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 درس هشتم
 هابرای انجام دادن خوبی هااستفاده از فرصت

  



 

 

کرده و آیات سوره مبارکه ملک ربرگه  که کنید. هر آیهیادداشت و ثبت ، ا با خط خودتانسفید و تمیز ی تهیه  ای را 
کنید معمی کرده و سعی  توانید در جمع دوستان . ]مینماییدثبت نیز خود  نای آیه را در جاننویسید به مضامین آن توجه 

کدام  کار را انجام داده و هر  کنید یک آیه سورهخود این  که به خط همه بچهرا یادداشت  ها نوشته . در نهایت این ورقه 
 تواند در محلی نگهداری شود.[شده است می

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

كَّ ال َّ بارَّ ْ  تَّ ِ شَّ
ٍء ُكل 

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

ُ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  کدام)انتقال( کسی  که  یک از نظر عمل  و حیات را آفریده تا شما را بیازماید 
 .او عزیزى آمرزنده است رین هستید، در حالیکهو رفتار، بهت

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  ،آفریدمنطبق و همانند هم آسمان 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

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

گر دوباره هم نظر بیندازى پلك چشمت از خستگی منه، مسلم افتد و اختاللی یا 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 ما آسمان دنیا را با چراغ 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 هی استگا

ُ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 ،کشدایشان را چون هوا به داخل خود می  .کنددر حالی 
يْ  ُز ِمنَّ اْلغَّ ي َّ َّ كاُد َتَّ ْوٌج تَّ ْلِقَّ فهيا فَّ

ُ
ما أ

ُكل َّ ِظ 
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 
 رسان برایتان نیامد؟برى بیممگر پیام :پرسندخازنان آتش می

ىل ْبنا وَّ  قاُلوا بَّ ذ َّ كَّ ذيٌر فَّ نا نَّ ْد جاءَّ ُقْلنا ما 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 جز اینکه در  (شما با سایرین هیچ فرقی ندار

ْو نَّ 
َّ
ُع أ ْسمَّ ا نَّ ُكن َّ ْو  ا يفوَّ قاُلوا لَّ ُكن َّ  ْعِقُل ما 

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 

عيِر  ْصحاِب الس َّ ُسْحقًا ِِلَّ ْم فَّ ْنِِبِ ُفوا ِبذَّ رَّ اْعتَّ فَّ
(11) 

گناه خود اعتراف می پس شوند از جریان طبیعی خود خارج می کنند، پسدر 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 َّ

بيٌر ) كَّ ْجٌر 
َّ
 (12وَّ 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
قَّ وَّ ُهوَّ ا لَّ ْن خَّ ُم مَّ ْعلَّ  ل يَّ

َّ
بيُر )أ طيُف اْْلَّ

که او  (14لل َّ 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

اْمُشوا  ُلوًل فَّ ْرضَّ ذَّ
َّ
ُكُم اِْل لَّ لَّ عَّ ذي جَّ

ُهوَّ ال َّ
ُكُلوا ِمْن  يف ِكِِبا وَّ  نا ُشوُر مَّ ْيِه الن ُ ِرْزِقِه وَّ ِإلَّ
(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  ْ ْن َيَّ
َّ
ماِء أ ْن يِف الس َّ ِمْنُُتْ مَّ

َّ
 أ

َّ
أ

ْرضَّ  وُر )اِْلَّ ُ ِإذا ِهيَّ َتَّ  (16فَّ
که فرشتگان آسمان، زمین را در زیر  چگونه خاطرتان جمع و ایمن از این است 

گهواره درمیزمیدر حالیکه پایتان بشکافند   !آید؟ن چون 
ْيُكْم  لَّ ْن ُيْرِسلَّ عَّ

