحوه برخورد ما دارایبر اشتباه عمل 

که موجب سرزنش ایشان شده باشد، با بررسی این موارد می های پنهان خود جوییتوانیم عیبتندی و عتابی بوده است 
 .ا شناسایی نماییمر

کرده و  که برخورد شما موجب ناراحتی دیگران شده تهیه   .نحوه برخورد خود را مورد بررسی قرار دهیدفهرستی از مواردی 



 

 

کنیم.گونه خود را ریشهتمرین دوم: برخوردهای سرزنش کرده و اصالح   یابی 
گرایش بچنانکه در سوره مبارکه همزه بیان شد، ریشه اصلی عیب ه مال دنیا و پندار خلود و جاودانگی است. بر جویی 

کرده که عیبی را در فردی شناخته و ابراز  که رفتار شما موجب این اساس برخی از مواردی  اید و یا برخی از مواردی را 
کرده و ریشه  جویی را در ارتباط با آن مورد بررسی قرار دهید.های عیبناراحتی دیگران شده فهرست 

که از ر اید و یا وزی سرزنش انجام دادهرفتاری 
 موجب ناراحتی دیگران شده است.

متوجه این مسئله بودید ک
ه خودتان هم در حال 

ش هستید؟
آزمای

 
ت در این عمل شما در 

به نظر خودتان صبر و استقام
نظر گرفته شده بود؟

 

س وظیفه انجام داده و 
آیا این رفتار را بر اسا

س
احسا

تان هیچ نقشی در انجام دادن
 

ت؟
آن نداش

میآیا خودتان را در این زمینه توانمندتر از طرف مقابل  
دانستید؟

 
آیا به نیازمندی او توجه کرده و این برخورد را برای بر 

طرف شدن نیاز او انجام دادید؟
 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

کنیم.تمرین سوم: ذهنیت کنترل   های منفی خود را 
که در مواجهه با دیگران عیبی را از آنها مشاهده میمیگاه  که هر چند تالش میشود  کنیم در رفتار ما منعکس کنیم، عیبی 

که جویی پیدا نکند، ولی با این حال بر نحوه نگاه ما به آن فرد اثر مینشده و صورت عیب گذارد. بنابراین الزم است 
کنیم. برای اذهنیت کنترل   بایست:ین منظور میهای منفی خود را 

گونه قضا - کردن در ماز هر  کنیم.وت   ورد طرف مقابل پرهیز 



 

 

کارهای دیگر آن فرد و نه در مورد افراد دیگر(ذهنیت -  های منفی خود را به هیچ وجه تعمیم ندهیم. )نه در مورد 
 داشته باشیم.های مثبت و خوب برای آن بینیبینی منفی نکنیم، بلکه پیشکارهای بعدی آن فرد را پیش -
کرده - کنیم.برای آنچه از او مشاهده  یم و او را از آن عیب بری   ایم توجیه بیاور

گرفتن محورهای فوق، برخورد خود را با عیوب  کنید تا با در نظر  کرده و سعی  کنون برخوردهای نادرست خود را فهرست  ا
 اطرافیان اصالح نمایید.

گونه که با دیگران برخوردی سرزنش  اید و یا موجب داشتهای 
 اید.ناراحتی آنها شده

ت کردن در مورد ایشان پرهیز نمودید؟
آیا از قضاو

 

ش می
آیا تال

ت منفی خود را تعمیم ندهید؟
کنید که ذهنی

 

ش
آیا پی

بینی
ت برای برخوردهای بعدی خود با او 

های مثب
در نظر می

گیرد؟
 

ت توجیهاتی برای آنچه از او مشاهده کردید در نظر
آیا

ب را از او بری بدانید؟ 
ب شد که آن عی

گرفتید؟ و این موج
 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 تمرین چهارم: به مواجهه با عیوب دیگران، به عیوب خودمان بپردازیم.
کسیکه به عیوب خودش مشغول باشد، از عیوب دیگران فارغ میامیرالمومنین علیه السالم می بنابراین شود. فرمایند: 

که ما در مواجهه با عیوب دیگران، جویی و همچنین ذهنیتهای مهم برای دوری از عیبیکی از راه های منفی آن است 
یم.  به عیوب خودمان بپرداز



 

 

کنیم، برای این منظور می کردیم، قبل از آنکه بخواهیم آن را بررسی و یا قضاوت  کسی مشاهده  بایست وقتی عیبی را در 
کنیم. طبیعتا آن عیب ممکن است در ما به صورت دیگری به خودمان م کرده و اصل آن عیب را در خودمان پیدا  راجعه 

که در این زمینه خوب تأمل و تفّکر داشته باشیم. کند، بنابراین الزم است   ظهور پیدا 
کرده که از دیگران مشاهده  کنون فهرستی از عیوبی  کرده و با بررسی و تفّکر، ظها ور دیگر آن عیب را در اید یادداشت 

کنید. کشف   خودتان 
کردم. که در دیگران مشاهده   ظهور همان عیب در خودم عیبی 

که هیچ چیز سرجایش  وقتی وارد اتاقش شدم دیدم 
کم بود.نیست، یک بی کامل در آن اتاق حا  نظمی 

که نگاه می کارهایم نظم کنم میخودم را  بینم من هم 
که انجام ندارد، شاید اتاقم مرتب باشد،  کارهایی  ولی 

 ای ندارد.دهم هیچ نظم و برنامهمی

کرد و جواب  هنوز مطلب را نگفته بودم سریع موضعگیری 
کالم من را می گر تمام  شنید اینقدر ناراحت داد، شاید ا

کارش مینمی کمی عجله در   آمد.شد، به نظر 

گوش میحرف دهم و سعی های دوستانم را با تحمل 
که خوب همی گوش بدهم، ولی در مقابل خواهر و کنم  م 

شان را نزده برادر خودم اینطور نیستم، هنوز حرف
کرده و با آنها برخورد می  کنم.موضعگیری 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

  


