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نسان با دیگر ترین کار را انجام دهد. اساسا تفاوت اهای مختلف زندگی، همواره خوبانسان آمده است تا در موقعیت

اس حکم اش را با تصمیمات درست و عاقالنه و بر استرین لحظات زندگیتواند سختموجودات در همین است. او می

 کند، این قدرت حقیقی انسان بودن است.های عالم تبدیل الهی، به زیباترین صحنه

 :بایستاو می ها نیاز دارد اشاره شد،تریندر دروس قبلی کتاب به مهمترین لوازمی که انسان برای انجام دادن خوب

 ترین تشخیص دهد.را از خوب شد تا بتواند بد را از خوب، و خوبمعیارهای درستی داشته با -
 ه باشد.ترین داشتباشد تا بتواند بواسطه آنها عمل به خوبباورها و اعتقادات زیبایی داشته  -
 تر و مهیاتر باشد.ترین کار برایش سادههایی قرار بگیرد که انجام دادن خوبدر موقعیت -
 هایش را کنترل کرده و به درستی مدیریت کند.تمایالت و دوستی -
 دهد.ترین کار را انجام و نهایت، اهل عمل کردن باشد و همواره خوب -

رها هستند که ترین کار در هر موقعیتی متناسب با شرایط فرد متفاوت خواهد بود، با این وجود برخی کاطبیعتا خوب

ین کارها فردی روند. برخی از اترین کار به شمار میترین کار به شمار رفته و به تعبیر دیگر شاخص خوبهمواره خوب

 و برخی اجتماعی است.

ترین کارها ارتقا تواند شناخت ما را نسبت به خوبمیهستند ترین بودن شاخص و ویژه خوبدر شناخت کارهایی که 

ه سوی انجام دادن بتواند تمایالت و رفتارهای ما را ریزی جهت انجام دادن این کارها در زندگی میدهد. همچنین برنامه

  سوق دهد. هاترین کارخوب

 سوره مبارکه اعلیترین کارها در خوب

 مبارکه اعلی را بخوانید و به ترجمه آیاتش دقت کنید. سوره

 به نام خداوند مهرگستر مهربان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ



 

 ات را! ام پروردگار بلندمرتبهمنزّه شمار ن (1سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَى )

 خداوندى که آفرید و منظم کرد، همان  (2الَّذي خَلَقَ فَسَوَّى )

 گیرى کرد و هدایت نمود، ندازهو همان که ا (3) وَ الَّذي قَدَّرَ فَهَدى

 ا که چراگاه را به وجود آورد، و آن کس ر (4) وَ الَّذي أَخْرَجَ الْمَرْعى

 س آن را خشک و تیره قرار داد! سپ (5) فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوى

 رد، کیم و هرگز فراموش نخواهى خوانما بزودى )قرآن را( بر تو مى (6) فَال تَْنسىسَنُقْرِئُکَ 

 داند! او آشکار و نهان را مىمگر آنچه را خدا بخواهد، که  (7) لْجَهْرَ وَ ما يَخْفىاإِالَّ ما شاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ 

 کنیم! ام هر کار خیر آماده مىو ما تو را براى انج (8) وَ نُيَسِّرُکَ لِلْيُْسرى

 ذکّر ده اگر تذکّر مفید باشد! پس ت (9) فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى

 شود. ترسد متذکّر مىخدا مى و بزودى کسى که از (10) سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَْخشى

 ند، گزیافراد از آن دورى مى ترینامّا بدبخت (11وَ يَتَجَنَّبُهَا الْأَشَْقى )

 شود، همان کسى که در آتش بزرگ وارد مى (12) الَّذي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرى

 شود! میرد و نه زنده مىه مىسپس در آن آتش ن (13) ثُمَّ ال يَمُوتُ فيها وَ ال يَحْيى

 . د را تزکیه کرد(، رستگار شدبه یقین کسى که پاکى جست )و خو (14قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى )

 را یاد کرد سپس نماز خواند!  و )آن که( نام پروردگارش (15وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى )

 دارید، ندگى دنیا را مقدم مىولى شما ز (16بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا )

 هتر و پایدارتر است! ه آخرت بدر حالى ک (17) وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقى

 سمانى پیشین )نیز( آمده است، این دستورها در کتب آ (18) إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى

 در کتب ابراهیم و موسى.  (19) صُحُفِ إِبْراهيمَ وَ مُوسى

ورد، یکی از آها میذکری که رسول برای انسان همانطور که در درس گذشته اشاره شد، خشیت داشتن در مقابل

سی قرار های سوره به این موضوع مورد بررمحورهای اساسی سوره مبارکه اعلی است. چنانکه ارتباط تمامی قسمت

 توان محورهای اصلی سوره را در قالب موارد زیر برشمرد:بدین ترتیب می گرفت.

 معرفی بلندمرتبه بودن خداوند و منزه بودن او از هر عیب و نقصی -
موش نخواهد ل خدا جهت بیان ذکر برای مردم )مطالب به رسول گفته شده و ایشان آنها را فراهای رسوویژگی -

 کرد و ضمنا رسول برای طی این مسیر سخت و پرتالطم مهیا و آماده شده است.(
 رساند.پذیرش ذکر توسط اهل خشیت که با تزکیه کردن همراه است و آنها را به فالح و رستگاری می -
یت آنها و ذکر توسط اهل شقاوت که با ترجیح دادن دنیا بر آخرت همراه است و موجب محرومگردانی از روی -

 شود.قرار گرفتنشان در عذاب ابدی می



 

های اولین نیز شود که حقایق ذکر شده در سوره، در صحیفهدر دسته انتهایی آیات سوره به این مطلب مهم اشاره می

روز تا  لقتخی بایست از ابتداهای میترین مطالبی است که انساناز اساسی بیان شده بود، بنابراین این حقیقت یکی

 ه است.به آن توجه داشته باشند، لذا در متن دعوت تمامی انبیای الهی، به این مسئله مهم اشاره شدقیامت 

م اشاره سالهای حضرت ابراهیم علیه السالم و حضرت موسی علیه الدر این میان خداوند به صورت ویژه به صحیفه

 تواند داشته باشد؟کند. به نظر شما این تأکید خداوند چه دلیلی میمی

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

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

شاخصی هستند  که ممکن است به ذهن شما برسد اینکه، این دو پیامبر بزرگوار از جمله انبیایطبیعتا اولین پاسخی 

را به عنوان اسوه  که قرآن کریم در موارد بسیاری به این دو مرد الهی اشاره کرده است و حقایق جاری در زندگی ایشان

 برای تمامی مردم بیان نموده است.

