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صورت  تو در آنزندگی؟ کردیچگونه زندگی میکنی اگر تو به عنوان اولین انسان به زمین آمده بودی، فکر می

 چقدر با اآلن تفاوت داشت؟

تهیه  ی از زمینادانی در کجایی، هنوز نقشهآید. نمیرسد، احساس غربت به سراغت میپاهایت که به زمین می

بینی ی را میکنی. موجوداتتعجب به این طرف و آن طرف نگاه می چرخی. بانشده است. کمی در محیط اطرافت می

 ...اند.که برایت ناآشنا هستند. زمینی که از پایین و آسمانی که از باال تو را دربرگرفته

ن اید از ایبدانی چگونه فهمی. اما نمیکنی، مفهوم گرسنگی را تازه میگذرد، احساس ضعف میکمی که می 

شمانت ، چافتیبه روی زمین می دانی چه کار کنی!کند، نمیظه به لحظه ضعف بر تو غلبه میضعف خارج شوی. لح

ارپا، اما روی چه رودبینی که مانند تو راه میموجودی را میبه صورت تار جنبانی رود. سرت را که میسیاهی می

یزان ای درختی آوهگاهی هم به شاخهخورد. دارد و میبینی چیزهایی را از روی زمین برمیکنی میخوب نگاهش می

ز ن چهارپا اآکنی همانند . سعی میکنیخودت را به حرکت وا دار میخورد. با سختی شود و از آن چیزی میمی

ان ری و آویزپو میتوان یافتی همانند ا یکم ی زمین برداری و بخوری. بعد کهروی زمین چیزهای سبزرنگی را از رو

 خوری....آن می شوی و از میوهدرخت می

*** 

ثر مشاهده اای ما در هانستهخیلی از دها ادامه دارد. و تا انتهای زندگی انسان که ما هستیم ... این داستان تا امروز

مهارت  ل به دانش وتواند برای ما تبدیمیها یا سایر موجودات مشاهده حوادث زندگی بقیه انسانآید. به دست می

 شود:

  نوع یك  همشاهده یك مسابق اثربه فوتبال، در عالقه مند عنوان یك فرد  به تومثل وقتی که

هارت ن آن و متر دیدن آن، تمریبه دقیق کنیشروع می بینید که تا کنون ندیده بود،دریبل زدن را می

 یافتن در آن.
  یتکنیک باهنگام تماشای یك پوستر ، طراحی عنوان فرد عالقه مند به به تویا مثل وقتی که 

 .دانستینمیزمان  که تا قبل از این شویبه کار رفته در آن روبرو می گرافیکی
 ت به رویبا مشاهده سیبی که از درخ هستی،نیوتن که به دنبال کشف قوانین فیزیك  یا مانند 

 .بریمید، به وجود قانون جاذبه پیافتزمین می

به  دیلها تبآن دیدن را مشاهده کرده بودند، اما زمینهای بسیار زیادی افتادن سیب به روی قبل از نیوتن انسان

 . به دنبال فهم قوانین فیزیکی نبودند چون دانش نشد؛
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  تبقه مهارخواهد بهتر بتواند بازی کند، در اثر دیدن یك مسااست و می فوتبال دوستکسی که 

 گیرد.را یاد می یجدید

  ی دیدجپوستر مهارت یك ، در اثر دیدن طراحی کردن استبهتر  و به دنبالکسی که طراح است

  گیرد.یاد می در زمینه طراحی

انون قبه  توانییم ایحادثه ، در اثر دیدن هرو خروج از نادانی هستیرفتار کردن عاقالنه به دنبال که وقتی 

-یناگهان موی، رمی مثل اینکه داری در خیابان راه نماید.قانونی که محدوده عملت را مشخص می. یبرسجدیدی 

 کند:تر یك خودرو با یك عابر پیاده تصادف میچند متر آن طرفبینی 

 توانی بی توجه به این حادثه، به راه خودت ادامه دهی.می 
 شود.منتظر بمانی و ببینی حال عابر پیاده چطور می تنها توانیمی 
 ر ودت مروخاست. با توانی خودت را جای آن عابر قرار دهی که اآلن دچار آسیب یا ضرر شده می

دثه حظه حالکنی شد جلوی آن را گرفت؟ در این صورت سعی مید؟ نمیاکنی که چرا این حادثه اتفاق افت

فن ادف با تلحظه تصبینی هم راننده و هم عابر در لرا به یادآوری یا آن را از سرنشینان خودرو بپرسی. می

حظه امکان لتوجه باشند، هر ت به مسیر شان بیاگر دو نفر در حین حرک فهمیزدند. میحرف میهمراه 

 . بت کنیعالوه بر رانندگی، هنگام عبور از خیابان هم نباید با تلفن همراه صحتصادف دارند. پس 

 ادثه،وقوع حعلت  فکر کردن دربارهخوب دیدن آن و کنیم با شویم و سعی میرو میوقتی ما با یك حادثه روبه 

ن برت گرفتمل کنیم، عایم. حاال اگر به این قانون در زندگی خود عگرفته« عبرت»حادثه  بیاموزیم، از آنیك قانون 

 تر زندگی کردن ما کمك کرده است.ما به عاقالنه

ته ا در گذشاشند، یدوره ما بادی اتفاق بیفتد که همرهایی که برای ما عبرت آموز است ممکن است برای افحادثه

ندگی زهای دثهتك تك حاتواند برای ما عبرت باشد. همچنین مییل سراسر تاریخ زندگی کرده باشند. به همین دل

 . تواند برای ما تبدیل به عبرت شودمیهم  خودمان

  گفتگو 

 هایت کالسیرا که برای همکن. از میان آنها یکی از اتفاقاتی ات را مرور یك بار خاطرات زندگی

 عبرت آموز است، انتخاب کن. 

 توانندرا برای اعضای گروه تعریف کن. سعی کن جوری تعریف کنی که آنها ب خاطره انتخابی 

 شوند. کند، متوجهتر شدن رفتارهایشان کمك میی را که به عاقالنهچرایی علت آن حادثه و قانون

 تگو کنیدمیم، گفتوانیم بفهاعضای گروه، درباره قانونی که از آن حادثه میتعریف هریك از  بعد از .

 ارد کن.و، عنوان یا موضوع حادثه و قانونی را که از آن فهمیدی، در جدول زیر نام اعضاهمچنین  
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 قانون حادثهموضوع  نام اعضا

   

   

   

   

   

 

 پرورش خالقیت

هایتان یکالسهم به توانیدای را که بهتر می، حادثهاز بین خاطرات ثبت شده در جدول باال ،با مشورت یك دیگر

 دهید، انتخاب کنید.نمایش 

تر است، وانمندنقش هریك از اعضا را در نمایش مشخص کنید. همچنین یکی از اعضای گروه را که در امر نمایش ت

 .جرا کنیدها ایکالسنمایش خود را برای هم به عنوان مسئول گروه انتخاب کرده و طبق نظر او عمل کنید.

 حقایق دیدنی و شنیدنی از سوره 

های هجاذب غبعد به سرا ابتدا گردش کوتاهی در شهر داریم، کنیم،قتی به یك شهر مسافرت میخیلی از ما و

. شویمت میصحبهم نهاگردیم و با آسپس به میان مردم شهر برمیبینیم، باز نزدیك  رویم تا آنها رامی طبیعی آنجا 

ها اند، چه توومی بودنکنیم، اینکه از چه قپرسیم، از گذشتگان آنها سؤال میدرباه شغل و حرفه بیشتر مردم شهر می

مین الی هبهر در الهایی داشتند، چه چیزهایی بنا نهادند و اینکه در نهایت به چه عاقبتی دچار شدند. اگو حرفه

ای هها چه فایدفپرسی؟ این حرها را میچرا این سؤال» سررفته از ما بپرسد: اشها بچه کوچکی که حوصلهصحبت

 چه جوابی به او بدهیم؟، «؟دارد

ز اقوام ابرخی یان مبرد به کند، ما را میگیرد و با خودش همسفر میدست من و تو را میحاال سوره مبارکه فجر 

 و بتوانیم وضعیت آنها را ببینیم: تا در بین آنها گردش کوتاهی داشته باشیم گذشته

 فراد با اومی کردند. قدر آن زندگی می "قوم عاد" به شهر ارم. شهری که برددر ابتدا ما را می

که نگاه  خوبرد. الم را به عنوان پیامبر خود در بین آنها ارسال کالسهیکل که خدا حضرت هود علیهدرشت

ی تواننمی هیج جای دنیابینی. در های بلند و قصرهای باشکوه زیادی را در آن شهر میکنی ستونمی

قت ونی که کهای کشیدۀ این شهر نگاه میهنوز با تعجب داری به ستون شهری را مانند ارم پیدا کنی!

 رسد...رفتن می

  رسی که خدا یکی از افراد این قوم یعنی حضرت صالح علیهمی "قوم ثمود"در ایستگاه دوم به-

بینی به سختی مشغول ساخت وساز هستند. کنی، میالسالم را پیامبر آنها قرار داد. خوب که نگاه می

  سازند.ها خانه میکنند و در دل این صخرههای موجود در دامنه کوه را قطع میورکردنی نیست! صخرهبا
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بروم و برای مدت کمی اند بر طبیعت غلبه پیدا  کنند، ها توانستهچقدر باشکوه است، اینگویی باخودت می

 نوی: وقت رفتن است...شاما صدایی می ها را تجربه کنم،هم که شده زندگی در یکی از این خانه

 ای! صر آمدهاز سرزمین قوم ثمود که در مسیر مکه به شام است، به م .رسیمبه ایستگاه سوم می

فرعون  دستور ند یا ازتواند اعتراض کبینی: فرعون! کسی نمیکل سرزمین  مصر را تحت فرمان یك نفر می

ا تدوزد یمبدن او را به زمین یا چوب هایی که چون شکنجه سختی در انتظار اوست: میخ سرپیچی کند،

 لسالم واگویی یعنی چه عاقبتی در انتظار حضرت موسی علیهبا خودت میبمیرد. چه قدرت باشکوهی! 

 همراهان اوست؟

وم هرسازی ق، قدرت شگویی چقدر این سه سرزمین با شکوه بودندایم، با خودت میانگار به نقطه پایان سفر رسیده

وادار ر رت فرعون دهای امروز و قدکندند، آن هم بدون فناوریها را میسازی قوم ثمود که صخرهعاد، قدرت خانه

ا را به یات سوره مچرا بین  همه اقوام و شهرها آ البته ممکن است از خودت بپرسی،شنوی! به حرفها کردن انسان

 ها را به ما نشان داد:ها برد و شکوه آناین سرزمین

 (13ابٍ )وْطَ عَذكَ سَفَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّ أَكْثَرُوا فيهَا الْفَسادَ* ا فِي الْبِالدِ*فَالَّذينَ طَغَوْ

فزایش او  "غیانط"و آن  مشترک بودند:یك ویژگی دیگر هم در این اقوام  عالوه بر قدرت باشکوهی که داشتند، 

رپیچی بایدها ساید و نها را رعایت نکند و از بوقتی انسان از خط قرمزها عبور کند، محدوده در شهرها است. "فساد"

زی ان به چیقتی انسهمچنین ومانند آب رود که از بستر رود خارج شود و سیل به راه بیفتد. کند، طغیان کرده است. 

ا را هیه میوهی که بقبکشاند، فساد کرده است. مثل میوه خرابآسیب برساند، آن را خراب کند، آن را به سمت نابودی 

 .ا بپرستندد، بلکه همه مجبور بودند او رسی خدا را بپرستکداد کند یا فرعون که اجازه نمیخراب می هم

چون  تند ، امای داشسومین نقطه مشترک اقوام عاد، ثمود و فرعون عاقبت آنهاست. با اینکه این اقوام قدرت باشکوه

ا از معه را رردند جاهای او سرپیچی کردند و سعی کو نبایدها حدود و خط قرمزهای خداوند را زیرپاگذشتند، از باید

  برگردانند، به شدّت عذاب شدند.  عذابی که مثل شلّاق بر آنان فروآمد.عمل به فرمان خداوند 

در » شود:یمتمام  بعد از بیان ویژگیو عاقبت مشترک این اقوام، آیات این بخش از سوره با تأکید بر یك قانون

بود.  کرد و مراقب نگاهتوان جایی است که از آنجا میاست. مرصاد گاه کمینمرصاد به معنای  «بودن خداوند مرصاد

  هم از همین ریشه است. خانهرصد

 

 پرورش تفکر

 را با دقت بخوان:متن داستانی زیر کننده داستان قرار بده و خود را در جایگاه روایت 
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آلن دو اتواند سخت باشد؟ مهم است و چقدر می هیچ وقت تا به حال نفهمیده بودم که نفس کشیدن چقدر

آمدیم تا می به کسی نرسد.هم شد که دستمان را جلوی دهانمان گرفته بودیم تا صدای نفس کشیدنمان ساعتی می

ه در کای قب جادهمرا پنهان شده بودیم،پشت تخته سنگی که  از شدیم. فرمانده روبرو می نگاهتکانی بخوریم، با 

 قرار داشت، بودیم.پایین ما 

-سلط میجاده م شدند. آمده بودند جاده را بگیرند. هر طرف که بهنیروهای دشمن پشت یکدیگر وارد جاده می 

اده ردسر بر جدجنگد و دارند بی شد. از اینکه کسی با آنها نمیاش در جنگ خیلی بیشتر میشد، شانس پیروزی

سروصداها که  شنوند یا نه.کردند تا ببینند جوابی میزی میحال بودند. بی هدف تیرانداشوند، خوشمسلط می

ود که در مطمئن ب نند. اوند نفر از افراد بیایند منطقه را خوب بگردند و پاکسازی کشان دستور داد چخوابید، فرمانده

 ایم؟فهمید چرا ما عکس العملی نشان ندادهایم، اما احتماالً نمیاینجا ما کمین کرده

-ا هم میهل کمینه دنبابرابر ما بود. علی آقا فرمانده ما مطمئن بود آنها چندبرابر ما هستند و ب هارتعدادشان چ

ی مستقر طور روه گدر پنج را بینی کرده بود و ما آیند. برای همین مسیرهای حرکتشان برای پیدا کردن ما را پیش

 ود. ا آنها شبرد جنگ ز آنها تلفات بگیرد و بعد واخواست اول حسابی اکرده بود که بر این مسیرها مسلط باشیم. می

های گروه ا بود.. مسیرهای ارتفاعات به طور کامل تحت مراقبت مهمه ما بی صدا و مخفی منتظر آمدنشان بودیم

ا. همین ردن آنهکهای ما شروع کردند به تارومار جستجوگر دشمن که کمی به باال آمدند و نزدیك ما شدند، گروه

 افتاد...که به روی زمین می گروه از آنها بودطور گروه

 ارد؟دهایی هایی و تواناییبا توجه به داستان باال بگویید اگر کسی در کمین باشد، چه ویژگی 

است،  ا که عذابکند عاقبت نافرمانی از خدا رهای دور و دیدن اقوام طغیانگر به ما کمك میسفر به گذشته 

 بفهمیم.

ه م را دیدانی اقواکند بفهمیم خدا مراقب همه چیز است. او نافرماقوام طغیانگر به ما کمك میدیدن عذاب شدن 

 که آنها را عذاب کرده است.

