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درست و عمیق باورهای ، درس هشتم
  نسبت به خدا

 

 ای به خدا نامه
او همواره بندگان خود را دوست دارد و آنها را به  .بنده خود استرابطه خداوند بزرگ با ما، رابطه یک آفریدگار مهربان با 

که نسبت کند. اما چگونگی سمت خوشبختی هدایت می کاماًل وابسته به باورهایی است  رابطه ما با خداوند مهربان، 
که ما خداوند را چگونه می یم. خیلی مهم است  ر نظر و در زندگی خود چه جایگاهی برای او د شناسیمبه او دار

 . گیریممی

کنی، یک نامه برای خدا بنویس.  برای اینکه باورهای خود را درباره ارتباط با خدا مرور 
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که حاال به نامه کن:نوشتهای   ای توجه 

که برایش نامه نوشته   کردن با او سخت است و به راحتی ای مسائل شما را درک میآیا خدایی  کند؟ یا ارتباط برقرار 
 توانی مسائل خود را به او بگویی؟! نمی

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

که برایش نامه نوشته که آن مشکل آیا خدایی  کند، هر قدر هم  که بتواند هر مشکل شما را حل  ای آنقدر توانمند هست 
که به هر حال او نمیبزرگ باشد؟ ی کند؟ا بعضی از مشکالت هستند   !تواند آنها را برطرف 

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

که برایش نامه نوشته کند؟ یا بعضی نیازها را آیا خدایی  که بخواهد همه نیازهای شما را برطرف  ای آنقدر مهربان هست 
که رفع بشود یا نه؟!کند و بعضیبرطرف می  های دیگر هم برایش مهم نیست 

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

 

 های او گفتگو در رابطه با خدا و عنایت
کوچکترها هستند. می« آفریدگار»شعری هست به نام   گوید:که ممکن است نماهنگ آن را دیده باشی، مخاطبش 

کنار  یارفتم  کیست در  گفتم بگو خدا
گفت گوش من  یا به  کسی نیست در  مثل خدا 

یاست او آفریدگار  کوه و درخت و در
ک و زیبا  بخشنده و تواناست دانا و پا

 اما برای آنها ها نیستبابای بچه
 هم آفریده بابا هم آفریده مادر

 
کودکانه است، حرف کسی نیست»های خوبی دارد. اینکه این شعر، با اینکه  کس مثل خدا نیست و «مثل خدا  ؛ هیچ 

کرد. یا اینکه او آفریدگار همه چیز است و همه خوبی کسی یا چیزی مقایسه   ها را دارد. و از همهاصاًل نباید خدا را با 
ها بابا ، بلکه برای بچه«ها نیستبابای بچه»هاست، اما ه بچهتر اینکه او ولی و سرپرست و خدای همه ما و هممهم

که بچه کرده است   ها بابا داشته باشند. آفریده است. یعنی زندگی را طوری طراحی 
کنیم رابطه ما با خدا با رابطه ما با همه فرق دارد. ما بنده خدا هستیم. و چرا این حرف و اها را زدیم؟ برای اینکه دقت 

 مهربان ماست. آفریدگار 
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که ما را آفریده و همه نیازهای ما را می شناسد و برای برطرف شدن همه آنها پاسخ مناسبی قرار داده است. اوست 
که مثاًل نیاز ما را به سرپرست داشتن می داند و به همین دلیل نقش پدری و مادری را آفریده است تا ما پدر و اوست 

کس  که این نقش را به او داده است. پس در هر نیاز ما را برطرف میمادر داشته باشیم. در واقع هر  کند، خداوند است 
که همه نیازهای ما را برطرف می که همه نیازها را در ما قرار داده و خود اوست  به همین دلیل  کند.واقع خداوند است 

 شویم.خود میهر قدر بیشتر نیازهای خودمان را بشناسیم، بیشتر متوجه حضور خداوند در زندگی 
کنون  کردهبرای خدا نامه نوشتهکه ا کن. در ای و به ارتباط خودت با او توجه بیشتری  گفتگو  ای، با دوستانت درباره او 