مطلب باشد، لیکن برای  تواند تأیید کننده اینماجراهای این دو پیامبر اولواالعزم الهی، میالبته تأکید فراوان قرآن بر 

 درک بهتر این مطلب الزم است که حداقل به قسمتی از این ماجراها در قرآن توجه شود.

 ایم.بیان کرده مارا که در سوره مبارکه طه ذکر شده است، برای شعلیه السالم موسی در ادامه قسمتی از داستان حضرت 

 اجرا نشان دهید.این قسمت را به دقّت مطالعه کرده و هر یک از محورهای ذکر شده در سوره مبارکه اعلی را در این م

د رنگی یا ماژیک پردازد با مداتوانید برای هر محور رندگی انتخاب کرده و آن قسمت از داستان که به آن موضوع میمی

 شبرنگ، رنگ کنید.

 وند: رنگ زرد یا نارنجیمعرفی خدا -
 های ایشان: رنگ آبیعرفی رسول و ویژگیم -
 سبزپذیرند. )اهل خشیت(: رنگ هایی که ذکر رسول را میمعرفی انسان -
 شوند. )اهل شقاوت(: رنگ قرمزگردان میهای که از ذکر رسول رویمعرفی انسان -

ز توجه کنید، . چنانکه به متن آیات نیشده استجهت بیشتر شدن دقت شما، متن عربی آیات به همراه ترجمه آن ذکر ]

تر و توانند شما را سریعتوانید پیدا کنید، این کلمات میکلمات مشابه با کلمات سوره مبارکه اعلی را به راحتی می

 تر به ارتباط مضامین این دو سوره راهنمایی کنند.[دقیق

 تو رسیده است؟آیا سرگذشت موسى به  (9) وَ هَلْ أَتاکَ حَدیثُ مُوسى

مْکُثُوا إِنِّی اناراً فَقالَ لِأَهْلِهِ  إِذْ رَأى

ها بِقَبَسٍ آنَسْتُ ناراً لَعَلِّی آتیکُمْ مِنْ

 (10أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدىً )

د( آتشى گاه که )در سفر از مدین به مصر نزد وادى طوى راه گم کرده بوآن

شاید  نید همانا من آتشى دیدم،اش گفت: شما درنگ کدید، پس به خانواده

 .اى از آن را براى شما بیاورم یا بر سر آتش راهنمایى بیابمشعله

 ه آتش رسید ندا داده شد: اى موسى!پس چون ب (11) فَلَمَّا أَتاها نُودِیَ یا مُوسى

لَیْکَ إِنَّکَ إِنِّی أَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْ

 (12بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً )

تو در وادى  همانا این منم پروردگار تو، پس نعلین خود )از پاى( برکن، زیرا

 مقدس طوى هستى.

 ما یُوحىوَ أَنَا اخْتَرْتُکَ فَاسْتَمِعْ لِ

(13) 

شود گوش فرا من تو را )به رسالت و امامت( برگزیدم، پس به آنچه وحى مى

 دار.

وَ  فَاعْبُدْنی أَنَا أَنَا اللَّهُ ال إِلهَ إِالَّ إِنَّنی

 (14أَقِمِ الصَّالةَ لِذِکْری )

ش به یقین این منم خداى یکتا که جز من معبودى نیست، پس مرا پرست

 کن و نماز را به یاد من برپا دار.



 

 خْفیها لِتُجْزىإِنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ أَکادُ أُ

 (15) کُلُّ نَفْسٍ بِما تَسْعى

م تا )در خواهم )زمان( آن را پنهان دارتردید روز قیامت آمدنى است، مىبى

 کوشد جزا داده شود.آن روز( هر نفسى در برابر آنچه مى

ؤْمِنُ بِها وَ فَال یَصُدَّنَّکَ عَنْها مَنْ ال یُ

 (16) اتَّبَعَ هَواهُ فَتَرْدى

 د و از هواى )نفس( خود پیروىآورپس هرگز کسى که بدان ایمان نمى

 شوى.ندارد، که هالک مى تو را از آن باز کند،می

 آن چیست که در دست راست دارى؟ اى موسى! (17) وَ ما تِلْکَ بِیَمینِکَ یا مُوسى

یْها وَ أَهُشُّ قالَ هِیَ عَصایَ أَتَوَکَّؤُا عَلَ

بُ وَ لِیَ فیها مَآرِ غَنَمی بِها عَلى

 (18) أُخْرى

با آن بر کنم و : این عصاى من است، بر آن تکیه مىگفت]موسی[ 

 .ریزم، و مرا به آن نیازهاى دیگرى هم هستگوسفندانم برگ درخت مى

 : اى موسى، آن را )بر زمین( بیفکن.فرمود]خداوند[  (19) قالَ أَلْقِها یا مُوسى

 (20) عىفَأَلْقاها فَإِذا هِیَ حَیَّةٌ تَسْ
 پس بیفکند، به ناگاه مارى شد خطرناک و زهردار که به شتاب حرکت

 کرد.مى

ا قالَ خُذْها وَ ال تَخَفْ سَنُعیدُه

 (21) سیرَتَهَا الْأُولى

ش گفت: آن را برگیر و مترس، به زودى آن را به حالت اول]خداوند[ 

 گردانیم.بازمى

خْرُجْ جَناحِکَ تَ وَ اضْمُمْ یَدَکَ إِلى

 (22) خْرىبَیْضاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ آیَةً أُ

اى دیگر زه)و بیرون آر( تا به عنوان نشانه و معجدستت را زیر بغل خود کن 

 آنکه در آن عیبى باشد.بى ،روشن و نورانى بیرون آید

 (23) لِنُرِیَکَ مِنْ آیاتِنَا الْکُبْرى
ا به تو نشان اى از آیات بزرگ خویش ر)این دو معجزه را ارائه کردیم( تا پاره

 دهیم.

 که او طغیان و سرکشى کرده است. برو )اینک( به سوى فرعون (24) غىفِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَ اذْهَبْ إِلى

 (25صَدْری ) قالَ رَبِّ اشْرَحْ لی
راوان به ام را گشاده گردان )صبر و حوصله فگفت: پروردگارا، سینه]موسی[ 

 من بده(.