ها درت انسانقکند بفهمیم که اقوام طغیانگر با وجود قدرتی که داشتند، به ما کمك مینیافتن نجات  دیدن

ند ند قدرتمده خداوخورد و همه این عالَم به خواست و ارامی هرچقدر هم با شکوه باشد، در برابر قدرت خدا شکست

 شود. اداره می

 از نگاه کتاب درسی

 است؛ به دمفی چیزی چه و آور زیان ما برای چیزی چه که داند می کسی هر از بهتر و ماست آفرینندۀ خداوند

 .ردازیمبپ کارهایی چه به و کنیم، دوری چیزی چه از کنیم، زندگی چگونه است آموخته ما به او دلیل، همین
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 از ودوری ارتطه رعایت .است نجاسات داده، دستور آنها از دوری و اجتناب به را ما خداوند که مواردی از یکی

 .تهس نیز عبادات برخی قبولی شرط و مقدمه بلکه شود،می ما روح و جسم سالمتی موجب تنها نه نجاسات

 :شویم می آشنا نجاسات از مورد شش با در اینجا

 خون. ردک خودداری آن با تماس از باید و شودمی محسوب نجس بدن از شدن خارج از خون بعد اما خون:  -1

 .است نجس ،دارند جهنده خون کهنیز  حیواناتی

 موش و گربه ندمان دارند، جهنده خون که گوشتی حرام حیوانات مدفوع انسان و  و ادرارادرار و مدفوع:   -3و2

 .نیستند نجس گوسفند و  گاو مانند گوشت، حالل هایحیوان مدفوع و ادرار اما. است نجس

 .است نجس های آن رطوبت و  )استخوان و پوست ناخن، مو،( خوک و سگ بدن اجزای تمام :سگ و خوک -5و 4 

 .است نجس آوری مستی مایع هر  :شراب  -6

 : شویمها آشنا میهمچنین با دو مورد از تطهیر کننده

  .قلیل یا است کُر یا نیز راکد آب و جاری یا است راکد یاآب   :آب -1

خاک بتداا باید به این صورت است که است، خورده آب آن از یا لیسیده سگ که را ظرفیشیوه تطهیر بدن 

 .شود نمی پاک کردن مالخاک بدون ظرف این پاک شود. تا شست بار دو را آن سپس کرد، مال

 باشد، دهنجس ش رفتن راه واسطه به که را کفشی ته یا و پا کف که است مطهِّرات از یکی زمین :زمین -2

 ینع، سوم باشد. خشک مینز ،دوم باشد. پاک زمینخود ، اوّل :شرط چهار با البته کند؛می پاک

 .باشدن فرش یا موکت زار، سبزه مینز چهارم، شود. کامالً برطرف زمین روی رفتن راه با نجاست،

ده است، بل مشاهبین قاپشت هر حادثه و اتفاقی، یك قانون و حقیقتی وجود دارد که با نگاه عبرتهمانطور که 

هارت و طا موضوع بتواند نهفته است. مثالً وقتی ما در احکام دینی حقایقی مینیز  پشت هر کدام از احکام الهی

ات روبرو ا و نجاسهناپاکی آید. در دنیا بامی شویم، می توانیم بفهمیم انسان پاک و طاهر به این دنیانجاست روبرو می

 هاا از آنید خود رد کرد، باها به او برخورها و نجاسات دوری کند. اگر هم این ناپاکیشود. اما باید از این ناپاکیمی

 پاک کند. 

حکام ینیم در ابل میپس انسان باید همانطور که پاک به این دنیا آمده است، پاک هم از دنیا برود. به همین دلی

 نین توجهین قوااگر کسی به ادینی الزم است جنازه انسان را قبل از خاک کردن غسل داد تا پاک وارد قبر شود. 

اسات ید از نجکه با همانطور ،چون به انسان امر شده از آن دوری کند ،بیندکند، گناه و طغیان را مانند نجاست می

 طوط قرمزخاید به بپاک کند، تطهیر کند؛ باید در اسرع وقت خود را  ،ن شددوری کند. حاال اگر انسانی دچار طغیا

 .برگردد
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 عملی مرینت

د. برای نند تشخیص دهنتواپرسند، یا خودشان میافراد عاقل میاز ا یها را ها و خط قرمزحجر محدودههای ذیانسان

 نگاه را وادث آناند به خوبی آن محیط و حانسان بتواند خط قرمزها را در هر محیط تشخیص دهد، باید بتواینکه 

 بین دارد. حجر است که نگاه عبرتبفهمد. پس انسانی ذی کند و قوانین را از آن

از این  وینند بب ما برای اینکه نگاه عبرت بین داشته باشیم، الزم است چشم و نگاهمان در محدوده خط قرمزها

های انسان کند و اهل طغیان نیست.محدوده خط قرمزها حرکت میحجر در چون انسان ذی محدوده تجاوز نکند.

 کند. یمد، دوری ضرر دار اننفع دارد و از دیدن مواردی که برایش اند که برایشنببینمیاموری را  حجر تنهاذی

 تدا اینبزم است االخواهیم چیزهایی را ببینیم که برایمان ضرری نداشته باشد. برای این کار این هفته میدر  پس

 موارد را بشناسیم، از آنها مراقبت کنیم و دیدن خود را ارزیابی کنیم. پس:

ن را آبپرس و  های آسمانی خود یا امام جماعت مسجد محلهاز معلم هدیههای ضرررسان را انواع نگاه -1

  ات یادداشت کن:در دفتر سیزده سالگی

 .....................................................................نگاه به  -
- .................................................................................. 
- .................................................................................. 
- ................................................................................. 
- ................................................................................. 

هفته  ست، در طولا «مه چیزمراقبت خدا از ه»که به معنای  «إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصاد» با توجه به قانون  -2

قانون  شود، ردی را که به ضرر توست، نبینی. برای اینکه موفقیتت در انجام این تمرینسعی کن موا

 رت تابلو،ا به صوآن ر بده و به آن توجه کن. برای این کار به عنوان شعار خود در کارها قرار فوق را 

 .الس و منزل، کیف و .... نصب کنه و روی دیوار کپیکسل و .... در آورد

ر دفتر در را در گنترل نگاه را ارزیابی کن. برای این کار جدولی شبیه جدول زی میزان موفقیت خود -3

 ات رسم و هر شب ردیف مربوط به آن روز را تکمیل کن:سالگیسیزده

 ضعیف متوسط خوب موفقیت         روز           

    روز اول

    روز دوم

    روز سوم

    روز چهارم

    روز پنجم

    روز ششم

    روز هفتم
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 دهمدرس 
کامی  هابرخورد درست با نا
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 ای؟های زیر فکر کردهتا به حال به دنیایی با ویژگی

 نی، هیج شکستی نیست.کوقتی که بازی می 

 بستی نیست.، هیچ بن کنیوقتی که حرکت می 

  یست.چراغ قرمزی نگیر یا سرعت ، هیچ کنیرانندگی میکه وقتی 

 روی، هیچ پستی و بلندی نیست.وقتی که راه می 

 ای نیست.ها می روی، هیچ دیوار صخرهوقتی که به سمت قله 

 ... 

*** 

آن  دگی که دراز زن توانست برای زندگی هریك از ما هم اتفاق بیفتد. زندگی بدون مانع! نوعیداستان می ... همین

ما چند ا! چشیدمیندر آن هیچ کدام از ما مزه تلخی را  ،دیدرا به خود نمیو نشدن هیچ کدام از ما رنگ ناکامی 

 سؤال: 

 شود؟متوجه می اگر کسی هیچ وقت مزه تلخی را نچشیده باشد، شیرین بودن یك چیز را 

 یروزی پکند؟ قدر و ارزش اگر کسی تلخی شکست را نچشیده باشد، شیرینی پیروزی را لمس می

 فهمد؟را می

 توجه میمنوردی را نچشیده باشد، شیرینی راه رفتن در مسیری هموار را اگر کسی سختی صخره-

 شود؟

 یتوجه ممر آزاد راه را اگر کسی سختی رانندگی در ترافیك را نچشیده باشد، شیرینی حرکت د-

 شود؟

 ....... 

-ی بیاراحتنپس شیرینی بدون تلخی معنا ندارد، همانطور که پیروزی بدون شکست بی معناست و خوشحالی بدون 

 معناست.

-تی میابتدا وق کی ازیهر اسبی هنگام راه رفتن استعداد عبور از موانع را دارد. حاال دو اسب را در نظر بگیر که  

ست. اسب اکرده  گذاشته  و دیگری از ابتدا در مسیر هموار حرکتبرود، صاحبش در مسیر او مانع می خواسته راه

نگاه  ه صاحبشبها هم با ناراحتی دوم خیلی از اسب اول بیشتر زمین خورده و درد کشیده است. شاید خیلی وقت

سب سابقات اماند در تون فقط اسب دوم میتواند با پریدن از مانع عبور کند. اآلکرده است! اما اآلن به راحتی می

 دوانی رشته پرش از مانع شرکت کند. 
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اشت. پس ر راه بردن را از سشود از روی مانع پرید یا آتوانیم یاد بگیریم چگونه میشویم، میرو میوقتی با مانع روبه

ریدن از د. با پشونآن قسمت میوجود موانع در هر قسمت از زندگی ما باعث توانمندتر شدن و قدرت یافتن ما در 

 تر گردد. مانند:تواند از زمین کنده شود و به آسمان نزدیكموانع است که انسان می

 تر از سایر گیاهان هستند.رویند و مقاومگیاهانی که در شرایط سخت مثل کویر می 

 ل شوندر از قباند روی پای خود بایستند و توانمندتکشورهایی که در اثر تحریم یا جنگ توانسته. 

 هایشانالوسسن هم از بیشتر هاییسختی نوجوانی و بچگی ایام در که بسیاری موفق هایانسان 

 . اندکشیده

 پرورش خالقیت

به یاد در این سال  هایتها و ناکامیمرور کن. تلخی خود راسال گذشته را که کالس ششم بودی، با خاطرات 

 را در قالب یك انشا توصیف کن.های مربوط به آن سال ناکامیها و اثرگذارترین تلخیآور. یکی از 

 

 گفتگو 

 به طوری که هرکدام از و با دقت انشای آنها را گوش کن  انشای خود را برای سایر اعضای گروه بخوان

 ها برای خودت اتفاق افتاده باشد.ها و ناکامیتلخی

 موارد زیر گفتگو کنید: بعد از خوانده شدن هر انشا در گروه درباره  

 تواند برای شما داشته باشد؟چه درس عبرتی میاینکه وجود آن ناکامی  -

 کند؟استعدادی را در شما شکوفا میچه اینکه وجود آن ناکامی  -

 تواند به پیشرفت شما کمك نماید؟یچگونه ماینکه وجود آن ناکامی  -

  ات یادداشت کن. سیزده سالگیخالصه نتایج گفتگو را در در قالب جدول زیر در دفتر 

 توانایی های ایجاد شده در اثر آن ناکامی  نام اعضا
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  حقایق دیدنی و شنیدنی از سوره

-د. سعی میست آورندکنند وسایل و ابزار الزم برای ادامه زندگی را به ها به طور طبیعی تالش میخیلی از انسان

« رزق»زندگی  ی ادامهوسایل نقلیه و ..... تهیه کنند. به این وسایل و ابزار الزم براکنند خوراک، پوشاک، مسکن، 

 شود. گفته می

ت. اموفق اسبا موفقیت همراه است و گاهی ن« رزق»ها در به دست آوردن گاهی اوقات سعی و تالش خود انسان

گیرند. یا قرار مدر تنگن شوند و برخی مواردیمند مگاهی اوقات به اندازه کافی از وسایل و ابزار یك زندگی خوب بهره

 راحت!شوند، ناکنند، خوشحال هستند و وقتی ناکام میها احساس موفقیت میبه طور طبیعی وقتی انسان

ار است، برخورد شود که وقتی از امکانات کافیها اینقدر بیشتر و بیشتر میاین خوشحالی و ناراحتی بعضی وقت

حساس اگیرد و نا قرار میکرده است. و وقتی در تنگ« اکرام»او را بر دیگران برتری داده، او را شود خداوند باورش می

 نموده، او را خوار و کوچك کرده است.« اهانت»شود خداوند به او کند، باورش میناکامی می

یشتر و بنسان اای خوانی. زوم دوربینت را بر روی باورهفکر کن دوربین به دست داری سوره مبارکه فجر را می 

رتری او را ب وار کرده ودیگران را خ "خداوند"هستند، « ندار»و دیگران « دارا»بیشتر کن: از نظر این فرد وقتی که او 

 .ری داده استاو را خوار کرده و دیگران را برت "خداوند"هستند، « دارا»و دیگران « ندار»داده و وقتی او 

کر : انسان فا ببینجابه جا کن. آن را بردار و از زاویه خداوند همین صحنه رحاال به صحنه دست نزن. دوربین را 

ای قطهنانم، به ه مقصدش برسانسان هستم. قرار است او را ب« ربّ»کنم، اما من ها را خوار میکند  او یا بقیه انسانمی

ا اش ردگیرایط زنهمین دلیل ش ای که در اوج توانایی قرار بگیرد. بهکه همه استعدادهایش شکوفا شود، به نقطه

لف های مختدر موقعیت کنم تا او یادبگیردپردازم. وضعیت او را دگرگون میی او می«ابتال»دهم. یعنی به تغییر می

ند د. توانمشوفا نمیها نبود خیلی از استعدادهایش شکتواند کار درست را انتخاب کند. اگر این دگرگونیچگونه می

 واهد.خکند، هیچ وقت لِه شدن گیاهانش را نمین هیچ وقت به ضرر گیاهانش عمل نمیشد. یك باغبانمی

لی نبودن خی «ندار» بودن یا« دارا»یك تفاوت جدی بین نگاه خداوند و انسان به این صحنه وجود دارد. برای انسان 

 مهم ها اصالًانسان یا نداشتن شود. اما برای خدا داشتنمهم است،چون داشتن و نداشتن باعث برتری یا خواری او می

ك یعنی ماره ینیست. کسی که دارد و کسی که ندارد، هر دو در حال آزمون دادن هستند. منتها یك نفر آزمون ش

ریضی. مثل آزمون مدهد، را می« نداری»دهد، مثل آزمون سالمتی و نفر دوم آزمون شماره دو یعنی یی را می«دارا»

 نیم.کا انتخاب رشویم، جواب درست دهیم، مهم این است در آزمون موفق ا دو را میمهم نیست آزمون شماره یك ی

کنی یمن فکر دانند. دوربین در دست به ایمستندسازان وظیفه خود را کشف واقعیت و نمایش آن به مخاطب می 

اجتماع  نسانی درنین اچتار از کجا فیلم بگیری تا واقعیت بهتر معلوم شود، که ناگهان آیات سوره تو را به مشاهده رف

 کنند:تجربه یك روز زندگی با او دعوت می
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ر ه او را دا جایگاههایش است، چون به این باور دارد که همین داراییشود. همه حواسش به داراییوارد جامعه می

اال حبخورد.  را یکجا ی«یتیم»ها را باال بکشد، حتی اگر حقّ کند که داراییاند. همه تالشش را میجامعه باال برده

-یمن اما او کمکش همان یتیم که با از دست رفتن پدرش دیگر پشتیبانی ندارد، پیش او آمده تا از او حمایت کند.

توانی نسان نااکند به جایگاهش آسیبی نرسد، به همین دلیل حاضر نیست برای رفع نیاز کند. همه تالشش را می

 قدمی بردارد....

