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عمیق درست و باورهای ، درس نهم
 نسبت به دیگران 

 

کس یهانقشگفتگو در خصوص    هر 
کدام از ما در زندگی، نقش یم. هر  گونی دار گونا کدامشان، یکی از نعمتاین نقشهای  های بزرگ خداوند ها هر 

گرفتن در هر نقشی، هم باعث برطرف شدن نیازهای خودمان می  شویم هم نیازهای دیگران.هستند. ما با قرار 
کالس نقش دانش گرفتن در آموزی داریمثاًل شما در  کمک می. شما با قرار  که نیاز خودت به یااین نقش  گکنی  رفتن د 

کمک می که نیاز دبیر محترم ببرطرف شود. عالوه بر این  کدام از  بیر محترِم د یاد دادن هم برطرف شود. هکنی  هر 
کمک مینقش معلمی دارند.  هم هادرس گرفتن در این نقش، هم به رفع نیاز خودشان  کنند هم نیاز ایشان هم با قرار 

ی هم همینآموزانشاندانش کردن.. نقش فرزندی و پدر و مادر  طور است، نیاز به سرپرست داشتن و نیاز به سرپرستی 
د. مثاًل رابطه شوها میبین انسانباعث برقراری رابطه های دوطرفه نقشطوری دوطرفه هستند. ها همینهمه نقش

گردی، رابطه پدر و فرزندی، رابطه فروشنده و خرید  . در قالب همین ار، رابطه امام جماعت و مأموم و ...معلم و شا
که نیاز انسانرابطه های خداوند برای رفع نیازهای ی اجتماعی نعمتهاو رابطه هانقششود. ها برطرف میهاست 

 اجتماعی ما هستند. 
کمک میشناسیم، نقشنمیدرست ها نیازهای خودمان را ما بعضی وقت، دیگراز سوی  ان را ند نیازهایمکنها به ما 

کردن»ها نیاز به بشناسیم. مثاًل ممکن است بعضی را « سرپرست داشتن»را نشناسند، اما همه نیاز به «سرپرستی 
 م.شود از یک نیاز، آن یکی را هم بشناسیها باعث میشناسند، دو طرفه بودن نقشمی

کدام از شمابا دوستانت درباره نقش کن. ببین هر  گفتگو  یدنقش چه های خودتان  ر نقش چه هو  هایی در زندگی دار
ی را در دیگران.نیازی را در شما برطرف می که شما نداری اما سپس با هم درباره نقش کند و چه نیاز های دیگری 

کنید. ،ها را دارندکه آن نقش شناسیرا می افرادی که آیا می گفتگو  کنی  توانی نیازهای جدیدی را در خودت شناسایی 
 شناختی؟تا به حال نمی

کنشود برطرف میرابطه در هر  کهی ها و نیازهایو رابطه هافکری دوستانت، فهرستی از نقشبا هم  :تهیه 

............................................................................................................................................................................................ 
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  های افرادترین نقشمهمبررسی 
ی هر فردی از افراد جامعه نقش های مختلفی دارد. مثاًل خود شما در خانه نقش فرزندی و نیز نقش خواهری یا برادر

گر  پسری م نقش دانشداری. در مدرسه ه کالس باشی، این هم خودش یک نقش است. ا گر مبصر  آموزی داری. ا
کار هم می که عالوه بر درس خواندن سر  ی، نقشهستی  که در رو گر دختری هستی  های دیگری هم آنجا داری. یا ا

کمک به مادر هم یکی از نقش یاد داری، نقش همکاری و   های شماست.کارهای خانه مشارکت ز
کدام از نقش تعدادی از نیازهای خودمان و دیگران را برطرف کند و هایی بین ما و دیگران ایجاد میرابطههای ما هر 

رابطه شما با فروشنده دهد. مثاًل های دیگر پوشش میسبت نقشها نیازهای بیشتری را به نشکند. اما بعضی از نقمی
کند، اما رابطه شما با والدین، نیازهای التحریر، فقط نیاز شما را به دفتر و خودکار و ... برطرف میمحترم فروشگاه لوازم

که کند. همین موضوع باعث میخیلی بیشتری را از شما رفع می ها از بعضی دیگر، نفع بیشتری شبعضی نقشود 
کند  هرچه یک رابطه .تر باشندها از بعضی دیگر مهمهبعضی رابطداشته باشند و  نیازهای بیشتری را از انسان برطرف 

کننده همه نیازهای انسان، خداوند است. به همین دلیل مهممهم که با ترین رابطه ما، رابطهتر است. برطرف  ای است 
یم و  که به همه ترین نقش ما، بندگی خداوند است. بنترین و مهمپرمنفعتخداوند دار دگی خداوند آنقدر مهم است 

 کند.دهد و محدوده آنها را تعیین میهای اجتماعی جهت مینقش
که ولی و سرپرست ماست، هیچ نیازی ندارد و فقط نیازهای ما را برطرف می کند. به همین دلیل این والیت و خداوند 

کرده تا نیازهای آدم ی  کسی ها بین خودشان سرپرستی را در جامعه جار گر   وند را خوب ایفا قش بندگی خدانرفع شود. ا
که نیازهای او را بمتوجه میکند،  که فقط خداست  تی خداوند به او نقش والیت و سرپرسکند. آن وقت رطرف میشود 

کند. برای همین، مهمدهد می که از طرف خداوند نیترین نقشتا از طرف او، نیازهای دیگران را رفع  از ها آنهایی هستند 
که یک نقش پوشش میاز بین آنها هم، کنند. دیگران را برطرف می دهد بیشتر باشد، آن نقش هرچه محدوده نیازی 

 تر است.مهم
 

 محروم بودن از پدر یا مادر نمایش 
که از دست دادن ممکن است شما طعم  کسی را بشناسی  . ممکن ای داردتجربهچنین پدر یا مادر را چشیده باشی، یا 

که  یم محروم بودن از پدر یا مادر را به نداشته باشی.  ایمسألهین چنتصوری از هیچ هم هست  که قصد دار اما حاال 
کنیم.  یم، خوب است به یک نکته توجه  کس پدر یا مادر یا هر دو را از دست مینمایش درآور دهد، افراد معمواًل هر 

که او بیکنند و نمیدیگری جای خالی پدر و مادر را برایش پر می به همین دلیل ممکن است  سرپرست بماند.گذارند 
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که او را به دنیا آورده است از دست داده و به این خاطر خیلی هم غصه خورده باشد، اما پدر یا  کسی پدر یا مادری را 
محروم بودن خواهیم می سدر باشد. ما در ایننمانده مادر دلسوزی جایگزین آنها شده باشند و او از پدر و مادر محروم 

کنیم. که به این نکته توجه  یم. پس خوب است   از پدر و مادر و در واقع نداشتن سرپرست را به نمایش درآور
کمک دوستانت آن را به اجرا می کوتاهی بنویسی و به  کنی و نمایشنامه  توانی برای این نمایش یک ایده خوب پیدا 

که نما کنی. حتی میدرآوری، یا با یکی از دوستانت  شود از ایده زیر هم یشنامه خوبی نوشته برای اجرای آن همکاری 
کرد.   برای اجرای نمایش استفاده 

 
کنید در دو پرده:  نمایشی اجرا 

گفتگوی صمیمانه است و در سوی دیگر بچ که از  ۀدر پرده اول در یک سو یک فرزند با مادر یا پدرش در حال  تنهایی 
 خورد.بیند و غصه میاین صحنه را مینعمت والدین محروم است 

کاهش شوند و سعی میتنها می ۀدر پرده دوم آن مادر و دختر یا پدر و پسر، متوجه بچ کنند احساس محرومیت او را 
 دهند.

مند بودن از پدر یا مادر، سختی محرومیت از این نعمت را نشان دادن نعمت بهره ۀکنیم به واسط)در این ایده سعی می
یم.(  به نمایش دربیاور

 

    ها در سوره مبارکه ماعونبررسی نقش
کید شده و بیمبارکه ماعون، در سوره  ی نماز تأ ک و مهلک معرفی شده است. نماز، رابطه رو توجهی به آن بسیار خطرنا

آموزد. وقتی در ایفای نقش اصلی خود یعنی بندگی، موفق مان را به ما میکند و نقش بندگیظیم میما را با خداوند تن
گر این نقش آسیب ببیند، همه نقشهای خود را نیز درست ایفا میباشیم، سایر نقش های ما دچار آسیب کنیم. اما ا

که خداوند برایمان در  به مقصدعلت به همین دهیم و کدام از وظایفمان را درست انجام نمیشود و هیچمی باشکوهی 
گرفته نمی که . رسیمنظر  کتتوجهی به نماز بیبرای همین است   1بار است.هال

حِي   ْْحِن الر َّ  به نام خداوند هستی بخش مهربان ِبْسِم اهَّلِل الر َّ

يِن ) ِ ُب ِبالد  ِ ذ  ذي ُيكَّ
ْيتَّ ال َّ

َّ
أ  رَّ

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

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

                                                           

کلمه« ویل. »1 کت است ...  کت داللت میبه معنی بالی شدید نزدیک به هال که بر بال و هال کلمات ای است برای وعده عذاب و تهدید  کند. )التحقیق فی 
 ذیل ماده ویل(القرآن الکریم، 
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ىل ُحض ُ عَّ ْسكينِ ) وَّ ل يَّ عاِم اْْلِ  کند.تشویق نمی کیندادن به مس غذاو ]کسی را[ به  (3طَّ

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

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

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

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

 
گفتیم، همان که  کس نقش خود را به عنطور  کند، وان بنده خدا، درست بشناسد و رابطه خود را با خداونهر  د اصالح 

 دهد. را نسبت به دیگران خوب و درست انجام می شناسد و وظایف خودهای دیگر خود را هم میحتمًا نقش
ی یا نقش سرپرست است. ها، نقش ترین نقشیکی از مهم کسی سرپرست نداش پدر و مادر گر  ته باشد، مشکالت ا

کند، مردم برای او ارزش قائل شود، جایگاه اجتماعی خوبی پیدا نمیکند. خوب تربیت نمیمختلفی پیدا می
که با بهره می، از محبت پدرانه و مادرانه بیگذارندشوند و به او احترام نمینمی ماند و خالصه بسیاری از نیازهایی 

  ماند.پاسخ میشوند، برای او بیداشتن سرپرست رفع می
کسی بی گرسنه سرپرست باشد، یا سرپرست خوبی نداشته باشد و آسیبممکن است  گفتیم به او برسد، اما  که  هایی 

کردن و خوابیدن داشته باشد. غذا نباشد و غذا برای خوردن داشته باشد. یا بی خانمان نباشد و جایی برای زندگی 
که اما خودش هم یک نقش محسوب می ستاپدر و مادر نقش بخشی از دادن و تهیه خانه و زندگی هم  کسی  شود. به 

که نیازهای اولیهگفته می« یتیم»سرپرست ندارد و از محبت و احترام محروم است  کسی  پاسخ اش هم بیشود. به 
 شود. گفته می« مسکین»دن هم محروم است ای برای خوردن و سیر شمانده و حتی از غذای ساده

کسی  گر  کند، نمیطه خودش با خدا بیسبت به نماز و رابنا تواند نسبت توجه نباشد و نقش بندگی خدا را درست ایفا 
کند، حداقل به او محبت میبه نیاز یتیم و مسکین بی گر نتواند یتیم را سرپرستی  کند و احترام تفاوت باشد. ا

گر نتواند خودش برمی کند، آنقدر غذای مسکین برایش مگذارد. و ا که ای مسکین غذا تهیه  کسانی  که سراغ  هم است 
که برای مسکرود و آنها را تشویق میتوانایی تهیه غذا برای مسکین را دارند می کنند.کند   ین غذا تهیه 

که خود را بنده خدا می« دین»کند، های واقعی ما و محدوده آنها را تعیین میکه نقشچیزی  کسی  داند و نماز است. 
کافی دمی که به صورت دین به ما عرضه شده از دستورات خداهای خود را نقشارد، خواند و به نمازش توجه  وند 
کسی دین می گر  گم میرا نپذیرد، نقششناسد. به همین دلیل ا اش را با دیگران، بر اساس کند و رابطههای خود را 

 کند. هایش تنظیم میخودخواهی
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گرامی در سوره مبارکه ماعون خداوند  ذي ُيكَّ »فرماید می اهلل علیه و آلهصلی خطاب به پیامبر 
ْيتَّ ال َّ

َّ
أ  رَّ

َّ
يِن أ ِ ُب ِبالد  ِ عنی آیا ؟ ی«ذ 

که دین را تکذیب می کسی را« تکذیب»کند دیدی؟ کسی را  که دین  یعنی دروغ دانستن و قبول نداشتن. پیامبر خدا، 
ن دفرماید و ما را متوجه دییوع اشاره محضرت به این موضو خداوند با سؤال از آن ؛بیندرا قبول ندارد زیر نظر دارد و می

تيَّ »فرماید سپس خداوند میکند. پیامبر می ُدع ُ اْليَّ ذي يَّ
ذِلكَّ ال َّ ىل*  فَّ ُحض ُ عَّ ْسكينِ  وَّ ل يَّ عاِم اْْلِ دین را  هک یکسیعنی « طَّ

که یتیم را بتکذیب می  .کندتشویق نمی کیندادن به مس غذارا به  کسهیچ و  راندخشونت می اکند همانست 
  

  ییطال یک فرصت
 خدا : امبریپ شیروزه طبق فرما لتیفض

 
 ماه رمضان، ماه برکت و بخشش خداست. 
کش   ماه ثواب ذکر دارد.  نیروزه دار در ا دنینفس 
 خواب او عبادت است. 
 عبادات و دعاها مقبول است. 
کارها   ماه، هفتاد برابر است. نیدر ا کین یپاداش 
کس هیآ کیماه،  نیکس در اهر   کرده. یقرآن بخواند، پاداش  که تمام قرآن را تالوت   را دارد 
گناهان است. یافطار   دادن، موجب بخشش 
 . شودیماه، باعث عبور آسان از صراط م نیدر ا کویاخالق ن 

و  ایاست در برابر مشکالت دن یروزه سپر»: دیفرما یعبادت بزرگ م نیا تیاهم ۀو آله دربار هیاهلل عل یاعظم صل امبریپ
 «.است در برابر عذاب آخرت یپوشش

 
 روزه: دیفوا

 صبر و تقوا: تی. تقو1
 نکهیو با ا کندیرا تحمل م  یو تشنگ یگرسنگ یسخت رد،یگیکه به دستور خداوند روزه م  یکس
 یم شود.و یتقوا و صبر انسان م شتریب تیکار، سبب تقو نی. تکرار اکندیدارد، از آنها استفاده نم اریو غذا در اخت آب

کند. طانیش یدر برابر وسوسه ها یتواند در زندگ  مقاومت 
 . توجه به محرومان : 2

کرده است؟ یروز  از امام صادق سؤال شد: چرا خداوند روزه را بر مردم واجب 
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گرسنگ  گرسنگ کنندیرا حس نم یامام فرمودند : ثروتمندان هرگز درد  را بچشند و با  یروزه واجب شده تا طعم 
کنند. رانیگرسنگان و فق کمک   مهربان شوند و به آنان 

 
 :ی. حفظ سالمت3
 ها یماریاز ب یاریبس یاصل لیکه دل دهدیدانشمندان و پژوهشگران نشان م  قاتیتحق ٔ  جهینت

کتاب ها لیدل نیاست و به هم ینادرست و پرخور ٔ  هیتغذ  هیبه اصول تغذ یبخش یمعتبر پزشک یدر اغلب 
 است. افتهیاختصاص  یاز پرخور زیمنافع پره و

 
 وآله هیاهلل عل یرسول خدا صل ینوران ثیحد

وا؛ روزه بگ ُصوُموا  .دیتا سالم بمان دیریَتِصّحُ
 ست؟یچ183 هیسوره بقره ، آ هیروزه طبق آ دهیفا نیمهمتر
ُکم قوَن. تا پره َلَعّلَ  .دیشو زگاریَتّتَ

 روزه: ُمبِطالت
باعث باطل شدن  زیمانده است ن یدندان ها باق انیکه در م ییغذا یفرو بردن عمد یحت دنیخوردن و آشام -1

 شود. یروزه م
گرفتن اشکال ختنیآب . اما آب ر ریفرو بردن سر به ز -2  ندارد . یاز باال بر سر مثل دوش  
 به حلق: ظیدود غل ایفرو بردن غبار  -3

 1کند . یبودن روزه را باطل نم یعمد ریموارد باال در صورت غ همه
 

 ها ها یا جبران نقشاز نقشتمرینی در استفاده 
 در مرحله اول:

کن. )مثاًل: دانشفهرستی از نقش  آموز، فرزند و ...(های خودت تهیه 
که در رابطه با فهرستی هم از نقش کن. )مثاًل: معلم، پدر و ...(شهایی   ما وجود دارد تهیه 

ها، تقریبًا شود. یعنی این فهرستمربوط به دوستان همکالسی شما هم میها در این دو فهرست، بطهها و رابیشتر نقش
 های دوستان شما هم هست.ها و رابطهفهرست نقش

                                                           

  پایه هشتم «های آسمانپیام» هفتم. خالصه درس 1
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 در مرحله دوم:
کن و ببین:   بررسی 

که بچه نقش کنی یا توانی به یکی از دوستا انجام درست آنها میهایی داری  کمک  مشکل او را انت یا شخص دیگری 
کنی؟  حل 

که در رابطه با یکی از دوستانت درست انجام نمی توانی خودت همه یا بخشی از آن را شود و شما میچه نقشی هست 
کنی؟  جبران 

که در رابطه با یکی از دوستانت درست انجام نمی کنی توانی دیگران رشود و شما میچه نقشی هست  و از آنها ا تشویق 
کنند؟که آن را جببخواهی   ران 

 در مرحله سوم:
کن و نتایج  که با دستورات دین آشنا است مراجعه  به امام جماعت مسجد، یا یکی از دبیران محترم یا شخص دیگری 
کارها مطابق دستورات دین است و از کدامیک از  که   مرحله اول و دوم فعالیت را به ایشان نشان بده. از ایشان بپرس 

کدامیک از نظر   خداوند اولویت بیشتری دارد؟بین آنها 
 در مرحله چهارم:

کن درست و  و با نظر عالم دینی، دینکه بر اساس کاری را  کمک  خیر تشخیص دادی انجام بده و به یکی از دوستانت 
 تا مشکل او )یا بخشی از مشکل او( حل شود. 