 م کن(.امن آسان ساز )در انجام رسالت یاریو کارم را بر  (26أَمْری ) وَ یَسِّرْ لی

 و گرهى )را که مانع بیان مقصود است( از زبانم بگشاى. (27) وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانی

 تا سخنم را بفهمند. (28) یَفْقَهُوا قَوْلی

 و وزیر و یاورى از خاندانم براى من قرار ده. (29) وَزیراً مِنْ أَهْلی وَ اجْعَلْ لی

 برادرم هارون را. (30) هارُونَ أَخی

 پشتم را به او محکم کن. (31اشْدُدْ بِهِ أَزْری )

 و او را در کارم )کار ابالغ رسالت از جانب تو( شریک گردان. (32أَمْری ) وَ أَشْرِکْهُ فی

 (33کَیْ نُسَبِّحَکَ کَثیراً )
ار تسبیح تا )بتوانیم( تو را )علنا در میان قبطیان و مجامع فرعونى( بسی

 تنزیه نماییم.گوییم و )از شرک( 

 و تو را بسیار یاد کنیم. (34وَ نَذْکُرَکَ کَثیراً )

 بینایى. زیرا که تو همواره به ما )اهل بیت و عالقه ما به تسبیح و ذکر( (35إِنَّکَ کُنْتَ بِنا بَصیراً )

 ىقالَ قَدْ أُوتیتَ سُؤْلَکَ یا مُوس

(36) 
 د.ات به تو داده شتردید همه خواستهبى ]خداوند [ فرمود: اى موسى!

 البته بار دیگرى نیز تو را مشمول لطف خود ساختیم. (37)  أُخْرىوَ لَقَدْ مَنَنَّا عَلَیْکَ مَرَّةً

 م قلبى کردیم.گاه که به مادرت آنچه را که )درباره نجات تو( الزم بود الهاآن (38) وحىأُمِّکَ ما یُ إِذْ أَوْحَیْنا إِلى



 

قْذِفیهِ فِی التَّابُوتِ فَاأَنِ اقْذِفیهِ فِی 

لسَّاحِلِ یَأْخُذْهُ الْیَمِّ فَلْیُلْقِهِ الْیَمُّ بِا

قَیْتُ عَلَیْکَ وَ عَدُوٌّ لَهُ وَ أَلْ عَدُوٌّ لی

 عَیْنی ىمَحَبَّةً مِنِّی وَ لِتُصْنَعَ عَل

(39) 

ه تکوینى ما و آن را در دریا بیفکن، پس )اراد قرار بدهکه او را در صندوقى 

دشمن من و  ر آن شد که( باید دریا او را به ساحل اندازد تا وى را کسى کهب

ها( افکندم و دشمن اوست برگیرد. و بر تو از جانب خود محبتى )در دل

ساخته  براى آنکه در زیر نظر خودم )به جهت تصدى مقام واالیى( تربیت و

 شوى.

 أَدُلُّکُمْ أُخْتُکَ فَتَقُولُ هَلْ  إِذْ تَمْشی

أُمِّکَ  لىإِمَنْ یَکْفُلُهُ فَرَجَعْناکَ  لىعَ

نَ وَ قَتَلْتَ کَیْ تَقَرَّ عَیْنُها وَ ال تَحْزَ

 وَ فَتَنَّاکَ نَفْساً فَنَجَّیْناکَ مِنَ الْغَمِّ

أَهْلِ مَدْیَنَ  فُتُوناً فَلَبِثْتَ سِنینَ فی

 (40) قَدَرٍ یا مُوسى ثُمَّ جِئْتَ عَلى

رفت )تا به اه که خواهرت )در پى صندوق تو( مىگ]تو را یاری کردیم[ آن

گفت: آیا شما خواستند رسید( و مىعمّال فرعونیان که براى کودکى دایه مى

و را شود داللت کنم؟ پس ترا بر کسى که کفیل )حفظ و شیر دادن( او مى

نیز  واش روشن شود و اندوه نخورد. به سوى مادرت بازگرداندیم تا دیده

س ما تو پگرفتند(  به قتل توشتى )و آنان تصمیم ونیان( را کُشخصى )از فرع

، پس سالیانى هایى آزمودیمرا از آن اندوه نجات دادیم، و ما تو را به آزمایش

ازلى ما )بر طبق تقدیر  -اى موسى -گاهر میان اهل مدین ماندگار شدى، آند

 و بر پایه کماالت نفسانى صالح بر مقام رسالت( آمدى.

 (41) اصْطَنَعْتُکَ لِنَفْسیوَ 

بارزه با و تو را براى )اهداف( خود )که تصدى مقام رسالت، تلقّى کتاب، م

ام ابعاد( کفر و اصالح جامعه است، انسانى تربیت شده و تکامل یافته در تم

 ساختم.

وَ ال تَنِیا  اذْهَبْ أَنْتَ وَ أَخُوکَ بِآیاتی

 (42ذِکْری ) فی

اد کردن نزد فرعونیان( بروید و در ی)راه معجزات من تو خود و برادرت هم

 من سستى نورزید.

 به سوى فرعون بروید، که او طغیان کرده است. (43) غىفِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَ اذْهَبا إِلى

لَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ فَقُوال لَهُ قَوْالً لَیِّناً لَعَ

 (44) یَخْشى

خشیت  از اهلبپذیرد یا آن ذکر را  پس با او سخنى نرم بگویید، باشد که

 بشود.

 فْرُطَ عَلَیْنا أَوْقاال رَبَّنا إِنَّنا نَخافُ أَنْ یَ

 (45) أَنْ یَطْغى

رآشوبد و بترسیم که )پیش از ابالغ رسالت( بر ما گفتند: پروردگارا، ما مى

 عقوبت کند، یا )در کفر و ظلمش( از حد بگذرد.

مَعُ وَ مَعَکُما أَسْ قالَ ال تَخافا إِنَّنی

 (46) أَرى

شنوم و مى ،متردید من همراه شما هستنترسید! بى: ]خداوند[ فرمود

 بینم.مى

بِّکَ فَأَرْسِلْ رَفَأْتِیاهُ فَقُوال إِنَّا رَسُوال 

بْهُمْ قَدْ إِسْرائیلَ وَ ال تُعَذِّ مَعَنا بَنی

 لسَّالمُ عَلىجِئْناکَ بِآیَةٍ مِنْ رَبِّکَ وَ ا

 (47) نِ اتَّبَعَ الْهُدىمَ

هستیم، پس  روید و بگویید: همانا ما فرستادگان پروردگار توبپس به نزد او 

ن، که ما بنى اسرائیل را )رها کرده( همراه ما بفرست و آنها را شکنجه مک

ایم، و درود بر هر اى از جانب پروردگارت آوردهحتما براى تو نشانه و معجزه

 ند.که از هدایت پیروى ک

 الْعَذابَ عَلى إِنَّا قَدْ أُوحِیَ إِلَیْنا أَنَّ

 (48مَنْ کَذَّبَ وَ تَوَلَّى )

ها و دعوت حقّا به ما وحى شده که عذاب )خداوند( بر کسى است که )نشانه

 پیامبران او را( تکذیب کند و روى بگرداند.