اند. پول، دایش میهخود برای دیگران خرج کند، در حالی که جایگاهش را مدیون دارایی« اموال»تواند از چطور می

د اگر گویش می، با خودداندها را برگ برنده خود میهایش را دوست دارد چون آنآبرو، مدرک و .... . به شدت دارایی

 شدم... ها نبود حتماً من بازنده بودم، تحقیر میاین دارایی

یات ی کنی. آهای قبلی نتیجه گیرخواهی از صحنهای، جایی که میبه لحظات انتهایی مستند خود رسیده دیگر

 کشد: سوره هم عاقبت شخصیت اول مستند تو یعنی انسان را به تصویر می

، هایشین دارایخواهد با زیاد کردکند و میانسان همچنان بر اساس باورهای غلط نسبت به ربّ خودش زندگی می

یگر هیچ شود، دشود. زمین به شدت کوبیده میروز به روز جایگاهش را باال ببرد؛ اما ناگهان همه چیز عوض می

 شود....پستی و بلندی در این زمین نیست، همه جای آن صاف و هموار می

عنی جهنم ی هایشرسد. دیگر وقت آزمون تمام است. در این روز چنین انسانی با عاقبت کار...روز قیامت فرا می

امی بیند. ناکدیده، بیتواند خیلی چیزهایی را که قبالً نمخورد تازه میشود.  وقتی سر انسان به سنگ میروبرو می

آن  ت. او دروجهی نداشتهایی که در دنیا به آنها ها توجه کند. حقیقتشود او به حقیتانسان در روز قیامت باعث می

ر دوجه کند. تتواند یکنند و به زندگی حقیقی خود مای ربّ را در عالَم اجرا میهروز به ربّ، فرشتگانی که فرمان

و در ااست و  فهمد که محل زندگی دائمی او آخرت است. اما دیگر دیر شده است، چون وقت آزمون تمامآنجا می

 «!یا لَیتَنی»شود: ها سکونت داده شده است. به همین دلیل آه حسرت او بلند میمحلّه جهنمی

 پرورش تفکر

 و با دقت ار بدهشعر عقاب و زاغ دکتر خانلری است. خود را در جای عقاب قر برگرفته از زیر متن داستانی 

 مطالعه کن:آن را 

ت. عقاب به النه داش مرتفعیقله  نوکسال. عقابی در  300سال است و متوسط عمر کالغ  30متوسط عمر عقاب 

 .خواست بمیردپایان عمرش نزدیك شده بود، اما نمی

سل از خانواده ن 4ارد. که پدرش از پدرش که او هم از پدرش شنیده بود که در پایین قله کالغی النه د آورد به یاد

ت کرد، الغ حسادکلش به عقابها این کالغ را دیده بودند اما کالغ هنوز به نیمه عمر خود نیز نرسیده بود! عقاب در د

 .ازعمر طوالنی وی را جستجو کندتصمیم گرفت به نزد کالغ برود و ر
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 .بنابراین بال گشود و در آسمان به پرواز درآمد. شکوه و عظمت عقاب بر کسی پوشیده نبود

وش ها و خرگ ند.درختان فرار کردخته با ترس به الی با پروازش در زمین هیاهویی شد. پرندگان با حسرتی آمی

له گبه سوی  ،کردنگاه میدر حالی که مسیر حرکت عقاب را هم چوپان  .سراسیمه به دل جنگل پناه بردند هاآهو

 .فکر دیگری داشت دوید اما عقاب

ب ود؟! عقابو کرده چه امری این افتخار را نصیب ا او نگاه کرد!به النه کالغ رسید، کالغ با وحشت و تعجب به 

ا ین کار رفت که اش را برای وی فاش کند. کالغ گاداستان را برای کالغ گفت و از او خواست تا راز عمر طوالنی

قاب س باید عپهد داد. به او یاد خوا ،خود انجام داده است تا عمر طوالنی به دست آورد کارهایی را کهخواهد کرد و 

 !و عقاب پذیرفت باشداو  در کناراز این پس با او زندگی کند و 

و  وشت تازهذایش گقاب که همیشه در اوج آسمان جا داشت و غاما زندگی کالغ کامال متفاوت با زندگی او بود. ع

، کندیا کوچك مبرای بیشتر داشتن خود رکند، چگونه دید که کالغ چگونه دزدی می ،آب چشمه ساران کوهسار بود

 …شودخورد و از آب لجن سیراب میمی ی سایرینچگونه از پسمانده غذا

انست دآورد و  به یاد تجربه کرد در همان روز اول عقاب زندگی خود را روز زندگی با کالغ همه اینها را او در یك

ین عوض زم ی درهمراه با کوچکسمان را هرگز با زندگی طوالنی که زندگی و فرمانروایی کوتاه خود در بلندای آ

 .روز باشد نخواهد کرد، حتی اگر عمرش فقط یك

 

از  . اگر ماوجه کنیمتجات پیدا کنیم که در دنیا آن به آن توانیم از جهنم به عنوان ضرر حقیقی نما وقتی می پس

رر نفع و ض ه درستیتوانیم بمان در آخرت غافل شویم و تنها به زندگی دنیایی خودمان توجه کنیم، دیگر نمیزندگی

 خود را تشخیص دهیم. در این صورت:

 هاارایید از دوستی آن دشوبینیم و قلبمان پر میهای این دنیایی مینفع خودمان را در دارایی . 

 حمل تی را های دنیاییعنی جهنم و عذاب ، حاضر نیستیم سختی دیگر برای دچار نشدن به ضررهای آخرتی

 کنیم.

 مندان کمك نکنیم. زشویم با وجود ضرری مثل جهنم، مال یتیم بخوریم و به نیاحاضر می 

 دگی ما عث سرافکنخدا و آخرت کنند و تنها باتوانند ما را متوجه های زندگی دنیایی هم نمیناکامی دیگر

 شوند.می

 .... 

 از نگاه کتاب درسی

 صف آنها برابر گزاران درنماز از محافظت برای نیز یاران از تن چند و ایستدمی نماز به اصحاب از اندک ای عدّه با امام

 .کشندمی
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-می خشم با را هاکمان آنگاه .کنندمی مسخره را آنها و خندند می نبرد، گرماگرم در صحنه این دیدن با دشمنان

 و حسین امام مازن تماشای تاب شیطان گویا .گیردمی باریدن خدا بندگان بهترین روی بر تیر از بارانی سپس و کشند

 .آسمانی شدند امام، یاران از تن دو یابد،می پایان که نماز .ندارد را یارانش

 نیز را خواست مردم آنان از و آموخت پیامبرانش تمام به را آن که است ارزشمند خداوند نزد قدر آن نماز داشتن برپا

 .کنند سفارش نماز داشتن برپا به

 صورتی به شود، خوانده وقت اوّل در که نمازی» :فرماید می وقت اوّل نماز ارزش درباره السّالم علیه باقر امام

 «کند. حفظ را تو هم خداوند کردی، حفظ خوب مرا تو :گوید می و گردد برمی صاحبش سوی به درخشان

 احترامیبی آن به و شمرده سبك را نماز برپایی در خداوند دعوت بیندازد، تأخیر به دلیل بدون را نمازش که کسی

 الصَّالۀَاِنَّ اَِقمِ وَ :شودمی شیطان از دوری و خداوند به انسان بیشتر هرچه نزدیکی موجب وقت اوّل . نمازاست کرده

 .دارد می باز ها زشتی و انگناه از نماز شك بدون که دار پا به را نماز و ؛المُنکَرِ وَ الفَحشاءِ عَنِ تَنهی الصَّالۀَ

 .مواالت  و ترتیب  ،مسال، تشهّد ،ذکر ،قرائت، سجود ،رکوع ،االحرام تکبیرۀ ،قیام  ،نیت واجبات نماز عبارتند از :

 نماز هایی از سمتق ارکان، .شود می نامیده نماز ارکان اوّل، مورد پنج شد، گفته که ای گانه یازده واجبات بین از

 اتواجب ولی اگر شد، خواهد باطل نمازش دهد انجام اضافه اشتباه، به یا کند فراموش را آنها نمازگزار اگر که است

 .شد نخواهد باطل نمازش دهد، انجام اضافه اشتباه، به یا کند فراموش را دیگر

 ی در جهانزندگ انسان به زندگی حقیقی خود یعنی و غفلت با توجه به سوره  مبارکه فجر دریافتیم که بی توجهی

از اشد، بل نماز شود. درحالی که اگر اهدر آخرت، باعث تمرکز توجه او به دنیا و پر شدن قلبش از محبت آن می

د خدا و را از یا کند. اگر زندگی روزمره انسان اورت توجه میبه حقایق از جمله جهان آخآید و غفلت بیرون می

ه روز بنهلف شباهای مختآخرت غافل کند، در صورتی که او نسبت به نمازهای روزانه مراقبت داشته باشد، در وقت

 شود.نجات او از عذاب آخرتی میو نماز باعث  کنداین حقایق توجه می

 عملی تمرین

 کمكر جهت دتالش  ،دانندحجر و کسانی که خدا را مراقب همه چیز میهای ذیانسانهای یکی از ویژگی

 ری است کهز امو. در واقع تکریم یتیم، حمایت از او و حرکت برای کمك به نیازمندان ااست منداننیاز به

 پس: انسان باید دست و پای خود را برای انجام آنها به کار گیرد.

  توانی د و تو میاد ندارفرد نیازمندی را که توان جسمی یا سوبرو و از آنها بخواه  نزد افراد قدیمی محله خود

 د.ننک به تو معرفی جایی وسایلش، خواندن نامه، پر کردن فرم و ... به او کمك کنی،برای انجام خرید، جابه

 ه دارد، هایی را ککار هداز پدر یا مادر خود بخواه تا در صورت صالحدید، با تو نزد آن فرد آمده و از او بخوا

 به تو بگوید و تو به صورت روزانه یا هفتگی برای انجام کارهایش به او کمك نمایی.
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 ات یاددداشت کنها و خاطرات خود را در کمك به آن فرد در دفتر سیزده سالگیتجربه. 
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 درس یازدهم
 طلبیبهشت
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 گذرد؟ به یاد داری از آخرین باری که کوه رفتی، چقدر می

یا  دهدت میه ما دسای که هنگام رسیدن به قلّه بخیلی از ما کوه رفتن را دوست داریم به خاطر احساس فاتحانه

 ..آید..ا میمشویم، بیشتر به سراغ میمان دورتر رویم و از محیط زندگیاحساس آرامشی که هرچه باالتر می

ی بینی، میکناه میکه نگ دهی. از باال رسی. خودت را جای چشمان کوه قرار مینفس نفس زنان، به باالی کوه می

و شانه  ، کمر تووی پای توخواهند پاهای خود را راند از روی تو باال بیایند. میهای زیادی از پای کوه قصد کردهآدم

 ارند تا برسند به سر تو!تو بگذ

اضطراب   شوند؟یپرسی: نگران نیستی این همه آدم از روی تو رد ماز کوه که نَه، بلکه از خودت با تعجب می

 نداری؟

ش و م به آرامتوانستشدم! دیگر نمیگویی اگر اضطراب داشتم که دیگر کوه نمیزنی، با خودت میلبخند می 

شوند؟  ن و آرامشود من نگران باشم و این همه آدم بیایند پیش مکنم! مگر میاحساس پیروزی این همه آدم کمك 

ا ند؟ من بآیند باالی من احساس بزرگی داشته باششود من کوچك و پست باشم و این همه آدم که میمگر می

 های این همه آدم را ندارم!ای جز ایستادگی و تحمل قدمافتخار چاره

ود، ششان بیشتر آیند که مقاومتها پیش من مییند که آرام شوند. خیلی از آدمآها پیش من میخیلی از آدم

ها میلی از آدند. خرآوامن شوند، آنها در مواقع خطر به من پناه میآیند که ها پیش من میمحکم شوند. خیلی از آدم

 ای...گویند: انگار به بهشت آمدهرسند، به هم میوقتی به باالی من می

*** 

 ن و بقیهایی خودمااز همه توانرویم، کنیم، پایین و باال میهاست. سعی میاستان زندگی خیلی از ما آدماین د

رآورده ان در آن ب؛ جایی که آرزوهایم«بهشت»افتیم تا خودمان را برسانیم به به نفس نفس میکنیم، استفاده می

 شود:می

  هشت بیی شبیه جا، برای اینکه به کنندمی سختی باال رفتن از کوه را با همه وجود تحملخیلی ها

 رسد.برسند، زیبا، آرام، آن باالباالها که دست هیچ کس به ما نمی
 و  اغی بخرندبکنند تا در جایی خوش آب وهوا زمینی یا کنند و تالش میها یك عمر کار میخیلی

 در آنجا ساختمانی بسازند، از یك بنای معمولی گرفته تا یك قصر!
 ه بیشتر ازرا ک کشور یا شهریگردند تا روی زمین گردند و میکه جستجوگر هستند، میها خیلی 

و  کنندیدا په کنند، توانند زندگی رضایت بخشی را تجربکنند و میآرزوهایشان را برآورده می ،هابقیه مکان

 کنند.به آنجا مهاجرت می
 ..... 



94 
 

هشت طلب بم از ما هرکدا خواهیم به سود برسیم و نه ضرر،میکه هر کدام از ما به دنبال نفع هستیم و همانطور 

ست ما الف خواختواند آزار دهد. چیزی چون بهشت جایی است که در آن عذابی نیست. چیزی ما را نمی هم هستیم،

. شودف مینجا برطرآتوانیم به همه آرزوهایمان برسیم. جایی که همه نیازهایمان در افتد. جایی که میاتفاق نمی

 توان به همه منافع ما رسید و ضرری در آن نیست.جایی که در آن می

 

 گفتگو 

 در مورد موارد زیر با اعضای گروه گفتگو کن:
 ؟هایی داردچه ویژگی بهشت ذهنی هریك از اعضای گروه، دارای  
 ها چقدر با هم تفاوت دارند؟این بهشت 
  باشد؟ چرا؟تواند در همین دنیا می هااین بهشتآیا هریك از 
 یست؟ چهای آنها حضور داشته باشند؟ ویژگی هااین بهشتهریك از توانند در چه کسانی می 

 حقایق دیدنی و شنیدنی از سوره 

 یم، احساسشول میای که از این دنیا به دنیای دیگر منتقخیلی از ما هنگام فکر کردن درباره مرگ و آن لحظه

 نگرانی داریم. طبیعی هم هست:

    کند. شود، گریه میهم که با تولد به این دنیا منتقل می نوزادیك 
 نگران  کند یاشود، در روز اول گریه میمدرسه منتقل میکه از محیط خانه به  هم یك کودک

 است.
  نگران است.  گذارد،پا به یك سرزمین غریب می ،که برای اولین بارهم یك فرد 
  دنیای ناشناخته و غریب. ، نگران ازذاردگبا مرگ به دنیای جدید پا میهم انسان.. 