گر  در میان دوستانت مثالی برای مرحله چهارم: ی ارتباط با دیگران ضعیف است ولی در عین حال نیاز ا که در برقرار مشاوره کمک یا مند کسی هست 
کندرسی است،  که با دستورات دین آشناست، سعی  کسی  کنی یا  بعد از تأیید یک عالم دینی یا  دوستان توانمند خود در مشکل درسی او را حل 

کنی. عالوه برهای مختلف را برای رفع اشکاالت درسی او تشویدرس که فکر می ق  کننتوانبیشتر می کنیاین از یکی از دبیران محترم  کمک  ند د به او 
که  کن  تش به او مشاوره نبه او توجه بیشتری داشته باشخواهش   د.ندهبد و در مشکال

 مرحله پنجم:
ی نمازت تأثیر می کار چقدر رو که این  کن  و در نماز بیشتر شود. ثانیًا  شود توجهت به نمازگذارد و باعث میاواًل دقت 

کس نگو. بگذار همه چیز فقط بین خودت و خدا بماند. اینطوری نمازت  هر قدر توجهت در نماز بیشتر شد، به هیچ 
 شود.تر میخالص
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رفتارهای درست و عمیق دهم، درس 
 نسبت به دیگران

 

 گفتگو در خصوص حقوق دیگران  
گون داری. مثاًل حق است. شما هم حقوقی داری، یعنی حق« حّق » ی دارد. حقوق، جمِع حقوقهر انسانی  گونا های 

که درس بخوانی و حق داری در محیطی زندگی  کنی و هر روز بهتر از دیروز باشی. برای همین حق داری  که رشد  داری 
که شرایط رشد و بهتر شدن روزبه شما را بشناسند و آنها را رعایت  حقوق یدروز شما را داشته باشد. دیگران باکنی 

 دارند. « تکلیف»کنند. برای همین نسبت به شما 

کنند؟ برخی از آنها را نام ببر: که دیگران باید رعایت   شما چه حقوقی داری 

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

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

که باید  کنند؛ و تکالیفی دارد  که دیگران باید آنها را رعایت  کردن حقوق. هر انسانی حقوقی دارد  تکلیف یعنی رعایت 
کند. شما هم تکالیفی داری که حقوق دیگران را بشناسی و آنها را نسبت به دیگران رعایت  . تکلیف شما این است 

کنی. مثاًل حق  کردی تا شما به وجود بیایی و سختیرعایت  که بدانی او از وجود خود هزنه  یادی مادر این است  های ز
گررا به خاطر راحتی که بدانی ا او نبود،  ات به جان خریده، پس باید در همین حد قدردان او باشی. حق پدر این است 

شما هم نبودی، پس هر ویژگی خوبی در شما هست از اوست و باید به همین اندازه از او سپاسگزار باشی. حق معلم 
کنی تا علم خود را به شما یاد بدهد. کمک  کنی و به او  گوش  که به او احترام بگذاری، به درسش خوب  و به  1این است 

که التزم است کس حقوقی دارد  که دوست دارهمانرعایت شود. شما  همین ترتیب هر  ی دیگران به حقوقت طور 
کنند،  که ت باید حواساحترام بگذارند و آنها را رعایت  حقوق دیگران را ضایع نکنی و به تکالیفت نسبت به باشد 

                                                           

 امام سجاد علیه السالم . برگرفته از رساله حقوق1
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کنی. باید همیشه دیگران  هر چه برای »که می فرمایند: ه باشیمرا به خاطر داشت علیه السالماین فرمایش امیرالمؤمنین عمل 
 «.خود می پسندی برای دیگران هم بپسند

که دیگران بر ما دارند رهابردتعدادی از دوستانت گفتگو با حاال با  کنیمو باید آن حقوقی  این ز ستی افهر، ها را رعایت 
کن  :حقوق تهیه 

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

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

کنی و  السالمعلیه امام سجاد  «رساله حقوق»توانی به ترجمه میحاال  کتاب مراجعه  بیشتری از  ادتعددر ضمیمه همین 
 ی:نمایاضافه فهرست خود را به  حقوق

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

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

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

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

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

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

 

 حق الّناس
 فصل پرونده او را هم نیا یصفحه ها نیبه اعمال، با دقت آخر یدگرسی مأمور ٔ  فرشته

کنده شود. هم یزی. چزندیپرونده م یرو یو بعد ُمهر ندیب یم  که قلبش از اضطراب   مکه فرشته ُمهر را بر  نینمانده 
 کشد:      قبول! یم ادیفر یاز خوشحال دارد،ی

که در دادگاه اله یانسان کیحاالت  نیا (  از منکر ی)نماز ؛حج؛  زکات , امر به معروف ونه ی ستگاههایاز همه ا یاست 
ک تیکسب  رضا یشود برا یحق الناس مجبور م ستگاهیکند ودر ا یبه سالمت عبور م از اعمال صالح خود   انیشا

 برند . یبه سمت دوزخ م یبگذرد واورا  با دست خال

کارها  گر به  کن م،یده یشبانه روز انجام  م کیکه در طول  ییا  :میفکر 

 شود  یاعمال ما سه دسته م همه
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کارها  -1 که خودمان سالم بمان نیا یبرا میده یکه ما هر روز و شب انجام م ییحق النفس  :   میوانو بت میاست 
 .میداشته باش یاز هر نظر رشد خوب

کارها، وظ یگریحق الناس  : بخش د -2  است. گرانیما نسبت به د یها فهیاز 

کن میده یانجام م نیا یرا برا گرید یکارها یحق اهلل  :  بعض -3  .میکه دستور خداوند را اطاعت 

کدام  یکوتاه  جبرانش مشکل تر است ؟ حق الناس  فه،یسه نوع وظ نیاز ا کیدر انجام 

گفتن، غ یمصداقها گفتن / نمونه ها بتیحق الناس : دروغ   مردم/  ریظلم در حق سا یکردن و ناسزا 

 جزء حّق الّناس زیآنان ن تیبلکه حفظ آبرو، اسرار و شخص ست؛یمردم ن یحّق الّناس فقط در حقوق مال نیبنابرا    
 است.

 گسترده است. اریبس گرانیحقوق د ٔ  دامنه

کردن رعا یعموم یدر رودخانه ها  وآب ها یمواد سم ختنیر  نکردن حق الناس است  تیرا آلوده 

کوه ها ,هوا یفضاها اها،یرودخانه ها، در جنگلها، ک ,نمونه ها یسبز و  اند وحق الناس  یاز  اموال عموم ییپا
 شود  یمحسوب م

کرم صل امبریپ  : ندیفرما یوآله م هیاهلل عل یا

کس زا گاه ها و استراحتگاه ها یرحمت خدا دور است  کند و [همچن یعموم یکه توقف  کسنیرا آلوده  که راه عبور  ی] 
کند.  1مردم را سد 

 

 

 بررسی حقوق دیگران در سوره مطففین 
کلمه  فین، هشتاد و سومین سوره قرآن استّفِ َط سوره مبارکه ُم  سوره و فقط این  ،در همه قرآن .شودشروع می« ویل»و با 
کلمه شروع شده« همزه»سوره مبارکه  کلمه با این  بال و عذاب و  هتهدید شدیدی وجود دارد، تهدید ب« ویل»اند. در 

کت. در ترجمه قرآن،   کنند. ترجمه می...!« وای به حاِل »یا ...!« وای بر »را « ...ویل  ِلـ »هال
                                                           

  پایه هشتم «های آسمانپیام» پانزدهمخالصه درس  .1
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حِي    ْْحِن الر َّ  بخش مهربانهستیبه نام خداوند  ِبْسِم اهَّلِل الر َّ

فينَّ ) ف ِ ْيٌل ِلْلُمطَّ کم فروشان (1وَّ  ؛واى بر 

ْوُفونَّ ) ْستَّ اِس يَّ ىلَّ الن َّ ْكتاُلوا عَّ ا ا ذينَّ ِإذَّ
که چون از مردم پی (2ال َّ  ستانندمانه بستانند، تمام میآنان 

ِسُرونَّ ) ُنوُهْم ُيحنْ زَّ ْو وَّ
َّ
كاُلوُهْم أ کم میدهند یا و چون به دیگران پیمانه  (3وَّ ِإذا  کنند،   دهند.وزن 

ْبُعوُثونَّ ) ْم مَّ ُ ّن َّ
َّ
ولِئكَّ أ

ُ
ُظن ُ أ  ل يَّ

َّ
که برانگیخته مینمی گمانآیا آنان  (4أ  د؟شونکنند 

ظٍي ) ْوٍم عَّ  براى روزى بزرگ؟ (5ِليَّ

ينَّ ) ب ِ اْلعاْلَّ اُس ِلرَّ ُقوُم الن َّ ْومَّ يَّ که مردم در پیش (6يَّ  ایستند؟میگاه پروردگار جهانیان روزى 

ف  
اِر لَّ ِكتابَّ الُفج َّ ال َّ ِإن َّ  ينٍ ) كَّ  (7ِسج ِ

کارنامه بدکاران در  مسلماً  ،کنند[می گمانچنین نیست ]که 
 است.« سّجین»

ينٌ ) ْدراكَّ ما ِسج ِ
َّ
 چیست؟« سّجین»دانی و تو چه می (8وَّ ما أ

ْرُقوٌم )   .اى است نوشته و خواناکارنامه (9ِكتاٌب مَّ

ِئٍذ ِللْ  ْومَّ ْيٌل يَّ بينَّ )وَّ ِ ذ  کنندگان واى (10ُمكَّ  ،در آن روز بر تکذیب 

يِن ) ِ ْوِم الد  ُبونَّ ِبيَّ ِ ذ  ذينَّ ُيكَّ
که  (11ال َّ  کنند.تکذیب میروز جزا را کسانی 

ثٍي )
َّ
ٍد أ  ُمْعتَّ

ُكل ُ ُب ِبِه ِإل َّ  ِ ذ  گنهکار مگر هرکند میتکذیب نکس آن را هیچ و  (12وَّ ما ُيكَّ  .متجاوز 

لينَّ ) ِإذا ُتْتىل ساطيُر اْْلَّو َّ
َّ
ْيِه آياُتنا قالَّ أ لَّ  (13عَّ

که آیات ما بر او خوانده  گوید: افسانه پیشینیان هنگامی  شود، 
 است.

ىل ْل رانَّ عَّ ال َّ بَّ ْكِسُبونَّ ) كَّ كاُنوا يَّ ْم ما  َِبِ  (14ُقُلو
دست آنچه بهبلکه  ،کنند[می گمانچنین نیست ]که 

 .ده استرا پوشانهایشان قلبزنگارى آوردند، مانند می

ْحُجوُبونَّ ) َّ ِئٍذ ْلَّ ْومَّ ْم يَّ ِ َب ِ ْن رَّ ْم عَّ ُ ال َّ ِإّن َّ  (15كَّ
 ،پروردگارشاننسبت به آنها  ،کنند[می گمانچنین نیست ]که 

 ز در حجابند.آن رو

حِي ) َّ صاُلوا اْلج ْم لَّ ُ  ند.وشآتش جهنم میوارد  سپس آنها قطعاً  (16ُث َّ ِإّن َّ

ا  ُبونَّ )ُث َّ ُيقاُل هذَّ ِ ذ  ُكْنُُتْ ِبِه ُتكَّ ذي 
 (17ال َّ

گفته میسپس  که آن ربه آنها  ا شود: این همان چیزى است 
 کردید.تکذیب می

ف  
ِكتابَّ اْْلَّْبراِر لَّ ال َّ ِإن َّ  ينَّ ) كَّ ي ِ  (18ِعل ِ

کارنامه نیکان در تردیپندارند[، بیچنین نیست ]که می د 
 است.« علیین»

ْدراكَّ ما 
َّ
ونَّ )وَّ ما أ ي ُ  چیست؟« علیین»دانی و تو چه می (19ِعل ِ
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ْرُقوٌم )  ،اى نوشته و خوانا استکارنامه (20ِكتاٌب مَّ

ُبونَّ ) ر َّ قَّ ُدُه اْْلُ ْشهَّ  هستند.آن  شاهد که مقربان (21يَّ

ف  
عٍي ) ِإن َّ اْْلَّْبرارَّ لَّ  .همانا نیکان در ناز و نعمتند (22نَّ

ْنُظُرونَّ ) ىلَّ اْْلَّراِئِك يَّ کرده تماشا میتختبر  (23عَّ  کنند.ها تکیه 

ْعِرُف ف   عِي ) تَّ ةَّ الن َّ ْضرَّ  یابی.نعمت را میشادمانی هایشان در چهره (24ُوُجوِهِهْم نَّ

ُتوٍم ) نْ حيٍق مَّ ْونَّ ِمْن رَّ  شوند،ای نوشانده میاز شراب خالص مهر و موم شده (25ُيْسقَّ

ناِفُسونَّ ذِلكَّ  ِختاُمُه ِمْسٌك وَّ ف   تَّ ِس اْْلُ نافَّ تَّ ْليَّ کنند.مشتاقان باید در آن و  ؛هر آن از مشك استکه ُم  (26)فَّ  رقابت 

ْسنٍي )  است.« تسنیم»و ترکیب آن از  (27وَّ ِمزاُجُه ِمْن تَّ

ُبونَّ ) ر َّ قَّ ا اْْلُ ُب َِبَّ ْشرَّ ْينًا يَّ که مقربان از آن میمهچش (28عَّ  نوشند.اى 

ذينَّ 
ْضحَّ ِإن َّ ال َّ ُنوا يَّ ذينَّ آمَّ

كاُنوا ِمنَّ ال َّ ُموا  ْجرَّ
َّ
 (29 )ُكونَّ أ

ک ازپیوسته مجرمان همانا   ه ایمان آورده بودندکسانی 
 .گرفتشان میخنده

ُزونَّ ) غامَّ تَّ ْم يَّ وا َِبِ ر ُ کنار و  (30وَّ ِإذا مَّ  زدند.گذشتند به یکدیگر چشمك میآنان میوقتی از 

ُبوا ِإَل لَّ ا اْنقَّ ْهلِ  وَّ ِإذَّ
َّ
ِكهينَّ )أ ُبوا فَّ لَّ  (31ِهُم اْنقَّ

گویی ، در حال بذلهگشتندمیبازخانواده خود و وقتی به سوى 
 گشتند.]درباره مؤمنان[ بازمی

ونَّ )
ضال ُ ْوُهْم قاُلوا ِإن َّ هُؤلِء لَّ

َّ
أ گمراهندگفتند: اینان بیدیدند میو هر وقت آنها را می (32وَّ ِإذا رَّ  .تردید 

ْرِسُلوا 
ُ
ْم حاِفظينَّ )وَّ ما أ ِْيِ

لَّ که آنها به نگه (33عَّ  بانی مؤمنان فرستاده نشده بودند.در حالی 

ُكونَّ ) ْضحَّ اِر يَّ ُنوا ِمنَّ اْلُكف َّ ذينَّ آمَّ
ْومَّ ال َّ اْليَّ که ایمان آورده (34فَّ  گیرد.شان میخندهکفار  ازاند، ولی امروز آنها 

ْنُظُرونَّ ) ىلَّ اْْلَّراِئِك يَّ  .کنندکرده تماشا میها تکیه بر تخت (35عَّ

ُلونَّ ) ْفعَّ كاُنوا يَّ اُر ما  بَّ اْلُكف َّ ِ ْل ُثو  کفار  (36هَّ که انجام میآیا  کردند؟نتیجه آنچه را  یافت   دادند در

فیَن »با آیه « بسم اهلل الرحمن الرحیم»سوره مبارکه مطّففین، بعد از  ْیل  ِلْلُمَطّفِ کمشود. شروع می« َو فروشان! یعنی وای بر 
کیلو را میکم که مثاًل پول یک  کسی  گرم میفروش یعنی  کند، اما گیرد اما نهصد  کار  فروشد. یا قرار است دو ساعت 

کار می کمیک ساعت و چهل و پنج دقیقه  که  کم کند. باید بدانیم  که یک جنس را  کسی نیست  فروش فقط 
که باید انجام بدهد و از وظایف و تکالیمی کاری  کس از  کمفروشد. هر  کم بگذارد،  فروش و فش و رعایت حقوق دیگران 

کسی  مطّفف است. گر  کرده است.  سوم،و  دومهای ، خود سوره در آیهنشناسدمطّفف را ا خداوند در مطّففین را معرفی 
که وقتی میاین آیات می کسانی  هستند  کامل بگیرند دقت میخواهند چیزی از مردم فرماید افراد مطّفف  که  کنند 
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کنند، به آنها خسارت می، اما وقتی میبگیرند زنند. چقدر حقوق خواهند چیزی به مردم بدهند یا حق آنها را معّین 
کامل دیگران برای خداوند مهم است. می کسی از حق و حقوق سر دربیاورد و حق خودش را از دیگران  گر  فرماید ا

کمف خود نسبت به دیگران عمل نکند و حق دیگرایبگیرد، اما به تکل کند،  وای به »فرماید فروش است و مین را ضایع 
کم  «.فروشان!حال 

 

  دیگران افراد مراعات نکننده حقوقنمایش 
که پای منافع خودش در میان باشد برا نمایش  یبا دوستانت نمایشنامه ای بنویس و در آن فرد خودخواه که هر جا  ده 

کامل می ا در رچنین فردی  در این نمایشنامه، توانیمیکند. میضایع ولی به راحتی حق دیگران را  ،گیردحقش را 
کالس وقتی خودش از معلم سؤال می. یدهبموقعیت های مختلف نشان  و  ؛شوندپرسد و دیگران اذیت میمثاًل سر 

کسپرسند و او ناراضی میوقتی دیگران سؤال می و  ؛زندی در صف اتوبوس یا یک صف دیگر جلو میشود. یا وقتی 
 کند. یا ...زند و نوبت را رعایت نمیی خودش در یک صف جلو میوقت

کنید. کالس اجرا   وقتی نمایشنامه را نوشتی، با دوستانت آن را در 
............................................................................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 تمرین رعایت حقوق
کرده که از حقوق دیگران تهیه  که برایت جدید بوده و تا به حال به آنها توجه نداشتهاز میان فهرستی  ای و ای، مواردی را 

 ای اینجا بنویس:کردهآنها را رعایت نمی

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

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

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

کن و در جدول زیر بنویس.  که هر روز با آنها سروکار داری انتخاب  ن این کسعی از بین موارد باال، یک، دو یا سه مورد را 
کنی و هر روز به موفقیت خودت کاماًل موفق بودی به خودت امتیاز  حقوق را رعایت  گر   10در رعایت آنها امتیاز بده. ا

گر اصاًل موفق نبودی امتیاز صفر بده و ... . بعد از یک هفته ببین چقدر در رعایت این حقوق پیشرفت  بده و ا
 ای.داشته

 حقوق دیگران
که برای میزان موفقیت خودت اختصاص می دهی)بین   (10-0نمره ای 

 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه نبهیکش شنبه
        
        
        

 

کن.برای اینکه انگیزه بیشتری  کنی یک قرار هم با خودت بگذار و به یک نکته هم توجه   در رعایت حقوق دیگران پیدا 

که هر حقی را در مورد دیگران رعایت نکردی، همان حق یا حقی مشابه  آن را در مورد خودت هم با خودت قرار بگذار 
کنند. که دیگران رعایت   توقع نداشته باشی 
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که خداوند اعمال شما را زیر نظر دارد و در یک روز باعظمت باید در پیشگاه او بایستی و کن   به این نکته هم توجه 
گزارش بدهی.  درباره رعایت حقوق دیگران به او 
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خاسته از رفتارهای بر ،درس یازدهم
 معاد

 

 هاالعملها و عکسه مبنای عملاربگفتگو در
کدام از ما در طول روز در موقعیت بینی ا، روزمره و قابل پیشهگیریم. بعضی از این موقعیتهای مختلفی قرار میهر 

کدام از این موقعیتبینی نشدههستند و برخی هم پیش یم. رفتارهای ما مربوط به اند. ما در هر  ها رفتارهای خاصی دار
 طرز فکر و باور ما هستند. 

کدام از موقعیت های زیر با دوستانت  کدامتان چه درباره هر  که هر  کن و ببین  ی ه کنید و چبرخوردی میگفتگو  رفتار
 دهید. انجام می

که خیلی خودش را میکالسیاز همیکی  موقعیت اول:  افتد.خورد و به زمین میر میگیرد، در حیاط مدرسه پایش ُس ها 

کردن خانه، ناخواسته دوست موقعیت دوم:  کند.میترین وسیله شما را خراب داشتنیمادرت هنگام مرتب 

کدام از رفتارها را  که چرا این رفتار را انجام می ۀبنویس. در ادم در جدول زیرهر  کنید  کدام معلوم   دهید؛ درگفتگو، هر 
 ی عمل شما چیست؟اواقع مبن

 موقعیت دوم موقعیت اول 
 عملمبنای  عمل عملمبنای  عمل 

     رفتار شما

ت
ستان

 دو
فتار

ر
 

    
    
    

 

 های زیر را در نظر بگیر:حاال موقعیت



89 
 

 افتی.خورد و به زمین میپای شما در حیاط مدرسه سر می موقعیت اول:

 کنی.میرا خراب رادرت بخواهر یا ترین وسیله داشتنیشما در خانه به صورت ناخواسته، دوست موقعیت دوم:

گر دیگران )در موقعیت اول، همکالسی کدام از رفتارهای در هر موقعیت، ا ها و در موقعیت دوم، خواهر یا برادرت( هر 
 باال را با شما داشته باشند، شما چه عکس العملی داری؟ چرا؟

 

 موقعیت اول
 مبنای عکس العمل عکس العمل شما هاهمکالسیبرخورد 

   
   
   
   

 

 موقعیت دوم
 مبنای عکس العمل عکس العمل شما برخورد خواهر یا برادر 

   
   
   
   

پس  است. انسانطرز فکر و باور  ،رفتارهامبنای شاید تا به حال دقت نکرده بودی، اما هر رفتارت یک مبنایی دارد. 
س های ما، تحت تأثیر مبناهای اعتقادی ما هستند. مبناهای متفاوت، باعث عکها و عکس العملهمه عمل

که اعتقاد دارد شوهای متفاوت میالعمل کسی  ، با «گرددودش برمیرفتاری با دیگران داشته باشد به خهر »د. مثاًل 
که این اعتقاد را ندارد ممکن است با دیگران بد دیگران خوب رفتار می کسی  کند تا با خودش هم خوب رفتار شود، اما 

کند و کنند.  لیرفتار  که مبنای رفتارهایتوقع داشته باشد همه با خودش خوب رفتار   باید دید باور درست چیست 
 خوب و زیبا شود. 
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که بر مبنای خداپرستی است از سایر اعمالها و عکس العملتمایز عمل  هایی 
کلمه و این مفهوم بیشتر توجه دانی پرستیدن یعنی چه؟ حتمًا میمی که به این  دانی؛ منظور از این سؤال فقط این بود 

کسی خدا را میکنی.  رد، از دوست داخدا را خیلی یعنی داند؛ زهای خود میپرستد، یعنی خدا را پاسخ همه نیاوقتی 
داند خواهد و هدف و مقصدش نزدیک شدن به اوست؛ یعنی خدا را خوب و زیبا میهمه بیشتر؛ یعنی فقط خدا را می

که خکند؛ یعنی چیزی را میها را ابراز میو این خوبی گوش میخواهد  دهد و فقط نگاه دا بخواهد و فقط به حرف خدا 
 خدا برایش مهم است.