کن و ببین چه   ؟کندنیازهایی داری و خداوند چگونه نیازهای تو را برطرف میگفتگوی با آنها بررسی 
 

  ماعونخداوند در سوره مبارکه  جایگاه نماز و رابطه بابررسی 
گرفته شده. سوره مبارکه ماعون، سوره صدو هفتم قرآن است و در جزء سی قرار دارد.  مه کلاسم این سوره از آیه آخر آن 

کریم فقط یک بار « ماعون» کل قرآن   در آیه آخر این سوره آمده است.در 
حِي   ْْحِن الر َّ  هستی بخش مهربانبه نام خداوند  ِبْسِم اهَّلِل الر َّ

يِن ) ِ ُب ِبالد  ِ ذ  ذي ُيكَّ
ْيتَّ ال َّ

َّ
أ  رَّ

َّ
کس را (1أ  کند دیدى؟که دین را تکذیب می آیا آن 

تيَّ ) ُدع ُ اْليَّ ذي يَّ
ذِلكَّ ال َّ که یتیم را بپس او هما (2فَّ  ؛راندخشونت می انست 

ىل ُحض ُ عَّ ْسكينِ ) وَّ ل يَّ عاِم اْْلِ  کند.تشویق نمی کیندادن به مس غذاو ]کسی را[ به  (3طَّ

ينَّ ) ل ِ ْيٌل ِلْلُمصَّ وَّ  پس واى بر نمازگزاران! (4فَّ

ْم ساُهونَّ ) الِِتِ ْن صَّ ذينَّ ُهْم عَّ
کسانی  (5ال َّ  .که از نمازشان غافلندهمان 

نَّ ) ذينَّ ُهْم ُيراُؤ
که  (6ال َّ کسانی   ؛کنندخودنمایی میهمان 

ُعونَّ اْْلاُعونَّ ) نَّ ْ  شوند.میو مانع ماعون  (7وَّ َيَّ

 
که فته میگ ایرض یا هدیهقبه  «ماعون» گوارا اس ندکمیرا برطرف کسی  و جّدی نیاز واقعیشود  ت، در حالی و بسیار 

کندن از آن برای  که این قرض یا هدیه را میکه دل  که هر آدمی، ماعون را بسیار آسان است. دهدکسی  به  طبیعی است 
کسی میکند. ّما مشکل جّدی یک نفر را حل میپردازد. چون پرداختش راحت است اراحتی می اینطور تواند واقعًا چه 

 فرماید، مانع چنین چیزی شود؟!که آیه آخر سوره می
کسانی را معرفی می یا و خودنمایی میکه کند سوره ماعون  شوند، یعنی خودشان را جلوی ن میکنند و مانع ماعور

کار را نمیوقتی به راحتی میاما دهند، دیگران خوب نشان می کرد، این  کنند و حتی مانع شود مشکل یک نفر را حل 
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کنند، یعنی نظر دیگران برایشان خواهند دیگران دربارههای بدجنسی! میشوند. چه انسانآن می شان خوب فکر 
که دیگران چه مشکلی دارند. چه انسانخیلی مهم است، اما اصالً  های عجیبی! دیگران را فقط  برایشان مهم نیست 

 ؟! اینطوری باشدشود آدم چطور میواقعًا خواهند، چقدر خودخواه و خودبین! برای خودشان می
کسی متوجه خداوند و عنایت گر  کند. او تواند با دیگران ایدش باشد، نمیهای او به خوا ی رفتار  تواند به راحتی مینطور

که همه داشته، چون میهای خودش به دیگران ببخشداز داشته که ضمنًا میهایش از خداوند است. داند  داند 
تر بیشتواند خود را الیق داشتن چیزهایی بداند، اما دیگران را الیق نداند. او دیگران هم مانند او بنده خدا هستند و نمی