-رار میای قسهدیپلم در مدربرای گرفتن مدرک  را با انتخاب خود او  ال تصور کن یك مادر و پدری فرزندشانحا

رد. بگی یپلمدتحصیل  کنند. آن فرزند قرار است در طول دوازده سالدهند یا او را به شهر یا کشوری دیگر اعزام می

در این  ند.اخبر هستامالً بکز کارهای او تواند پدر و مادر خود را ببیند. اما آنها افرزند نمی در طول این دوازده سال

 :های زیر را انتخاب کندراه توانستهها فرزند خانواده میسال

  ا بکه ند به دنبال رسیدن به همان هدف پدر و مادر بوده و از وقت خود به نحوی استفاده ک

 باالترین نمره مدرک دیپلم را بگیرد.
 سر د. مثالًبه فکر گرفتن دیپلم نباشد، به کارهای دیگر مشغول شود و از درس خواندن غافل شو 

 گذرانی کند یا ... کار برود یا خوش
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-یمخود برر یا کشو رسد. با اینکه داری به شهرگذرد تا اینکه وقت بازگشت فرامیاین دوازده سال روز به روز می

د دور خو مادر وبه هر حال دوازده سال از شهر،کشور، پدر روی، نگران هستی. گردی و به دیدن پدر و مادرت می

 داری. ای، احساس غریبه بودنبوده

 اشی، اآلنباب کرده های دیپلم گرفتن را تحمل نکرده باشی و کارهای دیگری را انتخها سختیاگر در این سالحاال 

تو در  ونیستند.  کنی، احساس خوبی از خودت نداری. پدر و مادرت هم از تو خشنودها نگاه میآن سالکه خوب به 

ای، دهانتخاب کر دانی مسیری را کهشود. میهایت بیشتر میروی که لحظه به لحظه نگرانیحالی به پیش آنها می

 . نیکتحمل را  هایتکارنتخاب و اآغوش باز پدر و مادر و اطرافیان را به همراه ندارد. باید عواقب 

شوی، یمرو روبه و مادر ها تالش کردن برای دیپلم گرفتن را انتخاب کرده باشی، با آغوش باز پدراگر در این سالاما 

درومادرت هم از پ رند. توای، خشنود هستند. از تو احساس رضایت داآنها از اینکه تو تالشت را در این راه انجام داده

مش ی به آراا نگراناینکه شرایط تحصیل را برایت فراهم کردند، راضی هستی. با دیدن رضایت و خشنودی آنهبه دلیل 

 شود.تبدیل می

 ندی برویمخداوش همانند همان فرزند است. بعد از چندین و چندسال زندگی در زمین باید به پی زندگی ماداستان 

ه شود. د برداشترم خداونگتواند با استقبال رد. اما این نگرانی میبه طور طبیعی نگرانی هم داکه ما را آفریده است. 

 شود.ین آرام ماطرافیا با شنیدن صدای مادر و مهربانی او و ،ر اوج نگرانی و گریهد بعد از تولد ومانند نوزادی که 

ه ها هستند کآند. نااستقبال گرم خداوند مخصوص کسانی است که با کارهایشان در دنیا او را خشنود و راضی ساخته

 کنند: ندای گرم خداوند را دریافت می

 رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً إِلى ارْجِعي

یتی ست. شخص، در دنیا کارهای زیادی انجام داده و برای خودش کسی بوده ارده استکه حاال یك مُانسانی 

-جموع ویژگیاست. شخصیت هر کس از مشده ن شخصیت شناخته میبوده و با آها متفاوت داشته که با بقیه آدم

از  ،داشاره کن هدخواو به شخصیت او می شوددرباره انسان صحبت میدر قرآن وقتی درباره . شودمیهای او تشکیل 

 کند.استفاده می« نفس»کلمه 

بلکه  د،یال باشنخها، آرامش آنهاست. اضطراب ندارند. نه اینکه بی های شخصیتی بعضی از انسانیکی از ویژگی

 نها را بهتواند آکسی یا چیزی نمی گاه محکمی دارند، آرام هستند،چون به جایی یا کسی دلگرم هستند، چون تکیه

 هستند. مانند کوه محکم هستند.« مطمئن»هم بریزد. 

 رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً إِلى يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعي

ینان نیا با اطمد. کسی که در آرام است آرامِ ،مرگ است که بعد از« نفس مطمئنه»ها، تنها انساندر بین همه 

که  نتظر اوستمچون کسی در دنیای جدید شود؛ مرگ هم نگرانی و اضطراب از او برداشته می بعد ازحرکت کرده، 

 تر است. از مادر هم به او مهربان
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د، باش« مئنهنفس مط»به دنیای جدید است. حاال اگر مسافر مرگ له انتقال انسان وسی مثل یك هواپیمامرگ 

در آن  های خوببهشتی که همه آدم از نعمت هاست. . بهشتی که برای خداست و پوشیدهاستمقصد مرگ بهشت 

 ...ندخدا هست« بدع»کسانی که . دارندشنوی حرفو از او  هستند افتادهجمع هستند. همان کسانی که در برابر خدا 

 جَنَّتي عِبادي* وَ ادْخُلي في فَادْخُلي

یم جوری خواهمی به دنبال نفع و دوری از ضرر هستیم. به همین دلیل بعد از خواندن سوره مبارکه فجرما همه 

ه یات سورآمطابق  بهشتی که نفع حقیقی است.پیدا کنیم.  زندگی کنیم که به بهشت توصیف شده در سوره راه

د پس بای. « ضِيَّةًيَةً مَرْرَبِّكِ راضِ إِلى ارْجِعي» اجازه ورود به این بهشت را دارد که ندای خدا را شنیده باشند:  کسانی

 :جوری زندگی کنیم که

 را  دن به آنیعنی مقصد و راه رسی باشد.« الی ربّ»ا در زندگی جهت خدایی داشته باشد، حرکت م

 خدا تعیین کرده باشد.
 کند. ضی شود؛ یعنی کارهایی را انجام دهیم که او را خشنود میخدا از ما را 
 ... خودمان هم احساس رضایت داشته باشیم. رضایت از خدا، رضایت از خود 

 پرورش تفکر

 :سعی کنید خود را در جایگاه شاهد این ماجرا قرار دهیدزیر را بخوانید و  روایت داستانی

 ری شد.مار و بستل، بیرانی و پاک دخدا صلی اهلل علیه و آله، پیر نو جابر بن عبداهلل انصاری یار دیرین رسول

ابر، ای ج»ود: ی فرمهر و محبت خاصامام باقر علیه السالم برای عیادت به خانه او رفت، در بالینش نشست و با م

 «حالت چطور است؟

شتر بیزندگی  دوست دارم، مرگ را نسبت بهبیشتر در حالی هستم که پیری را نسبت به جوانی  »جابر گفت: 

 « عالقمندم.بیشتر به بیماری نسبت به سالمتی دوست دارم، 
ن را خواهد همای را باما من آن چه را خدا بخواهد دوست دارم، اگر پیر»امام باقر علیه السالم به او فرمود: 

را او  ر کدامگی یا مرگ، هسالمتی، زنددوست دارم، اگر جوانی را بخواهد، به همان عالقمندم، بیماری یا 

 «.همان را می پسندمبپسندد، 

سول خدا ر»ت: خاطر جابر با شنیدن این سخن، آرامش یافت و شاد و با نشاط شد، دست امام را بوسید و گف

  «...رسانبه او بصلی اهلل علیه و آله راست فرمود که به من گفت: فرزندم باقر العلم را می بینی سالم مرا 

 سالمتی  بت بهبه نظر تو اینکه جابر پیری را نسبت به جوانی و مرگ را نسبت به زندگی و بیماری را نس

 بیشتر دوست دارد، نشانه خستگی و ناتوانی اوست یا صبر و مقاومت او؟
  ده است، شاره شا « راضیّۀً»با توجه به این روایت نشانه رضایت انسان از خدا که در سوره فجر با عبارت

 چیست؟
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 زم است:یم الپس ما برای اینکه بتوانیم به بهشتیان سوره مبارکه فجر نزدیك شویم و به نفع حقیقی برس

 .ی نکنیمن عمل کرده و از آن سرپیچبا شناخت حکم الهی سعی کنیم به آ حجر،های ذیهمانند انسان -
به  دا راختوانیم خشنودی همه سعی و تالش خودمان را به خرج دهیم تا ب ،در مسیر اجرای احکام خدا -

 دست آوریم.
 کند و مراقب همه ماست.بدانیم خداوند همه ما را رصد می -
ا ن سختی ینگرانباید دیگر دهیم انجام میهمه سعی خود را هم  ی کنیم ووقتی ما در راه خدا حرکت م -

ریضی و ما. مها آزمایش است و برای رشد این موقعیتچون همه مان نباشیم. آسانی اتفاقات زندگی

 مراقب ماست. خداوندی که ضعف و قدرت همه و همه ابتالی خداست. سالمتی، فقر و توانگری،
خرت است. ا در آمشت. زندگی حقیقی روزی از این دنیا برخواهیم گ ایم که در این دنیا بمانیم.ما نیامده -

 .  شویم ست به آن دچارپس نفع حقیقی ما همان بهشت است و جهنم هم باالترین ضرری است که ممکن ا
 م.ش کنیراضی باشیم و برای بهشتی شدن تال بیند،پس مهم است که ما به خواست خدایی که ما را می -

 روت و ...ثمتی، وظیفه ما این است که در هنگام مریضی، نداری و ... با صبر و استقامت سعی کنیم از سال

 ضایت و نه با ناراحتی!برخوردار شویم. البته سعی و تالشی همراه با احساس ر
  ت. نتظار ماستوانیم راه برویم و عاقبت روشنی در امی« مطمئن»به صورت در این صورت است که ما در زندگی 

 

 از نگاه کتاب درسی

 آن ایشان، دعوت ساسبرا نیز مسلمانان و کردمی اقامه جماعت به را نماز همواره وآله علیه اللّه صلّی اکرم پیامبر

 رادیفُ  زنما و است شده واجب جمعی دسته و جماعت صورت به نماز گویی که بودند پایبند جماعت نماز به چنان

 .داشت استثنایی و خاص حالت

 پیدا توجّه داوندخ به هایمان بیشترقلب پردازیم،می خود معبود با نیاز و راز به منظم های صف در همگی ما وقتی

 به واجب هاینماز است مستحب همین دلیل به .دهدمی قرار بیشتری رحمت و لطف مورد را ما همه خداوند و کندمی

 است زشمندار قدر آن جماعت نماز .کند ترک جماعت را نماز عذر بدون انسان نیست شایسته و شود خوانده جماعت

 نماز بعد و دباش خوانده )فرادی( تنهایی به را نمازش اگرکسی و  کرد صبر جماعت نماز شروع برای است مستحب که

 .بخواند جماعت دوباره به را نمازش است بهتر شود، شروع جماعت

 نماز جماعت

 همه سوره و حمد از غیر باید مأمومهمچنین  .بگوید امام از پیش را االحرام تکبیرۀ نباید  مأموم جماعت نماز در

 .بخواند را ورهس و حمد باید برسد، جماعت نماز به چهارم یا سوم رکعت اگردر ولی بخواند، خودش را نماز های قسمت

 نماز جمعه
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-می رگزارب رمضان ماه مبارک جمعه آخرین در بار، یك سالی قدس روزولی  شود می برگزار هفته هر جمعه نماز 

 :شود می اقامه زیر ترتیب به و است رکعت دو صبح نماز مانند جمعه نمازشود. 

 و حمد جمعه ماما که هنگامی سپس .گوییم می اکبر اللّه و یکنیم م نیّت نیز ما جمعه، امام االحرام تکبیرۀ از پس

 بعد و یرویممرکوع  به سپس خوانیم، می قنوت امام، سوره و حمد از پس .میکنیم سکوت ما خواند می را نماز سوره

 .خیزیم برمی و آوریم می جا به را ه ها سجد

 بعد و رویم یمرکوع  به امام، سوره و حمد از پس .میکنیم سکوت امام سوره و حمد قرائت هنگام نیز دوم رکعت در

 را نماز سالم و سپس تشهّد و رویم می سجده به قنوت از پس و خوانیم می قنوت امام همراه به رکوع، از برخاستن از

 .خوانیم می

 غسل

 :دارد مرحله چهار کردن غسل

 .کنیم غسل خداوند خشنودی برای باشیم داشته قصد یعنی .کنیم نیت باید ابتدا  -1

 شوییم می ار سرمان که وقتی نیست الزم مرحله این در البته) بشوییم کامالً را خود گردن و سر باید سپس -2

 برای د،شومی دیده که صورت و سر از مقداری همان شستن بلکه بشوییم؛ را دهانمان و بینی و گوش داخل

 .(است کافی غسل

 پای کف اراستت ٔ  شانه باالی از یعنی دهیم؛ شو و شست را بدن راست طرف باید گردن، و سر شستن از پس -3

 راست ستدتمام  و راست پای تمام کمر، و سینه شکم، راست طرف باید مرحله این در .بشوییم کامالً را راست

 .شود شسته

غسل تمام باشیم داشته یاد به .دهیم شو و شست کامالً بدن راست طرف مانند نیز را بدن چپ طرف باید  -4

 آب باید غسل در .است متفاوت یکدیگر با های آنهانیّت تنها و شود می انجام صورت همین به مستحب و واجب های

 شروع از قبل ایدب برسد، به بدن آب نگذارد که باشد چسبیده بدن به چیزی اگر بنابراین .برسد بدن اعضای تمام به

 .کنیم طرف بر را آن غسل،

 شو و شسته مرحل هر در نیز را دیگر طرف از کمی است الزم شده، شسته کامالً طرف هر شویم مطمئن اینکه برای

 .دهیم

ان ندای تواند همیمبرای انسان نمازگزار اذان  کند.می رجوعایستد، به درگاه خداوند وقتی انسان به نماز می

یان نی به مشرکت کنیم، یعباشد. حاال از ما خاسته شده است تا در نماز جمعه و جماعات « ارجعی الی ربك»

 بارکه فجرمسوره  خودمان را برای خداوند به نمایش بگذاریم. درست مانند جمعی عبادتبندگان خدا برویم و دسته

 دن در میانششود. بهشت خداوند همان داخل داخل بندگانش  کند به میانامر می« نفس مطمئنه»که خداوند به 

  شود.کند، سبب اطمینان نفس او میانگار نماز با ذکری که در انسان ایجاد می بندگان است.
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 عملی تمرین

از  باشد که ضایت داشتهتواند از زندگی رکسی میهای عاقل، رضایت آنها از زندگی است. حجر و انساننشانه افراد ذی

. رت هستندط به آخط به دنیا و برخی مربوانسان برخی مربوشرایطی که در آن قرار گرفته ناراحت نباشد. ناراحتی

اما  رب شویم.حت و مضطهای دنیایی این است که ما به دلیل مریضی خود یا یکی از نزدیکان ناراای از ناراحتینمونه

اش تییل ناراحاشد، دلبشود،ناراحت ها برای نماز بیدار نمیاگر کسی به دلیل اینکه در نماز حواس پرتی دارد یا صبح

 ی است و نه دنیایی.آخرت

ن و سال سی که هم بینیم کسشود. مثالً میهای ما به دلیل مقایسه خودمان با دیگران ایجاد میخیلی از ناراحتی

تی و ندگی بهشزتوانیم شود. برای اینکه بماست، چیزی را دارد و ما نداریم و مقایسه خود و او باعث ناراحتی ما می

 یم. پس:ندگی کنهای خود غلبه کرده و شاد زد تمرین کنیم بتوانیم بر ناراحتیهمراه رضایت داشته باشیم، بای

 سیزده  دفتر موردی را که بیشتر از همه چیز در زندگی باعث ناراحتی و عدم رضایت تو شده، مشخص و در

 ات یادداشت کن.سالگی

  کن آن موضوع دنیایی است یا آخرتی:معلوم 

از تو  یت بدتریکه در آن موضوع وضع کنبه موضوعی دنیایی است، به افرادی توجه اگر ناراحتی تو مربوط   -

اری ز بیما اگر تو . مثالً زندگی موفق داشته باشند ،انددارند. خیلی از این افراد با وجود وضعیتی بدتر توانسته

م هستند. محرو پدریکی از نزدیکانت مانند پدر ناراحت هستی، خودت را با کسانی مقایسه کن که از داشتن 

 ا مطالعهراش زندگیشناسایی کن و داستان  ،به موفقیت دست یافتهچنین فردی را با وجود محرومیت، 

  کن.