َّ
ماِء أ ْن يِف الس َّ ِمْنُُتْ مَّ

َّ
ْم أ

َّ
أ

ذيِر ) ْيفَّ نَّ كَّ ُمونَّ  ْعلَّ تَّ سَّ  (17حاِصبًا فَّ
که در آسمانو آیا   .ها را بر سرتان ببارندند سنگ پارههست ایمن هستید از اینکه آنان 

که  گر اینطور است پس به زودى خواهید فهمید   نذیر و هشدار خدا چگونه است.ا
كانَّ  ْيفَّ  كَّ ْبِلِهْم فَّ ذينَّ ِمْن قَّ

بَّ ال َّ ذ َّ كَّ ْد  قَّ وَّ لَّ
كيِر )  (18نَّ

که ق (این غفلت تنها از شما نیست) بل از شما بودند پیامبران را تکذیب 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

 ِ
ُه ِبُكل  ْْحُن ِإن َّ ِسُكُهن َّ ِإل َّ الر َّ ْقِبْضنَّ ما ُُيْ يَّ

 ْ صيٌر )شَّ  (19ٍء بَّ

گان مگر پرواز  که چگونه پر و بال خود را باز و بسته  بر باالى سر خودپردنا 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 َّ
کسی است که او را به جاى رحمان چه  کسی  ید تا یاور و لشکر خود می ،آن  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؟ نهرزق ندهد او می به شما ا 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 ْن  وَّ م َّ

َّ
أ

يش ْ ىل ُيَّ ا عَّ ي ً ِو قٍي ) سَّ  (22ِصراٍط ُمْستَّ
که با  کسی  ى زمین میپس آیا  که خزد هدایت یافتهصورت رو 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 َّ
ْشُكُرونَّ ) لياًل ما تَّ ةَّ قَّ ْفِئدَّ ْبصارَّ وَّ اِْلَّ  (23اِْلَّ

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

ْيِه  ْرِض وَّ ِإلَّ ُكْم يِف اِْلَّ
َّ
أ رَّ ذي ذَّ

ُقْل ُهوَّ ال َّ
ُرونَّ ) شَّ  (24ُُتْ

کر کیان را در زمین خلق  که شما خا کسی است  د و به سوى او محشور بگو او همان 
 .شویدمی

ىت ُقوُلونَّ مَّ ْعُد  وَّ يَّ ا اْلوَّ ُكْنُُتْ صاِدقْيَّ هذَّ ِإْن 
(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

ذيٌر ُمبٌْي  ا نَّ نَّ
َّ
ا أ ا اْلِعْلُم ِعْندَّ اهَّلِل وَّ ِإن َّ َّ ُقْل ِإّن َّ

(26) 
 .وشنگرمرسانی رمن فقط بیم بگو علم آن تنها و تنها نزد خداست و اما



 

 

ُروا وَّ  فَّ كَّ ذينَّ 
ْت ُوُجوُه ال َّ ًة سيئَّ ْوُه ُزْلفَّ

َّ
أ ا رَّ م َّ لَّ فَّ

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

که آن وعده را  کفار نمایان از همین  نزدیك ببینند اثر نومیدى و خسران در چهره 
گفته میمی  اش را به شما دادند.قبال وعدهاین است آنچه  :شودشود و به ایشان 

ْو 
َّ
ِعيَّ أ ْن مَّ ِِنَّ اهَّلُل وَّ مَّ كَّ ْهلَّ

َّ
ْيُُتْ ِإْن أ

َّ
أ  رَّ

َّ
ُقْل أ

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

(28) 

گر )فرضا( خدا، من و پیروان م کند و یا بر ما رحم ن بگو به من خبر دهید ا را هالك 
کفار دارد دخالتی در سرنوشتکند )چه  کسی  ؛(شما  از عذاب دردناك کافران را چه 

 ؟!دهدپناه می
ْلنا  ك َّ وَّ ْيِه تَّ لَّ ا ِبِه وَّ عَّ ن َّ ْْحُن آمَّ ُقْل ُهوَّ الر َّ