که خدا بخواهد و خدا بگوید. را انجام میکارهایی فقط  و بیندانسان خداپرست، خود را فقط به خدا نیازمند می دهد 
کارهایش همین خداپرستی است. یعنی مبنای عملش امر و حکم خداوند ا داند ست. او میبرای همین، مبنای همه 

کند. به  کس و هر چیز را رعایت  که حق هر  کاری حقی قرار داده و تکلیف او این است  کسی و هر  که خداوند برای هر 
کنند. همین دلیل همه تکالیفش را نسبت به دیگران انجام می که حقش را رعایت  تازه دهد و از دیگران فقط توقع دارد 

گر دیگران حقش را رعایت نکن شود و یعنی عصبانی نمی .دهدباز هم طبق حکم خدا عکس العمل نشان مید، نا
کارها را دوست نداردادبی نمیبی ن اینکه حق طرف فقط سعی می .کند، چون خدا این  کند حق خودش را بگیرد، بدو

گرفتن حقش به او تهمت نمی کسی حقش را ندهد، برای  گر  کند. مثاًل ا  زند. مقابل را ضایع 

گر خدای  کسی خداپرست نباشد و خدا را نپرستد، چون به هر حال ا کرده،  کسی نیازش را دارد و می «نیاز»نا خواهد 
کند، حتمًا یک چیزی را می پرستد. حاال چه چیزی؟! پناه بر خدا! ممکن است خودش یا در واقع هوای نفسش برطرف 

که دلش  را بپرستد، یعنی خودش را خیلی دوست داشته باشد و فقط به حرف نفسش کاری را  کند، یعنی هر  گوش 
گمراهمی گر  یکیخواهد انجام دهد. یا حتی ا ها فرو برود، ممکن است طاغوت را بپرستد. طاغوت تر شود و بیشتر در تار

کرده و خیلی بزرگ و قدرتمند به  که دشمن خدا است و برای خودش دم و دستگاهی درست  یعنی یک قدرت توخالی 
که خدا پرست نباشد بزرگ به نظر میآید. البته فقنظر می کسی  که خدپرست یا طاغوت پرست یا ... ط برای  کسی  آید. 

کند به نفعش است، انجام می که فکر  ی  کار یعنی مبنای عملش نفع و ضرر خودش است. تازه نه نفع و ضرر دهد.هر 
کند و نفع حقیقی خودش را ب گوش  که خداپرست نیست تا به حرف خدا  شناسد. مبنای عملش حقیقی، چون او 

که خیال می که دیگرانبرای همین  کند نفعش در آن است.همان چیزی است  چه حقوقی  اصاًل برایش مهم نیست 
خواهد. به راحتی حقوق دارند، فقط به فکر منافع خودش است. حتی به حقوق خودش هم قانع نیست و بیشتر می

کردن حق دکند نفعش در پکند، چون فکر میدیگران را ضایع می کسی  یگران است.ایمال  کند  گر جایی احساس  و ا
گر واقعًا حق با او نباشد، بر مبنای هوای نفسش عکس العمل نشان می کرده، حتی ا دهد، برای همین حقش را ضایع 

 شود.خیلی عصبانی می
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که مبنای عملش کسی  که مبنای عملش حکم خداست با   ش است.منافع خود هوای نفس و چقدر فرق دارد آدمی 

 

که بر اساس معاد است از سایر اعمال ها و عکس العملتمایز عمل   هایی 
گر انسان حکم خداوند را نپذیرد و مبنای عمل خود قرار ندهد، آرامش زندگی مدتی را رود. اما به هر حال اش از بین میا

رسد و کند. اما باالخره روز قیامت فرامیپرستی، یعنی پرستیدن چیزی غیر از خداوند، سپری میدر دنیا در حال بت
شود خدا را نپذیرفت و باور نکرد. آن روز شوند. آن روز دیگر نمیها در پیشگاه پروردگار جهانیان حاضر میهمه انسان

کرده باشند در  که درست زندگی  کرده کسانی  که به خودشان و دیگران ظلم  کسانی  بهشت جای خواهند داشت و 
 باشند جهنمی خواهند بود. 

کسی به معاد، یعنی روز قیامت و بهشت و جهنم باور داشته باشد، رسیدن به بهشت  گر  خود قرار زندگی را هدف ا
گذر دنیا او را راضی نمید. دهمی ی ماندگار حقیقی وکند، او به دنبال منافع منافع زود  به همین دلیل . است اخرو

که انسان گرا برای رسیدن به آن دست و پا میخیلی از چیزهایی  که بخواهد به خاطر های دنیا زنند برای او مهم نیست 
که مرتکب خطا  کند  کند و او را وسوسه  گر هم چیزی در دنیا توجه او را جلب  کند. ا کسی را ضایع   ورسیدن به آنها حق 

گناه شود. می، مانع بهشتماندگار نظیر و های بینعمتتوجه به ترس از عذاب جهنم و گناهی شود،  که مرتکب  شود 
کار را انجام نمی گرا آن  کار خوب سخت باشد، انسان دنیا  گر انجام یک  کردن حرف مادر سخت ا گوش  گر  دهد. مثاًل ا

گوش نمی که باور به معاد داردباشد،  کسی  پاداش داند میدهد، چون نجام میابه راحتی  ف سخت رایتکال ،دهد. اما 
یافت میبی گرا از شکست ناامید میکند. نهایتی در که بر شود، چون همه چیز را در دنیا میانسان دنیا کسی  بیند. اما 

داند. به رگ آخرتی میزهای بروزیهای ظاهری دنیا را هم عامل پیکند، همه شکستاساس باور به معاد زندگی می
کند.ضر نمیاحدلیل همین  کسی را ضایع   شود برای فرار از شکست، حق 

 

 ما مسلمانان
 که یاست، احساس یو با ارزش نیریاحساس انسان  نسبت به افراد خانواده، احساس ش

 خانواده است. یشما نسبت به تک تک اعضا یو دلسوز یدلبستگ تنهای ٔ  دهنده نشان
کر خداوند که نسبت به خواهر،  یاحساس نیاز ما خواسته است تا هم میمتعال در قر آن  ه بنسبت  م،یبرادر خود دار ایرا 

  میداشته باش زیمسلمانان ن ریانسان ها و به خصوص سا ریسا
 

َما  مؤمنان با هم برادرند. قتیالُمؤِمنوَن ِاخَوة   در حق ِاّنَ
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 مسلمانان  مشترکات
 گانهی ی:  ما مسلمانان به خداالف

 م،یاعتقاد دار امتیب:  و روز ق 
  میدان یخدا م امبریپ نیوآله  را آخر هیاهلل عل ی:   حضرت محمد صلج
کاملتر نی:   قرآن را آخرد  میدانیم  یکتاب آسمان نیو 
 . میخوان یکعبه نماز م ی:  به سو ه
 : دیپرس شانیالسالم  از ا هیاز اصحاب امام صادق عل یکی

 ست؟یچ گریمسلمان بر مسلمان د حّق 
او  یبرا یپسند یخودت نم یو هرچه برا یدوست بدار زیاو ن یبرا یخودت دوست دار ی: نخست آنکه هرچه براالف

 ینپسند زین
 ینکن نیو او را خشمگ یاش باش ی: آنکه به دنبال خوشنودب
  یکن یاریشد] با جان و مال و زبان و دستت او را  ازی: آنکه [هرگاه نج
 ،یاو باش یاهنماو ر نهیی: آنکه آد
گرسنه است یدرحال ،ینباش ری: آنکه سه  که او 
گر مرو  ،یبرو ادتشیشد به ع ضی: آنکه ا
گر دانست نکهی: از کن ازشیرفع ن یخودت برا دیاز آنکه به تو بگو شیدارد، پ یازیکه ن یا  1. یاقدام 

گر که  در   یاردیلیم میون کی تیجمع نیا ا متحد باشندچه  گریکدیکنند با  یم یزندگ یکشور اسالم 57مسلمان 
 افتد ؟  یم یاتفاق

کنند؛ یثرو تها یتوانند به راحت ینم  گرید استعمارگران  مسلمانان را غارت 
آنها به   کیمسلمان و با تحر یملت ها نیدر ب ینیاقوام و مذاهب مختلف و بدب انیتفرقه  م جادیبزرگ با ا یقدرتها

 کنند . یم یریاد مسلمانان جلوگاسلحه و مهمات از اتح عیوتوز دنیجنگ
 یو ُسّن  عهیش
گروه اصل انیعیش که :  نیمسلمانان هستند.اعتقاد آنان ا یو اهل سّنت دو   است 

که پ اهل  نفرمود. پس از رحلت رسول خدا نییتع ینیخودش جانش یبرا امبریسّنت معتقدند 
 عتیب یو با و دندیگردهم آمدند و ابوبکر را به خالفت برگز فهسقی  مکان کشوردر ٔ  حفظ نظم جامعه و اداره لیدل به

 کردند.
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کرم صل امبریمعتقدند پ انیعیش اما ا به رطالب، او  یبن اب یعل یو علم و تقوا یستگیشا یادآوریوآله   با  هیاهلل عل یا
 نمود یتا امام دوازدهم را به مردم معرف شانیخود، و امامان پس از ا نیعنوان جانش

کند  گریگروه د دیحق ندارد به مقّدسات و عقا یگروه چیاسالم ه نیاساس د بر  اسالم ٔ  آنها را از محدود ه ایاهانت 
نبی  بداند. رو
 

 :دیفرما ینکته مهم م نیبا اشاره به ا یمعظم رهبر مقام
 

 دهد، چه یرا سر م یو سّن  عهیش نیتفرقه ب یکه ندا دیدیرا شما د یهرکس
 1نداند. ایفرد مزدور دشمن است، چه خودش بداند و  نیا ،یباشد و چه سن عهیش
 

 

 های از روی عصبانیت العملعکسنمایش 
کن: گفتگو   با دوستانت درباره سه مسئله 

 شود انسان عصبانی بشود؟اول اینکه چه چیزهایی باعث می

کسانی عصبانی می  شوند؟دو اینکه چه 

 رفتاری داشته باشد و چگونه عکس العمل نشان دهد؟و سوم اینکه وقتی آدم عصبانی شد باید چه 

گفتگو درباره سه مسئله باال،  کنبعد از  گفتگو  ش طرح یک نمای . بر اساس این ماجرا،با دوستانت درباره ماجرای زیر 
کنید: کالس اجرا   کالسی را آماده و در 

که آموز یکی دانش که خواهر و برابیچهارده ساله فرضی  درش در حال تماشای تلویزیون هستند، ادب است، در حالی 
کند. خواهر و برادرش خودش بیاید و تنهایی خواهد می ورد که وسط تماشای برنامه مبرنامه شبکه دیگری را تماشا 

 شود و ...عصبانی میآنها فرضی ما از مخالفت  آموز چهارده سالهدانش .کنندالفت میمخشان هستند، عالقه

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

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

                                                           

  پایه هشتم «های آسمانپیام» چهاردهم. خالصه درس 1
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............................................................................................................................................................................................................ 

 

 ها بر اساس سوره مبارکه مطففین العملهای و عکسعمل
فیَن »این سوره مبارکه با  ْیل  ِلْلُمَطّفِ کم»شود، یعنی شروع می« َو کم« فروشان!وای به حال  و  ارفروشان را با رفتو 

 کند.معرفی میبا مردم شان برخورد

حِي    ْْحِن الر َّ  بخش مهربانبه نام خداوند هستی ِبْسِم اهَّلِل الر َّ

فينَّ ) ف ِ ْيٌل ِلْلُمطَّ کم فروشان (1وَّ  ؛واى بر 

ْوُفونَّ ) ْستَّ اِس يَّ ىلَّ الن َّ ْكتاُلوا عَّ ا ا ذينَّ ِإذَّ
که چون از مردم پی (2ال َّ  ستانندمانه بستانند، تمام میآنان 

ُنوهُ  زَّ ْو وَّ
َّ
كاُلوُهْم أ ِسُرونَّ )وَّ ِإذا  کم میو چون به دیگران پیمانه  (3ْم ُيحنْ کنند،   دهند.دهند یا وزن 

کم که مبنای عملشان است مورد بررسسپس باور   دهد.ی قرار میفروشان را 

ْبُعوُثونَّ ) ْم مَّ ُ ّن َّ
َّ
ولِئكَّ أ

ُ
ُظن ُ أ  ل يَّ

َّ
که برانگیخته مینمی گمانآیا آنان  (4أ  د؟شونکنند 

ظٍي ) ْوٍم عَّ  براى روزى بزرگ؟ (5ِليَّ

ينَّ ) ب ِ اْلعاْلَّ اُس ِلرَّ ُقوُم الن َّ ْومَّ يَّ که مردم در پیش (6يَّ  ایستند؟میگاه پروردگار جهانیان روزى 

کم های به تحلیل و بررسی ویژگیکند و معرفی می یشترب، به معنی بدکاران« ُفّجار»فروشان را با عنوان در مرحله بعد، 
 پردازد.آنان می

ال َّ ِإن َّ  ف  كَّ
اِر لَّ ينٍ ) ِكتابَّ الُفج َّ  (7ِسج ِ

کارنامه بدکاران در  مسلماً  ،کنند[می گمانچنین نیست ]که 
 است.« سّجین»
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ينٌ ) ْدراكَّ ما ِسج ِ
َّ
 چیست؟« سّجین»دانی و تو چه می (8وَّ ما أ

ْرُقوٌم )   .اى است نوشته و خواناکارنامه (9ِكتاٌب مَّ

بينَّ  ِ ذ  ِئٍذ ِلْلُمكَّ ْومَّ ْيٌل يَّ کنندگان واى (10)وَّ  ،در آن روز بر تکذیب 

يِن ) ِ ْوِم الد  ُبونَّ ِبيَّ ِ ذ  ذينَّ ُيكَّ
که  (11ال َّ  کنند.تکذیب میروز جزا را کسانی 

ثٍي )
َّ
ٍد أ  ُمْعتَّ

ُكل ُ ُب ِبِه ِإل َّ  ِ ذ  گنهکار مگر هرکند میتکذیب نکس آن را هیچ و  (12وَّ ما ُيكَّ  .متجاوز 

ْيِه آياُتنا  ِإذا ُتْتىل لَّ لينَّ )عَّ ساطيُر اْْلَّو َّ
َّ
 (13قالَّ أ

که آیات ما بر او خوانده  گوید: افسانه پیشینیان هنگامی  شود، 
 است.

ىل ْل رانَّ عَّ ال َّ بَّ ْكِسُبونَّ ) كَّ كاُنوا يَّ ْم ما  َِبِ  (14ُقُلو
دست آنچه بهبلکه  ،کنند[می گمانچنین نیست ]که 

 .ده استهایشان را پوشانقلبزنگارى آوردند، مانند می

ْحُجوُبونَّ ) َّ ِئٍذ ْلَّ ْومَّ ْم يَّ ِ َب ِ ْن رَّ ْم عَّ ُ ال َّ ِإّن َّ  (15كَّ
 ،پروردگارشاننسبت به آنها  ،کنند[می گمانچنین نیست ]که 

 ز در حجابند.آن رو

حِي ) َّ صاُلوا اْلج ْم لَّ ُ  ند.وشآتش جهنم میوارد  سپس آنها قطعاً  (16ُث َّ ِإّن َّ

ُكْنُُتْ ِبِه تُ  ذي 
ا ال َّ ُبونَّ )ُث َّ ُيقاُل هذَّ ِ ذ   (17كَّ

گفته میسپس  که آن ربه آنها  ا شود: این همان چیزى است 
 کردید.تکذیب می

کمرا معرفی مییعنی افراد نیک « ابرار»مرحله بعد، و در   ان هستند. فروشان و بدکارکند. ابرار درست برعکس 

ف  
ِكتابَّ اْْلَّْبراِر لَّ ال َّ ِإن َّ  ينَّ ) كَّ ي ِ  (18ِعل ِ

کارنامه نیکان در تردیپندارند[، بیمیچنین نیست ]که  د 
 است.« علیین»

ونَّ ) ي ُ ْدراكَّ ما ِعل ِ
َّ
 چیست؟« علیین»دانی و تو چه می (19وَّ ما أ

ْرُقوٌم )  ،اى نوشته و خوانا استکارنامه (20ِكتاٌب مَّ

ُبونَّ ) ر َّ قَّ ُدُه اْْلُ ْشهَّ  هستند.آن  شاهد که مقربان (21يَّ

ف  
عٍي ) ِإن َّ اْْلَّْبرارَّ لَّ  .همانا نیکان در ناز و نعمتند (22نَّ

ْنُظُرونَّ ) ىلَّ اْْلَّراِئِك يَّ کرده تماشا میتختبر  (23عَّ  کنند.ها تکیه 

ْعِرُف ف   عِي ) تَّ ةَّ الن َّ ْضرَّ  یابی.نعمت را میشادمانی هایشان در چهره (24ُوُجوِهِهْم نَّ

ُتوٍم ) نْ حيٍق مَّ ْونَّ ِمْن رَّ  شوند،ای نوشانده میمهر و موم شدهاز شراب خالص  (25ُيْسقَّ

ناِفُسونَّ  ِختاُمُه ِمْسٌك وَّ ف   تَّ ِس اْْلُ نافَّ تَّ ْليَّ کنند.مشتاقان باید در آن و  ؛هر آن از مشك استکه ُم  (26)ذِلكَّ فَّ  رقابت 
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ْسنٍي )  است.« تسنیم»و ترکیب آن از  (27وَّ ِمزاُجُه ِمْن تَّ

ُبونَّ  ر َّ قَّ ا اْْلُ ُب َِبَّ ْشرَّ ْينًا يَّ که مقربان از آن میمهچش (28)عَّ  نوشند.اى 

که عاقبت یمموضوع مهم کند و به بیان این میمقایسه هم  ، عاقبت بدکاران و نیکان را با همدر مرحله آخر  پردازد 
 ، بازگشت اعمال و رفتار خودش است.هرکس

ْضحَّ  ُنوا يَّ ذينَّ آمَّ
كاُنوا ِمنَّ ال َّ ُموا  ْجرَّ

َّ
ذينَّ أ

 (29نَّ )ُكوِإن َّ ال َّ
ک ازپیوسته مجرمان همانا   ه ایمان آورده بودندکسانی 
 .گرفتشان میخنده

ُزونَّ ) غامَّ تَّ ْم يَّ وا َِبِ ر ُ کنار و  (30وَّ ِإذا مَّ  زدند.گذشتند به یکدیگر چشمك میآنان میوقتی از 

ُبوا ِإَل لَّ ا اْنقَّ ِكهينَّ ) وَّ ِإذَّ ُبوا فَّ لَّ ْهِلِهُم اْنقَّ
َّ
 (31أ

گویی ، در حال بذلهگشتندمیبازخانواده خود و وقتی به سوى 
 گشتند.]درباره مؤمنان[ بازمی

ونَّ )
ضال ُ ْوُهْم قاُلوا ِإن َّ هُؤلِء لَّ

َّ
أ گمراهندگفتند: اینان بیدیدند میو هر وقت آنها را می (32وَّ ِإذا رَّ  .تردید 

ْم حاِفظينَّ ) ِْيِ
لَّ ْرِسُلوا عَّ

ُ
که آنها به نگه (33وَّ ما أ  تاده نشده بودند.بانی مؤمنان فرسدر حالی 

ُكونَّ ) ْضحَّ اِر يَّ ُنوا ِمنَّ اْلُكف َّ ذينَّ آمَّ
ْومَّ ال َّ اْليَّ که ایمان آورده (34فَّ  گیرد.شان میخندهکفار  ازاند، ولی امروز آنها 

ْنُظُرونَّ ) ىلَّ اْْلَّراِئِك يَّ کرده تماشا میبر تخت (35عَّ  .کنندها تکیه 

كاُنوا  اُر ما  بَّ اْلُكف َّ ِ ْل ُثو  ُلونَّ )هَّ ْفعَّ کفار  (36يَّ که انجام میآیا  کردند؟نتیجه آنچه را  یافت   دادند در

که باور به آن مبنمی اشارهحقیقتی به سوره مبارکه مطّففین،  6تا  4در آیات  ها و رفتارهای زیباست. نیکیای همه شود 
گمان به آن هم مانع رفتارهای زشت و از بین بردن حقوق دیگران می که خداون« معاد»آن حقیقت، شود. حتی  د است 

ی معرفی فرموده است: آن را در این آیات،  ها در زنده شدن پس از مرگ در روز قیامت و حاضر شدن همه انسان»اینطور
  .«پیشگاه خداوند برای قضاوت و داوری

که در هنگام خرید و فروش یا داد و ستد یا برقراری هر ارتباطی با دیگران، حقوق آنه  به گذارند، حتماً ا را زیر پا میکسانی 
ی آنها، پس از معرفی مطّففین و رفتارهادر سوره، عاد و روز قیامت باور ندارند. حتی به آن توجه هم ندارند. برای همین م

که اشاره می کم»شود  گمان نمیآیا  که برانگیخته میفروشان  ی در پیشگاه خداوند پاسخگکنند  و خواهند شوند و روز
کسی اعتقاد محکم هم به زنده شدن پس از مرگ و مبعوث شدن در روز قیامت نداشته م«. بود؟ گر  که ا علوم است 

گمان رسیدن چنین روزی و داوری خداوند، اجازه نمی کند دهد حقوق دیگران را باشد، تنها  به مردم خسارت  وضایع 
  بزند.
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که مبنای آنها باور به معاد ها بر اساس سوره مبارکه مطّففین، دو دسته هستند. عملها و عکس العملعمل هایی 
که بر مبنای بیاست و عمل گر مبنای رفتارهای انسان، توجهی به معاد و تکذیب روز قیامت انجام میهایی  شوند. ا

گر  د بود.خواهزیبا او بسیار های باور به معاد باشد، عکس العمل کس ع، رفتارها و این مبنا را نداشته باشداما ا
 . زندی از او سر میزشتخیلی های العمل

ی است. رفتارهای خودشان این سرنوشت را سرنوشت به این ترتیب  گرفتار که باور به معاد ندارند، اسارت و  کسانی 
فرماید می شانخداوند دربارهمانند. انی خود میها و تمایالت نفسگرفتار خودخواهیزند. آنها همیشه برایشان رقم می