 دگار شما کیست؟پرور فرعون گفت: اى موسى! (49) قالَ فَمَنْ رَبُّکُما یا مُوسى

ءٍ خَلْقَهُ کُلَّ شَیْ قالَ رَبُّنَا الَّذی أَعْطى

 (50) ثُمَّ هَدى

رده کگفت: پروردگار ما کسى است که به هر چیزى خلقت خاصّ او را عطا 

 آن را هدایت و راهنمایى نموده است.سپس 



 

 (51) قالَ فَما بالُ الْقُرُونِ الْأُولى
ن را پیشین )که خدا را انکار و پیامبرا هاىگفت: پس حال ملت]فرعون[ 

 تکذیب کردند( چگونه خواهد بود؟

کِتابٍ ال  قالَ عِلْمُها عِنْدَ رَبِّی فی

 (52) یَضِلُّ رَبِّی وَ ال یَنْسى

تابى )به : علم )به حال( آنها در نزد پروردگار من است در ک]موسی[ فرمود

 نماید.ه فراموش مىکند و ننام لوح محفوظ(، پروردگارم نه خطا مى

داً وَ سَلَکَ الَّذی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ مَهْ 

نَ السَّماءِ لَکُمْ فیها سُبُالً وَ أَنْزَلَ مِ

نْ نَباتٍ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ أَزْواجاً مِ

 (53شَتَّى )

ما شهمان که زمین را براى شما گسترده و گهواره ساخت و در آن براى 

ى از آسمان آبى فرود آورد، پس به وسیله آن انواعهایى گشود و از راه

 گیاهان رنگارنگ )از زیر خاک( بیرون آوردیم.

ذلِکَ  نَّ فیکُلُوا وَ ارْعَوْا أَنْعامَکُمْ إِ

 (54) لَآیاتٍ لِأُولِی النُّهى

، حقّا که در هاى متنوع آن( بخورید و چارپایانتان را بچرانید)خود از خوراکى

 هایى )از توحید و قدرت و حکمت او( براى( نشانهاین )آفرینش خاص

 خردمندان است.

کُمْ وَ مِنْها مِنْها خَلَقْناکُمْ وَ فیها نُعیدُ

 (55) نُخْرِجُکُمْ تارَةً أُخْرى

دیگر )در  گردانیم و بارو )پس از مرگ( در آن بازمى شما را از آن آفریدیم

 قیامت( از آن بیرون خواهیم آورد.

 ها فَکَذَّبَ وَ أَبىأَرَیْناهُ آیاتِنا کُلَّوَ لَقَدْ 

(56) 

و )همه را( حقّا که ما همه آیات و معجزات خود را به او نشان دادیم، اما ا

 تکذیب کرد و )از پذیرش دعوت ما( روى گردانید.

أَرْضِنا  قالَ أَ جِئْتَنا لِتُخْرِجَنا مِنْ 

 (57) بِسِحْرِکَ یا مُوسى

مان بیرون اى تا ما را به واسطه جادویت از سرزمیندهآیا آم گفت: اى موسى!

 کنى؟!

  فَاجْعَلْ بَیْنَنا وَفَلَنَأْتِیَنَّکَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ

حْنُ وَ ال أَنْتَ بَیْنَکَ مَوْعِداً ال نُخْلِفُهُ نَ

 (58مَکاناً سُوىً )

و  پس براى تو جادویى همانند جادوى خودت خواهیم آورد، پس میان ما

ر سرزمینى ان معینى قرار ده که نه ما از آن تخلف کنیم و نه تو، دخودت زم

 هموار و جایى که )مسافتش میان ما و تو( یکسان باشد.

 وَ أَنْ یُحْشَرَ قالَ مَوْعِدُکُمْ یَوْمُ الزِّینَةِ

 (59النَّاسُ ضُحًى )

ه کگاه )ما و( شما روز زینت باشد )روز عیدى خاص : وعدهفرمودموسى 

 آیند.متعارف بود( و روزى که مردم پیش از ظهر گرد هم مى میانشان

 دَهُ ثُمَّ أَتىفَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ کَیْ

(60) 

ود پس فرعون روى گرداند )مجلس را ترک کرد( و نیرنگ خود را جمع نم

ر روز )جادوها و وسائل فریب و ساحران اهل نیرنگ را گرد آورد( سپس )د

 آمد.موعود به میدان( 

فْتَرُوا عَلَى وَیْلَکُمْ ال تَ قالَ لَهُمْ مُوسى

ذابٍ وَ قَدْ اللَّهِ کَذِباً فَیُسْحِتَکُمْ بِعَ

 (61) خابَ مَنِ افْتَرى

خدا ها شریک بندید )که بتموسى به آنها گفت: واى بر شما! بر خدا دروغ ن

نماید، و کن و این معجزات سحر است( تا شما را به عذابى ریشههستند 

 مید شد.البته هر که دروغ بست نا

وَ أَسَرُّوا  فَتَنازَعُوا أَمْرَهُمْ بَیْنَهُمْ

 (62) النَّجْوى

سخن در  پس آنها در میان خود درباره کارشان اختالف و نزاع کردند و این

 گوشى را پنهان داشتند.

انِ أَنْ قالُوا إِنْ هذانِ لَساحِرانِ یُرید

رِهِما وَ أَرْضِکُمْ بِسِحْیُخْرِجاکُمْ مِنْ 

 (63) یَذْهَبا بِطَریقَتِکُمُ الْمُثْلى

قت این است و یا فرعونیان به آنها( گفتند: حقی )باألخره ساحران به یکدیگر

ود بیرون خواهند شما را از سرزمینتان به سحر خکه این دو نفر ساحرند، مى

 .ز بین ببرندپرستى است( اکنند و طریقه دینى واالى شما را )که بت



 

وا صَفًّا وَ قَدْ فَأَجْمِعُوا کَیْدَکُمْ ثُمَّ ائْتُ

 (64) أَفْلَحَ الْیَوْمَ مَنِ اسْتَعْلى

ک یسپس همه در  ،هاى جادویى خود را با فکر و دقت گرد آوریدپس فریب

رى دست صف )جلو آنها( درآیید، و حتما امروز کسى رستگار است که به برت

 یابد.