ْن ُهوَّ يف ُمونَّ مَّ ْعلَّ تَّ سَّ الٍل ُمبٍْي ) فَّ  (29ضَّ
کردیم پس به  ى ایمان آوردیم و بر او توکل  که ما به و کس همان رحمان است  بگو آن 

کسی در ضاللت خواهید دانسزودى  گمراهی ت چه   .آشکار استو 
ْن  َّ ْورًا َفَّ حَّ ماُؤُكْم غَّ ْصبَّ

َّ
ْيُُتْ ِإْن أ

َّ
أ  رَّ

َّ
ُقْل أ

عٍْي ) تيُكْم ِِباٍء مَّ
ْ
أ  (30يَّ

که شما به وسیله آن زنده گر آبی  کسی است  ،اید در طبقات زمین فرو برودبگو ا چه 
گوارا برایتان بیاورد؟ که  !آبی 

کرده اسه مبارکه ملک خداوند به نعمت آرام بودن زمین در زیر پای انسانسور 15در آیه  ت، بواسطه این نعمت ها اشاره 
که انسان کرده و جابهها میاست  ها در زندگی جا شوند. همچنین خداوند به امنیت انسانتوانند در پشت زمین حرکت 

آسمان، آنها را در زمین فرو ببرند و یا آنکه بواسطه بارش سنگ کند، امنیت آنها نسبت به اینکه اهل بر روی زمین اشاره می
کت ایشان بشوند.  و شن موجب هال

که در معرض انواع و اقسام ناآرامی ها قرار دارد و هر لحظه ممکن است امنیت خود را از دست بدهد، به حکم الهی زمینی 
 ای انسان فراهم شود.در زیر پای انسان رام شده است تا فرصت استفاده از رزق الهی بر

ی زمین چگونه خواهد بود؟ در این زمینه برخی  که زمین این آرامش را نداشته باشد، زندگی انسان بر رو کنید  تصور 
کنید. ........................................................زلزله گفتگو  کرده و با دوستان خود  یخ را بررسی   های بزرگ تار

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

های خاصی هستیم تا طی آن بتوانیم بهترین رفتار خورد، برخی از ما منتظر فرصتو موقعیتی رقم میهر عملی در فرصت 
کردن است. یم، بهترین فرصت برای عمل  که در آن قرار دار  را از خودمان بروز دهیم، غافل از اینکه همین فرصتی 

که تمام فکر و ذهن آنها را به کند، آنها خودشان را در خودش مشغول می بسیاری از همساالن شما آرزوهایی دارند 
گیرند، تا بتوانند عملی خاص از خود بروز بدهند. برخی از این آرزوها در ادامه ذکر های بسیار خاصی در نظر میموقعیت

 شده، برخی را هم شما به آن بیافزایید:
یافت توپ طال به عنوان بهترین فوتبالیست سال -  سخنرانی در مراسم در
یافت جایزه نوبل به عنوان جوانخبرگزاری مصاحبه با -  ترین فیزیکدان جهانها بعد از در
یگر سال -  سخنرانی در جمع طرفداران به عنوان بهترین باز
- ........................................................................................... 
- ........................................................................................... 
- ........................................................................................... 

کنون زندگی را جستجو  ، مانند پروفسور حسابی، دکتر مصطفی چمران و ...های موفق جهاننامه یک یا دو نفر از انسانا
کرد آن را در جمع دوستان خود بخوانید. کرده و  کامال ترین انسانموفق]به وضوح مشاهده خواهید  کارهای  های جهان از 



 

 

کردهجزئی و دم های آنها از همان فرصت بدیلی را رقم بزنند.های بیاند صحنهاند تا در نهایت توانستهدستی شروع 
که داشتهساده کردهای   .[انداند، بهترین استفاده را 

کنون فهرستی از موقعیت ید ولی نوعا انسانها و امکانات بسیار سادها که دار کنید:ای   ها نسبت به آن توجه ندارند، تهیه 
 وجود وسایل نقلیه داشتن خانواده دو چشم بینا زمین آرام