ف  »
اِر لَّ ِكتابَّ الُفج َّ ال َّ ِإن َّ  ينٍ  كَّ ينٌ * ِسج ِ ْدراكَّ ما ِسج ِ

َّ
ْرُقوٌم * وَّ ما أ ی با حتی وقت ،نیچنین انسا عکس العمل «.ِكتاٌب مَّ

ْيِه آياُتنا قالَّ  ِإذا ُتْتىل»شود، خیلی زشت است. آیات الهی روبرو می لَّ ساطيُر اْْلَّ عَّ
َّ
لينَّ أ خداوند  ، یعنی  وقتی آیات«و َّ

ی قلبشان را  درهای قدیمی. رفتارهای زشت آنقگوید اینها افسانه هستند، افسانهشود، میبرایش تالوت می رو
که ارتباطشان با پروردگار مهربانشان هم قمی . و این یعنی وارد شدن به جهنم و یک زندگی جهنمی. شودطع میپوشاند 

که زندگیآن و گفته میشان در دنیا تمام شود، تازه خود را در جهنم میقت هنگامی  این همان »شود بینند و به آنها 
که می ال َّ » :فرمایدمی ا اینطورآنه درباره 17تا  14در آیات خداوند «. گفتید دروغ است!!معاد و زندگی پس از مرگ است  كَّ

ىل ْل رانَّ عَّ كاُنوا يَّ  بَّ ْم ما  َِبِ ْحُجوبُ * ْكِسُبونَّ ُقُلو َّ ِئٍذ ْلَّ ْومَّ ْم يَّ ِ َب ِ ْن رَّ ْم عَّ ُ ال َّ ِإّن َّ ُ ُث َّ * ونَّ كَّ حِي  ِإّن َّ َّ صاُلوا اْلج ا  *ْم لَّ ُث َّ ُيقاُل هذَّ
ُبونَّ  ِ ذ  ُكْنُُتْ ِبِه ُتكَّ ذي 

که در اواخر سوره هم درباره این افراد مطرح می .«ال َّ آور کننده و تعجبشود خیلی ناراحتچیزی 
ُكونَّ »فرماید مید است. خداون ْضحَّ ُنوا يَّ ذينَّ آمَّ

كاُنوا ِمنَّ ال َّ ُموا  ْجرَّ
َّ
ذينَّ أ

ْم وَّ إِ * ِإن َّ ال َّ وا َِبِ ر ُ ُزو ذا مَّ غامَّ تَّ لَّ * نَّ يَّ ا اْنقَّ  ُبوا ِإَلوَّ ِإذَّ
ِكهينَّ  ُبوا فَّ لَّ ْهِلِهُم اْنقَّ

َّ
ونَّ * أ

ضال ُ ْوُهْم قاُلوا ِإن َّ هُؤلِء لَّ
َّ
أ که اینه. «وَّ ِإذا رَّ خیم خود توجه شرایط واصاًل ما معلوم است 

که شرایط مؤمنان بد است. از انساننیستند. بلکه فکر می کنند گیرد، آنها را مسخره میشان میهای مؤمن خندهکنند 
گویند بینند با اطمینان میخندند. وقتی مؤمنان را میزنند و به آنها میو با خانواده و دوستانشان درباره آنها حرف می

 در اشتباه هستند.که اینها 

که مبنای رفتارشان ایمان به معاد است، عکس العمل های زیبایی دارند. با در مقابل این رفتارهای زشت، مؤمنان 
لذت  هایشحالشان خوب است و از زندگی خود با همه سختیشوند و تحقیر نمیوجود همه برخوردهای بد، مؤمنان 

ْعِرُف ف  »فرماید شان میدربارههایشان پیداست. خداوند برند. این لذت و شادمانی، از آرامش چهرهمی ةَّ  تَّ ْضرَّ ُوُجوِهِهْم نَّ
عِي  کماین شادی و آرامش را از جایی میآنها . «الن َّ که افراد بدکاِر  کنند. مؤمنان نیکوکار، فکرش را هم نمی ،فروشآورند 

کم کاری از دستشان برآید افروشانبرعکس  نجام ، همیشه به فکر دیگران هستند و در این راه بسیار پرتالشند و هر 
 اهند بود.و همنشین آنان خو ؛یعنی مانند پیامبران و امامان ،کنندمانند مقّربان زندگی میدهند. آنها می
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    های بر مبنای معادتمرین در داشتن اعمال و عکس العمل

کنی.  کنیک هفته تمرین  ی اش ترک  ی اش انجام داده یا به خاطر عقاب اخرو کارهای ساده ای را برای ثواب اخرو
کتاب  شیخ صدوق بزنی و لیست خود را در ادامه « ثواب االعمال و عقاب االعمال»برای این منظور می توانی سری به 

 روایات زیر بیاوری.

کس زبان خوفرماید:امیرالمومنین علیه السالم می کند را نگه دارد خداوند زشتیهر   د.های او را پنهان 

کس هنگام غذا خوردن نام خدا را ببرد به خاطر آن طعام هرگز امام صادق علیه السالم می و را محاسبه افرماید: هر 
 کنند.نمی

کهنسالی را بشناسد و او را بدین جهت احترام نما لی اهلل علیه و آلهرسول خدا ص کس حرمت  ید خداوند فرمودند: هر 
 او را از هراس و وحشت قیامت ایمن دارد.

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

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

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

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

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

کن: یابی زیر را نیز پر   در طول این هفته جدول ارز

که ترک  کارهایی 
که  کارهایی  کردم/ 

 انجام دادم

کردم که رعایت   تعداد دفعاتی 

 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
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رفتارهای برخاسته از ، درس دوازدهم
  صفات ناشایست

 

کشاندن صفت ظلم   ترسیم و به تصویر 
کند و با جبران حقوق  کسی باید بالفاصله توبه  کرده است. چنین  کند، به آنها ظلم  کسی حقوق دیگران را ضایع  گر  ا

گر این توبه اتفاق نیفتد، فضای  ضایع شده افراد، از خداوند طلب آمرزش برای عمل ظالمانه خود داشته باشد. ا
کرد. با تکرار این رفتار، ظلم به صورت های بعدی جلوی فرد باز میظلم شود و باز هم حقوق دیگران را ضایع خواهد 

ن فرد ثبت می  برد.ا از بین میبه صورت پیوسته حقوق دیگران ر وشود و او به راحتی یک صفت زشت و قبیح، در درو

کشیدن صفت ظلم، تبرای به  که دیگران یا عکس بگیر تضییع حقوق دیگران عکسبا دوستانت از صویر  هایی را 
کن.این موضوع مرتبط است جمع ااند و بگرفته ی  کنی آور کمک یکدیگر برپا  د. حواست باشد در پایان نمایشگاهی به 

گرفتن حقوق دیگران را   اری، مثاًل حق داشتن حریم خصوصی، یا حّق حفظ احترام یا ...زیر پا نگذهنگام عکس 

که شما هم میسوژه عکاسی موارد زیر پیشنهادهایی برای  کنیگری توانی به آنها موارد دهستند   :یاضافه 

کردن جلوی پارکینگ دیگران  پارک 

 تخریب اموال عمومی در پارک ها و ...

یم اشغالگر تخریب خانه  های مردم فلسطین توسط رژ

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................................ 
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کنی، قصد داری  ظلم را به تصویر بکشی، بیشتر « صفت»چون بیش از اینکه بخواهی از رفتارهای ظالمانه عکس تهیه 
که نشان یهایسراغ سوژه  دهنده تکرار رفتارهای ظالمانه هستند.برو 

 

 سوره مبارکه مطففینبررسی صفات ناشایست و اعمال برخاسته از آن در 
که با که در جزء سی قرآن قرار دارد، یکی از دو سورهفین، ّفِ َط سوره مبارکه ُم  ِبْسِم »؛ شودروع میش« ویل»کلمه ای است 

حِي  ْْحِن الر َّ فينَّ  اهَّلِل الر َّ ف ِ ْيٌل ِلْلُمطَّ این  کنند.ترجمه می« فروشکم»را « مطّفف» و است« مطّفف»جمِع « مطّففین. »«وَّ
که در سوره مطرح است.  اولین صفت ناشایستی است 

حِي    ْْحِن الر َّ  بخش مهربانبه نام خداوند هستی ِبْسِم اهَّلِل الر َّ

فينَّ ) ف ِ ْيٌل ِلْلُمطَّ کم فروشان (1وَّ  ؛واى بر 

ْوُفونَّ ) ْستَّ اِس يَّ ىلَّ الن َّ ْكتاُلوا عَّ ا ا ذينَّ ِإذَّ
که چون از مردم پی (2ال َّ  ستانندتمام میمانه بستانند، آنان 

ِسُرونَّ ) ُنوُهْم ُيحنْ زَّ ْو وَّ
َّ
كاُلوُهْم أ کم میو چون به دیگران پیمانه  (3وَّ ِإذا  کنند،   دهند.دهند یا وزن 

ْبُعوُثونَّ ) ْم مَّ ُ ّن َّ
َّ
ولِئكَّ أ

ُ
ُظن ُ أ  ل يَّ

َّ
که برانگیخته مینمی گمانآیا آنان  (4أ  د؟شونکنند 

ظٍي ) ْوٍم عَّ  براى روزى بزرگ؟ (5ِليَّ

ينَّ ) ب ِ اْلعاْلَّ اُس ِلرَّ ُقوُم الن َّ ْومَّ يَّ که مردم در پیش (6يَّ  ایستند؟میگاه پروردگار جهانیان روزى 

که در خود سوره به آنها اشاره فتارهایی میباعث ر« مطّفف»یا « فروشکم»صفت  کمانسانده. ششود  فروش، حّق های 
کامل و تا ذّره آخرش از مردم می کسی حّقشان را ضایع نکند! اما وقتی میخودشان را  که یک وقت  خواهند حّق گیرند 

که ها قبول نمیکنند. حتی بعضی وقترا ضایع میزنند و به راحتی حّق آنها مردم را بدهند به مردم خسارت می کنند 
کنند!!طرف مقابلشان اصاًل حّق  که بخواهند حّقش را ادا   ی دارد 

که در سوره با آن مواجه می تدومین صف کلمه جمِع « ُفّجار»شویم ناشایستی  کسی  است. 1«فاجر»است. این  فاجر 
گناه می که اهل رعایت نیست و مرتکب  شود. او دستورات دینی، قوانین جامعه و حقوق دیگران را رعایت است 

                                                           

که اهل 1 کسی   است.« فجور». فاجر یعنی 
 )ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ القرآن، ذیل ماده فجر( و پاره نمودن پرده و پوشش دیانت ور: شکستنفج    

که موجب فسق و طغ یفجور: شکاف حال اعتدال و خروج امر       است و شکاف در حالت تقوا و عدالت و ظهور فسق و عدوان... فجور،  شودیم انیمخالف 
کلمات القرآن الکریم، ذیل ماده فجر( 8به همین دلیل در آیه ]  سوره مبارکه شمس[ در مقابل تقوا آمده است. )التحقیق فی 
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کنند می« فاجر»خواهند برای همین وقتی میانه دارد. کند و رفتارهای ظالمنمی گر «. بدکار»گویند را به فارسی ترجمه  ا
کنیم میویژگی که های فاجر و مطفف را با هم مقایسه   .فاجر است، هم «فروشکم»بینیم 

ف  
اِر لَّ ِكتابَّ الُفج َّ ال َّ ِإن َّ  ينٍ ) كَّ  (7ِسج ِ

کارنامه بدکاران در  مسلماً  ،کنند[می گمانچنین نیست ]که 
 است.« سّجین»

ينٌ ) ْدراكَّ ما ِسج ِ
َّ
 چیست؟« سّجین»دانی و تو چه می (8وَّ ما أ

ْرُقوٌم )   .اى است نوشته و خواناکارنامه (9ِكتاٌب مَّ

که در سّجین است یعنی در نهایت محدودیت و پستی، اسیر است« ِسّجین»کارنامه افراد فاجر در  به . 1است. چیزی 
که دستورات دین و حقوق دیگران را رعایت نمی ،افراد فاجرلیل همین د کسانی  کنند، در دنیا و آخرت در یعنی 

که تحت فشار باشند و در کنند. این محدودیت باعث میروند و برتری پیدا نمیمحدودیت قرار دارند و باال نمی شود 
 بداخالقی هم همراه شود.ها عصبانی بشوند و ظلمشان با تندی و زندگی، خیلی وقت

که «َاثیم ُمعَتِد » ؛شودهم معرفی میدر آیات بعدی صفات ناشایست دیگری  کسی است  گنهکار. معتد   یعنی متجاوِز 
کار درست و ادای به حقوق خودش قانع نیست و به حقوق دیگران تجاوز می که در انجام  کسی است  کند. اثیم هم 

که مرتکلیف آنقدر تأخیر می گناه میاندازد  که وقتی میتکب  کسی است  خواهد چیزی را به ناحق از شود. معتد اثیم 
ُکند و ُشل است و آخر سر هم حق را نمیکسی بگیرد خیلی زرنگ است، اما وقتی می کسی را بدهد   دهد.خواهد حق 

که همیشه حقوق دیگران را ضایع می« معتِد اثیم»پس  کسی  گاهانیعنی  ی عمد و یا از شّدت ه و از روکند، حاال یا آ
که   هم هست.« ممعتِد اثی»، «مطّفف»و « فروشکم»ُکندی و تأخیر. نکته جالب این است 

بينَّ ) ِ ذ  ِئٍذ ِلْلُمكَّ ْومَّ ْيٌل يَّ کنندگان واى (10وَّ  ،در آن روز بر تکذیب 

يِن ) ِ ْوِم الد  ُبونَّ ِبيَّ ِ ذ  ذينَّ ُيكَّ
که  (11ال َّ  کنند.تکذیب میروز جزا را کسانی 

ثٍي )وَّ ما 
َّ
ٍد أ  ُمْعتَّ

ُكل ُ ُب ِبِه ِإل َّ  ِ ذ  گنهکار مگر هرکند میتکذیب نکس آن را هیچ و  (12ُيكَّ  .متجاوز 

لينَّ ) ِإذا ُتْتىل ساطيُر اْْلَّو َّ
َّ
ْيِه آياُتنا قالَّ أ لَّ  (13عَّ

که آیات ما بر او خوانده  گوید: افسانه پیشینیان هنگامی  شود، 
 است.

ىل ْل رانَّ عَّ ال َّ بَّ َِبِ  كَّ ْكِسُبونَّ )ُقُلو كاُنوا يَّ  (14ْم ما 
دست آنچه بهبلکه  ،کنند[می گمانچنین نیست ]که 

 .ده استهایشان را پوشانقلبزنگارى آوردند، مانند می

                                                           

گرفتن شدت  نییو پا تیمحدود از نظر یعنیبر مبالغه و شدت در بعد سجن بودن داللت دارد.  نیسج  ...  نییبازداشت در مکان محدود پا. سجن یعنی 1 قرار 
 ارد.د
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ْحُجوُبونَّ ) َّ ِئٍذ ْلَّ ْومَّ ْم يَّ ِ َب ِ ْن رَّ ْم عَّ ُ ال َّ ِإّن َّ  (15كَّ
 ،پروردگارشاننسبت به آنها  ،کنند[می گمانچنین نیست ]که 

 در حجابند.ز آن رو

حِي ) َّ صاُلوا اْلج ْم لَّ ُ  ند.وشآتش جهنم میوارد  سپس آنها قطعاً  (16ُث َّ ِإّن َّ

ُبونَّ ) ِ ذ  ُكْنُُتْ ِبِه ُتكَّ ذي 
ا ال َّ  (17ُث َّ ُيقاُل هذَّ

گفته میسپس  که آن ربه آنها  ا شود: این همان چیزى است 
 کردید.تکذیب می

کس  کسی میکند. روز قیامت را تکذیب می ،باشد« معتد اثیم»هر  تواند چنین تکذیبی بکند. پس هر فقط هم چنین 
ُکندی، حقوق  ی  کس روز قیامت را دروغ بداند و هیچ توّجهی به آن نداشته باشد، حتمًا به صورت عمدی یا از رو

توهین به آیات الهی و  .دارد شت دیگری را هم به دنبالزکند. این صفت ناشایست، رفتارهای دیگران را ضایع می
 دم ارتباط با او هم از نتایج همین صفت زشت است.عتوجهی به خداوند و عدم توجه به آنها و بی

 اما ابرار و نیکان، وضعیت دیگری دارند.

ف  
ِكتابَّ اْْلَّْبراِر لَّ ال َّ ِإن َّ  ينَّ ) كَّ ي ِ  (18ِعل ِ

کارنامه نیکان در تردیپندارند[، بیچنین نیست ]که می د 
 است.« علیین»

ونَّ ) ي ُ ْدراكَّ ما ِعل ِ
َّ
 چیست؟« علیین»دانی و تو چه می (19وَّ ما أ

ْرُقوٌم )  ،اى نوشته و خوانا استکارنامه (20ِكتاٌب مَّ

ُبونَّ ) ر َّ قَّ ُدُه اْْلُ ْشهَّ  هستند.آن  شاهد که مقربان (21يَّ

ف  
عٍي ) ِإن َّ اْْلَّْبرارَّ لَّ  .همانا نیکان در ناز و نعمتند (22نَّ

ْنُظُرونَّ ) ىلَّ اْْلَّراِئِك يَّ کرده تماشا میتختبر  (23عَّ  کنند.ها تکیه 

ْعِرُف ف   عِي ) تَّ ةَّ الن َّ ْضرَّ  یابی.نعمت را میشادمانی هایشان در چهره (24ُوُجوِهِهْم نَّ

ُتوٍم ) نْ حيٍق مَّ ْونَّ ِمْن رَّ  شوند،ای نوشانده میاز شراب خالص مهر و موم شده (25ُيْسقَّ

ناِفُسونَّ  ِمْسٌك وَّ ف   ِختاُمُه  تَّ ِس اْْلُ نافَّ تَّ ْليَّ کنند.مشتاقان باید در آن و  ؛هر آن از مشك استکه ُم  (26)ذِلكَّ فَّ  رقابت 

ْسنٍي )  است.« تسنیم»و ترکیب آن از  (27وَّ ِمزاُجُه ِمْن تَّ

ُبونَّ ) ر َّ قَّ ا اْْلُ ُب َِبَّ ْشرَّ ْينًا يَّ که مقربان از آن میمهچش (28عَّ  نوشند.اى 

شود و حتمًا مجازات خواهد شد. در آیات بعدی هم هست، مرتکب جرم می« معتِد اثیم»و « فاجر»که « مطّفف»اِن انس
که برخاسته از صفات ناشایست چنین فرد مجرمی است.  توان رفتارهای زشت دیگریمی  را دید 
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ْضحَّ  ُنوا يَّ ذينَّ آمَّ
كاُنوا ِمنَّ ال َّ ُموا  ْجرَّ

َّ
ذينَّ أ

 (29نَّ )ُكوِإن َّ ال َّ
ک ازپیوسته مجرمان همانا   ه ایمان آورده بودندکسانی 
 .گرفتشان میخنده

ُزونَّ ) غامَّ تَّ ْم يَّ وا َِبِ ر ُ کنار و  (30وَّ ِإذا مَّ  زدند.گذشتند به یکدیگر چشمك میآنان میوقتی از 

ُبوا ِإَل لَّ ا اْنقَّ ِكهينَّ ) وَّ ِإذَّ ُبوا فَّ لَّ ْهِلِهُم اْنقَّ
َّ
 (31أ

گویی ، در حال بذلهگشتندمیبازخانواده خود و وقتی به سوى 
 گشتند.]درباره مؤمنان[ بازمی

ونَّ )
ضال ُ ْوُهْم قاُلوا ِإن َّ هُؤلِء لَّ

َّ
أ گمراهندگفتند: اینان بیدیدند میو هر وقت آنها را می (32وَّ ِإذا رَّ  .تردید 

ْم حاِفظينَّ ) ِْيِ
لَّ ْرِسُلوا عَّ

ُ
که آنها به نگه (33وَّ ما أ  تاده نشده بودند.بانی مؤمنان فرسدر حالی 

ُكونَّ ) ْضحَّ اِر يَّ ُنوا ِمنَّ اْلُكف َّ ذينَّ آمَّ
ْومَّ ال َّ اْليَّ که ایمان آورده (34فَّ  گیرد.شان میخندهکفار  ازاند، ولی امروز آنها 

ْنُظُرونَّ ) ىلَّ اْْلَّراِئِك يَّ کرده تماشا میبر تخت (35عَّ  .کنندها تکیه 

كاُنوا  اُر ما  بَّ اْلُكف َّ ِ ْل ُثو  ُلونَّ )هَّ ْفعَّ کفار  (36يَّ که انجام میآیا  کردند؟نتیجه آنچه را  یافت   دادند در

که دارای صفات  کنند و به آنها هستند، افراد با ایمان و خوب را مسخره می« معتِد اثیم»و « فاجر»، «مطّفف»مجرمانی 
کنار آنها رد ممی آورند. زنند و برای آنها ادا در مییکنند و به هم چشمک مشوند به آنها اشاره مییخندند. وقتی از 

کار زشت نشووقتی هم با خانواده و دوستانشان دور هم جمع می کردن مؤمنان هستند و این  ا رد باز هم در حال مسخره 
کنند و با بینند به آنها توهین میهای خوب را میدهند. هر وقت هم انسانوسیله شادی و خنده جمع خود قرار می

کید و اطمی گمراه هستند»گویند نان میتأ  «.اینها قطعًا 

که همه ما را از کنیم و از خدا بخواهیم  که چه صفات ناشایست و چه رفتارهای زشتی! باید از از ته دل دعا  این  واقعًا 
 صفات و رفتارها حفظ فرماید.