در ه کسه کن مقای مثل علما و شهدا خودت را با افرادیمربوط به موضوعی آخرتی است، اگر نارضایتی تو  -

 بی پرورشیبه مر توانی، میایشان دن داستان زندگی. برای شناخت این افراد و شنیاندآن موضوع موفق بوده

 مراجعه کنی. 

 ده.باند، انجام در طول هفته کارهایی را که آنها در مورد آن موضوع انجام داده و موفق شده 

 ات یادداشت کن.نتایج و وضعیت خود را در دفتر سیزده سالگی 
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 درس دوازدهم

 کنندگانتوجه به نعمت هدایت
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 هیچ راهی نیست.دیگر روی، از این لحظه به این فکر کن در جهانی که ما در آن راه می

 شود؟چگونه می اتزندگی 

 برساند اهین مکانا، راهی نیست که خانه را به رویخواهی به مدرسه، مسجد، بازار و .... بوقتی می. 

 وصل کندرا به مقصد  تو، راهی نیست که شهر به مسافرت بروی خواهیوقتی می. 

 هنی در کارآچون راه  ؛کنندسوار نمی مسافر بینی، میسوار قطار یا مترو بشوی اهیخووقتی می  

 نیست.

 گویند تعطیل است.هواپیما یا کشتی بشوی، میسوار  خواهیوقتی می 

 ... 

 بینی:کنی، میخوب که نگاه می

  شده است!سخت  رفت و آمدهاچقدر 

   شده است!  رسیدن به مقصد غیر ممکنچقدر 

  ،شده است!بیشتر  هاز بین رفتنو ا ها گم شدنچقدر تلفات 

 .... 

*** 

 واقعی در زندگی تك تك ما اتفاق بیفتد:تواند به صورت ..... این داستان می

   باه زیادمال اشتشود، احتکه ما شیوه انجام کاری را بلد نیستیم، انجام آن برایمان سخت میوقتی 

 شود.و احتمال درست عمل کردن کم می

 ترس استدانیم، درست جواب دادن به آن دور از دسوقتی که ما فرمول حلّ یك مسأله را نمی. 

  مکن مباً غیر تقریدانیم، خوب درآمدن غذا و جا افتادن آن شیوه پخت یك غذا را نمیوقتی که ما

 است.

 به  مالد و احتضرر کردن زیادانیم، احتمال وقتی که ما راه رسیدن به نفع و دوری از ضرر را نمی

 شود.نفع رسیدنِ ما کم می

 .... 

ون ما ان پیرامهای ارتباطی در جهکند که راهپس روش و شیوه انجام یك کار در زندگی ما همان کاری را می

 س هستند،از دستر آیند و خیلی از مقاصدی که به نظر دوردهند. خیلی از کارهایی که به نظر نشدنی میانجام می

 گردند.وقتی راه و روش یك کار معلوم باشد، ممکن و شدنی می
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تد. افاه میو به ر کندحرکت می راه را بلد باشد رود، بدون اینکهخواهد جایی بتصور کن که وقتی می یك آدم را

، نجام دهداخواهد کاری وقتی میچنین فردی  رود، دنبالش بروی؟حاضری با او همسفر شوی و هر جا که او می

ن ون دانستکند، بد خواهد فوتبال بازیکند. مثالً وقتی میبدون اینکه راه و روش آن را بداند، شروع به عمل می

مراه هار با او . حاضری در انجام آن ککندسمت دروازه خودشان حرکت میشود و به زی، پا به توپ میقوانین با

 تیمی یا دستیار او شروع به کار کنی؟شوی؟ مثالً به عنوان هم

-نجام میا طبق آن رکا کهد و روشی را انرسراهی را که به مقصد میاین فرد را با کسی مقایسه کن که در ابتدا  

 کنی؟یما انتخاب رهمراهی یا دستیاری کدام یك  شود.کند و بعد وارد راه و مشغول انجام کار میبررسی میشود، 

 با او به توانندیها م. انسانی که به شکل راه است و بقیه انساندیدیك آدم را در شکل راه وروش  شودحتی می

د، یك ه، یك مسجیك تیم ورزشی،یك کالس، یك ادارتوانند اعضای یك گروه هنری، ها میمقصد برسند. بقیه انسان

 ارد.نام د "برراه"، د. انسانی که در هر گروهی به شکل راه و روش استنمحلّه و یا کل اجتماع باش

 

 گفتگو 

 های آن انتخاب های زیر را برای اجرای نمایشی از فعالیتبا نظر اکثریت اعضای گروه یکی از جمع

 کن. 

 گروه اداری مثل هیئت امنای مدرسه   گروه هنری مانند گروه سرود  گروه ورزشی مانند تیم والیبال 

 ای مانند شیمییك گروه تحقیقاتی در رشته  اندگروه گردشگری که با هم به سفر زیارتی رفته

 های آن جمع گفتگو کنید:بعد از معلوم کردن مقصد، درباره فعالیت 
های لیتورت فعاصو با هم بررسی کنید در این  داردمع رهبر، مدیر یا استاد راهنما آن جیکبار فرض کنید  -

 آنها چگونه است؟
-فعالیت ین صورتاو با هم بررسی کنید در  نداردآن جمع رهبر، مدیر یا استاد راهنما بار دیگر فرض کنید  -

 های آنها چگونه است؟
 رد:رهبر در یك گروه چه اثراتی دامشخص کنید داشتن یا نداشتن دیگر در گفتگو با یك 

 نداشتن رهبر داشتن رهبر 

 هانظمی در فعالیتبی هامنظم بودن فعالیت
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 پرورش خالقیت

ه اد شده بظمی ایجننظم ایجاد شده توسط رهبر، مدیر یا استاد راهنمای آن گروه و بی با توجه به گفتگوی باال، 

 ها نمایش دهید. کالسیهمخاطر نبودن رهبر را  برای 

-ه بیمربوط ب رده دومکند: یك پرده مربوط به نظم موجود در گروه با رهبر و پدر واقع نمایش شما دو پرده پیدا می

 نظمی موجود در گروه بدون رهبر. 

 ها راقشنریك از ها و حرکات هرکدام از اعضای گروه را در این نمایش مشخص کنید و اگر الزم است فعالیت هنقش

 نمایید. ها نمایش خود را در کالس اجراهدر کنار سایر گرو یکی از اعضا یادداشت کند.

 حقایق دیدنی و شنیدنی از سوره

تارگان از س ،ندتشخیص ده را برای اینکه در شب بتوانند مسیر حرکت خودروزگاران قدیم ها از خیلی از انسان

 میشه یکی ازپس ه. شدبه کارگرفته می در شب ی پیدا کردن جهتبراکه ستاره قطبی  مانند کردند.استفاده می

 .رساندکارکردهای ستارگان هدایت انسان برای یافتن مسیری است که او را به مقصد می

مان آس اطراف زاکنند؛ سوی باال حرکت میستارگان هم درحال حرکت هستند. آنها به طور معمول بهخود  البته

  رود.باالتر و باالتر می ای که با پرواز خودپرندهمثل د. رونبه سوی باالی سر بیننده می

گر بینند. انها را بتوانند آها میو انسان درآسمان آشکار هستندبه دلیل اینکه ستارگان اجسام نورانی هستند، 

 شد.یمیر ممکن در شب غ یابیی پیدا کردن راه و جهتتوانستند ستارگان را ببینند، استفاده از آنها براها نمیانسان

-می ها راکینور تاریهای پرها پرنورتر هستند. نور ستارهنور همه ستارگان یکسان نیستند. برخی از ستارهالبته 

« جم ثاقبن»عبارت  این ستارگان در آیه سوم سوره مبارکه طارق باکند؛ مثل ستاره قطبی. نفوذ میشکافد و بیشتر 

 اشاره شده است.

ی اهانسان ووده ببسیار جذاب ها های دور برای انساناز گذشته ی کهآسمان. کنندحرکت میآسمان  در ستارگان 

ن به آسما پدیده دیگری بینیم در قرآن بیشتر از هربه همین دلیل می. برندسرمیبهیابی به آن در رؤیای راه زیادی

 قسم خورده شده است.

ز گذشته اان بیشتر آسمبه  من و توتوجه تا  مبارکه طارق است که دو بار به آسمان سوگند یاد شدهتنها در سوره 

مت سار شدن به های زمین هم بعد از بخبارد و و آبآسمان جایی است که باران از آنجا بر زمین می. شودجلب 

ان یژگی آسمشود. این وختم می شود و به آسمان همکنند. پس چرخه باران از آسمان شروع میآسمان حرکت می

 اشاره شده است.  «وَ السَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ  »عبارت  یازدهم بادر آیه 

که رشد  هگیاشود. یمباعث رشد گیاهان  کند ونفوذ می در زمینآید، در شکل باران از آسمان به زمین میآبی که 

  کند.سمت آسمان حرکت می به د و دوبارهشوبه روز بلندتر و بلندتر می کند روزمی
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به  خواهییمگردند. حاال خودت را تصور کن که پس آسمان مقصد حرکت موجودات است که دوباره به آن برمی

-مید ه به وجواه چگوندانی این رمی گردی. راهی که تو را از زمین به آسمان برساند.آسمان برسی. به دنبال راه می

 ؟آید

 ت، بزرگ و سنگین هستند، روی قسمتی از زمین که قرار اس که خیلیهای راهسازی ماشین

 شود. آیند که آن قسمت خوب کوبیده میروند و میتبدیل به راه شود، اینقدر می
 کل م آنجا شکآیند، کمروند و میاز گذشته وقتی چهارپایان و انسان از یکجا به سمت مقصد می

-این "مالرو"های هشود. رارپایان بر زمین آنجا کوبیده میها و چهاگیرد؛ چون پاهای انسانراه به خود می

 اند.گونه ایجاد شده
 ن برای آانجام  کم نحوهدهد دائم به آن مشغول است، کموقتی یك نفرکاری را بسیار زیاد انجام می

ی را برا هانجام کاراکنند و راه و روش ای کار میشود. مانند افرادی که به صورت حرفهاو و بقیه آشکار می

 کنند.بقیه مشخص می
 .... 

 

ین ست. به انگونه ارساند، ایمان میبه آسمان یا همان مقصد زندگی ،راهی هم که هریك از ما را همانند گیاهان

در  در این راه هستند که به طور دائمکند. کسانی گوییم. طریقی که زمین را به آسمان وصل میمی« طریق»راه 

ده خور مبه ایشان قس کنند به مقصد برسند. در ابتدای سوره بعد از سوگند به آسمان،میها کمك به انسان و حرکتند

 .«طارق»سوگند به آسمان و به شده است: 
ه دهد. بیا نشان مکند. جهت و راه را به آنهها را برای رسیدن به مقصد هدایت میانسان ،طارق همانند ستاره

-تارهسده است. عرفی کرای پرنور متوانیم طارق را بشناسیم، آن را به عنوان ستاره همین دلیل سوره برای اینکه ما ب

 اشند.بتوانند طارق میکه  مانند پیامبران و امامان رساند.ای راه بلد که همراهانش را به هدف می

 پرورش تفکر

  بخوانیدبا دقت زیر را متن داستانی خود را در جایگاه روایت کننده داستان قرار داده و: 

 10د ما حدو قرار دارند، یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ. هرکدام از همسایگی من دو زمین دیگردر 

طرف ما جاده وجود  متر.  در دو 1000متر در  1000هکتار مساحت داریم. تقریباً عرض و طول ما سه تا برابر است: 

ین ك دست زمل منطقه یکها ند. قبل از ساخت این جادهاهدا کردمنطقه ج های دیگرِ ها ما را از زمیناین جاده دارد.

ر جلو دودند که بهای سنگین ها ساخته شود. صبح تا شب ماشینداند چقدر زحمت کشیدند تا این جادهبود. خدا می

 وند.رشان میدو به مقص کننداز کنار ما عبور میبه راحتی مسافران زیادی  رفتند. حاال دیگر هر روزو پشت ما راه می

 یعنی تعداد بینندگان ما باالست.

ما سه  کندمی شود. فکرما سه قطعه زمین را تا به حال ندیده باشد، با دیدن ما بسیار شگفت زده می هرکس 

های مید که آدهرهای جدش. دقیقاً چیزی شبیه انداند و اینجا کنار هم قرار دادهقطعه را از سه جای مختلف جدا کرده

 آیند، بدون اینکه به هم شبیه باشند.از جاهای مختلف آنجا می مختلفی
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هم  شبیه به اصالً کنیم، امابا اینکه ما سه قطعه زمین در کنار یك دیگر قرار داریم و از یك باران تغذیه می

 آب ه است وزمین آن بیشتر از خاک رس تشکیل شدنیستیم. قطعه سمت چپ من تقریباً از گیاه خالی است. چون 

شتری را ل آب بیتواند در آن نفوذ کند. خاک زمین سمت راستی بیشتر از شن و ماسه است و به همین دلیکمتر می

ر ها را دکه جادهدهد و وضعیت رویش گیاهان در آن بهتر از زمین سمت چپی است. اما بعد از ایندر خود نفوذ می

کم ل کمین دلیآیند. به همر از روی ما پیش ما میدوطرف ما ساختند، دیگر چهارپایان کمتری برای چرا یا عبو

 شد. گیاخاک ما سه قطعه کمتر و کمتر شد و آب در خاک ما ذخیره نمی

د را مه سعی خوه او و گیاخاک مورد نیاز مرا تأمین کرد. بینی کرداین مشکل را پیشابتدا همان صاحب من از 

مین ه خاطر هبه کنم. ب را جذب کنم و بیشتر بتوانم آن را ذخیردهد تا بهتر بتوانم آبرای تنظیم خاک من انجام می

 کند.را به خود جلب می رویند، توجه هر رهگذریمن می سرسبزی و خرمی گیاهانی که درهاست که تالش

 هایی بین ما و زمین وجود دارد؟به نظر شما چه شباهت 
  ،؟دف برسند بلد به هراهطارق یا توانند با استفاده از به چه دلیل همه نمیبا توجه به متن باال 

 به روشی وکت کنیم توانیم نیازهایمان را برطرف کنیم که از راه حررسیم و میپس هریك از ما وقتی به نفع می

اب آن انتخ سیدن بهرسند که راه و روش درستی را برای رعمل کنیم که ما را به آن نفع برساند. کسانی به نفع می

یی به هاا و گروهه. انساندهدنشان میکاربلد به ما بلد و راهیك  ستاره یا کنند. راه و روشی درست است که یك

ده از ب با استفاشبلد یا کاربلد را بپذیرند. کسانی در حرف راهکه رسند و زندگی سودمندی دارند د میمقصد خو

 نند.ن حرکت کستاره قطبی را پیدا کنند و بر اساس آکنند که به آسمان نگاه کنند و ستاره راه را پیدا می

 

 از نگاه کتاب درسی

های لکاسی از گکند. هنگام عشرکت می "مسابقه عکاسی "در یکی از دانش آموزان کالس بنا به  پیشنهاد معلم 

-ه گلیك بوتقط ف را پرپر کرده بودند و آنهاچه می شود که عده ایی متاسفانه های زیبای باغمتوجه گلباغچه، 

 .گلهایش سالم مانده بودند ،محمدی که باغبان اطراف آن را حصار کشیده بود

ا رابر خطرهبا در رمراقبتهای عاقالنه یعنی ما انسانها تالش می کنیم اشیای ارزشمند و هر چیز گرانبهای خود 

 کنیم.نگهداری میگاو صندوق ، مثالً انها را در وآسیب محافظت کنیم

 وروح ما برای حفظ وسالمت جسم ،تر استکه از هر شخص دیگری به نقاط قوت وضعف ما آگاهخداوند حکیم 

 فرمان داده است . حجاب  ما را به ،انسانها

نان هوسران برای زاد سودجو ودر امان ماندن از آزار واذیت افر، سوره احزاب 59ایده حجاب طبق آیه مهم ترین ف

 وآن حسرت  اندازد که نتیجههای بیمار وسست اراده را در دامی میانسان ،نداشتن پوشش مناسب زنان .است

پشیمانی است .
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 وپوشش  برقراری امنیت وآرامش وسالمت جامعه از مسئولیتهای مهم مشترک مردان وزنان است که با حفظ

.رفتار وگفتار آنان بوجود می آید عفت در رعایت حیا و

ه کن با لحنی کند؛ سخن گفت نماهایی که انسان را انگشت؛ لباسنما ن اسالم پوشیدن لباسهای تنگ وبدندی

 . برای زن ومرد حرام کرده است ،جلب کندبه خود نامحرم را توجه که را تحریك کند  وهر رفتاری 

ب و حدود آن  مردان وزنان را بصورت جدا گانه مخاطب رعایت حجاسوره مبارکه نور،  31و30خداوند در آیات 

 .قرار داده است 

مربوط به   احکامد. مثالًکننبایدها و نبایدهای الهی همانند راه هستند. یعنی راه وروش زندگی را برای ما معلوم می

 ونان راه ردان و زمکند. این بایدها و نبایدها به را مشخص می برقراری امنیت وآرامش وسالمت جامعهحجاب، مسیر 

 نی مطابقاشد. یعی برای انسان سودمند است که طبق حکم خداوند بپس رفتارهای دهد.رسم زندگی آرام را نشان می

 کند.چنین رفتارهایی او را از ضرر حفظ میراه خدا باشد. 