که خداوند او را چطور میاز اینکه بخواهد خودش را جلو برای  بیند.ی دیگران خوب نشان دهد، برایش مهم است 
 شود.که برای خداوند مهم است، برایش مهم می ،همین نیازهای دیگران
یا»های کسی مبتال به بیماری که اتصال و توجه به خداوند نداشته باشد. مهممی« منع ماعون»و « ر ترین وسیله شود 

که و توجه، نماز است. یعنی نماز، تنها راه پیشگیری و درمان این بیماریایجاد این اتصال  هاست. و معلوم است 
که باید نماز بخوانند، یا حتی نماز میبی کسانی  ک است.  ی شفابخش، خیلی خطرنا خوانند، اما از توجهی به این دارو

کافی به آن توجه نمی بیماری چار ر خطر هستند. آنها حتمًا دکنند، به شدت دنمازشان غافل هستند و به اندازه 
ک  برای همین شوند. می «ارزش دانستن آنهابندگان خدا و بیتوجهی به نیازهای بیو خودنمایی برای دیگران »خطرنا

که خداوند در این سوره می کسانی  واى بر نمازگزاران!»فرماید: است  کسا .که از نمازشان غافلندهمان  که همان  نی 
 «شوند.و مانع ماعون می کنندمیخودنمایی 

 

 نردبان آسمان
 :1فرمایندامیر مؤمنان حضرت علی علیه السالم می

o که یخود اقرار م گاهیدر مورد جا انیدوزخ  «.میما از نمازگزاران نبود»کنند 
o گناهان را مانند بر  .زدیریفرو م یزییپا یهاگنماز، 
o کس نداکرده هیتشب یآب ۀنماز را به چشمخدا  امبریپ پنج  او هر شبانه روز، و شداب داشته انیجر یکه در برابر خانه 

 مرتبه خود را در آن شست و شو دهد.
شده است و  ادی« طانیدر برابر ش یسد محکم»و « مؤمنانمعراج »، «نیستون د» عنوان از نماز به نیسخنان معصوم در

کفر و بیم ترک آن ک   بکشاند. یمانیایتواند انسان را به مرز هولنا
 

                                                           

 .درباره نماز استنهج البالغه،  199علیه السالم در خطبه ن یمؤمنال ریام یهااز سفارش یبخش ،موارد. این 1
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 گ شتریتا مورد توجه ب میچگونه نماز بخوان ما  رد؟یخداوند قرار 
 آداب نماز:  تیرعا الف(

گذشته با برخی از آداب نماز مانند  ک زیلباس تم و  جماعتماز ، ننماز اول وقتسال  پا  آشنا شدیم. در این درس زهیو
 گیریم:را یاد مینمار  آدابهم برخی دیگر از 

 اذان واقامه  .1
 .ستیآن معلوم ن یانتها که ابتدا و ستندیایبه نماز م نمازگزارگفتن اذان واقامه دو صف از فرشتگان پشت سر  با

 کشورهای در نماز موقع که است اسالم شعار عنوان بهو  جهان مسلمانان ۀهم دیعقا نیترمهم ،واقامه اذانمحتوای 
 شود.یانداز منیطن یاسالم

 نماز خواندن در مسجد . 2
در  یفراوان تیاست و معنو یذکر و نام خداوند جاردر مسجد، چون ( الف ؟دارد لتینماز خواندن در مسجد فض چرا

 خدا است . همانیانسان در مسجد م (ج .شودیاقامه م یشتریبا توجه ب در مسجدنماز  (ب آن وجود دارد.
ک با از خواندن نم یکس برا هر :دیفرما یمالسالم  هیصادق عل امام گناهان او را پا طهارت به مسجد برود خداوند 

 1.سدینویزائران خود م انیاو را در م [نام]کند و یم
 احکام نماز  تیرعا ب(

که لباس  .1 گر نمازگزار قبل از نماز بفهمد  نماز بخواند نمازش باطل  تیبدنش نجس شده است و با همان وضع ایا
 است .

