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به نام خدا

 

دروس اول تا هشتم

 

 

 

 

 درس اول: هستي بخش

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

 صفحه قبل را به صورت یک استدالل، به طور خالصه بنویسید.توضیحات 

وجودمان از خودمان نيست و هستي ما از خودمان  پديده هستيم يعني  ما و اين جهان مقدمة اول:

 گيرد. سرچشمه نمي

موجوداتي كه وجودشان از خودشان نيست)پديده ها(، در موجود شدن خود نيازمند به  مقدمة دوم:

 هستند كه خودش پديده نباشد، بلكه وجودش از خودش باشد.  پديدآورنده اي

اي هستيم كه او  ما و همه پديده هاي جهان در پديد آمدن و هست شدن خود نيازمند آفريننده نتیجه:

 خودش پديده نباشد و سرچشمه هستي باشد.

...................................................................................................................................................................... 
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 پس از ترجمۀ آیۀ شریفۀ زیر، در آن تدبر کنید و به سؤاالت طرح شده پاسخ دهید.

 ..................................................................          یا اَیُّها النّاسُ         

 ..................................................................    اللَّهِ إِلىَ الفُقَراءُ اَنتُمُ

                            .......................................................................   الحَمیدُ     الغَنىِ هُوَ اللَّهُ وَ

 نياز انسان به خدا شامل چه چيزهايي مي شود؟ -1

 چرا خداوند مي تواند نياز انسان و هر موجود ديگري را برطرف كند؟ -2

 مورد خداوند مخلوقات از اي نمونه و مصداق عنوان به مردم اما است، مردم به خطاب فاطر سورة 51 آية اينكه با

 با. است مخلوقي هر ويژگي گوياي ،«هستيد اهلل الي فقير شما مردم اي» كه خوانيم مي آيه در وقتي و است نظر

 :است قرار بدين ها پرسش پاسخ نكته اين به توجه

 است وجود نعمت همان انسان داشته باالترين.خداست از هايش داشته تمام و دارد خدا از دارد چه هر .انسان5

 آن هر در و همواره نياز اين و است نيازمند خدا به خود هستي در  انسان  رو اين از. است كرده عطا او به خدا كه

 نيازمند همه نيز است وجود نعمت از برآمده همه كه انسان هاي داشته ساير.شود نمي كم يا قطع گاه هيچ و است

 پا تا سر انسان اين بنابر.بگيرد انسان از را آن تواند مي كند اراده لحظه هر خدا اگر و خداست لطف به وابسته و

 است. خداوند نيازمند

 خداوند چون اما كند برطرف را او نياز ديگري شخص بايد و است نيازمند خود خداوند، غير موجودي .هر2

 .كند برطرف را ديگري موجود هر نياز تواند مي نيست وابسته چيز هيچ به و( الغني هو) است مطلق نياز بي

 شده توانا تو از ضعيف خاك                                   شده پيدا تو ز هستي همه اي

 ذات به قائم تو چه قائم تو به ما                                     كائنات علمت نشين زير

  

  

 

8( صفحه ی 1تدبر در قرآن)  
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 به سؤاالت پاسخ دهید. و کنید تدبر زیر آیۀ در

َاََيَس ََوَاأَلرضي امواتي َالسَّ ََمنَِفي ه    او از پیوسته هستند، زمین و آسمان در آنچه              ُله

 می کند. درخواست                                                 

َوَِف َيَوٍمَهه َّ َشأ نٍَََُكه
 است امری اندرکار دست اوهمواره                          1

 

 چرا موجودات پيوسته از خداوند درخواست دارند؟ -5

 چرا خداوند هر لحظه دست اند كار امري است؟ -2

.چون همه موجودات براي لحظه لحظه وجود خود محتاج و نيازمند خدايند و اگر خداوند لحظه اي آنان را به 5

حال خود  واگذارد همه نيست و نابود مي شوند. همچون منبع نوري كه اگر يك لحظه نور افشاني نكند 

 پرتوهاي نور از بين خواهند رفت. 