 عملی تمرین

د به مقص خواهند او راشود که از افرادی که میاش وقتی ممکن میرسیدن انسان به مقصد و به نفع حقیقی

ریم. به باال بب مانبلدهای زندگیالزم است سطح حرف شنوی خود را از راهبرسانند، حرف شنوی داشته باشند. پس 

 همین دلیل :

 یل کنات رسم و تکمدر جواب به سؤاالت زیر جدولی همانند جدول پایین را در دفتر سیزده سالگی: 

 .هایی که در آن عضویت داریگروه ترینتا از مهم 5 -

  .هارهبر یا مدیر هر یك از گروه -

 [.وه بپرسی، تا فردا از مدیر آن گرها تردید داراز گروه اگر درباره مقصد هریك]. گروهمقصد هر  -

 .باال، متوسط، پاییناز مدیر گروه: شنوی حرف سطح -

مدیر  عنوان گروه

 گروه

 میزان حرف شنوی مقصد گروه

آماده شدن اعضا برای حضور مفید و سازنده در  پدر خانواده

 اجتماع

 باال

    

    

    

    

 

  قرار بگذار که تا هفته آینده خودتبا:  



107 
 

 رسد.در سطح پایینی قرار دارد، به سطح متوسط باز رهبر آن  توحرف شنوی که  یهاگروه -

ا خود رنوی در سطح پایینی قرار ندارد، حرف شاز رهبر گروه و ی حرف شنوی تاگر در هیچ گروه -

 .اندر سطح متوسط قرار دارد، به سطح باال برس هایی کهدر گروه
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 درس سیزدهم
 توجه به حافظان غیبی
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ن دست رفت باعث از ستتوانمی ای کهحادثه یاد داری؟باری را که برای تو حادثه خطرناکی اتفاق افتاد، به آخرین

 :افتندحوادث در یك لحظه اتفاق میای!  همه شود، اما اآلن زندهتو 

   کنیتصادف می یا موتور با ماشیندر یك لحظه. 

  تی.افای میه یا چالهکنی یا به داخل چابه پایین سقوط می یك بلندیدر یك لحظه از 

  سوزاندیمدر خود تو و هر چیز دیگری را که سر راه اوست، گیرد و شعله می آتشدر یك لحظه. 

  ندکیه محمل د و به طرفتگیردر جلوی راه تو قرار می خطرناکی یا انسانحیوان در یك لحظه. 
 .... 

د زنده شمیوع حوادث، نبا وجود این روی....؛ در حالی که می شنوی، راهبینی، میکشی، میای و نفس میتو زنده

شی، چه رسیده باارها پچشم، گوش، پا یا سایر اعضای بدنت را ا دست بدهی. شاید از خودت بارها و ب نباشی. یا اینکه

 باشم؟نانستم توکسی یا چه چیزی مرا از نابودی یا آسیب حفظ کرد؟ چرا من اآلن اینجا هستم، در حالی که می

*** 

-می ناکی پیشها برای ما حوادث خطرماست. درست است که بعضی وقت... و این داستان لحظه به لحظه زندگی 

 با وجود مکن استمهمچنین  بخورد یا بلغزد و ما زمین بخوریم. تواند پای ما پیچآید، اما در هر لحظه زندگی می

  اید.اغ ما بیسر یگری بهدخطر اینکه به ما برخورد کند یا بیفتد یا بیاید و چیزی از جایی اینکه ما مراقب هستیم، اما 

ا اآلن نهان، مبرای ما آشکار نیست. ولی با وجود همه خطرات آشکار و پ این است که خیلی از خطرهاواقعیت 

همه  نند. اماات حفظ کخود و دیگران را از خطر ،کنندها با مراقبت سعی میانسان اینجا هستیم و توان حرکت داریم.

 توانیم جلوی این همه خطرها را بگیریم. دانیم که ما به تنهایی نمیمی

ا! پس منهان از قبانی پنها را بشناسیم. مراکنند؛ بدون اینکه ما آمراقبت می پس افراد دیگری هم هستند که از ما

 ل مشاهدهیر قابهمانطور که خطرات آشکار و پنهان هستند، بعضی از مراقبان ما برای ما قابل مشاهده و بعضی غ

 هستند.هستند، غیبی 

 پرورش خالقیت

به یاد  ه شدیواجمکه با آنها را خطراتی  و ات را مرور کنبا توجه به مطالب باال یك بار دیگر خاطرات زندگی

از این  سی تو راحفظ شدی. چه ک خودت بررسی کن چگونه از این خطرترین آنها را انتخاب کن. با خطرناک بیاور.

 ن.  ت ثبت کاخطر و چگونگی حفظ از آن را در دفتر سیزده سالگی این ماجرای روبرو شدن باخطرها حفظ کرد؟ 
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  حقایق دیدن و شنیدنی از سوره

ی یاینکه از جا نها هستند.هستند. کامالً مراقب آنوزادشان ایم که به شدّت نگران را دیدهپدر و مادرها  ما خیلی از

ارد، ده ضرر نیفتد؛ به چیزی برخورد نکند؛ به چیز داغی دست نزند؛ چیز کثیفی در دهنش نگذارد؛ چیزی را ک

 نخورد؛ چیز تیزی برندارد و ... 

 ....«نه م کرد و گررحیك لحظه حواسم نبود،  خدا »گویند: بینی مدام میهایشان بنشینی، میتازه وقتی پای حرف

د، همه ها نبودنتهاگر فرش» یا اینکه « هیچ کاری از دست ما ساخته نبود، خدا رحم کرد که چیزی نشد» یا اینکه 

 «رفتند.ها از بین میبچه

 حم کرده،ه او ربهرکدام از ما هم روزگاری در جای همان بچه قرار داشتیم، همان کسی که خدا بارها و بارها 

ز ان کسی که هماد. بودند تا از بین نرود، تا حفظ شو بقیه بزرگترها مراقبش که فرشتگان، پدر، مادر و همان کسی

 داشته است.« حافظ» شده،باز  پایش به این دنیاوقتی 

ندازه ابه  قتی که بهو .مانای بودیم در رحم مادر«نطفه»هم برویم، وقتی که تر و عقبتر توانیم به عقبحتی می

ه آنها هم زخطراتی که ا .آوریمبه یاد نمیخطراتی را که در ایام جنینی با آنها روبرو بودیم، البته   بودیم! یك ذره

یم. پس ات حفظ شددیدند تا مواظبمان باشند، اما از خطررا نمی ماحتی پدر و مادر هم  در این دوره حفظ شدیم.

بوده  هه یك ذر؛ از وقتی کاست داشته «حافظ»ن دنیا من و تو همان کسی هستیم که حتی از قابل از ورودش در ای

 است.

 قتی نوزادو ؛رفتییم، از بین وقتی به اندازه یك ذرّه بودیبدون تردید با وجود این همه خطرات آشکار و مخفی، 

 !شدیاگر حفظ نمی ...رفتیمیدر زمان کودکی از بین  ؛رفتیمیبودی، از بین 

گر  حفظ ..... ارویتردید همین اآلن یا لحظاتی بعد از بین می بدون و مخفی،با وجود این همه خطرات آشکار 

 نشوی!

دی را سودمن ندگیز تا ایآمده .مقصد برسیبه  و آسمان بازگردیای تا به به این دنیا آمدهچون  ،اما تو هستی

  .بهشت برگردیتا به  ایآمده. تجربه کنی و به نتیجه خوبی برسی

 ... اگر  حفظرسی..تردید به آسمان، به بهشت و به مقصد نمی بدون رات آشکار و مخفی،با وجود این همه خط

 نشوی!

کنیم؛ می« رجعت»شویم و به بهشت در مقابل همه خطرات حفظ میتوسط خداوند هرکدام از ما اما حاال که 

 خدا از همه خطرات بیشتر است.« قدرت»چون 

داشتن هرکسی را « حافظ»کند تا به ما به طارق سوگند یاد میخداوند در سوره مبارکه طارق به آسمان و 

داشتن هرکس را با همه وجود وجدان « حافظ»یادآوری کند.  مطابق این آیات برای اینکه بتوانیم جواب قسم یعنی 
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همه ناچیز ای که با ایم. مادهای که از آن ایجاد شده خود توجه کنیم. ماده« خلقتِ»کنیم، الزم است به ماده اولیه 

 در اثر این حفظ شدن به یك انسان تبدیل شد.بودنش حفظ شد و 

با کند د و تصور میبینقدرت اآلن خود را می، کند.میتنها و تنها به اآلن خود توجه را تصور کن که کسی  حاال

-مینهان را نخطرات پ تواند در برابر همه خطرات از خود محافظت کند. او عالوه بر اینکه خیلی ازمیکمك اطرافیان 

 ست.احفظ شده  و چگونه د که زمانی به اندازه یك ذره بودکنکند. دقت نمینمی« نظر»بیند، در گذشته خود هم 

 اور داشتهباند به آن تووجود دارد، نمیمرگ شنود دنیایی بعد از بلد است، میوقتی از پیامبری که راهچنین کسی 

-فظ میحرا ارهایش کو در حالی که خدا او  شود.رود و اعمالش بی اثر میین میکند با مرگ از بفکر می چون .باشد

 ساندن بهررای آسیب که برود در ندیدن حافظ بودن خداوند آنقدر جلو میبیند. کند. اما او حافظ بودن خدا را نمی

 کند پیامبر حافظ ندارد.فکر می کشد.بلد نقشه میراه

از  هاانسان افتد کهمی اتفاق این حاثه با شکوه وقتی گرداند.بر بهشتتواند ما را به پس خدایی که حافظ است، می

 شوند. قبر بیرون آیند. در این روز اجسادی که در قبر مخفی بودند، برای همه آشکار می

ر از قب ود رونمی خودشان و کارهایشان از بین کردند بعد از مردنصاحبان بعضی از این اجساد در دنیا فکر می

ن مخفی و برایشا دیدندنمی در دنیا حافظ بودن خدا و فرشتگان رااین افراد اند. آیند، اما اآلن بیرون آمدهبیرون نمی

 توانند ببینند.بود، اما اآلن می

-ظ نمیز عذاب حفارا ، دیگر کسی او باور پیدا کرده«حافظ داشتن هر کس »دیگر دیر شده است! حاال که به  اما

ه باید . حاال کندارد ی«قوت»بیند نجات دهد، می حاال که باید قدرت و توانش به داد او برسد و او را از عذاب  کند.

  دارد.ی ن«ناصر». رسد، کسی در برابر عذاب به فریاد او نمیاطرافیانش باعث رهایی او از عذاب شوند

 پرورش تفکر

  که  ده کسیاست. خود را در جایگاه راویت کنن ته از خاطرات شهید حسن باقریداستانی زیر برگرفمتن

 خوانید:ب همیشه با این شهید همراه بوده، قرار دهیدو با دقت آن را

 .عات عملیات از عملیات مهمتر استاطال باور داشت

ت د. اطالعاکرایی میشناس شود،انجام  ای را که قرار بود در آنجا عملیات قبل از هر عملیات به طور کامل منطقه

گار فتی ، انکه می ر اتاقش ریز به ریز اطالعات و گزارشها را روی نقشه می نوشت.کرد. را به طور دقیق یادداشت می

 . اطالعات همه جا در اتاقش بود.تمام جبهه را دیده باشی

به  زد.ر میسایی سشب و روزهای قبل از عملیات آرام وقرار نداشت. بارها و بارها به منطقه عملیاتی برای شنا

رکت سیرهای حمبانی آنها، ها، خاکریزها، فاصله آنها با هم، محل سنگرهای دشمن، محل دیدهها و بلندیپستی

  کرد.رسید، دقت مینیروهای خودی و هر چیزی که به ذهن دیگران نمی
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ی به درست دهد تا های تیم اطالعات عملیات را هم تحت فشار قراربچه وزهای قبل از عملیات مجبور بود،شب و ر

وزن تاول با س او .کردزد و خیلی اذیتشان میها تاول مینقشه عملیات را طراحی کنند. طوری که پای بچهبتوانند 

 «.شناساییبرای ید وباند پیچی کنید. شب دوباره باید بر» گفتمیترکاند. میشان را یها

ن د که جانککشد، نبایدجوری عمل کرد. باور داشت کسی که نقشه عملیات را میمسئولیت می به شدت احساس

ه جایی ین همه جاباز اتیم  یچه هاب یکباردید. را مسئول حفظ جان نیروها می نیروها از دست برود. طراح عملیات

ز ا باالتر بشود. ،خواهد بشودمی ه هم، هرچشویمجا نمیر جابهدیگ»  :گفت او بهیکی از آنها خسته شده بودند. 

« .دریزن میزمی یکه رو است باالتر از سیاهی سرخی خون شهید» : خیلی شمرده گفت او «سیاهی که رنگی نیست.