یَ وَ إِمَّا أَنْ إِمَّا أَنْ تُلْقِ وسىقالُوا یا مُ

 (65) نَکُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقى

تو  یااضر شدند ساحران( گفتند: اى موسى! آ)و چون همه در موعد معین ح

 ؟دازیمابتدا آنچه را داریم بیانافکنى یا )اوّل آنچه در دست دارى( مى

مْ مْ وَ عِصِیُّهُقالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذا حِبالُهُ

 أَنَّها تَسْعى یُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ

(66) 

ها و سمان: بلکه شما بیفکنید. )آنها افکندند( پس به ناگاه ریفرمودموسى 

( عصاهاى آنها در اثر سحرشان در خیال موسى مصور شد که )به هر سو

 شتابند.مى

 ىنَْفسِهِ خیفَةً مُوس فَأَوْجَسَ فی

(67) 

ا نگران شد )که نکند مردم فریب این جادوگری رپس موسى در دل خود 

 بخورند!(

 تردید تو خود برترى.بى نگران نباش!گفتیم:  (68) أَعْلىقُلْنا ال تَخَفْ إِنَّکَ أَنْتَ الْ

ا صَنَعُوا میَمینِکَ تَلْقَفْ  وَ أَلْقِ ما فی

 یُفْلِحُ الإِنَّما صَنَعُوا کَیْدُ ساحِرٍ وَ 

 (69) لسَّاحِرُ حَیْثُ أَتىا

اند فرو بلعد، آنچه در دست راست دارى بیفکن تا همه آنچه را که ساخته

ا رود جاند فریب جادوگر است، و جادوگر به هر زیرا چیزى که آنان ساخته

 شود.)و هر چه بیاورد( پیروز و رستگار نمى

 لُوا آمَنَّا بِرَبِّفَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ سُجَّداً قا

 (70) هارُونَ وَ مُوسى

ران )موسى عصا بیفکند، به صورت اژدها درآمده همه را بلعید( پس ساح

یمان کنان به رو درافتادند، گفتند: به پروردگار هارون و موسى اسجده

 آوردیم.

نَ لَکُمْ إِنَّهُ قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَ

 سِّحْرَلَکَبیرُکُمُ الَّذی عَلَّمَکُمُ ال

رْجُلَکُمْ مِنْ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَیْدِیَکُمْ وَ أَ

جُذُوعِ النَّخْلِ  خِالفٍ وَ لَأُصَلِّبَنَّکُمْ فی

 ذاباً وَ أَبْقىوَ لَتَعْلَمُنَّ أَیُّنا أَشَدُّ عَ

(71) 

؟! حتما او ایمان آوردیدبه او  اجاره بدهمفرعون گفت: آیا پیش از آنکه من 

ها و ، پس دستاست ا سحر آموختهبزرگ و رئیس شماست که به شم

هاى نهتپاهایتان را یکى از راست و یکى از چپ خواهم برید و شما را بر 

من و )درخت خرما آویزان خواهم کرد و خواهید فهمید که کدام یک از ما 

 تر و پایدارتر است.خداى موسى( عذابش سخت

ما جاءَنا مِنَ  قالُوا لَنْ نُؤْثِرَکَ عَلى

اقْضِ ما أَنْتَ اتِ وَ الَّذی فَطَرَنا فَالْبَیِّن

 الدُّنْیا هذِهِ الْحَیاةَ قاضٍ إِنَّما تَقْضی

(72) 

الیل روشنى گفتند: سوگند به آن که ما را آفریده هرگز تو را بر د]ساحران[ 

توانى بکن، میترجیح نخواهیم داد، پس هر حکمى که  استکه بر ما آمده 

 .بکنیتوانى میه زندگى این دنیا حکم جز این نیست که تو تنها دربار

 لَنا خَطایانا وَ ما إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنا لِیَغْفِرَ

رِ وَ اللَّهُ خَیْرٌ أَکْرَهْتَنا عَلَیْهِ مِنَ السِّحْ 

 (73) وَ أَبْقى

سحرى را که  به یقین ما به پروردگارمان ایمان آوردیم تا گناهان ما را و آن

 .بیامرزد، و خداوند بهتر است و پایدارتر تو ما را بدان واداشتى

ماً فَإِنَّ لَهُ إِنَّهُ مَنْ یَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِ

 حْیىجَهَنَّمَ ال یَمُوتُ فیها وَ ال یَ 

(74) 

ما براى او همانا کسى که )فرداى قیامت( گنهکار نزد پروردگار خود بیاید حت

( زنده نه )به راحتىمیرد )تا خالص شود( و دوزخ است، نه هرگز در آن مى

 ماند.مى

مِلَ الصَّالِحاتِ وَ مَنْ یَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَ

 (75) لىفَأُولئِکَ لَهُمُ الدَّرَجاتُ الْعُ

 ،باشد هاى شایسته کردهو هر که با ایمان نزد او بیاید در حالى که عمل

 چنین کسانى درجات واالیى دارند.



 

ا الْأَنْهارُ تِهَجَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْری مِنْ تَحْ

تَزَکَّى  خالِدینَ فیها وَ ذلِکَ جَزاءُ مَنْ

(76) 

ى است؛ هاى جاودانى که از زیر )ساختمان و درختان( آنها نهرها جاربهشت

زکیه تدر حالى که در آنجا جاویدانند و این است پاداش کسى که خود را 

 .است نموده

 أَنْ أَْسرِ مُوسى وَ لَقَدْ أَوْحَیْنا إِلى

ی الْبَحْرِ فِبِعِبادی فَاضْرِبْ لَهُمْ طَریقاً 

 خْشىیَبَساً ال تَخافُ دَرَکاً وَ ال تَ 

(77) 

رکت ده و و البته ما به موسى وحى کردیم که بندگان مرا )از مصر( شبانه ح

( بساز، براى )گذشتن( آنها راهى خشک در دریا )در رود نیل با شکافتن آن

 هراسى رعونیان( بترسى و نه از غرق شدن)فدر حالى که نه از فرا رسیدن 

 .داشته باشی

هِ فَغَشِیَهُمْ مِنَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِ

 (78الْیَمِّ ما غَشِیَهُمْ )

ز عبور اپس فرعون همراه سپاهیانش آنها را دنبال کردند )به طورى که پس 

دریا  از )آب( هاى داخل دریا شدند( پس آنها راقوم موسى آنها وارد راه

 فرو گرفت(. پوشانید آنچه پوشانید )امواجى که در اندیشه بشر نگنجد آنان را

 .فرعون قوم خودش را گمراه نمود و )به هیچ راه حقّى( هدایت نکرد (79) ا هَدىمَو أَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَ 

  

 نگاهی به کتاب درسی

 امر به معروف و نهی از منکر

 ست.اهستند که سرنوشت آنها به هم گره خورده  یکشت نانیاست و مردمان آن همچون سرنش یکشتجامعه مانند 

از کنار خطا  یتوان به سادگیپا  گذارد، نم ریرا ز یاجتماع ایو  یاله نیبخواهد قوان یاگر در جامعه، شخص نیهم یبرا