 امکانات ارتباطی ارتباط با دیگران گوش برای شنیدن خورشید و ماه
 وجود لباس داشتن همسایه تشخیصقدرت درک و  وجود سایه

  زن بودن توان راه رفتن ها و نهرهاکوه
  مرد بودن توان خواندن و نوشتن درختان

    شب و تاریکی
    روز و روشنایی

    
    

کرده و نعمت  کنید.های بیان شده در سوره را به شکلی متمایز در جدول فوق وارد یکبار دیگر سوره مبارکه ملک را مرور 
کن: زمین آرامد  وباره نگاه 

 انگیز است،زمین هم دیدنی و شگفت
گرما دارد و خالصه هر جایی از آن به رنگی و حالتی است، که بلندی و پستی دارد، خشکی و تری دارد، سرما و   زمینی 

 گذارد،ها میشکل زمین تأثیر مستقیمی بر نحوه زندگی انسان
که انسان کامال متفاوت است،های سرزمینشان با انسانکوهستانی و نحوه زندگیهای های سرزمینآنچنان   های بیابانی 

گرمسیر تفاوت دارند،مردم زمین  های سرد با مناطق 
یا نزدیکزمین که به در که با سرزمینهای میترند آدمهایی  یا تفاوت دارد،سازند   های دور از در

گرم ...با این وجود، چه زمین بلند باشد و چه پست،  یا باشد یا خشکی، سرد باشد یا  کوهستان، در  دشت باشد یا 
کرد.زمین تا آرام نباشد، اصال نمی  توان در آن زندگی 

که بر پشت این زمین بزرگ، راه میو خداوند زمین را در زیر پای ما انسان یم، خانه میها آرام قرار داده است، آنقدر  یم، رو ساز
 مش و سکون زمین اطمینان داریم.کنیم، و به این آراگردش می

 (جهاد در جهت برپایی معیارهاهای استوار )کتاب درسی: پایه
 تالش و جهاد در جهت معیارها

زندگی فردی و  ؤه ین در شیادیها و تحّو لی بنر در نگرش انسانییازمند تغیبه عصر اسالم ن تیگذر از عصر جاهل -
 اجتماعی مردم بود.

کمک یاران صمیمی خود در مدینه، پایه رسول خدا این رسالت بزرگ - کرد و با  های تمدن را از شهر مکه آغاز 
 اسالمی را چنین بنانهاد:



 

 

که رسول خدا از  .1 کید بر توحید، از همان روزهای آغازین و با شروع دعوت مردم در روزی  مبارزه با شرک و تأ
گفت.  کوه صفا باال رفت و با آنها سخن 

کید بر معاد و مبارزه با  .2 که به درستی انسانتأ ها افق دیدشان محدود به عقاید خرافی اطراف آن، به شکلی 
 دنیا نباشد.

 .ن الهیینظامی اجتماعی بر پاىٔه قوانو برپایی ت طاغوت و ستمگران یاز حکومت و والنجات دادن مردم  .3
کانین جاییتب .4 کدامن لت، حافظ عفاف ویهاى با فضت انسانیون رشد و تربگاه خانواده، به عنوان  ی، و پا

کید بر احیای منزلت زن و ارزشهاى اجتمامانع اصلی فساد و نابسامانی  های اصیل او.عی با تأ
ی از ایجاد نگرش جدید در روابط بین ملت .5 ک را از شاهان و بزرگان و اشراف و رؤسا به سوی پیرو که مال ها 

بندی از والیت شیطان محور جبههو پذیرش والیت الهی و دوری  تغییر دادجبهه حق و مقابله با باطل 
 اجتماعی قرار داد.