 

 گفتگو در رابطه با انواع صفات ناشایست 
که هیچبا دوستانت درباره صفت کن  گفتگو  های زیر سپس به سؤالانسان درستکاری نباید آنها را داشته باشد.  هایی 

 :بده جواب

 شناسی؟می را های ناشایستیچه صفت

کرد؟ مثاًل صفتشود آنها را دستهچطور می  ؛های فردی و اجتماعیبندی 

 گیرند؟ها چگونه در افراد شکل میاین صفت
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 شود؟های ناشایست افراد چگونه آشکار میصفت

که می  شناسی بنویس:تعدادی از صفات ناشایست را 

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

 

  ناشایست صفاتخاسته از بر یهاالعملها و عکسعملگفتگو در 
کگفتگو با دوستانت، به این سؤال ۀبا ادام کدام از صفتها هم پاسخ بده  که ه هر  ه چ نوشتی،های ناشایستی 

 این رفتارها را در زیر بنویس: ارند؟رفتارهایی را در پی د

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

کدام  دهی؟از این رفتارها را انجام می آیا شما هیچ 

 

 زبان یهاآفت
گفتن  ییتوانا  خداوند به انسان است ینعمتها نیاز مهم تر یکیسخن 

گفتن شخص در  سازد. یانسان را آشکار م یدرون تیواقع، سخن 
 : ندیفرما یالسالم م هیعل نیرالمومنیام

 زبان خود پنهان است . ریانسان ز رایز د؛یشو یشناخته م دییگو یکه سخن م یهنگام
گفتن به درست ایآ  کنند؟  یاستفاده م یهمه از نعمت سخن 

 
 زبان گناهان

گفتن : دروغگو  -1  یقصد دارد خودش را از مشکل ایرا به دست آورد  یزیدروغ چ ٔ  لهیخواهد به وس یم ایدروغ 
 بخشد. ییرها

 :دیفرما یالسالم  م هیعل یحسن عسکر امام
کل یدر خانه ا یهمگ هایزشت که   آن دروغ است . دیجمع شده اند 

 
گفتن موجب نابود آثار  . شودیم مانیا یدروغ:   الف: دروغ 

گفتن، موجب فقر و تنگدست                    شود . یم یب: عادت به دروغ 
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 سازد. یمحروم م یاله تیج:  ازهدا                  
 کند. یم فضعی را انسان ٔ  د: حافظه                  

 
 آنان. یها بیو آشکار ساختن ع گرانیپشت سر د ییکردن: بدگو بتیغ -2

گر بدگو                 وجود نداشته باشد تهمت است . بیدر فرد غا وبیوع ییا
 
 

 کرده است  ؟ هیتشب یزیرا به چه چ بتیغ میکر قرآن
 
ُکَل یَ  گوشت برادر مرده                      ًتایَم  ِه یَلحَم َاخ أ  خوردن 

 
 ؟  ستیچ بتیغ آثار

کالف  گریکدینسبت به  یو ناراحت نهی: 
که همه از عب گر بداند   جبران ندارد . زهیاو با خبر شد ه اندانگ یها بی: فرد ا
 ناپسند است. کارهای ٔ  و اشاعه غیتبل ینوع بتی: غج

  ست؟یکننده چ بتیغ مجازات
کارهاالف کس کشین ی:      سندینو یشده م بتیکه از او غ یرا به حساب 

کارها قی:     توفب  .ردیگ یکننده م بتیاز غ زیرا ن کین یانجام 
 ؟  ستیچ بتیراه درمان غ نیبهتر

که انسان ه نیالف:   ا  کاست بیاز ع چگاهیاست   خود غافل نباشد. یهایها و 
کند عب  خود را برطرف سازد. وبی:    تالش 

گو -3 گناهان زبان، فّحاش گرید یکی:  ییناسزا گو یاز   است . ییو زشت 
گو آثار  ؟  ستیچ یینا سزا

کالف  . کاردیم گرانیرا در دل د یو دشمن نهی:   ناخواسته بذر 
 رود . یم انیاز م ای:     حب

کرم  صل امبریپ  :دیفرما یوآله  م هیاهلل عل یا
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که برا ۀبهشت را بر هر فحش دهند خداوند حرام  ندیگو یاو چه م ۀدربار گرانیو د دیگو یچه م ستیمهم ن شیبدزبان 
 کرده است.

 کنند ؟  یم یفحاش ییعده ا چرا
کنند. یشوند و نم یم ی:   عصبانالف  توانند خشم خود را مهار 

 را بخندانند. گرانیخواهند د یدارند و م ی:     قصد شوخب
 آورند. ینادرست، سخنان زشت را به زبان م تیترب لی:    به دلج
 ست؟یچ یفّحاش یماریدرمان ب راه

کسان ی:  دورالف  دهند. یکه فحش  م یاز 
کار زشت و ناپسند نکهیبه ا دنیشی: اندب  شود یحذف م  یاز زندگ یاست وچه برکات یچه 
کلمات زج  1نیو دلنش بای:  عادت دادن زبان خود به 
 

 

  صفات ناشایستهای بر مبنای داشتن اعمال و عکس العملدوری از تمرین در 
کن: کن و در جدول زیر دسته بنده  که نتیجه صفات ناشایست هستند مرور   فهرست رفتارهای باال را 

که اصاًل انجام نمی گهگاه انجام می دهمرفتارهایی  که  که معمواًل انجام می دهمرفتارهایی   دهمرفتارهایی 
   
   
   

  

که هرگز انجام ندهی. برای کن  کن و مراقبت   انجام ندادن رفتارهای ستون اول خدا را شکر 

شود. در این صورت بیشتر از قبل آنها را انجام خواهی رفتارهای ستون دوم درصورت تکرار، در شما تبدیل به صفت می
کن.  داد.  پس بالفاصله این رفتارها را ترک 

که معمواًل انجام می با انجام ندادن این الزم است دهی، ممکن است در شما تبدیل به صفت شده باشد. رفتارهایی 
کنی:میآن صفت را در خود از بین ببری.  ،رفتارها  توانی از جدول زیر استفاده 

                                                           

  پایه هشتم «های آسمانپیام» یازدهم. خالصه درس 1
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که معمواًل انجام می  دهمرفتارهایی 
صفت 

 ناشایست

 تکرار رفتار در یک هفته
از  هفته قبل

 یمتصم
 هفته سوم هفته دوم هفته اول
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رفتارهای برخاسته از ، درس سیزدهم
  صفات شایسته

 

کشاندن صفت احسان و نیکوکاری   ترسیم و به تصویر 
کرده ـــ حقوق دیگران را رعایت نکند، مرتکب ظلم می گر انسان ـــ خدای نا شود. با رعایت حقوق دیگرن، انسان از ظلم ا

کردن، داد. یی انجام به زیبارا این رعایت حقوق توان عالوه بر نجات از ظلم، میکند. نجات پیدا می به این زیبا 
که در مقابل دیگ« احسان» گفته می« ِبرّ »شود، ران انجام میو به آن عمل زیبایی  ی   شود.به معنای نیکوکار

کنید و در قالب یک نمایشگاه، این صفت را به تصویر بکشید. ی تهیه   تصاویری از احسان و نیکوکار

 

 بررسی صفات شایسته و اعمال برخاسته از آن در سوره مبارکه مطففین
که وقتی می فينَّ »با فین، ّفِ َط سوره مبارکه ُم بینیم  ف ِ ْيٌل ِلْلُمطَّ کم»یعنی « وَّ ، با اولین شودشروع می« فروشان!وای به حال 

گر به دنبال صفات شایسته باشیم، به صفت در سوره مواجه می که یک صفت زشت و ناشایست است. ا شویم 
که برعکس نظرمان می کنیم تا برعکرا دقیق« فروشکم»های ین صفت چیست؟ باید ویژگیارسد  را سش تر بررسی 

 .بشناسیم

حِي    ْْحِن الر َّ  بخش مهربانبه نام خداوند هستی ِبْسِم اهَّلِل الر َّ

فينَّ ) ف ِ ْيٌل ِلْلُمطَّ کم فروشان (1وَّ  ؛واى بر 

ْوُفونَّ ) ْستَّ اِس يَّ ىلَّ الن َّ ْكتاُلوا عَّ ا ا ذينَّ ِإذَّ
که چون از مردم پی (2ال َّ  ستانندمانه بستانند، تمام میآنان 

ِسُرونَّ )وَّ ِإذا  ُنوُهْم ُيحنْ زَّ ْو وَّ
َّ
کم میو چون به دیگران پیمانه  (3كاُلوُهْم أ کنند،   دهند.دهند یا وزن 

ْبُعوُثونَّ ) ْم مَّ ُ ّن َّ
َّ
ولِئكَّ أ

ُ
ُظن ُ أ  ل يَّ

َّ
که برانگیخته مینمی گمانآیا آنان  (4أ  د؟شونکنند 

ظٍي ) ْوٍم عَّ  براى روزى بزرگ؟ (5ِليَّ
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اُس لِ  ُقوُم الن َّ ْومَّ يَّ ينَّ )يَّ ب ِ اْلعاْلَّ که مردم در پیش (6رَّ  ایستند؟میگاه پروردگار جهانیان روزى 

ف  
اِر لَّ ِكتابَّ الُفج َّ ال َّ ِإن َّ  ينٍ ) كَّ  (7ِسج ِ

کارنامه بدکاران در  مسلماً  ،کنند[می گمانچنین نیست ]که 
 است.« سّجین»

ينٌ ) ْدراكَّ ما ِسج ِ
َّ
 چیست؟« سّجین»دانی و تو چه می (8وَّ ما أ

ْرُقوٌم )   .اى است نوشته و خواناکارنامه (9ِكتاٌب مَّ

بينَّ ) ِ ذ  ِئٍذ ِلْلُمكَّ ْومَّ ْيٌل يَّ کنندگان واى (10وَّ  ،در آن روز بر تکذیب 

يِن ) ِ ْوِم الد  ُبونَّ ِبيَّ ِ ذ  ذينَّ ُيكَّ
که  (11ال َّ  کنند.تکذیب میروز جزا را کسانی 

ثٍي 
َّ
ٍد أ  ُمْعتَّ

ُكل ُ ُب ِبِه ِإل َّ  ِ ذ  گنهکار مگر هرکند میتکذیب نکس آن را هیچ و  (12)وَّ ما ُيكَّ  .متجاوز 

لينَّ ) ِإذا ُتْتىل ساطيُر اْْلَّو َّ
َّ
ْيِه آياُتنا قالَّ أ لَّ  (13عَّ

که آیات ما بر او خوانده  گوید: افسانه پیشینیان هنگامی  شود، 
 است.

ىل ْل رانَّ عَّ ال َّ بَّ ْكِسُبونَّ ) كَّ كاُنوا يَّ ْم ما  َِبِ  (14ُقُلو
دست آنچه بهبلکه  ،کنند[می گمانکه چنین نیست ]

 .ده استهایشان را پوشانقلبزنگارى آوردند، مانند می

ْحُجوُبونَّ ) َّ ِئٍذ ْلَّ ْومَّ ْم يَّ ِ َب ِ ْن رَّ ْم عَّ ُ ال َّ ِإّن َّ  (15كَّ
 ،پروردگارشاننسبت به آنها  ،کنند[می گمانچنین نیست ]که 

 ز در حجابند.آن رو

صاُلوا  ْم لَّ ُ حِي )ُث َّ ِإّن َّ َّ  ند.وشآتش جهنم میوارد  سپس آنها قطعاً  (16اْلج

ُبونَّ ) ِ ذ  ُكْنُُتْ ِبِه ُتكَّ ذي 
ا ال َّ  (17ُث َّ ُيقاُل هذَّ

گفته میسپس  که آن ربه آنها  ا شود: این همان چیزى است 
 کردید.تکذیب می

کموقتی ویژگی کسیکنیم، به چنین مواردی میفروش در سوره را برعکس میهای  که اصرار ندارد حّق خود را  رسیم: 
وّجه متو ایمان دارد به قیامت زند،کامل بگیرد، در تعیین حّق دیگران و دادن آن دقت دارد و به دیگران خسارت نمی

کارنامهحضور در پیشگاه خداوند ه در محدودیت و پستی نیست، بلکه در نامحدودی و بلندی است. روز اش ست. 
که روز قیامت ها و رفتارهایش نشان میکند، یعنی در حرفبلکه تصدیق میکند، قیامت را تکذیب نمی دهد 

ُکندی ندارد. وقتی آیات الهی برایش تالوت حقیقت دارد. به حقوق دیگران تجاوز نمی کند و در انجام تکالیفش 
ی حقایق  نماید.برای دیگران تالوت می کند و او هم آیات خداوند راصدیق میتشود آنها را باور و می چشم دلش به رو

کند و همواره به خداوند نزدیک است. در دنیا و آخرت در باز است و اجازه نمی دهد چیزی حواسش را از خداوند پرت 
 کند.بهشت زندگی می
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که در سوره آمده رسیم به اولین صفت شایستهکنیم، میوقتی اینها را بررسی می که از هماناست.  1«ابرار»که ای  طور 
کردن صفات منفی سوره حدس زده بودیم، برع که با دیگران بسیار زیبا برخورد میابرکس  کسانی هستند  کنند. بیش ار 

که به حقوق خودشان اهمیت بدهند، به فکر حقوق دیگران هستند. برعکِس  که آنچه حق انسان از آن  های معتد 
 2گذرند.خودشان به نفع دیگران می خواهند، ابرار به راحتی از حقدیگران است را هم برای خودشان می

ف  
ِكتابَّ اْْلَّْبراِر لَّ ال َّ ِإن َّ  ينَّ ) كَّ ي ِ  (18ِعل ِ

کارنامه نیکان در تردیپندارند[، بیچنین نیست ]که می د 
 است.« علیین»

ونَّ ) ي ُ ْدراكَّ ما ِعل ِ
َّ
 چیست؟« علیین»دانی و تو چه می (19وَّ ما أ

ْرُقوٌم )  ،نوشته و خوانا استاى کارنامه (20ِكتاٌب مَّ

ُبونَّ ) ر َّ قَّ ُدُه اْْلُ ْشهَّ  هستند.آن  شاهد که مقربان (21يَّ

ف  
عٍي ) ِإن َّ اْْلَّْبرارَّ لَّ  .همانا نیکان در ناز و نعمتند (22نَّ

ْنُظُرونَّ ) ىلَّ اْْلَّراِئِك يَّ کرده تماشا میتختبر  (23عَّ  کنند.ها تکیه 

ْعِرُف ف   عِي  تَّ ةَّ الن َّ ْضرَّ  یابی.نعمت را میشادمانی هایشان در چهره (24 )ُوُجوِهِهْم نَّ

ُتوٍم ) نْ حيٍق مَّ ْونَّ ِمْن رَّ  شوند،ای نوشانده میاز شراب خالص مهر و موم شده (25ُيْسقَّ

ناِفُسونَّ  ِختاُمُه ِمْسٌك وَّ ف   تَّ ِس اْْلُ نافَّ تَّ ْليَّ کنند.مشتاقان باید در آن و  ؛هر آن از مشك استکه ُم  (26)ذِلكَّ فَّ  رقابت 

ْسنٍي )  است.« تسنیم»و ترکیب آن از  (27وَّ ِمزاُجُه ِمْن تَّ

ُبونَّ ) ر َّ قَّ ا اْْلُ ُب َِبَّ ْشرَّ ْينًا يَّ که مقربان از آن میمهچش (28عَّ  نوشند.اى 

ی بلندی. چه جالب! درست « عّلّییون»یا « عّلّیین»است. « ِعّلّیین»کارنامه ابرار در  ی برتری و بلندی رو یعنی برتری رو
که اهل احسان و نیکی به دیگران هستند، بر عکس فّجار و بدکاران، در برعکس سّجین.  کسانی  به همین دلیل ابرار و 

شاهد اوضاع و احوال آنها هستند. گیرند. برای همین همیشه شاداب و بانشاط هستند. مقّربان تگنا قرار نمیفشار و 
کارنامه آنها را مشاهده می کسانی هستند؟ آنها انبیا و ائمه کنند و هم به آن شهادت مییعنی هم  دهند. اما مقربان چه 

ِإن َّ ». کنندزندگی میمعصومین علیهم السالم هستند. چقدر عالی! ابرار و نیکان تحت نظارت پیامبران و امامان 
ف  اْْلَّْبرارَّ 
عٍي  لَّ که در غرق در نعمت هستند. در آیات بعدی هم درباره آنها و نعمت نیکوکارانیعنی ابرار و  «نَّ هایی 

                                                           

(« بر  »از ریشه « ابرار. »1 کلمات القرآن الکریم، ذیل ماده بر   است. بر  یعنی ُحسن و زیبایی عمل نسبت به دیگران. )التحقیق فی 
عاَم »خوانیم: سوره مبارکه انسان درباره ابرار می 8. در آیه 2 ِه ِمْس  َعلیَو ُیْطِعُموَن الط َ سیراً ُحب ِ

َ
که خودشان دوست دارند را به « کینًا َو َیتیمًا َو أ یعنی غذایی 

 دهند.نیازمندان می
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کمی دشوار به نظر میبهشت دارند  که فهمش  کرسد. اما مینکاتی مطرح شده  ه زندگی آنها در دنیا و شود فهمید 
که پیامبران و امامان در زندگی خود در دنیا  آخرت خیلی شبیه مقّربان، یعنی پیامبران و امامان است. از آنجا 

کشیدهسختی یادی  که غرق در نعمت بودن ابرار هم همیناند، میهای ز که آنها شود فهمید  گونه است. اینطور نیست 
ها و مشکالت را نعمت در زندگی با هیچ سختی و مشکلی روبرو نباشند، بلکه آنها هم مانند مقّربان، همه سختی

کمنند. به همین دلیل همیشه چهرهبیمی بخش و فروشان، زندگی با ابرار، بسیار لذتهایشان شاد است. بر عکِس 
 داشتنی است. این مسئله در آیات بعدی به خوبی نمایان است. دوست

ْضحَّ  ُنوا يَّ ذينَّ آمَّ
كاُنوا ِمنَّ ال َّ ُموا  ْجرَّ

َّ
ذينَّ أ

 (29نَّ )ُكوِإن َّ ال َّ
ک ازپیوسته مجرمان همانا   ه ایمان آورده بودندکسانی 
 .گرفتشان میخنده

ُزونَّ ) غامَّ تَّ ْم يَّ وا َِبِ ر ُ کنار و  (30وَّ ِإذا مَّ  زدند.گذشتند به یکدیگر چشمك میآنان میوقتی از 

ُبوا ِإَل لَّ ا اْنقَّ ِكهينَّ ) وَّ ِإذَّ ُبوا فَّ لَّ ْهِلِهُم اْنقَّ
َّ
 (31أ

گویی بذله، در حال گشتندمیبازخانواده خود و وقتی به سوى 
 گشتند.]درباره مؤمنان[ بازمی

ونَّ )
ضال ُ ْوُهْم قاُلوا ِإن َّ هُؤلِء لَّ

َّ
أ گمراهندگفتند: اینان بیدیدند میو هر وقت آنها را می (32وَّ ِإذا رَّ  .تردید 

ْم حاِفظينَّ ) ِْيِ
لَّ ْرِسُلوا عَّ

ُ
که آنها به نگه (33وَّ ما أ  بانی مؤمنان فرستاده نشده بودند.در حالی 

ُكونَّ )فَّ  ْضحَّ اِر يَّ ُنوا ِمنَّ اْلُكف َّ ذينَّ آمَّ
ْومَّ ال َّ که ایمان آورده (34اْليَّ  گیرد.شان میخندهکفار  ازاند، ولی امروز آنها 

ْنُظُرونَّ ) ىلَّ اْْلَّراِئِك يَّ کرده تماشا میبر تخت (35عَّ  .کنندها تکیه 

ُلونَّ ) ْفعَّ كاُنوا يَّ اُر ما  بَّ اْلُكف َّ ِ ْل ُثو  کفار  (36هَّ که انجام میآیا  کردند؟نتیجه آنچه را  یافت   دادند در

کاماًل بی که به عّلت رفتارهای زشتشان، از حقایق عالم  کارنامه و سرنوشت مؤمنان و خبر ماندهبدکاران فاجر  اند، درباره 
که مؤمنان دردانند. با این وجود با قاطعیت اعالم مینیکوکاران هم چیزی نمی گمراهند. آنها اشتباه هستند و  کنند 

که این افراد بدترین رفتارها را با مؤمنان دارند. اما مؤمنان با وجود اینکه از حقایق عالم اطالع دارند و می جرم مدانند 
گذرند و . چون ابرار هستند، به راحتی از حّق خودشان میکنندهستند، با آنها رفتار بدی ندارند و آنها را تحمل می

کنند آنها را متوجه اشتباه راد مجرم انتقام بگیرند، بلکه تا در دنیا هستند، نیکوکارانه سعی میخواهند از این افنمی
کرد.خودشان بکنند. اما آخرت شرایط دیگری دارد و نمی  شود آن را با دنیا مقایسه 
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 گفتگو در رابطه با انواع صفات شایسته   
گفتگو صفات شایسته با دوست ۀآموزد. درباربه ما می صفات شایسته ۀسوره مبارکه مطففین، نکات جدیدی دربار انت 

که این صفات چه  کنی  گفتگو، اواًل برای خودت و بعد هم برای دوستانت به طور دقیق معلوم  کن در این  کنید. سعی 
کن و همینویژگی کفتگو به ظاهر زیبای صفات شایسته هم توجه  طور به چگونگی ها و چه انواعی دارند؟ در این 

کن: گیری این صفات.لشک  ضمنًا فهرستی از این صفات را در زیر یادداشت 

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

 

 شایسته  صفاتبرخاسته از  یهاالعملها و عکسگفتگو در عمل
کنید و این رفتارها را در زیر صفات به وجود میهایی از این چه رفتارها و عکس العمل گفتگو  آید؟ در این باره 

 بنویسید:

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

 شود؟یها در رفتارهای روزانه شما دیده مکدامیک از این عمل 

 

 ینشان ارزشمند
ردن ک یمطرح شد  رانندگ شیبرا یکنار جاده سوال یتابلوها دنیرفتند با د یکه با خانواده اش در جاده به سفر م حانهیر

ک! سبقت ممنوع! جاده لغزنده است! احت چیهمه تابلو "  پ نیبا ا  !"دیکن اطیخطرنا
 رانندگان قرار داده شده است؟ ریچرا  تابلوها در مس ست؟ین دشوار

 
 راه سعادت نیقوان

ما  ریرا در مس یرانندگ یبه تابلوها هیشب ییآنها دارد، تابلوها یازهایکه از مخلوقات خود و ن یدانا با شناخت خداوند
که  مع  انسان است یاحکام فقط رستگار نیا لیو دل اریقرار داده است به نام احکام 

کارها  یبعض کارها گرید یکنند و برخ یم ییراهنما  یالزم و ضرور یبه انجام  ک و ز یاز انجام   یآور بازم انیخطرنا
 دارد.