 دهیو پسند ریخبه کار  گریکدی هیجامعه نسبت به هم، توص فرادا یهاتیاز مسئول یکی لیدل نیگذشت. به هم یو گناه و

 است.« از منکر یامر به معروف و نه»کار همان  نیو بازداشتن هم از کار ناپسند است. ا

ت دارند و نسبت را دوس گریهمد یعنی گرند؛یکدی یمؤمنان ول رایدارند، ز یشتریب تیباره مسئول نیالبته مؤمنان در ا

 کنند.یم تیبه سرنوشت هم احساس مسئول

نادرست و  یشوند، کارهایتفاوت میب گرانیمردم نسبت به سرنوشت دترک شود،  «از منکر یامر به معروف و نه»اگر 

ها به یزشت یرخب یرود، تا آنجا که حتیم نیکارها از ب نیاز ا یاریانجام بس یو زشت ابدییناپسند در جامعه رواج م

کم آن قدر  کمشود و یمردم فراموش م انیدر م نیو دستورات د میشود، تعالیعنوان کار معروف و خوب شناخته م

تحق عذاب شود که رحمت و برکت خداوند از آن جامعه برداشته شده و جامعه مسیگناه و فساد در جامعه فراوان م

 گردد.یم یاله

از منکر  یعروف و نهمامر به  حتماً آثار بد ترک امر به معروف و نهی از منکر فرمودند: در موردعلیه السالم  امام کاظم

 گریعا کنند، دشما هم اگر د یهانیصورت بهتر نیمسلط خواهند شد و در ا افراد جامعه بر شما نیوگرنه شرورتر دیکن

 نخواهد شد. مستجاب

و  کین یکارهاهمه  :واالی امر به معروف و نهی از منکر فرمود در باره اهمیت و جایگاهالسالم  هیعل یعل نیرالمؤمنیام

است.  قیناور و عمپه ییایمنکر، مانند قطره در برابر در از یبا امر به معروف و نه سهیجهاد در راه خدا، در مقا یحت

ترک کردند. پس  ااز منکر ر یامر به معروف و نه نکهیا لیاز شما را عذاب نکرد، مگر به دل شیخداوند سبحان اقوام پ

 ها.خردمندان را به دلیل نهی نکردن از زشتی ها عذاب کرد وتیانجام معص لیآنها را به دل خردان یب

است  نیاز منکر ا یهدف ما در نههای درست امر به معروف و نهی از منکر، باید توجه داشته باشیم که در مورد شیوه 

و با فرد  میخود را برگردان یگناه رو کی دنیکه با د نیهم یگاه. پس که انسان خطاکار به اشتباهاتش ادامه ندهد



 

رفتارش  یشخص خطاکار متوجه زشت زین یگاه است. یاز آن اشتباه کاف یریجلوگ یبرا میکنرفتار  یخطاکار به سرد

که  میو با احترام از او بخواه میو با برخورد خوب او را متوجه اشتباهش کن یبا مهربان دیصورت ما با نیدر ا ست؛ین

آنجا را  دیبا م،ینشان ده یخود را از انجام گناه یناراحت نکهیا یبرا زیموارد ن یدر بعض .آن خطا را تکرار نکند گرید

 .میترک کن

 انفاق

  انفاق است. فقر در جهان، حل مشکل یاسالم برا نید یاز راه کارها یکی

ه قرار داد یان حقدر اموال ثروتمند ریمردم فق یهایازمندینرسول خدا در مورد انفاق فرموده است: خداوند به اندازه 

 نیاشد به  ادیمردم پ انیدر م یابرهنه ایشود. اگر گرسنه یمردم برطرف م یعموم یهایازمندیاگر بپردازند ناست، 

 اند.نپرداخته اموال خود را« حقوق واجب»است که ثروتمندان،  لیدل

مال را  یاعطا نیکرده و ا قیتشو ازمندانیاز اموالشان به ن یها را به بخشش قسمتهمواره انسان میخداوند در قرآن کر

 .نام نهاده است« انفاق»

 انیثروت م عیتوز، شمارد. حکمت انفاق به فرموده خداوندهای مؤمن بودن بر میخداوند انفاق را به عنوان یکی از نشانه

 ثروتمندان است. از انحصار آن در دست یریفقرا و جلوگ

ثروتمند و فقیر  رسد و فاصله طبقاتی میاننیازمندان نیز می کند، ثروت به دست دایانفاق مال در جامعه گسترش پاگر 

 گریکدی شود، مردم نسبت بهیکن م شهیاز جامعه ر ،از فقر یشنا یهاجرم از گناهان و یادیبخش ز شود.کمتر می

 شود.یدر جامعه حاکم م تیآرامش و امن تیکنند و در نهایم یشتریب تیشوند و احساس مسئول یتر ممهربان

 واجب و مستحب. :انفاق بر دو نوع است

 های واجبانفاق

شود که به یاز انفاق گفته م یهاست و به نوعیآلودگها و یشدن از دلبستگپاک  یزکات در اصل به معنا زکات: -1

 :ها سه دسته استییدارا نی. اردیگیانسان تعلق م یهاییاز دارا یبرخ

 غالت: گندم و جو و خرما و کشمش. -

 ها: شتر، گاو و گوسفند.دام -

 ها: طال و نقره.سکه -

از آن  یشخصمبخش  شده است بر او واجب است نییتع نیداشته باشد که در د یاها، به اندازهییدارا نیاز ا یاگر کس

 .را در راه خدا انفاق کند

وند ات اموال داده نشود، خداشود. اگر زکیو پربرکت شدن آن م یمال از نابود تیپرداخت زکات موجب مصون

 دارد.یو... ( را از صاحبان آنها بازم یفراوان ،یزیحاصلخ ،ی)بارندگ شیهانعمت

هم نباشد،  ریباشد و فق اریو هش فطر، بالغ و عاقل دیکه هنگام غروب شب ع یکس زکات است. رمجموعهیز :زکات فطره

هر  ایبرنج و  ای جو ایگندم  لوگرمیک هر نفر سه یبه ازا دهد،هزینه زندگی آنها را می که او یخود و کسان یبرا دیبا

ول آنها را هم از آن استفاده کرده است را به مستحق بدهد. البته اگر پ شتریکه در طول ماه مبارک رمضان ب ییغذا

 کند. یم تیبدهد کفا

خود و خانواده،  یزندگهای ساالنه کند پس از صرف هزینههر مسلمانی که از طریق کار، درآمدی کسب می خمس: -2

جامعه است  یازهاین نیتأم یاز راه ها یکیمانده است به عنوان خمس بپردازد. خمس  یپنجم آنچه را که باق کی دیبا



 

 همیرسول اکرم و ائمه اطهارعل م،یکه قرآن کر ییهاشود تا آن را در راهیپرداخت م دیمرجع تقل ای یکه به حاکم اسالم

دانشمندان  تیترب ،یاسالم یدفاع از کشورها ،ینیمانند آشنا کردن مردم با معارف د :کنند رفاند صالسالم مشخص کرده

 و ... . ینید یکتاب ها عیو توز فیتأل ،ینیم دعلو

 های مستحبانفاق

جده هقرض دادن  یصدقه دادن ده ثواب و برا یاسالم برا نیدر د .انفاق مستحب است یقرض دادن نوع قرض: -1

 های ممتاز آن است.حفظ آبرو و ایجاد کار و تحرک، از ویژگی ثواب قرار داده شده است.