که ضمن داشتن نگاه آخرتتربیت انسان .6 کردن دنیا و ایجاد شرایط بهتر نیز اهتمام  گراهایی  به آباد 
کنارهانسان داشتند. که در عین توجه به معنویت و اخالق، از جامعه  کنند و برای عّزت و گیری نمیهایی 

  کوشند.آسایش مردم می
کید بر دانش و اهمیت علمدعوت به تفکر، تعقل، تدبر و خردورزی و  .7 جاهلّیت و مبارزه  جهتآموزی تأ

 .گراییخرافه
که یکی از  .8 که در آن مظلوم به آسانی حق خود را از ظالم بستاند  برپایی جامعه عدالت محور به طوری 

 های آن مبارزه با تبعیض نژادی و امتیازات اشرافی بود.جنبه
--------------------- 

گرامی اسالم در جامعه گرفته بود. فاصله آن جامعه تا پیامبر  که جاهلیت و انحراف سراسر جامعه را فرا ای مبعوث شدند 
گونه اصالح و تغییر در آن جامعه، امری ناشدنی به نظر آنچه اسالم بدان دعوت می که تصور هر  یاد بود  کرد، به قدری ز

کریم و آموزهرسید. با این حامی گرامی اسالم به لطف قرآن  های آن، همین موقعیت بسیار سخت و غیر ممکن ل پیامبر 
کوتاهرا به بهترین صورت مورد استفاده قرار داده و پایه ترین زمان در میان همین مردمان استوار های تمدن اسالمی را در 

 نمود.
که در مسیر تحقق استفاده از چنین فرصتی توسط پیامبر درس بسیار بزرگی  برای تمامی مومنان و مسلمانان جهان است 

گرامی اسالم، میآرمان بایست تدبیر عالمانه و شجاعت خالصانه را مبنای عمل خود قرار داده و با انجام های پیامبر 
گسترش فرهنگ قرآن تبدیل ها و حتی موانع را به فرصتی بیدادن بهترین عمل، محدودترین موقعیت  کنند.بدیل در 

کید داشته  ترین محورهای چنین اقدامی است:اند، اصلیآنچه پیامبر بر ان تأ
کید بر توحید و مبارزه با شرک در هر شکلی از آن -  تأ
کید بر معاد و آخرت - کارهاتأ  گرایی در تمامی 
کید بر مبارزه همه جانبه و مجدانه با طاغوت  -  تأ
کید بر امر خانواده، جاری شدن عفاف و حیا و ه -  مچنین توجه ویژه به جایگاه زنان و دختران جامعهتأ



 

 

 اهمیت دادن به علم و دانش و شکوفایی تفکر و تعقل و تدبر در مردم -
کردن دنیا با رویکرد به آخرت -  ساختن و آباد 
کردن عدالت و توحید در جامعه -  برپایی حکومت دینی جهت جاری 

کارهاها برای انجام دادن بهتریتمرین عملی: استفاده از فرصت  ن 
که همین فرصتکسانی موفق می کارها را انجام بدهند،  که در زندگی دارند به بهترین شکل های سادهشوند بهترین  ای را 

که همه انساندهند. هنر استفاده از فرصتمورد استفاده قرار می که انسانهایی  ها ها با آنها روبرو هستند، هنری است 
 کند.را به بهترین تبدیل می

 های عمومی و روزمرهین اول: فرصتتمر
کنید. طرحی برای هر یک از این های روزمرهفهرستی از فرصت که هر انسانی و از جمله شما با آن روبرو هستید، تهیه  ای 

 مندی مورد استفاده قرار دهید.رهها ارائه دهید تا آن را به بهترین صورت و با بیشترین بهفرصت
توانید محورهای ذیل را در بلی بیان شد، برای ارتقای هر عملی و تبدیل آن به خیر ماندگار میبا توجه به آنچه در دروس ق