 اسالم یاجتماع نیاز قوان یبرخ
 احکام مربوط به َمحرم و نا محرم  -1
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 :دیفرما یم یقانون اله نیبه ا یتوجه بی ٔ  السالم  درباره هیحفظ نگاه : امام صادق عل -2
کردن [به نامح گ یرهایاز ت یریرم] ت"نگاه  گناه را در دل انسان م طانیش نیزهرآ که تخم   کارد." یاست  

گناه نگاه گناهان بزرگ د نهیبزرگ است، مقدمه و زم یحرام  عالوه بر آنکه خودش   رود. یشمار م زبهین گریساز 
کرم صل امبریپ  :دیفرما یم نهیزم نیوآله  در ا هیاهلل عل یا

 کند.  یم جادیارتباط با خودش را در دل او ا ینیریکس چشم خود را از نگاه به نامحرم فرو بندد، خداوند ش هر
گفتار:انجام هر عمل -3 گفتن با لحن ها کیکه سبب تحر یحفظ   ینامحرمان شود، حرام است؛ سخن 

کلمات و سخنان سبک و مبتذل در برابر نامحرمان نمونه ها  عمل حرام است. نیا ینامناسب و استفاده از 
به اصِل پوشش و به  یتوجهیبا ب  دهدیاجازه نم  یمرد و زن چیداشتن پوشش مناسب:خداوند بزرگ به ه -4

گناه ب گرانیگذاشتن بدن خود، د شینما رد متفاوت  پوشش  لیجامعه را آلوده سازد.     دل یاخالق یو فضا ندازدیرا به 
 آنهاست. نشیوزن مربوط به نوع آفر

 
 زنان یپوشش نامناسب برا ارآث

گرفتن توسط مردان هوس باز ی: ناامنالف  و مورد آزار قرار 
کم ارزش شدن زن در جامعهب  : 
 ماند.  نمی سالم جامعه، ومردان زنان  ٔ  مثبت و سازنده تیفّعال یبرا طی: محج

 حکم  دور شدن انسان ازخداست . نیبه ا یتوجه یب امدیپ نیمهمتر
 ریکه ما را از مس یبه خدا( است. پرتگاه دنیسعادت ورس ری)مس قیعم یاز پرتگا هها یکیبه حجاب  یتوجه یب

 1کند. یآرامش بخش خداوند دور م
 

 

 های بر مبنای صفات شایسته   تمرین در داشتن اعمال و عکس العمل
کن: کامل   با بررسی فهرست رفتارهای خوب باال، جدول زیر را 

که معمواًل انجام  گهگاه انجام می دهممیرفتارهایی  که  که اصاًل انجام نمی دهمرفتارهایی   دهمرفتارهایی 
   
   

                                                           

  پایه هشتم «های آسمانپیام» هشتم. خالصه درس 1
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که  کن  کن و مراقبت  کن روز به روز این همواره همینبرای رفتارهای ستون اول خدا را شکر  کنی و سعی  گونه عمل 
 دهی.بانجام رفتارها را زیباتر 

کن  در این صورت  انجام بدهی تا بر اثر مداومت در انجام، تبدیل به صفت شوند.را بیشتر رفتارهای ستون دوم سعی 
 د. شخواهی آنها انجام موفق به  بیشتر تر و ساده

که  ۀدربار یج آنها را در برنامه روزانه، دهیاصاًل انجام نمیرفتارهایی  کن به تدر کنی تا از صفات مرتبط با سعی  ات وارد 
که محروم بودن از هر صفت شایسته، بستر شکلآنها محروم نباشی. توجه   گیری صفات ناشایست است.داشته باش 

کنی:می  توانی از جدول زیر استفاده 

که اصاًل انجام نمی  صفت شایسته دهمرفتارهایی 
 تکرار رفتار در یک هفته

هفته قبل از 
 تصمیم

 هفته سوم هفته دوم هفته اول
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نتیجه رفتارهای ، درس چهاردهم
  شایسته و ناشایست

 

کام و به نتیجه نرسیده   نمایش انسان نا
ی نیمکت نشسته که رو اند، یازده نفر در تالش هستند. هدف همه در یک بازی فوتبال، به جز مربی و سایر اعضای تیم 

یکنان، نیمکت گل زدن است. با وارد شدن هر توپ به دروازه حریف، همه باز گران داخل این تیم  نشینان، تماشا
که در خانه بازی را تماشا می کسانی  گر بازی خیلی حساس باشد فریاد میمی کنند شادیاستادیوم و  زنند و کنند و ا

کامیابی اصلی و نهایی در باال و پایین می ی ادامه دارد.  کامیابی است. اما هنوز باز گل یک موفقیت و یک  پرند. هر 
 شود. پایان بازی معلوم می

، تبازی برگش 75استرالیا، تا دقیقه در ملبورن  1376روز هشتم آذر فرانسه،  1998در دور مقدماتی جام جهانی فوتبال 
کامیابی داشت کاماًل حس  رسیدن  . بازی رفت در تهران یک یک شده بود واسترالیا دو بر صفر از ایران جلو بود و 

گران استرالیایی در ابتدای بازی، با سوت و سر وصد .استرالیا به جام جهانی و حذف ایران تقریبًا قطعی بود ا در تماشا
کرده بودند. ن سرود ملی ایران، به ایرانیهنگام خواند گل دومها توهین  گلحرکات مغر ،بعد از  زن استرالیا و ورانه 

ی بر لب مربی پلبخند  که پای تلویزیون نشسته بودند آنهایروز گران ایرانی را  گر هم وزاند. س، جگر تماشا ارد ویک تماشا
کرد و باعث توقف ده دقیقه ی شد. زمین بازی شد و با حرکات زشت، تور دروازه ایران را پاره  یکنان ایران ا امای باز باز

کاپیتان هم بود، برای حفناامید نبودند. دروازه که  لبخند به لب داشت و هر زمان فرصت  هاظ روحیه بچهبان تیم 
گهان زد. داد و پشتک میم میکرد حرکات نمایشی انجامی گل زد و همه چیز عوض آخر بازی، ع در یک ربنا ایران دو 

کامی در چهره تک تک با کرد و استرالیا حذف شد. نا یکنان تیم استرالیا دیده شد. ایران به جام جهانی راه پیدا  ز
گرانبعضی از آنها و شد و می  کردند.گریه می خیلی از تماشا

کسی را نمایش  برای نمایش دادن یک کام باید وضعیت  که هیچ فرصتی برای  بدهیانسان نا کار و زمانی  که در پایان 
  جبران وجود ندارد، به نتیجه نرسیده است، همه چیز تمام شده و امیدی برای تغییر وجود ندارد.
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کنید.با دوستانت  کالس اجرا  کوتاهی در این باره بنویسید و آن را در   نمایشنامه 
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............................................................................................................................................................................................................ 

 

کامیاب و به نتیجه رسیده  نمایش انسان 
کریم بخش های از زندگی پیامبران الهی در میان مردم سرزمینشان به صورت داستان تعریف شده است. در قرآن 

علیهم السالم و پیامبران دیگر. در این لوط، شعیب و موسی ابراهیم، هود، صالح، مبران بزرگواری همچون نوح، اپی
کمتر و ضعیفداستان تر و دشمنان ایشان پرتعداد و قدرتمند هستند. اما همیشه ها، دوستان و پیروان پیامبران 

که به نتیجه می که رسد و پیروز میجناحی  شود، پیامبران و یاران ایشان هستند؛ و دشمنان قدرتمندشان در حالی 
کام میظر میشکست ناپذیر به ن  مانند.رسند، نا

که انسان در پایان  یکنان تیم استرالیا و سرانجام کامیابی آن است  . را به خاطر بیاورکار به نتیجه برسد. دوباره مثال باز
ی هنوز تمام نشده بود ی داشتند. اما باز برای نمایش  ،به همین دلیل .و ...  آنها خیلی خوشحال بودند و حس پیروز

که بعد از فراز و نشیبباید  ،نتیجه رسیدهبه  انساِن  یاد، با امید به خدا، تصمیمکسی را نمایش بدهی  های های ز
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کسی یک  کوتاه بنویسنمایشدرست و تالش فراوان، به نتایج ماندگاری رسیده باشد. درباره چنین  کمک  نامه  و با 
کندوستانت  کالس اجرا   .آن را در 
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  بررسی معیارهای به نتیجه رسیدن و به نتیجه نرسیدن در سوره مبارکه مطففین
کماز یک فین، ّفِ َط سوره مبارکه ُم  کننده روز جزا، فروشان صحبت میسو درباره  گنهکار، تکذیب  که بدکار، متجاوِز  کند 

کافر هستند؛ و از یک سو درباره ابرار سخن می که نیکوکار و مؤمن و شبیه به پیامبران و امامان هستند.مجرم و   گوید 

حِي    ْْحِن الر َّ  بخش مهربانبه نام خداوند هستی ِبْسِم اهَّلِل الر َّ

فينَّ ) ف ِ ْيٌل ِلْلُمطَّ کم فروشان (1وَّ  ؛واى بر 

ْوُفونَّ ) ْستَّ اِس يَّ ىلَّ الن َّ ْكتاُلوا عَّ ا ا ذينَّ ِإذَّ
که چون از مردم پی (2ال َّ  ستانندمانه بستانند، تمام میآنان 

ِسُرونَّ ) ُنوُهْم ُيحنْ زَّ ْو وَّ
َّ
كاُلوُهْم أ کم و چون به دیگران پیمانه  (3وَّ ِإذا  کنند،   دهند.میدهند یا وزن 
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ْبُعوُثونَّ ) ْم مَّ ُ ّن َّ
َّ
ولِئكَّ أ

ُ
ُظن ُ أ  ل يَّ

َّ
که برانگیخته مینمی گمانآیا آنان  (4أ  د؟شونکنند 

ظٍي ) ْوٍم عَّ  براى روزى بزرگ؟ (5ِليَّ

ينَّ ) ب ِ اْلعاْلَّ اُس ِلرَّ ُقوُم الن َّ ْومَّ يَّ که مردم در پیش (6يَّ  ایستند؟میگاه پروردگار جهانیان روزى 

ال َّ ِإن َّ  ف  كَّ
اِر لَّ ينٍ ) ِكتابَّ الُفج َّ  (7ِسج ِ

کارنامه بدکاران در  مسلماً  ،کنند[می گمانچنین نیست ]که 
 است.« سّجین»

ينٌ ) ْدراكَّ ما ِسج ِ
َّ
 چیست؟« سّجین»دانی و تو چه می (8وَّ ما أ

ْرُقوٌم )   .اى است نوشته و خواناکارنامه (9ِكتاٌب مَّ

بينَّ  ِ ذ  ِئٍذ ِلْلُمكَّ ْومَّ ْيٌل يَّ کنندگان واى (10)وَّ  ،در آن روز بر تکذیب 

يِن ) ِ ْوِم الد  ُبونَّ ِبيَّ ِ ذ  ذينَّ ُيكَّ
که  (11ال َّ  کنند.تکذیب میروز جزا را کسانی 

ثٍي )
َّ
ٍد أ  ُمْعتَّ

ُكل ُ ُب ِبِه ِإل َّ  ِ ذ  گنهکار مگر هرکند میتکذیب نکس آن را هیچ و  (12وَّ ما ُيكَّ  .متجاوز 

ْيِه آياُتنا  ِإذا ُتْتىل لَّ لينَّ )عَّ ساطيُر اْْلَّو َّ
َّ
 (13قالَّ أ

که آیات ما بر او خوانده  گوید: افسانه پیشینیان هنگامی  شود، 
 است.

ىل ْل رانَّ عَّ ال َّ بَّ ْكِسُبونَّ ) كَّ كاُنوا يَّ ْم ما  َِبِ  (14ُقُلو
دست آنچه بهبلکه  ،کنند[می گمانچنین نیست ]که 

 .ده استهایشان را پوشانقلبزنگارى آوردند، مانند می

ْحُجوُبونَّ ) َّ ِئٍذ ْلَّ ْومَّ ْم يَّ ِ َب ِ ْن رَّ ْم عَّ ُ ال َّ ِإّن َّ  (15كَّ
 ،پروردگارشاننسبت به آنها  ،کنند[می گمانچنین نیست ]که 

 ز در حجابند.آن رو

حِي ) َّ صاُلوا اْلج ْم لَّ ُ  ند.وشآتش جهنم میوارد  سپس آنها قطعاً  (16ُث َّ ِإّن َّ

ُكْنُُتْ ِبِه تُ  ذي 
ا ال َّ ُبونَّ )ُث َّ ُيقاُل هذَّ ِ ذ   (17كَّ

گفته میسپس  که آن ربه آنها  ا شود: این همان چیزى است 
 کردید.تکذیب می

ف  
ِكتابَّ اْْلَّْبراِر لَّ ال َّ ِإن َّ  ينَّ ) كَّ ي ِ  (18ِعل ِ

کارنامه نیکان در تردیپندارند[، بیچنین نیست ]که می د 
 است.« علیین»

ونَّ ) ي ُ ْدراكَّ ما ِعل ِ
َّ
 چیست؟« علیین»دانی میو تو چه  (19وَّ ما أ

ْرُقوٌم )  ،اى نوشته و خوانا استکارنامه (20ِكتاٌب مَّ

ُبونَّ ) ر َّ قَّ ُدُه اْْلُ ْشهَّ  هستند.آن  شاهد که مقربان (21يَّ

ف  
عٍي ) ِإن َّ اْْلَّْبرارَّ لَّ  .همانا نیکان در ناز و نعمتند (22نَّ

ْنُظُرونَّ ) ىلَّ اْْلَّراِئِك يَّ کرده تتختبر  (23عَّ  کنند.ماشا میها تکیه 
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ْعِرُف ف   عِي ) تَّ ةَّ الن َّ ْضرَّ  یابی.نعمت را میشادمانی هایشان در چهره (24ُوُجوِهِهْم نَّ

ُتوٍم ) نْ حيٍق مَّ ْونَّ ِمْن رَّ  شوند،ای نوشانده میاز شراب خالص مهر و موم شده (25ُيْسقَّ

ناِفُسونَّ  ِختاُمُه ِمْسٌك وَّ ف   تَّ ِس اْْلُ نافَّ تَّ ْليَّ کنند.مشتاقان باید در آن و  ؛هر آن از مشك استکه ُم  (26)ذِلكَّ فَّ  رقابت 

ْسنٍي )  است.« تسنیم»و ترکیب آن از  (27وَّ ِمزاُجُه ِمْن تَّ

ُبونَّ ) ر َّ قَّ ا اْْلُ ُب َِبَّ ْشرَّ ْينًا يَّ که مقربان از آن میمهچش (28عَّ  نوشند.اى 

ْضحَّ  ُنوا يَّ ذينَّ آمَّ
كاُنوا ِمنَّ ال َّ ُموا  ْجرَّ

َّ
ذينَّ أ

 (29نَّ )ُكوِإن َّ ال َّ
ک ازپیوسته مجرمان همانا   ه ایمان آورده بودندکسانی 
 .گرفتشان میخنده

ُزونَّ ) غامَّ تَّ ْم يَّ وا َِبِ ر ُ کنار و  (30وَّ ِإذا مَّ  زدند.گذشتند به یکدیگر چشمك میآنان میوقتی از 

ُبوا ِإَل لَّ ا اْنقَّ ِكهينَّ ) وَّ ِإذَّ ُبوا فَّ لَّ ْهِلِهُم اْنقَّ
َّ
 (31أ

گویی ، در حال بذلهگشتندمیبازخانواده خود و وقتی به سوى 
 گشتند.]درباره مؤمنان[ بازمی

ونَّ )
ضال ُ ْوُهْم قاُلوا ِإن َّ هُؤلِء لَّ

َّ
أ گمراهندگفتند: اینان بیدیدند میو هر وقت آنها را می (32وَّ ِإذا رَّ  .تردید 

ْم حاِفظينَّ ) ِْيِ
لَّ ْرِسُلوا عَّ

ُ
که آنها به نگه (33وَّ ما أ  بانی مؤمنان فرستاده نشده بودند.در حالی 

ُكونَّ ) ْضحَّ اِر يَّ ُنوا ِمنَّ اْلُكف َّ ذينَّ آمَّ
ْومَّ ال َّ اْليَّ که ایمان آورده (34فَّ  گیرد.شان میخندهکفار  ازاند، ولی امروز آنها 

ْنُظُرونَّ ) ىلَّ اْْلَّراِئِك يَّ کرده تماشا میبر تخت (35عَّ  .کنندها تکیه 

اُر ما بَّ اْلُكف َّ ِ ْل ُثو  ُلونَّ ) هَّ ْفعَّ کفار  (36كاُنوا يَّ که انجام میآیا  کردند؟نتیجه آنچه را  یافت   دادند در

گروه بدکاران و نیعملها و های قبل درباره باورها، صفتدر درس کافران و مؤمنان در سوره مبارکه های دو  کوکاران یا 
کردیم. در آیه آخر سوره به عنوان جمع کافران به ب، یک سؤال مطرح میبندی همه این مطالمطّففین صحبت  شود؛ آیا 

کافران به نتیجه رسید؟ با این سؤال ما را متوجه این موضوع مهم نتیجه آنچه انجام می کارهای  دادند رسیدند؟ آیا 
کافران به نتیجه نمیمی کارهای  که  کافران هم رسد. یعنی به نتیجه خوب و مطلوب نمیکند  رسد. چون باالخره 

کارهای خ یافت مینتیجه  که خودشان فکر میکنند، اما این نتیود را در  کردند. جه آن چیزی نیست 

کارهای مؤمنان و ابرار به نتیجه می کمدر این سوره  کافران و  کارهای  رسد. پس فروشان به نتیجه واقعی نمیرسد و 
 ابرار و مطّففین به دست آورد.معیارهای به نتیجه رسیدن و به نتیجه نرسیدن را باید از باورها، صفات و رفتار 
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کم که  گروه از نظر باور، این است  فروشان اصاًل به مبعوث شدن و حاضر شدن در پیشگاه خداوند تفاوت اصلی این دو 
که کنند. آنها میدر روز جزا باور ندارند، اما ابرار با اعتقاد محکم به این حقیقت زندگی می دانند نتیجه واقعی آن است 

یافت نتایج ماندگار و آخرت سرای ماندن و جاودانه شدن است.ماندگار با  شد و روز جزا هنگام در

گروه در خودخواهی و دیگرخواهی است. مطّففین همه چیز را برای خودشان میتفاوت  خواهند، اما ابرار به صفات دو 
کنند.فکر دیگران هستند و حاضرند به خاطر دیگران سختی  های دنیا را تحمل 

گروه و تفاوت کافران رفتارهای زشت دارند، همیشه می ،از نظر رفتار دو  خواهند منافع زشتی و زیبایی رفتارهاست. 
ن بکشند و دلشان نمی کنند، آید حق دیگران را به آنها بدهند، به قرآن توهین میخودشان را از چنگ دیگران بیرو

 ی زیبا دارند.کنند و ... . اما ابرار رفتارهامؤمنان را مسخره و اذیت می

ن اینها نمیمعلوم می که معیار به نتیجه رسیدن، باور به آخرت، دیگرخواهی و رفتارهای زیباست. بدو شود به شود 
 نتایج واقعی رسید.