ود قرض دهد، در برابر که به برادر مسلمان خ یمسلمان »: انددرباره ارزش صدقه دادن فرموده علیه و آلهپیامبر صلی اهلل 

دهد، از پل  آن مدارا به خرج افتیدر ید، حسنات خواهد داشت و اگر براحُکه قرض داده، هم وزن کوه اُ یهر درهم

او  شیکه برادر مسلمانش از وضع خودش پ یصراط همچون برق جهنده بدون حساب و عذاب خواهد گذشت و کس

دهد، او را یش مرا پادا کوکارانیکه ن یبه او قرض ندهد، خداوند در روز یقرض کند اما و یتقاضا وبرد و از ا تیشکا

 «خواهد ساختاز بهشت محروم 

 اریرا از اخت شیهاییاز اموال و دارا یبخش تیخداوند مالک تیمعناست که انسان در راه جلب رضا نیوقف به ا وقف: -2

 و... ( قرار دهد. تام،یا)عموم مردم، فقرا،  گرانید اریاستفاده از درآمد آن را در اخت ایخود خارج کند و استفاده از آن 

اعمال او قطع  یرود، تمامیم ایدن نیکه انسان مؤمن از ا یهنگام :نددرباره وقف فرمودپیامبر صلی اهلل علیه و آله  

 عمل: سهشود به جز یم

 )که وقف نیز نوعی از آن است(. صدقه جاریه -

 .گذاشته است ادگاریکه از خود به  یعلم -

 کند.دعا می شیکه برا یفرزند صالح -

رسد توسط یکه نفع آن به عموم مردم م یاز امور یاریبس ،شود جیوقف را یاسالم در کشورهایاگر باید دانست که 

 . ردیگیکارها بر دوش دولت  قرار نم یتمام گریشود و دمی انجام جامعه درخود مردم 

 

ای دارند، تا بدان حد ان احکام الهی، خصوصا احکام اجتماعی اسالم، برخی کارها نقش بسیار مهم و تعیین کنندهیمدر 

 شود.که برپایی دین الهی در گرو تحقق آن اعمال شمرده می

ام دینی تا بدان در اجرای دیگر احکآن بسیار تعیین کننده  نقشامر به معروف و نهی از منکر از جمله این کارهاست، 

لیل ترک امر دکه غفلت از آن برای هالکت و نابودی یک قوم کافی است، چنانکه تمامی اقوام گذشته نیز به است حد 

 به معروف و نهی از منکر هالک شدند.

نست، آنگونه که ها در میان کارهای خوب دان شاخصبایست یکی از مهمتریامر به معروف و نهی از منکر را میبنابراین 

به ، ترین کار باشدتا خوب توان گفت هر کاری الزم است که جنبه امر به معروف و نهی از منکر داشته باشدحتی می

جام ها نموده و آنها را از انهای دیگر را ترغیب به انجام دادن خوبیکه بتواند انسان یهر کاری در صورتاین معنی که 

 .شودترین کار میخوبها بیزار کند، دادن بدی

رود، انفاق که ظاهری صرفا مادی و مالی دارد، البته باطنی بسیار عمیق دارد، ها به شمار میانفاق نیز از دیگر شاخص

ی های مادی و مالی انحرافات بزرگها تزکیه درونی شده و البته زمینهچرا که بواسطه همین بخشش است که انسان



 

هایی دانست بایست یکی دیگر از شاخصنمایند. بنابراین انفاق و آداب مربوط به آن را نیز میچون نفاق را برطرف می

 ترین کارها باشد.تواند جزء خوبمندی از آن میکه هر کاری در صورت بهره

 

 تمرین عملی

تواند یدادن آن در زندگی روزمره مترین کارهای خوب، و اهتمام نسبت به انجام چنانکه گفته شد شناخت شاخص

 ها و عمل به آنها ارتقا دهد.ترینقدرت ما را در شناخت خوب

 پردازد.بر این اساس تمارین این درس در جهت ایجاد این شناخت و اهتمام به عمل نسبت به آن می

 تمرین اول

ه اشاره شد. اخصی در تحقق حقایق سوردر سوره مبارکه اعلی به داستان حضرت موسی علیه السالم به عنوان نمونه ش

های اهل های اهل خشیت و ویژگیهای رسول، نشانهشما در آن آیات محورهای چهارگانه )معرفی خداوند، ویژگی

 شقاوت( را از یکدیگر جدا نمودید.

پردازد، یهای اهل خشیت و شقاوت ماکنون به آن قسمت درس مراجعه کرده و با توجه به آیاتی که به بیان ویژگی

 ترین و بدترین کار تهیه کنید.فهرستی از کارهای شاخص به عنوان خوب

 گردانی و مقابله فرعون(بدترین کارهای شاخص )روی ترین کارهای شاخص )ایمان آوردن ساحران(خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمرین دوم

از کارها نقش بسیار تعیین  السالم، برخیبا توجه به آیات نورانی قرآن و همچنین روایات وارده از اهل بیت علیهم 

گذارند. فهرستی از این کارها ای در زندگی انسان داشته و به صورت کامال مستقیم بر کارهای دیگر انسان اثر میکننده

دگی روزمره خود در جدول ذیل آمده است. بررسی کنید به چه میزان نسبت به این امور اهتمام دارید و آنها را در زن

 )کارهای دیگری را هم که خودتان در نظر دارید، در انتهای جدول اضافه کنید.( کنید.ظ میلحا

 رفتارهای شاخص در خوبی

 یمیزان اهتمام شما به انجام آن کار در زندگ

 همیشه
اغلب 

 اوقات

گاهی 

 اوقات

هیچ 

 وقت

 رعایت نظم در انجام کارها
 

 

   

شوم. )مانند آنها آشنا میثبت کردن سواالت و همچنین مطالبی که با 

 ثبت کردن مطالب کالس درس یا جلسه مسجد یا ...(

    



 

 در انجام کارداشتن سرعت 
 

 

   

 در انجام کارداشتن دقت 
 

 

   

نجام آن اای که کارهای دیگر مانع از نمودن بر انجام کار به گونه تمرکز

 پرتی نگردند.نشوند و موجب حواس

    

نجام آن اای که شروع و پایان داشتن برای انجام کار به گونه ریزیبرنامه

 کار مشخص شده و مطابق برنامه باشد.