کنید: گرفته و رعایت  کار در نظر   خصوص آن 
 بکارگیری آداب ذکر شده برای آن -
 انجام دادن آندار دنباله -
 هره بردن از مقاصد و اهداف متعددارتقای نّیت و ب -
 )خصوصا تقویت انجام واجبات( کارهای دیگرافزایی با هماهنگی و هم -
کردن انجام بدی -  ها بواسطه آنمحدود 

کارهای روزمره  طرحی برای انجام دادن آن به عنوان بهترین عمل فهرستی از 

  غذا خوردن
 

  صحبت با خانواده
 

  نان خریدن
 

کردن خانه   تمیز 
 

  لباس پوشیدن
 

  
 

  



 

 

 
کارهای تمرین دوم:   خوب دیگرانمشارکت در 

یم، وجود انسانیکی از نعمت که پیرامون ماست و نوعا از آن غفلت دار های خوب است. این شاید های بسیار مهم الهی 
کدام از ما عطا شده است. طبیعتا هر یک از این انسان که به هر  های خوب، در حال انجام دادن مهمترین نعمتی باشد 

کارهای خوب است.کارهای خوبی هستند، بنابراین شکر  کردن به ایشان در انجام دادن این  کمک   نعمت آنها، 
کرده و فهرستی از انسان کرده در اطراف خود جستجو  های خوب )در خانواده، مدرسه، محّله، روستا، مسجد و ...( تهیه 

که انجام می کارهای خوبی  کنید.و   دهند، شناسایی 
که انجام می عنوان افراد  توانم در آن مشارکت داشته باشم.ن میدهند و مکار خوبی 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

که با توجه به مطالب درس قبلی، برنامه کار یاری دهید. ]توجه داشته باشید  که آنها را در انجام دادن این  کنید  ریزی 
گونه کردن باشد، به  کردن شما با سر و صدا و شلوغ  کمک  که همه متوجه آن نیازی نیست  بشوند! بلکه بهتر است ای 

ید.[این تمرین را هم حتی گاه ساز  المقدور به صورت پنهانی انجام داده و یا تنها خود فرد را از آن آ
کوچک عملیات جمعی: کارهای ساده و   ترویج خوب انجام دادن 

ید تا استفاده از فرصت کنید. برای این سهای عادی و روزمره را در جامعه، فرهنگبا جمع دوستان خود قرار بگذار ازی 
 منظور اقدامات زیر را انجام دهید:

گروه فراوانی از جامعه )بچه - که  کارهای عادی و روزمره را  ( آن را انجام و روستا های مدرسه یا اهالی محلیکی از 
کنید.می کرده و انتخاب   دهند، شناسایی 

o کردن  سالم 
o راه رفتن 
o کودکان  کمک به سالمندان و 



 

 

o ... یا 
کنید.برای انجام  - کار در منابع دینی آمده است،شناسایی  که در خصوص آن  کرده و آدابی  کار تحقیق   آن 
یج آن آداب  - کار را با آداب ذکر شده انجام داده و از هر موقعیتی برای ترو ید به صورت جمعی آن  قرار بگذار

کنید.  استفاده 
گونه - کار بیافزایید، به  که بادر ادامه بر ابعاد انجام دادن آن  کرده و موجب  ای  کارهای خوب دیگر ارتباط پیدا 

 انجام دادن آنها به صورت بهتری شود.
o .کنید کار خوب دیگری همراه  کار را با   آن 
o .کرده و انجام دهید کار شناسایی   آداب اجتماعی دیگری برای آن 
o .کنید کارهای خوب دیگر را ترویج  کرده و بواسطه آن انجام دادن   آن را به مثالی تبدیل 
o  یا... 

کار با آداب معرفی شده اثر  - که عملکرد جمعی شما به چه میزان در انجام دادن آن  کنید  یابی  پس از دو ماه ارز
 گذاشته است.

کرده و به مجموعه فعالیت  - کار عمومی دیگر را انتخاب  کار، یک  در صورت موفقیت نسبی در انجام دادن این 
کنید.  گروه اضافه 

  