کرده باشد . 2 گر فراموش  کند و در همان حال نماز بخواند، باز هم نمازش باطل خواهد بود.که آن را ا ک   پا
گر  .3 که لباس ا  است. حیبدنش نجس شده است و بعد از نماز بفهمد، نمازش صح اینمازگزار قبل از نماز نداند 
گرنجاست فقط خون  .4  .است حصحی نمازش بخواند نماز آن وبا باشد مطلع فرد و باشد 2کوچک ۀسک کیاز  کمترو ا
کردن بر اش .5  کند.ینجس، نماز را باطل م یایسجده 
گر نمازگزار در مکان غصب .6  .نماز بخواند، نمازش باطل است 3یا
 دکمه آن. کی یحت ،پول حرام باشدتهیه شده از  ای یغصب دیلباس نمازگزار نبا .7
 .کندیمردان حرام است ونماز را باطل م یبراگردنبند  ایمانند انگشتر طال  ورآالتیاستفاده از ز .8
گوشت ته واناتیح گرید یاجزا ایکه از پوست، مو،  ینماز خواندن با لباس .9 . کندیشده باشد نماز را باطل م هیحرام 

گر بخش کوچکی از اجزای این حیوانات همراه نمازگزار باشد نمازش باطل استحتی ا  1.های 
                                                           

 358. امالی صدوق، صفحه 1
  . این اندازه تقریبًا به اندازه یک بند انگشت سبابه انسان است.2
که صاحبش راضی به حضور دیگران در آن مکان نباشد.گفته می . مکان غصبی به مکانی3   شود 
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 نسانادهی های خدا در توانتمرینی در مشاهده بهتر و بیشتر عنایت
کنیم. دقت داشته یکی از عنایت گفتگو  که اجازه داده به شکل رسمی و مستقیمًا با او  های خداوند به ما این است 

کسی این اجازه را به ما داده است؛ نه مدیر محترم مدرسه، شهردار و استاندار، یا حتی ر که چه  که ئیس جمهور، بلباش 
، خالق و پروردگار جهان و جهانیان به ما اجازه مالقات خصوصی داده است؛ آن هم نه یک بار در عمرمان، بلکه هر روز

که با اذان اعالم می ی پنج بارش  شود و اذن داده روزی پنج بار. نماز مالقات خصوصی و رسمی ما با خداوند است. روز
که بخواهیم میشود و واجب است، روزی هر چمی  توانیم نماز مستحبی بخوانیم.ند بار دیگر هم 

که اجازه صحبت مستقیم ب .1 کن  ا از امروز قبل از هر نماز، چند دقیقه رو به قبله بنشین و به این موضوع توجه 
ی.پروردگار جهانیان به شما داده شده است و چند دقیقه دیگری داری به مالقات او می  رو

کن و ببین وقتی نماز میبه معنی عبارتدر یک فرصت مناسب،  .2 خوانی، به پروردگار های نماز توجه 
 خواهی.گویی و از او چه میجهانیان چه می

کن. که  هاییامکانات و تواناییبعضی از بعد از نماز چند دقیقه بنشین و به  .3 ی فکر   دار
گوش و ... ، پدر و مادر و .... ، خانه و لباس و وس و قدت تفکر  ایل مختلف و ... ، هوشدست و پا و چشم و 

یافت محبت و ...  و فهمیدن و ...، عواطف و توان دوست داشتن و امکان در
گر آنها را نداشتی چه می کن ا کن و فکر  که اینها را به بعضی از اینها توجه  که خداوند است  کن  شد. بعد توجه 

کرده.  به شما داده و نیاز شما را به اینها برطرف 
کردن با خداوند نشستهدر نماز ب که داری به مالقات عدی، وقتی قبل از نماز، منتظر صحبت  ای، یادت باشد 

که اینها را به شما داده است.خدایی می ی   رو
 

 

 

  

                                                                                                                                                                                     

  پایه هشتم «های آسمانپیام» ششم. خالصه درس 1