    

 احترام به مادر و پدر
 

 

   

 خوش اخالقی با اطرافیان
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

بایست ذا میلخوب است.  ها در کارهایطبیعتا رعایت اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط، خود یکی از مهمترین شاخص

 تمامی کارهای نامبرده شده در جدول فوق نیز از آن برخوردار باشند.

که پیرامونش  ای باشد که انسان دائما در حال نوشتن بوده و توجهی به آنچهنباید ثبت کردن حقایق به گونه -

 گذرد نداشته باشد.می

گرفته شود لذا  بینی نشده و لی مهم در آن نادیدهپیش ای باشد که اتفاق روزمره وریزی نباید به گونهبرنامه -

کن است از هایش نتواند به کسی که از او کمک خواسته، کمک کند، چون ممفرد به دلیل انجام دادن برنامه

 هایش عقب بیافتد!برنامه

ست انجام شوند، ردسرعت در کارها نه باید آنقدر زیاد باشد که به عجله کردن تبدیل شده و کارها قبل از آنکه  -

 تمام شوند و نه باید آنقدر کم باشد که کارها دیر به پایان برسند.

 بررسی کنید به چه میزان در انجام دادن کارهای فوق اهل رعایت اعتدال هستید.

 تمرین سوم

هدایت و ای های بسیار مهم خوبی آن است که انسان تنها به نجات و رستگاری خود فکر نکند، بلکه بریکی از شاخص

آوری های قبلی جمعسالمت تمامی جامعه بیاندیشد و تالش کند. فهرستی از مهمترین کارهای خوب خود که در درس

امعه خود جکرده بودید تهیه کنید. نخست هدف خود را از انجام آن کار بیان کرده و سپس هدف و مقصدی که برای 

 آن کار، چه مشکلی از جامعه شما حل شود.(دارید ذکر کنید. )یعنی شما قصد دارید که با انجام 

 ترین کارهای منعنوان خوب
هدف و مقصد فردی من از انجام 

 دادن آن کار

هدفی که بواسطه انجام آن کار 

 خواهم در جامعه من ایجاد شود.می

   



 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

ه آن کارها هنوز  ندارید این به معنای آن است کطبیعتا اگر برای برخی از کارهای خوب خود، مقاصد و اهداف اجتماعی 

د، آن کارها را ترین شدن، جا دارند. سعی کنید برای آن کارها مقصدی اجتماعی تعیین کرده و از این به بعبرای خوب

ا دهد، آن را بیمبا آن هدف و مقصد انجام دهید. )طبیعی است وقتی انسان کاری را برای اصالح امری در جامعه انجام 

 دقت و اهتمام بیشتری انجام خواهد داد.(

کنند. لب میسالزم به ذکر است که برخی صفات رذیله روحیه جمعی داشتن و انجام دادن کار برای دیگران را از ما 

وانیم مقاصد روند. طبیعتا برای آنکه بتهای بدی به شمار میاین صفات و رفتارهای وابسته به آنها از جمله شاخص

 ا در کارهای خود وارد کنیم، باید از این صفات دوری کنیم.اجتماعی ر

 ید.تان بررسی کنفهرستی از این صفات در جدول ذیل آمده است. نقش هر یک را بر انجام دادن کارهای خوب

 از بین بردن کارهای خوب در آن تاثیر شاخص در بدیرفتار  ت یاصف

به دیگران و احساس  دستور دادن

 مالکیت داشتن نسبت به آنها

 

 

 تند و مستقیم مخالفت کردن
 

 

 گوش نکردن به 

 دیگرانها و دالیل حرف

 

 

خصوصا بی  ندیدن شرایط دیگران

 توجهی به افراد ضعیف

 

 

فقط با یک یا چند شخص خاص 

 ارتباط گرفتن

 

 

کوچکترین اشتباهی را محکوم 

 کردن
 

هر شرایطی  و تحتتکبر داشتن 

 سر حرف خود ایستادن

 

 

عدم رازداری و حفظ کردن اسرار 

 دیگران

 

 

 
 

 



 

 تمرین چهارم

تر درک نمود. ها را بهتر و واقعیباید تجربه کار مشترک با دیگران و همراهی با ایشان را داشت تا بتوان بسیاری از خوبی

توانید برای آن یک یا مسجد، گروهی را تشکیل بدهید. )میهای فامیل، یا مدرسه، یا محله و با همراهی تعدادی از بچه

 اسم قرآنی مناسب نیز در نظر بگیرید.(

ت منسجم و پیوسته این گروه مأموریت دارند تا تعدادی از کارهای خوب را با همفکری هم در نظر گرفته و آن را به صور

رحله ادامه پیدا کند مانجام دادن آن کار باید تا آن  در جمع خانواده و یا در مدرسه، محله و یا مسجد خود انجام دهند.

 که تغییر شرایط و اصالح آن توسط دیگران نیز مشاهده شده و مورد تحسین قرار بگیرد.

ی و بدی، ای داشته باشند. لذا صفات شاخص در خوبطبیعتا الزم است که این گروه بر روابط بین خود توجه ویژه

 یست به دقت در روابط میان خود مورد توجه قرار دهند.باخصوصا صفات اجتماعی را می

 تان ثبت کنید.سالگی 15های گروه خود تهیه کرده و آن را در دفتر گزارشی از تأسیس، اهداف، اعضا و برنامه

 تمرین پنجم

نسان وابسته ب ارود، تا بدان حد که قبولی تمامی اعمال خوترین، بلکه مهمترین اعمال خوب به شمار مینماز از شاخص

 رود.ها در کارهای خوب جمعی به شمار میبه قبولی نماز اوست. همچنین نماز جماعت نیز از مهمترین شاخص

ود مورد توجه با خودتان قرار بگذارید که نماز و نماز جماعت را به عنوان مهمترین شاخص کارهای خوب در زندگی خ

 قرار داده و بر آن مراقبت دائمی داشته باشید.

و تالش کنید  ا مطالعه و همچنین مشورت و گفتگو، فهرستی از آداب نماز خواندن و همچنین نماز جماعت تهیه کردهب

 که نسبت به انجام دادن آن اهتمام داشته باشید.

جرای جمعی سالگی خود ثبت کرده و همچنین با گروه دوستان خود نسبت به ا 15توانید این آداب را در دفترچه می

 سته و یکدیگر را در این کار یاری کنید. آن عهد ب

  