 

 هاگنج دیکل
ن اجازه و میازمندیاو ن یاریو در همه حال به خدا و  شهیقرآن، ما هم میتعال براساس  و بدو
ه به ما آموخت ییدعاها نید انیشوایپ ل،یدل نی. به هممیانجام ده زیکارها را ن نیکوچکتر یحت میتوان یاو نم خواست

ک  نی. بنا برامیاو بهره مند شو یاریو از  میهمواره با خدا ارتباط داشته باش لهیوس نیبه ا میاند تا بتوان ها ردن تندعا 
 .  ستیمخصوص زمان خطرها و مشکالت بزرگ ن

ُکُم ادعون َو » ّبُ  َاسَتِجب َلُکم یقاَل َر
کن دیگفت: مرا بخوان پروردگارتان   رمیشما را] بپذ ی] تا [دعادی[دعا 

کردن باعث جلب توجه و هیآ طبق  شود. یخداوند م ژهیفوق دعا 
که انسان را به پناهگاه اصل یچراغ همواره فروزان همانند  کند. یم تیهدا یو واقع یاست 
 ؟  ستیدعا چ ثمرات

کردن مورد توجه خداوند قرار مالف  میریگ ی: با دعا 
 .امتیاز پاداش در روز ق ی: بهر ه مندب
  ایدن نیخدا در ا شتریب ینعمتها افتیدر یستگی: شاج
 ندیتنها بب هایکه خود را در برابر سخت دیآ یبه سراغ انسان م یوقت یدی: احساس اضطراب و ناام ی: آرامش روحد
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 دعا  آداب
که رعا یآداب دعا  رسد. یشود و دعا زودتر به اجابت م یخداوند م شتریآنها باعث جلب توجه ب تیدارد 

کسالف گر  گرداند شیخواهد دعا یم ی: ا ک   مستجاب شود، درآمدش را پا
کن امبریرا با صلوات بر پ تی:  دعاب  آغاز 
کفر مانیباران و هنگام روبه رو شدن سپاه ا دنی: در چهار وقت ؛ هنگام قرائت قرآن و قت اذان، هنگام بارج  و لشکر 
ساخت و به  یداد و سپس خود را معطر  م یصدقه م یزیداشت، ابتدا چ یالسالم  حاجت هی: . هرگاه امام باقرعلد

گاه در هنگام اذان ظهر به دعا م یمسجد م  پرداخت یرفت و آن 
که در د یکس یدعاها به اجابت، دعا نیتر کینزد - ه  4ند. ک یدعا م گرانید یاش ابتدا برا یپنهان یعاهااست 

 شود؟ یمستجاب نم مانیشده اما باز هم دعا تیآداب دعا رعا نکهیاوقات با ا یگاه چرا
گرام هیعل یحضرت عل رمؤمنانیام  : دیفرما یالسالم م هیشان امام حسن عل یالسالم  به فرزند 

کرد ه ا یزیچ رای: زالف گر داده شود، ما یطلب   تو خواهد بود. نید یتباه یۀکه ا
کننده ب یم ری: چه بسا در اجابت دعا تأخب  شود . شتریشود تا پاداش درخواست 
گاهج  1آن جهان به تو داده اند ایجهان  نیبهتر از آن در ا یول ،یرا خواست ها یزیچ ی: 
 

 

  تمرین در داشتن نتایج واقعی ولو اندک
گر  کوز قرار باشدا که  ۵طالی  ۀبین یک  که کیلویی  کوزه سفالی لعابی  ده دقیقه در اختیار شما خواهد بود، یا یک 

کدام را انتخاب متعلق به خود شما خواهد بود و می کنی،  کنی، یکی را انتخاب  توانی خانه و اتاق خود را با آن تزیین 
کرد؟!  خواهی 

یم.همه ما به داشته که ماندگار و  های ماندگار تمایل دار  میشگی باشند. هنتایج واقعی، نتایجی هستند 

  :1تمرین 

کنهای اصلی زندگی خود را فعالیتدر جدول زیر برخی  مرحله اول: کدا ،یادداشت  کن و نتایج هر  تعیین م را مشخص 
کدام چقدر است:  کن ماندگاری هر 

                                                           

  پایه هشتم «های آسمانپیام» سیزدهم. خالصه درس 1
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 نتایج هافعالیت
 میزان ماندگاری نتایج

 سالچند  چند ماه چند روز
تا یک زمان 

 خاص
 تا پایان عمر

تا همیشه 
حتی در 

 جهان آخرت
        
        
        
        
        

 

کن  مرحله دوم: کدام همیشگی نیستند، سعی  ی هیچ  که در نظر دار گر هم نتایجی  کن، ا نتایج همیشگی را انتخاب 
کنی هایی را فعالیت که نتایج همیشگی و واقعی دارند، که نتایج همیشگی داشته باشند. از بین فعالیتپیدا  هایی 

که زودتر به نتیجه می کن آن را انجام دهی تا به نتیجه برسی. به این ترتیب شما به یک آن را  کن و سعی  رسد انتخاب 
 ای. نتیجه واقعی و ماندگار رسیده

 رسی. بافزایش دهی تا به نتایج واقعی بیشتری ها را توانی این فعالیتمی مرحله سوم:

  :2تمرین 

که معیار رسیدن به نتیجه واقعی، )می (رفتارهای شایسته و زیباست. 3(دیگرخواهی و )2( ایمان به آخرت، )1دانی 
کن و انجام بده. در این صورت می که این سه معیار را دارند انتخاب  کوچکی  کارهای  که بهپس   توانی مطمئن باشی 

 ای.نتیجه واقعی رسیده

کردن او و  ۀآمیز به چهرمثاًل یک نگاه محبت که معلوم هم جلب رضای خداوند، نتیجهمادر برای شاد  ای واقعی دارد 
 نیست اندک باشد.
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علیه امام سجاد  رساله حقوقنگاهی به 

 السالم
که خدا بر تو حقوقی دارد  کند،  گرفته، در هر حرکت و سکون، هر فرود بدان خدایت رحمت  که سراپاى وجودت را فرا 

کوچکتر، از همه بزرگتر حق گرفتن ابزارها، در همه حقوقی دارد، بعضی بزرگتر و بعضی   آمدن، تکان دادن اعضا، بکار 
کرده، و اصل سایر حقوق است و آنها همه فرع، سپس حق اعضا و جوارح از سر که رعایتش را الزم  تا قدم،  خود اوست 

کارها هستند به تو حق دارند. که وسیله و ابزار  گوش، زبان، دست و پا، شکم، اندام همه این عضوهاى هفتگانه   چشم، 
گذشته؛ خداى عز و جل براى  گذاشته: نماز، روزه، صدقه، قربانی و خالصه همه هم حقی به عهده« کارها»از اعضا  ات 

تر حق باالدستان و سرپرستان است رسد، از همه واجبق دیگران میافعالت به تو حق دارند؛ سپس نوبت به حقو
که از هر یك حقوق دیگرى منشعب می شود. حق سپس زیردستان، و بعد خویشان، اینها اصول حقوق است 

که به وسیله قدرتش امور ترا اداره می کسی است  که از همه واجبتر حق  کند )قدرتش را در راه سرپرست سه شعبه است 
برد(، سپس حق سرپرست علمی، و آنگاه پناه بکار میدشمن و متجاوز، و اداره امور مردم، و دفاع از مظلوم و بیدفع 

حق موال )نسبت به برده( و هر مربی و مدبرى )در حکم( پیشوا و سرپرست است، حق زیردستان نیز سه شعبه است از 
کم(، از آن« رعیت»همه واجبتر حق   -آموز(، چه جاهل زیرپس حق زیردست علمی )دانش )توده مردم، بر قدرت حا

که تحت اختیار تواند، زنان و بردگان، حقوق خویشان بسیار است و همچون سلسله  دست عالم است، و سپس آنها 
نسب به هم پیوسته است )هر چه نزدیکتر حقش بیشتر( و مقدم بر همه حق مادر است، بعد به ترتیب: پدر، فرزند، 

که آزادش برادر، و سایر  کرده، آن  که )از قید بردگی( آزادت  خویشان باز به ترتیب نزدیکی. سپس به ترتیب: حق آن 
کرده، مؤذن نماز، امام جماعت، همنشین، همسایه، رفیق، شریك مال، بدهکار، طلبکار، کرده اى، آنکه به تو احسان 

ى، آنکه ب که بر او ادعا دار که بر تو ادعا دارد، طرفی  کنی، معاشر، طرفی  کند، آنکه با او مشورت  ا تو مشورت 
که با حرف یا  که از او درخواست دارى، آن  کسی  که درخواستی دارد،  کسی  کوچکتر،  نصیحتخواه، نصیحتگو، بزرگتر، 

کردار، با توجه یا بی گفتار یا  کرده، یا با  کرده، عموم همکیشان، اهل ذمه، و سرانجام عمل بتو بد  توجه خشنودت 
که به م گون تعلق میحقوقی  گونا که خدایش بر اداى قتضاى حاالت مختلف و مناسبتهاى  گیرد. خوشا بحال آن 

کند، توفیق و استقامتش عطا فرماید، )و اینك تفصیل اجمال(: گردنش نهاده یارى  که به   حقوقی 

که او را بپرستی و چیزى را با او شریك نسازى، چون با اخالص چنین1 کنی، خدا  . اما حق خداى بزرگ این است 
کند، و آنچه از دنیا دوست دارى برایت نگه دارد. کفایت  کار دنیا و آخرتت را  کرده   تعهد 
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گوش، چشم، دست، پا، شکم و اندام را ادا 2 کنی، حق زبان،  که وجودت را وقف اطاعت خدا  . حق خودت این است 
کمك خواهی.  کنی و از خدا در این راه 

ى3 که با خوددار گفتار نیك عادتش دهی، آن را جز در  . حق زبان این است  گفتار زشت حرمتش را نگه دارى، به  از 
یان دارد و سود چندان موارد نیاز و منافع دین و دنیا بکار نیندازى، از سخنان بیهوده زشت و بی که احتمال ز دارد، نثمر 

گواه و دلیل بر عقل آدمی پیرایه خردمند عقل است و زبان مؤدب  )عبارت متن بسیار درهم و برهم معافش دارى، زبان 
 است و بر حسب تخمین ترجمه شد( و ال قوة اال باهلل العلی العظیم.

که خیرى در آن بوجود 4 ى دهان ارزشمندى  کش نگه دارى، و این مجراى قلب را جز به رو که پا گوش این است  . حق 
یچه ورود سخن به قلب  گوش در گون و نیك و بد را آرد، یا خوى ارجمندى بدان بخشد نگشائی،  گونا که مفاهیم  است 

 رساند و ال قوة اال باهلل.به آن می

کار باشد، بصیرتی افزاید یا علمی بدست آرد5 که عبرتی در  که آن را به حرام ندوزى، و جز آنجا  ، . حق چشم این است 
یچه عبرت )قلب( است. که چشم در  بکارش نگیرى 

که با آن راه حرام نپ6 که پویندگانش خفت و اهانت بینند قرارش ندهی، پا وسیله. حق پا آن است   یمائی، مرکب راهی 
 نقلیه توست، به راه دینت میبرد، و وسیله سبقت توست. و ال قوة اال باهلل.

گرفتار شوى، و امروز به سرزنش مالمتگران، و از 7 کیفر خدا  که فردا به  که به حرام دراز نکنی،  . حق دست آن است 
گشودنش به بسیارى از غیر واجبات،  کارهاى واجب آن را عقب نکشی، بلکه با بستن دست از بسیارى از نارواها و 

کرد. عزیزش دارى  کرده شرف دنیا و ثواب آخرت را فراهم خواهد  که خردمندى   آنگاه است 

یاد نکنی، در حالل نیز میانه8 کم یا ز که آن را ظرف حرام،  ى نمائی از حد. حق شکم این است  تقویت بحد سستی  رو
که سیرى تا حد تخمه )هیضه( مایه  گرسنگی و تشنگی بر آن مسلط باشی  و ناجوانمردیش نکشانی، هنگام احساس 
که شکم ماالمال شود حماقت و  کرامتی است، و آب خوردن تا آنجا  کندکارى، و باز شدن از هر خیر و  کسالت، 

 جهالت آرد، و مردانگی را ببرد.

کار( از فرو خواباندن چشم )نگاه نک. حق اندام این 9 که آن را از حرام )زنا و غیره( نگه دارى و )براى این  کهاست   ردن( 
کمك کمك است، و یاد فراوان مرگ، و تهدید نفس به عذاب خدا،  گیرى، و حفظ و تأیید از خداست، و ال بهترین 

 حول و ال قوة اال باهلل.
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کارها   سپس حقوق 
که بدانی ورود به درگاه خداوند است، و در آن حال برابر خداوند ایستاده. حق نماز این اس10 ( را اى، چون این )نکتهت 

که براى اى ذلیل، خواهنده، بیمناك، ترسان، امیدوار، درمانده و زار بایستی، بندهبدانی شایسته است همچون بنده اى 
ا که خط اضع، در دل با او راز و نیاز دارد و آزادى جانش رااداى احترام و تعظیم حق، با آرامش، سرافکندگی، افتادگی، تو

کشیده از او می کتش  گناه بهال کرده و   خواهد، و ال قوة اال باهلل.بر آن احاطه 

که بدانی این پرده11 یخته تا ترا. حق روزه آن است  گوش، چشم، اندام و شکمت آو که خداوند در برابر زبان،  از  اى است 
که در حدیث آمده آتش بپوشاند، چن گر اعضاى خود را در پس این پرده نگاه دارى )و آنها ر« روزه سپر آتش است»ان  ا ا

کنار آن باال رود گوشه و  گر اعضا پشت پرده آرام نگیرد و  کنی( امید است )از عذاب( محجوب باشی، و ا گناه حفظ  ، از 
کند،شهوت و عضوها براى تجاوز از حدود سرکشد. چشم نگاه که باید براى حفظ بدن بکار رود به راه دی انگیز  گر نیروها 

ن افتد )و طعمه آتش شود( و ال قوة اال باهلل. گشته بدن بیرو  مصرف شود، ممکن است پرده پاره 

گر این 12 گواه ندارد، ا که حاجت به  که بدانی پس انداز توست نزد پروردگارت، امانتی است  . حق صدقه آن است 
یابی به ى )صدقه سر( مطمئن )نکته( را در که در نهان بسپار که هامانتهائی  ر چه تر خواهی بود تا امانتهاى عیان، و سزد 

که  ن حاجت به شاهدى  کنی، مخفیانه به خدا سپارى، و در هر حال سرى باشد بین تو و او، بدو را خواهی آشکار 
گواه مطمئن گوئی به  که  کس تر باشی، و به رد امانت خود معتبشنود یا ببیند  مد نباشی، سپس باید در صدقه بر هیچ 

ى چه آن مال توست )و براى خود ذخیره می که تو روح منت نگذار کند چنان  کنی( و منت ممکن است آن را معیوب 
که تو آن را براى خود نیندوختهطرف را آزرده می گر نه چرا بر دیگرى منت نهی کنی، چه منت دلیل آن است  اى و 

گشتن تحریف شده.( ) )عبارت تعقید فراوان که در نقل بمعنی و دست بدست  . حق قربانی آن 13( 2دارد و پیداست 
گر  گیرى، و جلب توجه دیگران نخواهی، ا که با قصد خالص انجام دهی، رحمت خدا و قبول درگاهش را در نظر  است 

که خدا را با سادگی  کار نباشی و تنها خدا را خواهی و بدان  یا کنی خودنما و ر و سهولت باید خواست نه با چنین 
که خدا نیز براى بندگان آسانی خواسته نه دشوارى، فروتنی براى تو از خان منشی )و نشان دادن تکلف و سختی چنان 

که خان منشان پرتکلف و پرخرجند، اما فروتنی نه رنجی دارد نه خرجی، چون مقتضاى جود و سخاوت( بهتر است 
 ت، ال حول و ال قوة اال باهلل.فطرت و موجود در طبیعت انسان اس

  

  حقوق سرپرستان
که بر تو دارد مایه امتحان و ابتالى اوست، 14 که بدانی خدا ترا وسیله آزمایش او قرار داده، تسلطی  کم آن است  . حق حا

که هم خود را به مهلکه افکنی ه کنی، چون بینی بر تو مسلط است با او در نیفتی  م او را، با باید خیرخواهانه نصیحتش 
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یان نرساند، و از خدا بخواهی ترا در  که شر او را از خود باز دارى و به دینت ز کنی بحدى  نرمش و مدارا رضایتش را فراهم 
کرده کنی به او و نفس خود استخفاف  گر چنین  که ا اى، خود را عرضه این راه بر دفع او مدد فرماید. با او معاندت نکن 

کردهعرضه هالك ساخته رفتار ناپسند او، و او را کند، شرکت  اى، و ال اى، و با او بر ضد خود همکارى، و در آنچه با تو 
 قوة اال باهلل.

گوش 15 گفتارش  کنی، مجلسش را محترم شمارى، درست به  که او را تعظیم  . حق سرپرست علمی )استاد( آن است 
که به آن  کنی، استاد را در تربیت علمی خود  کمك دهی، فکر را فارغ )و حواس را براى دهی، به او توجه  محتاجی، 

کنی و چشم را  کاستن شهوتها قلب را پاك  یافت سخنش جمع( و ذهن را حاضر سازى، با چشم پوشی از لذتها و  در
که به تو می که در آن درسها  به  آموزد پیك او هستی، با هر جاهلی برخورى باید پیام استاد را نیکوجال دهی، و بدانی 

گیرى در ابالغ آن و قیام به این وظیفه خیانت نورزى، و ال حول و ال قوگوشش  ة اال برسانی، و چون این رسالت را بعهده 
 باهلل.

که این مالك است و آن نیست از این رو طاعتش در هر )فرمان( 16 کم، با این تفاوت  . حق مالك )موال( چون حق حا
 از اداى حق خدا باز دارد و میان تو و حق خدا و حقوق خلق حائل شود کوچك و بزرگ الزم است، جز اینکه بخواهد ترا

کنی و از آن پس به حق او پردازى، و ال قوة اال باهلل.  که در این صورت باید حق خدا و خلق را ادا 

  

  حقوق زیردستان
که بدانی فزونی 17 که بر آنها حکومت دارى( این است  ى تو و ضعف و زبونی . حق زیردست تحت قدرت )مردمی  نیرو

که )حالت( ناتوانی و ذلت، آنها را از تو که باعث زیردستی تو و زیردستی آنها شده. پس )آن بیچارگانی(   آنان است 
که قدرتی ندارند تا از فرمان تو سرپ کرده، آنان را زیردست تو قرار داده، حکم ترا در حقشان نافذ ساخته،   یچند وکفایت 

که بارت را س کارت را دشوار بینند، دادرسی جز خدا ندارند، چقدر سزاوار رحم، و حمایت و بردبارى )تآنجا  و( نگین و 
کر باشی،  که به تو داده بشناسی چه سزاوار است بدرگاهش شا  واند و آنگاه فضل و احسان خدا را در این عزت و قدرتی 

گزارد. نعمتش را بیفزاید، و ال قوة اال باهلل. که سپاس   هر 

که به تو سپرده براى 18 که خدا بتو داده، و خزانه حکمتی  که بدانی، علمی  . حق زیردست علمی )دانشجو( آن است 
که به عهده کارى را  گر  که ات نهاده درست انجام دهی، و همچون خزانهخدمتگزارى آنهاست. ا کنی  دار مهربانی رفتار 

کند، شکیبا و مخلص  که در دست دارد در خیر موال را در میان بندگانش رعایت  باشد، چون نیازمندى بیند از اموالی 
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که اختیارش نهد، ره گر نه خائن به خدا و ظالم به خلق باشی و سزاوارى  شناس و خدمتگزار، و معتقد خواهی بود، و 
کند. گیرد، و قاهرانه با تو رفتار  کیفر این ناسپاسی( علمش را از تو باز   خدا )به 

که با پیوند19 که بدانی خدا او را دالرام، راحت . حق همسر  گرفته، آن است  بخش، ازدواج زیردست و در اختیار تو قرار 
گویید، و بدانید این نعمتی اس کدام باید نعمت وجود دیگرى را به درگاه خدا شکر  ت انیس، و نگهدار تو ساخته، و هر 

کنید، احترامش را نگه  ى خوش رفاقتی  ید، هر چند حق تو بر او خدا بشما داده و باید با نعمت و ید، با او بساز یشتر، بدار
که با او مهربانیو اطاعت تو بر او الزم که معصیت خدا باشد. حق او این است   تر است؛ بخواهد یا نخواهد، جز آنجا 

کنی، و این حق بزرگی است،  که ناچار باید در بین باشد رعایت  کامجوئی و لذتی  ى باشی،  کنی، همدم و آرام بخش و
 ال قوة اال باهلل. و

یشه20 گوشت و خون توست )از یك ر که بدانی او را هم خداى تو آفریده،  « مالك»اید( تو . حق برده زیردست این است 
کرده« سازنده»او هستی نه  گوشش را خلق  یش دادهاو، نه چشم و  کرده و او را اى، نه روز کارها را خدا  اى. همه این 

کنی، با او روشی خداپسندانه داشته به دستت سپرده، و ودیعهمسخر تو ساخته و به امانت  که باید حفظش  اى است 
کار بیش از طاقت بعهدهخورى به او بخورانی، هر چه خود میباشی، هر چه می اش نگذارى، و پوشی به او بپوشانی، 

کنی، و مخ گر او را نخواستی خود را، براى خدا از مسئولیتش فارغ سازى، او را عوض   لوق خدا را شکنجه ندهی، و الا
  قوة اال باهلل.