ن طور كه عالمه در الميزان ذيل تفسير اين آيه مي فرمايد، منظور از دبيران محترم توجه داشته باشند كه هما 

درخواست تمامي آسمانيان و زمينيان از خداوند، درخواست به زبان نيست بلكه درخواست به احتياج است، 

 چون احتياج خودش زبان است و معلوم است كه موجودات زمين و آسمان از تمامي جهات، محتاج خدايند. 

أله كه فعل مضارع است مي رساند كه اين سوال و تقاضا دائمي است و موجودات همواره با زبان حال تعبير يس

 محتاج اويند

كند، او هر لحظه داراي فيضي جديد و مستمر براي  .نيازهاي دائمي موجودات لطف و فيض دائمي را طلب مي2

ه حال خود رها كرده باشد بلكه همواره ها است. چنين نيست كه خداوند، عالم را آفريده و آن را ب آفريده

 كند. بنابر اين او هر لحظه دست اندر كار امري است. امور هستي را تدبير و اداره مي

 

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

 

 :فرماید می علی امیرالمؤمنین

                                                           
1
 . 92سورۀ الرحمن، آیۀ  - 

11 فحه ی( ص2تدبر در قرآن)  

12تفكر در حدیث ص   
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َ ماََرَايَْتََشیْئًا َقَْبَلَََرَايْتهََوَََايّلٰ ه   1 َمَعهَوَََو بَْعَدهَوَََو اّلّلٰ

 خدا چیزی هر همراه و بعد و قبل فرماید می اینکه از امیرالمؤمنین مقصود چیست؟ حدیث این به نظر شما پیام

 باشد؟ می چه را دیدم

( و همه 3) هو االول و االخر و الظاهر و الباطن، حديد،  احاطه داردتمام جهان  بر يعني خداوند بي پايان

جا حضور دارد و  اين حضور چنان نزديك است كه جدا انگاري مخلوقات از خدا امري نا ممكن است. يعني هم 

در دل تك تك ذرات عالم حضور دارد) هو معكم اينما كنتم( و هم خارج از آنها.از اين رو انسان اگر اهل تفكر و 

باشد به لطف الهي به مقامي مي رسد كه در همه چيز خدا را مي بيند. يعني تمام اشيا، مظهر و آيه و تقوا 

 دهد نه خود را. دهندة خدا هستند و آية ماوراي خود را نشان مي نشان

 مقصود امير المومنين از عبارت قبله و معه و بعده:

، اشاره به اين نكته دارد كه آن حضرت با نگاه «لهرأيت اهلل قب» دبيران محترم توجه داشته باشند كه تعبير

دقيق خود وقتي به اشياي پيرامون خود مي نگرند در مي يابند كه همه اين اشيا پديده هايي هستند كه قبال 

اشاره به « معه»و  تعبير  نبوده اند پس حتما علتي آن ها را به وجود آورده است، پس پي به خالق آن مي برد

ن حضرت وقتي مي نگرند كه اين شيء سر تا سر نياز و فقير در حال حاضر وجود دارد پس در مي اين دارد كه آ

اشاره به اين دارد  كه ايشان وقتي مي بينند كه اين شيء بعد « بعده»و تعبير  يابد كه  بقاي آن مرهون خداست

نيز باز خدا را   فناي شي ءاز مدتي از بين رفت مي دانند كه تنها خداست كه خالق موت و حيات است پس در 

 .مشاهده مي كنند

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

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

 های تفاوت ساعت، و ساز ساعت رابطة با جهان و خدا رابطة ظاهری های با توجه به شباهت

 بنویسید را رابطه دو این

 كند. ساز نيست و او فقط اجزاي ساعت را تنظيم مي . وجود جهان از خداست اما وجود ساعت از ساعت5

 ساز نيست اما بقاي جهان وابسته به خداوند است. . دوام و بقاي ساعت، وابسته به ساعت2

                                                           
 .92 ص ،1 ج کاشانی، فیض محسن مولی الیقین، علم - 1
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 اي امكان بقا  حظهنوع رابطة خدا با مخلوقات، رابطة علت با معلول است. براي معلول بدون علت حتي ل

بخشي( از مخلوقات برداشته شود چيزي به نام عالم و موجودات آن  اي اين عنايت )هستي وجود ندارد و اگر لحظه