 «.است خون شهید توان حرکت» دوباره گفت« یم.همی خوا توان حرکتخسته شدیم » :گفت

نفر  فقط هشتاد از سیصد نفر. ها رد شدنداز روی بچهگردان محاصره شده بود. تانك ها ها در یکی از عملیات

 سریع بر دهید خروی کرده، گردانی که هشت کیلومتر پیشبه  منگفت رمگ» : گفتعصبانی بود. می خیلی. برگشتند

 ؟ دنابم گردان گیرند کهخودشان تصمیم میچرا فرمانده لشکر و گردان پس مده . آ؟ گفتید برگردد عقببه 

 .استاین گردان محاصره  کهما نگفتید به م شد، اعملیات تموقتی که 

 گذشته، اعت و نیمدو ساز آن موقع . نگو تا نیروها حرکت کنند شودگفته میم ساعت نه و نیم اسم رمز ییومی گ 

 دهید؟اطالع  د؛ شما هم الزم نمی بینیاندحرکت نکرده ها هنوزنیرو

 « کند؟ما مشکل ایجاد می یچه قدر تا حاال گفتیم گزارش اشتباه برا 

کمرم ، شنیدم ااز وقتی این خبر ربه خدا ». همه ساکت بودند. گفت ای هیچ کس حرفی نمی زدهچند لحظ

 «ته است.شکس

 و بعد از حتی ابا توجه به متن باال، بگویید علت سخت کار کردن شهید باقری قبل از عملیات و علت نارا

 عملیات چه بوده است؟
  است؟ بلد یا طارق و حافظ قابل مشاهدهخاطرات شهید، بگویید چه ارتباطی بین راهبا توجه به 

 

خطرات  یم که ازپرمنفعتی داشته باشتوانیم به زندگی سودمند و تی میپس هرکدام از ما تنها و تنها در صور

دشمن و  ه بدونزندگی ما به صورتی نیست ک هآشکار و پنهان موجود در زندگی حفظ شویم. الزم است توجه کنیم ک

از  یم بیشترنیاز دار شیطان. برای همین مثلبینیم؛ ها آنها را نمیبدون خطر باشد. دشمنان و خطراتی که خیلی وقت

از  ان ما راسخنانش ورساند. دشمنان به دنبال آن هستند که با اعمال قبل مراقب راهی باشیم که ما را به مقصد می

 رر!ضر دور سازند. دوری یا انحراف از مسیر مساوی است با از دست دادن نفع و دچار شدن به آن مسی
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 گفتگو 

های زیر داری ویژگیاز سوره مبارکه طارق فهمدیم حفظ یك چیزی به معنای مراقبت از آن است. مراقبتی که 

 است:

 باعث توانمندتر شدن آن چیز شود. -

 خطرات کمك نماید.ن و به آن چیز در مقابل دشمنا -

 .شود چیزو آسیب ندیدن یك باعث ازبین نرفتن آن  -

 .باقی و ثابت ماندن آن شود باعث -

  باعث رسیدن آن چیز به مقصد و نفع شود. -

 زی را حفظخواهیم چیدرهریك از مواردی که ما میکه گیریم نتیجه می با توجه به تعریف باال 

ام کدوارد زیر مهریك از در درباره اینکه بیشتر مورد توجه است. تواند میهای حفظ کنیم، یکی از ویژگی

  :ها گفتگو کنگروهیبا هم ،های باال بیشتر مورد نظر استیك از ویژگی

 ) ویژگی مورد نظر( مراقبت چگونگی  چیزی که باید حفظ شود

 کمك به او در مقابل خطرات برای آسیب ندیدن ای که به شما سپرده می شودبچه

 افزایش توانایی و کمك به او در مقابل دشمنان رهبر یا مدیر گروه

  نماز

  قرآن

  وطن

  بایدها و نبایدهای الهی

  دی که تحت مدیریت شماستافرا

  مال یا دارایی

  سالمتی

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

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

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

 

 از نگاه کتاب درسی

 مشغول دانش و علم کسب به کرد که انتخاب را گروهی با نشینیهم مسجد، درصلی اهلل علیه و آله  اکرم پیامبر

 «.است فرستاده آموزش مردم و تعلیم برای مرا خداوند»باره علت این کارشان فرمودند:  ودر بودند
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فراگیری دانش  ا بهر داد، مؤمناننمی اهمیت دانش و علم به کسی که ایجامعه در صلی اهلل علیه و آله خدا پیامبر

 های ایشان:کنند. مطابق فرمایشتشویق می

تگان رود، پاداش یك سال عبادت وحرکت بر بالهای فرشبه کسی که به دنبال کسب دانش می -1

 وطلب مغفرت توسط زمین را باید نوید داد .

-ا میرآن  جلوی و شوندمی انحراف متوجه برتری عبادت عالمان به خاطر این است که عالمان -2

 گیرند .

 نوشتن و خواندن مسلمانان از نفر ده به که اسیری هر تا دادمی دستور خدا در جنگ رسول    -3

      .شود آزاد بیاموزد،

 ."وقل رب زدنی علما "دعای علم آموزی که خدا در قرآن بر آن تاکید دارد، عبارتست از:        

 چیست؟ دانش کسب بر اسالم دین تأکید و سفارش همه این دلیل

 راه کردن پیدا کهچرا باشند؛ داشته آگاهی و علم خود، راه به نسبت که برسند خود اهداف به توانند می کسانی تنها

 .نیست پذیر امکان بینش، و دانش بدون زندگی، درست

 لسالم  بهاما علیه در دوران امام باقر وامام صادق خصوصاً علیهم السالم،در زمان اهلبیت در جامعه اسالمی علم 

 .شدند رگیبز دانشمندان بعدها، که شاگردانیشاگرد داشتند. نفر  هزار چهار از بیش شکوفایی رسید. ایشان 

الساّلم کسب  علیه صادق امام نزد ها سال که بود شاگردی هزار چهار این از یکی )شیمی علم پدر( حیان بن جابر

 علم کرده است .

 .ده ایمپیشرفتهای علمی  بزرگی در زمینه های مختلف از اوایل انقالب در ایران را شاهد بوطور همین

 

فظ حیم در جهت توانیکند با مراقبت از خطرات، خود را از آنها حفظ نماید. اما وقتی ما مهر انسان عاقلی سعی می

س دانیم. پن را بآشدن از خطرات تالش کنیم، که خطرات را به خوبی بشناسیم و راه دوری کردن از آن یا نجات از 

ما  ی هر قدره طور کلنها حفظ کند. بشود انسان بتواند خود را از آنها باعث میآعلم به خطرات و چگونگی دوری از 

شتر حفظ نحراف بیاهیم و از نیم رفتارهای عاقالنه انجام دتواکنیم و بیشتر میتر شویم، باورهای سودمند پیدا میعالِم

 شویم.

 عملی مرینت

 ا تدهد، اما  به صورت روزانه یا هفتگی انجام خواهدمیبپرس چه کارهایی را  اتاز دوست صمیمی

قیقه انه چند دشد روزآنها را به طور مستمر انجام دهد. مثالً ممکن است او عالقه داشته بابه حال نتوانسته 

 اما نتوانسته به آن عمل کند.  ،کتاب غیر درسی مانند قرآن بخواند
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 ر تیش مهمی را که از بین همه براکند، از او بخواه کاراز بین کارهایی که دوستت مشخص می

 است، تعیین کند.

 نید و ، گفتگو کبگنجانید روزانه یا هفتگی اوآن کاررا در برنامه  یدتوانبا هم در باره اینکه چگونه می

ب قبل شگر هر احل برسید که به یك نتیجه مشخص برسید. مثالً در همان مثال باال ممکن است به این راه

ار حل به آن ک ریزی او نسبتکتاب غیر درسی مانند قرآن را مطالعه کند، مشکل برنامه دقیقه 15از خواب 

 شود.می

 اجرا نماید. در  وزر 40برای مدت  راتوافق  مورد حلبخواه با تو عهد ببندد که راهات از بغل دستی

، پیگیری دادهمی نجامکاری را که باید اگزارش هر روز از او در این مدت مقابل تو هم با او عهد ببند که 

  و به او برای انجام این کار کمك نمایی.کنی 
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 درس چهاردهم

 توجه به نعمت قرآن  
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  بگیرند؟توانند در زندگی به طور جدی تصمیم ای که نمیرا دیدهتا به حال کسانی 

د. اما م تو هستنهمه منتظر تصمیاین انتخاب ممکن است به مرگ تو ختم شود. . ای جز انتخاب کردن نداریچاره

دقت  همین همه خواهی دست به انتخاب اشتباه بزنی. برایتوانی به جمع بندی برسی. نمیکنی، نمیهر کاری می

-می نت هم کهاطرافیا دانی طبق آنچه دوست داری باید عمل کنی یا بر خالف آن، ازگیری. اما نمیخود را به کار می

 در عمل دچار دانی اگر با این تردید تصمیم بگیری،میکند. گوید. تردید رهایت نمیپرسی، هرکس یك چیز می

ی کاش ا ،گوییبا خودت می خود را تغییر دهی. تصمیم ،ی و هر لحظه ممکن است مجبور شویشواضطراب می

ه طور ی که پدرت بدقیقاً مانند ایام بچگ« این کار را باید انجام دهی!» :فتگبه من می قاطعانهآمد و کسی می

همان  ندگی خودتکنی ای کاش روزی در زمی آرزو گفت این کار را انجام بده و این کار را انجام نده.مشخص می

 کس بشوی...

*** 

تواند یماش وچکیها داستان هر لحظۀ زندگی ماست. هر لحظه با همه کها و تصمیم گرفتناین انتخاب کردن ...

تردید و  بتواند پس ما در هر لحظه نیاز داریم به کسی کهیك تصمیم بزرگ و سرنوشت ساز را برای ما رقم بزند. 

 های ما را استوار سازد.مهای ما را محکم و گااضطراب را از ما دور کند و تصمیم

ه ستوار به همکم و امحتواند در همه دنیا تنها و تنها یك نفر است که میای و ها گشتهسالحاال فکر کن 

ر فرد چقد د. اینتردیدهای تو پاسخ دهد و هرگونه اضطرابی که به خاطر نداستن انتخاب درست است، از تو دور کن

ه ببپرسی؟  ز غیر اوشوی سؤاالتت را از چنین فردی جدا شوی؟ حاضر میشوی ایابد؟ حاضر میبرایت ارزش می

 دهد!مزد و پاداشی به سؤال همه پاسخ می بی هیچ چشم داشت، خصوص که

و مراجعه اوانی به تنی. نمیتوانی او را ببیرود به دنیایی دیگر و تو از این به بعد نمیتصور کن او از این دنیا می

عد بز این به ادانی میاست! نکنی؟ انگار دنیا بر سرت خراب شدهاز او بپرسی. چه حالی پیدا میکنی و و سؤاالتت را 

ردم. ای کسؤال می ای کاش بیشتر از او »: گوییها چه کار کنی. به خودت میبا هجوم سؤاالت، تردیدها و اضطراب

ا راه ورسم خوری که چرحسرت می« د.داکردم. او که همیشه با مهربانی به سؤالم جواب میکاری نمیکمکاش 

ا ز این دنیای انهگویی چه گنجیدرست انتخاب کردن و خوب زندگی کردن را  بیشتر از او یاد نگرفتی. با خودت می

 رفت!

 ون اسباب : در بیشودو وضعیت دگرگون می پیچدمی بری که ناگهان خبری در جهاندر غم و حسرت به سرمی

ی ند. کتابرجوع کن توانند برای پاسخ به سؤاالتشان به آنکتابی یافت شده است که همه میوسایل آن انسان بزرگ، 

نسان بزرگ انه آن ابه در خ زند.  البته همانطور کهها را کنار مینند او قاطع و محکم تردیدها و اضطرابکه دقیقاً هما

ری و ا او انس بگیبه سراغش بروی. دربزنی، بباید از این کتاب هم برای پاسخ گرفتن پرسیدی، آمدی و سؤال میمی

 جوابت را از آن پیدا کنی.
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هند خواه میاست. هم شود. حاال همه جا همهمه شدهصدای نَفَسِ راحت همه مردم جهان به راحتی شنیده می

ند. گیرپاسخ ب توانند از آن سؤال کنند وببینند، این کتاب چه شکلی است، چه مطالبی در آن است و چگونه می

 ....برای انتشار آن کتابروزی شبانهکنند به کار شروع میها چاپخانه

 گفتگو 

از هر  ودش بهترتواند خودش را معرفی کند. هرکتابی هم خشناسد و بهتر میهرکسی بهتر از بقیه خودش را می

 کند. به خصوص اگرآن کتاب آسمانی باشد.کس دیگری خودش را معرفی می

 با اعضای گروه ، آمده استبیان شدههای قرآن که در آیات آن از ویژگی در جدول زیر فهرستی .

 کن.ها را بخوان و مباحثه معنای این ویژگی

 معنا ویژگی

 قرآن و ارزشمندی  یبزرگ قرآن کریم

 قوانین و بایدها و نبایدهای محکم در قرآن وجود  قرآن حکیم

 شود علوم را در باالترین سطح شامل میبا شکوه بودن قرآن به طوری که همه  قرآن مجید

 توسط قرآن آشکار نمودن قوانین، بایدها و نبایدها قرآن مبین

 توجه دادن به قوانین، بایدها و نبایدها الذکرقرآن ذی

 

 در یك انسان وجود داشته هایی که در جدول باال برای قرآن بیان شد، هریك از ویژگی فرض کن

الذکر ی که تا به های کریم، حکیم، مجید، مبین و ذی با دیگر اعضای گروه درباره شخصیت انسان  باشد.

 شناسی، گفتگو کن.ای یا میحال دیده

 خصوصیات انسانویژگی 

 انسانی که بخشنده است و برای دیگران ارزش قائل است انسان کریم

 

  انسان حکیم

  انسان مجید

  انسان مبین

 اندازدها میانسانی که چهره، رفتار و گفتارش انسان را یاد خدا و خوبی الذکرانسان ذی

 

 به طور مستمر نشست و برخاست داری. درباره نتایج  هاانسان با هریك از این توتصور کن  حاال

 اعضای گروه گفتگو کن. انشینی در زندگی باین هم

ویژگی قرآن یا 

 انسان

 نشینینتایج هم
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  کریم

 عمل گیری و محکم شدن قاطعیت در تصمیم حکیم

 بزرگ شدن انسان و باال رفتن رتبه او مجید

  مبین

  الذکرذی

 

 حقایق دیدنی و شنیدنی از سوره

یشان ی که برانجام کاربینند و از ادهند که نفع خود را در آن میها تنها و تنها کاری را انجام میهریك از آدم

 ل کنند.یه هم عمیشان خیلی شبدر انجام کارها هاطبق این قاعده طبیعی است که انسانکنند. ضرر دارد، دوری می

ند و کوت میبینیم این طور نیست. یك نفر مردم را به سوی خدا، جهان آخرت و بهشت دعاما در واقعیت می

-رق مید و طاکشجماعتی به دنبال آسیب رساندن به او هستند. یك نفر برای رسیدن مردم به مقصد خود نقشه می

اری ک. خودشان کنندمی« کید»کنند. بر ضدّ پیامبر خدا شود و گروهی هم برای ضربه زدن به او نقشه طراحی می

 نماید.« کید»کنند که خدا هم بر ضدّ آنان نقشه بکشد و می

را  کاری اتیرسد، با وجود اینکه همه آنها به صورت ذها در عمل عجیب به نظر میاختالف انسان این سطح

 د.کنند که برایشان ضرر داربینند و از کاری دوری میکنند که نفع خود را در آن میانتخاب می

یند وبه بمان مییك نفر نفع خود را در آسها به دلیل تفاوت آنها در تشخیص نفع و ضرر است. پس این اختالف

نیا راهی داز این  است تا بینند. یك نفر به دنبال آندنبال راه یافتن به آن است و گروه دیگر نفع خود را در زمین می

 .هستند بلد این راهبه دنبال آسیب زدن به راه گروهیباز کند به بهشت و 

کنند. داری میخری واخود را از  د و مردم محل همه وسایل مورد نیازای مغازه داردر محله یك شخصی فکر کن

در ای مغازهام دهای دیگر که شما به آن دسترسی ندارید، با خبر شاز محله»گوید میآید و به مردم یك نفر می

س آن اجنا ،یناشود و ماندگار است. عالوه بر اجناس موجود در آن مغازه مثل این مغازه خراب نمی که آنجاست

دگار را جناس ماناید این توانکارها میشما با انجام این مغازه بقیه ایرادهای اجناس مغازه محل خودمان را هم ندارد.