  حقوق خویشاوندان
کس دیگرى را در آنجا حمل 21 که هیچ  کرده )رحم(  که بدانی جایی ترا )نگه داشته و( جابجا  . حق مادر این است 

گوش، چشم، دست، پا، مو، پوست ونکند، میوه کس به دیگرى نخوراند.  که هیچ  )خالصه(  اى از دلش به تو خورانده 
هاى همه اعضایش را با شادمانی و خرمی و مراقبت، سپر جان تو ساخته. همه نامالیمات، دردها، سختیها و غصه

که دست قدرت )پروردگار( ترا )از تنگناى رحم( به پهنه زمین آورده. مادر دل خوش دوران حمل را بجان خریده، تا آنگاه 
گرسنه ماند، ترا ب کند و خود  کند و خود تشنه ماند، بر تو بوده ترا سیر  کند ایه افسپوشاند و خود برهنه باشد، و ترا سیراب 

ن او ظرف وجو کند، اندرو کشد و ترا بناز پرورد، بیدار ماند و ترا به خواب نوشین  د تو و خود در آفتاب بسر برد، سختی 
گرم و سرد جهان را ب خاطر تو بجان خریده، تو باید به بوده. دامنش آرامگاه، پستانش مشك آب و جانش سپر بالیت، 

کنی، و این حق  شناسی را جز به یارى و توفیق خدا نتوانی.همین اندازه از او تشکر 

گاه در وجود خود چیزى خوشایند22 گر نبود، نبودى؛ پس هر  یشه است و تو شاخه، و ا که بدانی او ر  . حق پدر این است 
کن، و ال قوة اال دیدى بدان این نعمت را از او دارى، به اندازه که بر تو دارد از او سپاسگزارى و قدردانی   .باهلل حقی 
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که دارد به تو منسوب است، در 23 که بدانی جزئی از وجود تو است، در دنیا با هر خیر و شرى  . حق فرزند این است 
کمك به او در اطاعت از تو، و ایجاد روح فرمان بردارى در اره او، مسئولی و در این ب حسن تربیت، رهنمائی به خدا، و 

یب و زیور )و مایه سرفرازى( تو باش که در دنیا آثار نیك تربیتت ز کن  ى چنان رفتار  ى؛ پس با و کیفر دار در د، و )پاداش یا 
 آخرت( بر اثر انجام وظیفه در پیشگاه خدا معذور باشی، و ال قوة اال باهلل.

که24 که بدانی او دستی است  که به او پناه میآن را می . حق برادر این است  که گشائی، یاورى است  برى، عزتی است 
که با آن هجوم میبر او اعتماد می  ده. ازمبرى، پس او را وسیله نافرمانی خدا و ابزار ظلم به خلق قرار کنی، نیروئی است 

کمك به او در برابر دشمن، حائل شدن بین او و شیطانها، نصیحت و  خیرخواهی، و توجه به او یارى او در باره خودش، 
گر نه باید خدا را مقدم دا که او تسلیم امر پروردگار و مطیع فرمانش باشد. و  کوتاهی نکن، در صورتی  ز رى و ادر راه خدا 

 برادر عزیزتر شمارى.

  

 حقوق ریسا
کرده. از ذلت و وح25 که بدانی: مالش را در راه تو خرج  کرده این است  که ترا آزاد   وشت بردگی به عزت . حق موالئی 

گسسته، بوى عزت به مشامت رسانده، از زندان  آرامش آزادى رسانده، از اسیرى مملوك بودن رهانده، زنجیر بردگیت را 
کشیده، سختیت را برطرف  کرده  کرده،مقهورى و مغلوبی بیرونت  گشوده. همه دنیا را برایت حالل  زبان انصاف برایت 

کار و غ کسب و  گسسته، براى عبادت یره آزادشده)در رفت و آمد، و  اى(، ترا مالك خود ساخته، بند اسیرى از پایت 
که او پس از خویشان در زندگی و مر کاسته. باید بدانی  کرده، و در این راه از مال خود   لق بهاز همه خ گپروردگار فارغت 

کمك و همدستی با تو در راه خدا شا  تر است.یستهتو سزاوارتر است. و از همه مردم به یارى، 

گر کرد خود را بر او مقدم ندار. ا  نیازى به تو پیدا 

کرده26 که بدانی خدا ترا حامی، نگهدار، یاور، و پناه او قرار داده، و او را میان ت. حق غالم آزاد  د و و خوات این است 
گر که ترا از آتش باز دارد، این پاداش آخرت توست، و در دنیا نیز ا  از آن خویشاوندى ندارد میراثش واسطه ساخته، و سزد 

که از براى آ که از آن پس انجام دادهپرداخته زادیشتوست، در برابر مالی  گر حقش را رعایت نکنیاى و وظائفی  بیم  اى، ا
گوارا نباشد، و ال قوة اال باهلل.آن می که میراثش براى تو )حالل و(   رود 

کن. حق احسان27 که از او تشکر  گفتار نیك در بارهکننده این است  اش نشر دهی، ی، احسانش را به زبان آرى، 
گر  کنی و  گر بتوانی باید محبتش را تالفی  کرده باشی، و ا کنی تا در نهان و عیان از او قدردانی  مخلصانه در حقش دعا 

 نه منتظر فرصت و آماده جبران باشی.
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که بدانی خدا را بیاد تو می28 تو  کند، بهترین یاوربردارى )از عبادت( دعوت میه بهرهآورد، ترا ب. حق مؤذن این است 
که از هر احسان کنی چنان  کنت في »کننده )جمله در انجام فریضه الهی است، باید بر این خدمت از او تشکر  و ان 

که « بیتك ... متهما شك نعمتی خدائی است، با شکر خدا در هر حال بر این بی مؤذنکامال مبهم است( و بدانی 
کن، و ال قوة اال باهلل.نع  مت، قدرش را بدان و با آن خوشرفتارى 

که بدانی سفارت )و وساطت( بین تو و خدا، و نمایندگی ترا در ورود به درگاه پروردگا29 ر . حق امام جماعت این است 
کند نه تو براى او،  گوید نه تو از ناحیه او، او براى تو دعا  گرفته، او از جانب تو سخن  کند او در باره تو طبعهده  ه تو در نلب 

کوتاهی گر در هر یك از این مراحل  کرده، ا کفایت  و شود ا باره او، مهم ایستادن در پیشگاه خدا و درخواست و دعا را از تو 
کند( تو شریك او نیستی، با اینکه )در مقابل این خدم گنهکار باشد )و بر خالف وظیفه رفتار  گر  ت( مقصر است نه تو، ا

اى )و طلبی از او ندارى( پس او جانش را سپر جان تو و نمازش را سپر نمازت ساخته باید این به او نکرده احسانی
کنی، و ال قوة اال باهلل.  )محبتش( را قدردانی 

گفتگو انصافش دهی، یکباره دیده از او بر نگیرى، در سخن30 که با او نرم و مالیم باشی، در   . حق همنشین این است 
گر او وارد شود اختیار با اوست، و روا مرادت ت گر تو بر او وارد شوى اختیار حرکت با توست، و ا یست نفهیم او باشد، ا

ن اجازه او برخیزى، و ال قوة اال باهلل.  بدو

کنی، در حضور، احترامش را نگه دارى، و در هر حال یار و 31 ى( او را حفظ  که در غیاب )آبرو . حق همسایه این است 
ن قصد و مددکار گر تصادفا و بدو ى نکنی، ا کنجکاو کردن بدیهایش  ش باشی، در پی عیبجوئی او نباشی، براى پیدا 

ى محکم و پردهتعقیب به عیبی بر خوردى، باید سینه که با سر نیزه هم نتوان بدان راز دست  اىات دژ مستحکم باشد 
کسی راز می گر با  گوش نده، او را در سختیها وانگذیافت، ا ش ار، در نعمت بر او رشگ مبر، از خطایش بگذر، لغزشگوید 

کن، مسالمت را از دست مده، زبان بدگویان را از او بگردان، دغلک کرد بردبارى  گر نادانی  گیر، ا حتگو نصی ارىرا نادیده 
ى خوشرفتار باش، ال حول و ال قوة اال باهلل. گردان، و با و  )ى منافق( را بر او فاش 

گر نه ال اقل با. حق همراه )همس32 گر بتوانی در احسان و محبت از او فزونتر باش و  که ا ابر او بر فر و رفیق راه( این است 
کن، اجازه نده در جوانمردى بر تو سبقت  کند حفظش  که حفظت  کن، چنان  کند احترامش  که احترامت  باش، چنان 

که شا کن، از مودتی  کرد تالفی  گر پیشدستی  کوتاه یستهگیرد، ا ی منما، به خیرخواهی و محافظتش ملتزم او است 
کن، و )سرانجام( براى او رحمت باش نه عذاب، و  کمك  گناه او را  باش، در اطاعت خدا با او همدست باش، در ترك 

 ال قوة اال باهلل.
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که در غیاب وظیفه33 ن نظرش تصمیم . حق شریك است  ى باشی، بدو اش را انجام دهی، در حضور با او مساو
که در مستبدانه و بینگیرى،  کوچك و بزرگ به او خیانت ننمائی  ى، در هیچ  کار نکنی، مالش را نگه دار مشورت 

که به هم خیانت نکنند»حدیث آمده   و ال قوة اال باهلل. ،«دست خدا بر سر دو شریك است ما دام 

یغ ن34 که حرام بدست نیارى، در حرام صرف نکنی، از جاى الزم در نمائی و بجاى غیر الزم خرج . حق مال این است 
که ممکن است ترا  کس را  که مال خداست )و البته مال اوست( جز به راه خدا مصرف نکنی، آن  ننمائی، و در صورتی 

که البته پس از تو نیز در اموالت جانشین  قدمنستاید )و قدر زحماتت را نشناسد، یعنی وارث را( بر خود م وبی خندارى، 
کرد، در نتیجه تو خود او را بر این تصرفات ناروا درنخواهد بود، و آنها ر مالت  ا به راه اطاعت خداى تو مصرف نخواهد 

کرده کند، کمك  اى، و چنانچه وارث به حال خود بیندیشد )دلسوز خویش باشد( و میراث ترا در طاعت خدا صرف 
گیرد، و ال قو گریبان ترا  کیفر  گناه، حسرت، پشیمانی و   ة اال باهلل.غنیمت را او برد و 

کنی، بی35 کارش را اصالح  گر دارى حقش را بپردازى،  که ا نیازش سازى، دور سرش . حق طلبکار این است 
که پیغمبر )ص( فرمود:  نگردانی، و امروز و فردا نکنی 

گیرى، با لط« کارى بدهکار توانگر ظلم است مسامحه» گر ندارى با زبان خوش رضایتش را فراهم آرى، و مهلت  ف و و ا
که این پستی و فرومایگی است، و ال قوة  کنی،  گردانی، نه اینکه هم مالش را ندهی هم با او بدرفتارى  ال امدارا بازش 

 باهلل.

ى دروغ نگوئی. اغفالش نکنی، فریبش 36 گولش نزنی، با او تقلب و دوروئی نکنی، به و که  . حق معاشر این است 
گندهی، او را چون دشمن بی که به رحم نکوبی، ا گول زدن آن  که  کنی،  ر به تو اعتماد داشت تا سر حد امکان مراعاتش 

کرده )در حکم( رباست )اصل حدیث به مناسبت تشب گول زدن در معامله است(، و ال قوة یهتو اعتماد   به ربا مربوط به 
 اال باهلل.

گوید، دلیلش را رد نکنی، در ابطال ادعایش 37 گر حق  که ا نکوشی، بلکه تو هم با او خصم . حق مدعی این است 
گر دعوى باطل  که این حق خداست بر تو، و ا گواه و هم داور باشی،  ن احتیاج به شاهد، تو خود هم  خویش باشی، و بدو

کنی، به دینش قسمش دهی، با تذک شکنی، سخنان به خدا تندى و حدتش را درهم ردارد با او بسازى، تهدیدش 
که گردن تو اندازد، و تیغ عداوت بیهوده و جنجال را یکسو نهی  گناهش را به  ش را نه تنها خشم طرف را فرو ننشاند بلکه 

گفتار نیك شر برانداز، و ال قوة اال باهلل. کند، چه سخن ناهنجار شرانگیز است، و   تیزتر 
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گوش خراش 38 که ادعا همیشه براى طرف  کنی  گوئی به نرمی طرح دعوا  گر حق  که ا . حق مدعی علیه این است 
کشمکش و قیل و قال ترین بیان و لطیفاست، با مالیمت، آرامی، روشن کن، دلیل را نگذار و به  ترین نرمش استدالل 

که حرف حسابت هم )البالى جنجال و ستیز( پامال می  پذیرد، و ال قوة اال باهلل.دیگر جبران نمی وشود بپرداز، 

گر تو بجاى او . حق مشورت39 که ا کارى را  گر رأى صحیحی دارى در خیر خواهیش بکوشی، و  که ا کننده این است 
گر رأبودى می که نرمش، وحشت را بزداید و خشونت وحشت زاید، و ا ى کردى، به او بنمائی، البته با مهربانی و مالیمت 

که به رأیش اعتماد دارى و براو نظر کسی را  کنی تخود می ىى ندارى، و  ا پسندى سراغ دارى به او راهنمائی و ارشادش 
گذار نکرده باشی، و ال حول و ال قوة اال باهلل. کوتاهی و در نصیحتش فرو   در خیر خواهیش 

گر رأى ناموافق داد . حق مستشار )که با او مشورت می40 که ا که البته آراء مختلف کنی( این است  متهمش نکنی، 
ى، بلکه باید از اظهار کار بستن رأى او آزادى، و چنانچه شایسته مشورتش دانی حق اتهامش را ندار نظر  است و تو در به 

گر رأى موافق )صواب(  کنی، ا ى و از برادرت با تشکر بپذیرى و در دادو پذیرش مشورتش تشکر   باید خداى را سپاسگزار
کنی، و ال قوة اال باهلل.فکر تالفی  کرد جبران  گر روزى با تو مشورت  که ا  )این محبت( باشی 

که می41 که راه صحیحی  کنی، سخن را نرم و در حدود دانی می. حق نصیحت خواه این است  پذیرد، راهنمائیش 
که هر عقلی را رد و قبول سخن حد معینی است، و باید به روش مهربانی کنی،  کنی، و  فهم و درکش ادا  و رحمت رفتار 

 ال قوة اال باهلل.

گوش را بگشائی، 42 که در برابرش نرم باشی، دل را براى فهم نصیحتش حاضر سازى، و  . حق نصیحتگوى این است 
گوئی و بپذیرى و حق گفتارش موافق صواب بود خدا را شکر  گر  گر آن را بر وفق صالح سپس بنگرى ا کنی، و ا شناسی 

کوتاهی نکردهنیافتی متهمش ننما که او در خیرخواهی  که ،ئی و بدانی  از  نظرش به خطا رفته، جز اینکه )بر اثر سوابقی 
کنی، و ال قوة اال باهلل. که در هر صورت نباید به او اعتنا   او دارى( سزاوار تهمتش دانی 

گر سوابق فضیلت در اسالم دارد ت43 که حرمت پیریش را بدارى، ا کنی، او را مقدم . حق سالخورده این است  جلیلش 
ى، نادانش نشمارى،  ى سبقت نگیرى، پیشاپیش او نرو دارى، در اختالفات )خصمانه( با او روبرو نشوى، در راه بر و

گر رفتار جاهالنه کنی به مقتضاى سوابق مسلا کرد تحمل  که حق سن و سال نیز  مانیاى  کنی  و سالمندى احترامش 
 هلل.چون حق اسالم است، و ال قوة اال با

که بر او رحمت آرى، در تربیت )فکرى( و تعلیمش بکوشی، از خطایش بگذرى، و 44 . حق خردسال این است 
کودکانهپرده کنی، جرمهاى  کمکش  کنی، با او بسازى،  که این خود سبب بازگشت )و اصالح پوشی  اش را بپوشی، 

کرد، با او در نیفتاد، این روش ) کودك مدارا   پدرانه( براى رشد و هدایت او مناسبتر است.حال( اوست، باید با 
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گوید( و بتوانی حاجتش را برآرى، و از براى45 گر )دانی راست  که ا که رخ داده و  . حق سائل این است  پیشآمدى 
کنی، و براى رسیدن به خواسته یش شده( دعا  گرفتار گر در راستگوئیش شك دارى و به او )باعث  کنی، و ا کمك  اش 

که از این راه ترا از  تمادىاعنیستی، )نخست( مواظب باشی مبادا این بی بدبینی یا مطمئن وسوسه شیطان باشد 
یش را  کنی( پرده آبرو گر خواستی محرومش  نصیبت محروم سازد، و نگذارد به پروردگارت تقرب جوئی )و دیگر آنکه ا

گر بتوانی بر نفس غالب شوى و با این گردانی، و ا که به دل راه یافته باز وسوسه ندرى، و با زبان خوش بازش  اى 
 حاجتش را برآرى این نشان عزم راسخ )و تسلط بر نفس( است.

گر داد بپذیرى و تشکر و حق46 که ا که چیزى از او خواهی این است  گر نداد عذرى برایش . حق آن  کنی، و ا شناسی 
کرده )نه مال تو را( و یغ  که مال خود را در گمان باشی، بدانی  کر بجوئی، خوش  کسی را براى منع مالش سرزنش  د نباید 

که   .«ستانسان بسیار ستمگر و ناسپاس ا»گرچه ستمکار باشد 

گر منظورش خشنودى تو بوده 47 که ا کرده )و سبب خرسندیت شده( این است  که خدا بدست او ترا خشنود  . حق آن 
گوئی، سپس در جاى پاداش، به قدر این محبت از او تشکر  کنی، و در فکر تالفی باشی و مزیت نخست خدا را شکر 

ى نداشتهپیشقدم گر چنین منظور گر تالفی سربسر باشد امتیاز تقدم او فراموش شده( و ا کنی )که ا ، شدنش را نیز جبران 
که این شادى از جانب اوست، و چون واسطه نعمت خدا بوده  کنی و بدانی  ى و از او تشکر  باز خدا را سپاسگزار

ى و خیرش ر گرچه او قصدى نداشته، و ال قوة اال دوستش دار ا بخواهی، چه اسباب نعمت هر چه باشد برکت است، 
 باهلل.

که 48 کنی  گر بعمد بوده عفو  که ا کردارش بدى بتو رسیده این است  گفتار یا  که واسطه تقدیر بد بوده و از  م ه. حق آن 
یشه شر بر افتد، هم حسن ادبی باشد، و مزایاى اخال ک بر»قی بسیار دیگرى نیز دارد، خداوند فرماید: )براى آینده( ر ه آنها 

کند، و ببخشد( این )مقام عفو( ویندچون ستم بینند یارى طلبند )و انتقام ج که صبر  ( راه تعرضی نیست ... )و هر 
کارها است. )شورا:   (. و نیز فرماید:41نشان عزم راسخ )و تسلط بر نفس( در 

گر» گیرید باید ب ا کنید البته براى صابران بهتر است،خواهید انتقام  گر صبر  که بر شما رفته و ا )نحل: « ه قدر ستمی باشد 
کنی126 کار نبوده نباید در فکر انتقام باشی، و خطا را با عمد مکافات دهی، باید با او مدارا  گر عمدى در  وانی تا بت (. و ا

 و ال قوة اال باهلل.  ،با لطف و نرمش او را بازگردانی

کنی، با  . حق49 که به فکر آزارشان نباشی، بلکه براى آنها مایه رحمت باشی، با بدرفتاران مدارا  همکیشان این است 
گیرى و به صالحشان آرى، و از نیك کرده باشند یا نه -رفتاران -آنها الفت  گر به خود هم  -به تو احسان  که ا کنی،  تشکر 

ک کند )و طبعا نیك رفتار باشد( به تو  ه آزارش را از تو باز داشته، زحمتی برایت فراهم نکرده، و خود را از چ رده،احسان 



134 
 

کودکان را به  کن، بزرگان را به جاى پدر،  کن، همه را یارى ده، مقام هر یك را رعایت  )آزار( تو نگه داشته، پس به همه دعا 
ى لطف و مهر که نزدت آمد با و کن، و حقوق برادرى را در جاى فرزند، میانساالن را به جاى برادر خود شمار: هر  بانی 

کن.  حقش مراعات 

که در پناه اسالمند و به شرائط ذمه عمل می« ذمیان». حق 50 که آنچه را خدا)یهود و نصارا و مجوس   کنند( این است 
که خدا به آنها داده نشکنی( آنچه را  کنی )امانی  از آنها پذیرفته بپذیرى، عهد و پیمان خدا را در حقشان رعایت 

کنی، در معاشرتها حکم خدا  بوراند و مجمقتضاى قرار داد ذمه( از آنها خواسته)ب کنند از آنها مطالبه  ا رهستند عمل 
که از پیغمبر )ص( روایدر باره کنی، به احترام پیمان الهی و بموجب عهد خدا و رسول، آنها را نیازارى،  ت شان اجرا 

که در پناه اسالم است ست کافرى  که به  یم، پس خدا را در نظر داشته باشده: هر  کند من خصم او  .اهللو ال قوة اال ب ش،م 

ن نیستی، باید همه را رعایت  این کرده، و هیچ وقت از )حلقه محاصره( این حقوق بیرو که ترا احاطه  پنجاه حق است 
 ین.لحمد هلل رب العالممدد خواهی، و ال قوة اال باهلل، و ا« جل ثناؤه»کنی و در اداى آنها بکوشی و از خداوند 

 

 