 (.241، ص 5ج  ،5335قم:  ، وجود ندارد ... )طباطبائي، نهايه الحكمه، مؤسسة پژوهشي امام خميني 

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

 

 درس دوم : یگانة بی همتا

 

 ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 
                   

 هاي پيام و كنيد تدبّر آيات اين سوره در كريم، قرآن در آن جايگاه و توحيد سورة اهميت به توجه الف(با

 .آوريد دست به را آن

 (4( وَ لَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدُ )3( لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ)2( اللَّهُ الصَّمَدُ)1أَحَدٌ)قُلْ هُوَ اللَّهُ  الرَّحِيمِ انِبِسمِ اللَّهِ الرَّحْم

 

اشاره به يگانگي خدا دارد. ) دانش آموز در تدبر بعدي متوجه مي شود كه اين )قل هو اهلل احد(: -5

 ت و هم در ربوبيت(يگانگي هم شامل يگانگي در خالقيت مي شود،هم در مالكيت، هم در والي

صمد در لغت به دو معناست: اول به معناي شخص بزرگي است كه نيازمندان براي ) اهلل الصمد(: -2

رفع نياز خود  به سوي او مي روند و دوم به معناي چيزي است كه توخالي نيست بلكه پر است. با توجه به اين 

است) از هر جهت پر و كامل است( كه تمام  مطلب، معناي صمد در اين آيه  اين است كه خداوند غني اي

مخلوقات جهت رفع نياز خود رو به سوي او دارند و همه در همة امورشان به او محتاجند. بنابر اين پيام هاي 

 برآمده از اين آيه عبارتند از اين كه :

19( ص 1تدبر در قرآن)  
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ردن و برطرف اوالً خداوند از هر جهت كامل و بي نياز است. ثانيا تنها خداوند است كه سزاوار قصد ك

 كردن نياز مخلوقات است ثالثا توجه تمام موجودات خواسته يا ناخواسته  به سوي خداست.

 

رابطة خداوند با موجودات، رابطة آفرينش است نه زايش. او موجودات را مي  ) لم یلد و لم یولد(: -3

 آفريند يعني از نيستي به هستي مي آورد نه آنكه خود بزايد )لم يلد(

علتي ندارد و از چيزي به وجود نيامده است. مولود، معلول است و نمي تواند خدا باشد )ولم خداوند 

 يولد(

كفو به معناي هم طراز در مقام و منزلت است و در اين آيه هر گونه هم )ولم یكن له کفواً احد(: -4

ي شود.به عبارت ديگر طرازي ساير موجودات با خداوند  چه در ذات او، چه در صفات  و چه در افعال نفي م

 معناي اين آيه اين است كه خداوند هيچ همتا و شبيهي ندارد .

از مجموع اين سه تعبير كه در آيه )لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا احد( آمده است و  با توجه توجه:

ه پديد آورنده ندارد به آنچه در درس اول خوانديم از اين آيه برداشت مي شود كه خداوند پديده نيست و نيازي ب

 هستي خود را از او مي گيرند. ،بلكه او تنها پديد آورنده اي است كه تمام جهان

 

 :رعد، به سواالت زير پاسخ دهيد سورة 51ب( بعد از ترجمة آيه 

 

 . كه خالق جهان است) قل اهلل( كه كنيم انتخاب خود سرپرست و ولي عنوان به توانيم مي را كسي ــ5

 ولي و سرپرست مردم باشد.  تواند نمي خود را ندارد،  زيان و سود اختيار كه كسي ــ2

اگر آنچه را كه مشركان شريك در چه صورت جا داشت كه مردم در اعتقاد به توحيد در شك بيفتند؟ -3

خدا قرار مي دهند، همچون خدا مخلوقاتي خلق كرده بودند در اين صورت جا داشت كه انسان به شك بيفتد و 

 دايان ديگر نيز معتقد شودبه خ
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 
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 ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 
                      

 را در عبارات آن مشخص كنيد. شرك يا توحيد مراتب و كرده مراجعه درس ابتداي« تدبّر در قرآن» آيات به

  

 )قل هو اهلل احد= همه مراتب توحيد) توحيد در خالقيت، مالكيت، واليت و ربوبيت 

 .اهلل الصمد= اين آيه  به يكي از صفات خدا پرداخته و اشاره اي به بحث مراتب توحيد ندارد 

 لم يلد ولم يولد= اين آيه اشاره اي به مراتب توحيد و شرك ندارد. 