 .به دنبال آن اجناس باشد.خواهد از این بعد حتی از خود آن شخص هم می «دست آوریدبه

 دار باشیم:توانیم جای شخص مغازههرکدام از ما می

 به  مم بخواهیرویی از سخن او استقبال کنیم و آن را جدی بگیریم و از مردشادهبا گ توانیممی

 . بدون ایراد باشند و خودمان هم همین کار را انجام دهیم دگارتر ودنبال اجناس مان
 ن مرد ای دچار شویم، به همین دلیل به مردم بگوییمبه چنین ضرری  یم حاضر نشویمتوانمی

رت ر این صود های او ثابت نشده است.یا اینکه حرفکند و چنین اجناسی اصالً وجود ندارند. شوخی می

 .ق خود ادامه دهیمببه همان کار سا ،آن مرد توجه به سخنانبی کنیمسعی می
ز هایی که اه سوداز هم ،کنیم که باور داشته باشیم رسیدن به اجناس ماندگاردر صورتی گزینه اول را انتخاب می

 آوردیم، بهتر است.دست میفروش اجناس فاسد شدنی به
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د است و ریم، نقآوسودهایی که فعالً به دست می مباشیکنیم که باور داشتهدر صورتی گزینه دوم را انتخاب می

 اجناس ماندگار نسیه است و نقد از نسیه بهتر است.

 سوره در «قطار»ا یبلد کند از این دنیا به بهشت که در دنیایی دیگر است، راه باز کند، راهآن شخصی که سعی می

-بلد بیهاست. افرادی که به سخن را در سوره« قول فصل»است. سخن طارق که سخنی محکم و جدی است، همان 

 سوره هستند. در « کافرین»ها اعتنایی ندارند، کنند و به آن حرفتوجهی می

ری . محل دیگاست« هزل»، یعنی بلد، شوخی و ثابت نشده استکنند به مردم بگویند سخنان راهکافرین سعی می

 ای کهلهمح ره است.در سو« سماء»ان آسمان یا رد، همآوبلد از آنجا خبر میکه مردم به آن دسترسی ندارند و راه

 در سوره است.« ارض»کنند، همان زمین یا افراد در آن زندگی می

-می «صلقول ف». دآیهم از آسمان به زمین می« فصل قول»شود، همانطور که باران از آسمان به زمین سرازیر می 

سمان را در آ فع خودشانها هستند که اگر نبرگرداند. حاال این آدم« ذات الرجع»آید تا  انسان را به بهشت و آسمان 

ما ا«. ذات الصدع»زمین یعنی کند، پذیرند؛ مانند زمینی که آب باران جذب میرا می « قول فصل»و بهشت ببینند، 

 پذیرند.را نمی« قول فصل»ها نفع دنیایی را بهتر از بهشت ببینند، دیگر اگر آدم

 شود.ها در انتخاب است که به تفاوت آنها در عاقبت ختم میسانو همین تفاوت ان

 

 پرورش تفکر

  ت، با اس "ینصالح الدّ"بخشی از خاطرات یك طلبه استرالیایی شیعه شده به نام که متن داستانی زیر را

 :بخوانیددقت 

-میطالعه مرا اگون ، افکار گونحقیقتران دبیرستان، به دنبال کشف پس از پایان دو "ستیواِ"یا   "ینصالح الدّ"

 مقصده رستِ رسیدن بتواند راهِ دنمی آید و به همین دلیلنمیبا هم جور در یانمسیحباورهای کند . احساس میکند

 .ندکرا به عنوان دین قبول میهای سرخ پوستی شود و عرفانمیجدا از مسیحیت  بر این اساسباشد. 

غ ، به سراها«یندبی» روشبه  طوالنیشود. پس از یك زندگی می «دینبی»کند و پس از مدتی آن را هم رها می

 …می رود و« هندو»دین 

 را او هم آلمانی فهفلس اما ؛کندمی صحبت جاآن اندیشمندان از یکی با و کشد می آلمان به استیو کار سرانجام، 

 .کند نمی راضی

 .ذاردبرای استیو باقی نمی گرا دستِ آخرِ نرسیدن به حقیقت ، راهی جز خودکشی در رودخانه راین 

 مم به یكرم؛ چشپالتوی سفیدم را پوشیدم و از اتاقم خارج شدم. وقتی می خواستم کلید را از روی میز بردا»

 .کتاب قطع پالتویی افتاد که چند روز پیش خریده بودم

کردم اسالم تروریستی، حرفی از سعادت داشته اوت از کنار آن رد شدم. گمان نمیبی تف .قرآن ترجمه انگلیسی

 .باشد. از اتاق بیرون آمدم و در را قفل کردم

 ها بگذرم یا نه؟ز قرآنِ تروریستدو دل بودم که ا اما دستم به روی کلید ماند.

در مترو نگاهی به آن بیاندازم و پس از آن به داخل  ،فتم قرآن را به همراه خودم ببرمدست آخر تصمیم گر

 :جیب پالتوی سفید بیرون کشیدمرا از  قرآن رودخانه پرتابش کنم. در مترو

 لبخند تلخی زدم.  « ه نام خدای بخشنده و مهربانب»

 .چیزی نفهمیدم«مالف الم می»

http://www.rahyafteha.ir/tag/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
http://www.rahyafteha.ir/tag/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
http://www.rahyafteha.ir/tag/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
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در هم ی، هرچق. مگر می شود نویسنده اخیلی عصبانی شدم« ین کتابی است که هیچ تردیدی در آن راه نداردا»

 .از خود متشکر باشد، چنین ادعای گزافی بکند

ا ردید پیدتاما  ،نمکدر همان صفحه اول پیدا کنم تا روی نویسنده را کم  "تردیدی"ادامه دادم تا مطالعه آن را 

 فتم؛ اماچندم ر را بیابم؛ اما پیدا نشد. به صفحه سوم و چهارم و بیست و "تردید"نشد. به صفحه دوم رفتم تا 

 .پیدا نشد "تردید"

 «.و به آخر خط رسیده بود مترو مدتها بود که از ایستگاه راین عبور کرده بود

 .ی زدمروی استیو کم شده بود و دلش روشن. این را اشك چشمانش موقع تعریف کردن این قسمت، فریاد 

 .شود مان میپس از روزِ خودکشی، استیو مدتی را به مطالعه درباره اسالم اختصاص می دهد و سرانجام مسل
 

  ت؟تواند ویژگی کدام کتاب اسمبارکه طارق میدر سوره « قول فصل»با توجه به داستان باال 

 

 
 

همیم؛ به فع را بفن به نهر کدام از ما نیاز داریم تا برای اینکه به درستی نفع را از ضرر تشخیص دهیم و راه رسید

به  اه رسیدناوند، رما بشناسد و طبق بایدها و نبایدهای خد درستی به نفع و ضرر را بهم. جایی که جایی رجوع کنی

یش هان حرفنیم. چوکهایش اعتماد آشکار کند. جایی که بتوانیم با اطمینان به حرفنفع و دوری از ضرر را برای ما 

 کند.یگیری و اضطراب در عمل را از ما دور مهایی که تردید در تصمیمقطعی، ثابت و محکم است. حرف

ن انند از آتو، نمیاندای که دستگاهی را دارند، اما چون هیچ وقت با آن آشنا نشدهبه حال افرادی را دیدهتا 

 ایهر اتاقانیم دبد ه کنیم، که آدرس آن را بلد باشیم وتوانیم به قرآن مراجعاستفاده نمایند. ما هم وقتی می

 استفاده ؤال از آنستوانیم در هنگام نیاز و است که میتنها در این صورت ساختمان قرآن چه چیزهایی قرار دارد، 

 کنیم.

 

 از نگاه کتاب درسی

 درس چهاردهم 

 یکدیگر را بیان می کند. بر نشینان هم و تاثیر دوستانابتدای درس شعر سعدی 

ید س چه باپ .، خطرناک هستندهای رفتاری آنان را نمی دانندبدون هدف چون ویژگی های اتفاقی وهم نشینی

 ؟ کرد

 آنکه وگرنه بدون کن امتحان را او برگزینی، دوستی به را کسی آنکه از پیش»السالم می فرمایند: علیهامیرالمومنین 

 «.شد خواهی گرفتار بدان با نشینی هم به بدانی، خودت

 کرد: شناسایی را خوب دوستان آنها با می توان که مهم ویژگی سه

 ) روایت امام صادق علیه السالم(نیکی به هم نوعان در سختی وراحتی  رعایت اوقات نماز و -1
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مومنان باوفای به عهد ؛ راعونَ هدِهِمعَ وَ هُم لِاَماناتِهِم الَّذینَ وَ  ... المُؤمِنونَ اَفلَحَ قَد: عهد  به وفای -2

 وامانت داری  به رستگاری می رسند .

 » نکن اعتماد د،کن نمی وفا خود عهد به که کسی به دوستی " :دفرمای می باره این در الساّلم علیه امیرالمؤمنین

 به تنها اسید،بشن درستی به را کسی اینکه برای» :علیه السالم می فرمایند:  امام صادق راستگویی -3

 زبانش که کسی .بنگرید او داری امانت و گوییراست به بلکه نکنید، نگاه نمازش سجود رکوع و بودن طوالنی

 «.شد خواهد پاک نیز اعمالش باشد، گوراست

ا بالمثل این ضرب .«خورشید همیشه پشت ابر نمی ماند»است که ضرب المثل ، رسوایی است. سرنوشت دروغگویی

 گویی، غدرو عاقبت و است نجات گویی راست عاقبت»:  حدیث امیرالمومنین علیه السالم بیشتر مشخص می شود

 «است. جهنم عذاب آخرت در و خواری دنیا در گویی، دروغ نتیجۀ .و پشیمانی حسرت

 .شود می گفته شوخی به که است هاییدروغ نتیجه علت مبتال شدن به دروغگویی،

 

 درس پانزدهم : مزدوران شیطان 

 نها آشنا شدیم.مقابله با آ و پیشگیری های راه با نیز و بدن به آنها ورود چگونگی ها، میکروب با علوم درس در

 تنبلی، گویی،غدرو رفتارهایی همچون .دارد قرار ها آلودگی و ها میکروب به ابتال معرض در نیز ما روح و اخالق

-نفوذ می ما وحر درون به آنها وسیله به شیطان .افتد می ما اخالق جان به میکروب همانند  …و گفتن ناسزا غیبت،

 کند.

 : ،عبارتند ازرساندکه به اخالق ما آسیب می  ناپسند های عادت و بعضی از رفتارها

صمیمت از دلیل همین به و کنیم فکر خوب توانیمنمی شویم،می زدگیشتاب دچار وقتی: عجله -1

 مردم همۀ از عجول انسان پشیمانی»امیرالمومنین علیه السالم می فرمایند : مانیم. باز می صحیح گیری

 «. باشد گذشته کار از کار دیگر که آید می کمکش وقتی به او عقل زیرا است؛ بیشتر

 و نتیجه به اوّل ،کنی کاری گرفتی تصمیم هرگاه» فرمایند:آله در درمان عجله می و علیه اللّه صلّی اکرم پیامبر

 بدی و تباهی اش دیدی نتیجه اگر و کن عمل تصمیمت به دارد، خوبی نتیجۀ دیدی اگر .خوب بیندیش آن عاقبت

 «.کن نظر صرف آن از است،

 و سرعت برای اقامه نماز به هنگام اذان. مستمند به صدقه دادن مانند  خوب است؛ آنها در عجله که هست مواردی

 انسان تنبل نعمت  سستی است . و تنبلی می کند، نفوذ انسان روح قلعه در که اخالقی دیگری که  آفت: تنبلی -2



123 
 

 این که زیرا شدت بپرهیز؛ به حالی بی و تنبلی از» :فرماید می الساّلم علیه صادق امام دهد.می هدر بیهوده را هایش

 «.را آخرت هم و گرفت خواهند تو را از دنیا هم دو،

 عبارتند از: درمان تنبلی هایراه

 به آینده در ،کند سستی و کوتاهی کارش در امروز کس هر» :فرماید می الساّلم علیه مؤمنان امیرالف: آینده نگری: 

 «شود.اندوه دچار می و غم

 فعّالیت و کار ایبیشتری بر انگیزه آنها تالش و سعی دیدن و کوشا بودن با دوستانهای کوشا: دوستی با انسانب: 

 .کندمی ایجاد

خداوند  بر توکّل با و بگیریم جدی باید تصمیم شوند؛نمی انجام کارها خیال، و کاشکی و آرزو باج: تصمیم قاطع: 

 .است جدی محکم و ارادۀ و عزم تنبلی، درمان راه اقدام کرد.

 .است ریزیبرنامه تنبلی، با مبارزه های اساسی گام ازد: برنامه ریزی: 

-یه میمان با هم شبکم راه و مسیرشویم، کمنشین و دوست میشود. وقتی با کسی همپیموده می« راههم»راه با 

ها راه ند، حتماًبمااقی با کسی بولی راه ما با هم متفاوت باشد؟ اگر همراهی ما  شود با کسی همراه شویمشود. مگر می

و  هلل علیهامبر صلی اکنیم. در یك طرف پیزمان نزول سوره طارق زندگی می شود. مثالً تصور کنید در جامعهیکی می

باور  یه و آلهی اهلل علبه پیامبر صلشود ما کشند. نمیآله قرار دارد و در طرف دیگر افرادی که بر ضدّ او نقشه می

 خواهند به او آسیب برسانند.داشته باشیم و همراه افرادی شویم که می

 علیه ر صلی اهللپیامب اولین کسی که ما الزم است  از همراهی او دوری کنیم، خود ابلیس است. اصالً افرادی که با

گی لحظه زند نشین هستند. پس عاقالنه است در هرهمکنند، همان کسانی هستند که با شیطان و آله دشمنی می

 رانش!له و یاآنشین هستیم: ابلیس و مزدورانش یا پیامبر صلی اهلل علیه و خود توجه کنیم که با چه کسی هم

 

 عملی مرینت

نس با آن ا ، الزم استاستفاده کنیم ماندر زندگی "حرف آخر"یا « قول فصل»برای آنکه بتوانیم از قرآن به عنوان 

 بگیریم.  

و ل ر رکعت اودست. ما های قرآن انس بگیریم، در نمازهای روزانه اتوانیم، با سورهیکی از بهترین جاهایی که می

بارکه مسوره  ،عترکیکی از این دو . بهتر است در خوانیممی گر رایك سوره دی دوم هر نمازی سوره مبارکه حمد و

 بخوانیم. بعد از سوره مبارکه حمد راتوحید 

  سوره بعد از  کعت دوم هریك از نمازهای روزانه،روز در ر 40برای مدت با خودت قرار بگذار

 :هایی را که در کتاب سیزده سالگی مطالعه کردی، بخوانی، سورهحمدمبارکه 

 نماز صبح: سوره مبارکه فجر -
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 سوره مبارکه طارق :ماز ظهرن -

 مبارکه عصرنماز عصر: سوره  -

 نماز مغرب: سوره مبارکه تین -

 ا: سوره مبارکه عصرنماز عش -

  وره سه روز اگر نتوانستی در زمان هریك از نمازها، آن سوره را بخوانی، در همان قسمت شبان

ه وره مبارکهر، سظمربوطه را بخوان. مثالً اگر نماز ظهر را به جماعت خواندی، بعد از اتمام نماز جماعت 

 وان.طارق را بخ