 )ولم يكن له كفواً احد= همه مراتب توحيد) توحيد در خالقيت، مالكيت، واليت و ربوبيت 

  قل من رب السماوات و االرض= توحيد در ربوبيت 

 قل افاتخذتم من دونه اولياء= شرك در واليت 

 ام جعلوا هلل شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم= شرك در خالقيت 

 يد در خالقيتقل اهلل خالق كل شيء= توح 

 و هو الواحد القهار= همه مراتب توحيد 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 

  

23( ص 2تدبر در قرآن)  
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 درس سوم: توحید و سبک زندگي

 

 ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 
  

 از ترجمۀ آیۀ زیر، با تدبر در آن به سؤاالت پاسخ دهید.پس 

َ ََرّّبََوََربُّکه َاّلّلَ نَّ  ....................................................................... َاي

 .......................................................................  فَاعبهدوهَه

اٌطَ س تَقیٌَٰهذاَِصي َمه
1  ....................................................................... 

نتيجه اعتقاد به توحيد در ربوبيت چيست؟ ـ1

                                                           
1
 11آیۀ  عمران، آل سورۀ - 

31( ص 1تدبر در قرآن)  
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  راه درست زندگي كدام است؟ ـ2

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 
 

 ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 
 

 پاسخ دهید:با توجه به آیۀ زیر به  سؤاالت         

َعَلََََََََََ َ َاّللَّ ََمنَيَْعبهده َنَالنَّاسي َحْرٍفََََوَمي
2

  جانب یك بر را خدا که سته کسى مردم ازََََََ

 و وسعت هنگام و بزبان تنها{ اى کناره و                                                    

َمیکند، بندگى و عبادت ]آسودگى                                                                   

ََخيٌَ ْنََأَصابَهه
ِ
َبيهَيَفَا َگیرد آرام می به آن پس اگر خیری به او رسد، دلشَََ                                 اْطَمأَنَّ

ْتنٌَةَانقَلََبَعَلَََ َفي ْنََأَصابَْتهه
ِ
ََََوَا هي َشود. به او رسد، از خدا رویگردان می بالییو اگر ََ                      َوْْجي

َوَالهَ َهه َ َرَةَََذاِلي نَْياََوَاَلخي َادلُّ َ نيَخِسي بي َالْمه انه            ِْسَ
3
 بیند. این او در دنیا و آخرت، هر دو زیان می 

 «همان زیان آشکار است.                                                                                

                                                           

 .419ص ،1جوادی آملی، ج تسنیم، تفسیر - 1

 در آنهادر واقع  اند ایستاده دین و ایمان کناره و برطرف یعنى حرف کلمه) حرف( بمعنای طرف، لبه ، جانب و کناره هر چیزی است. بر - 2

 مختصرى تکان با و نیستند، جا بر پا و مستقر اند گرفته قرار چیزى لبه در که کسانى و آنند، لبه و کنار در بلکه ندارند قرار اسالم و ایمان متن

 او عبادت . به عبارت دیگر رود مى فنا باد بر ایمانشان چیزى کوچکترین با که االیمان ضعیف افراد حال است چنین شوند، مى خارج مسیر از

 .نیست عابد رسد، مى وى به شرور که هنگامى و است عابد رسد مى وى به خیرات وقتى همیشگى؛ نه است، جانبى و مقطعى

3
 .11. سورۀ حج، آیۀ  

34( ص 2تدبر در قرآن)  
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   . 

  پرستشی که از روی ایمان باشد با پرستشی که از روی تردید باشد، چه تفاوتی دارد؟ - 1

 ؟ندگیر رسد، دو روش متفاوت پیش می می آنهاه به ، در برابر خیر و شری ک برخی انسان هاچرا 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 
 

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

 آيا مي توان تنها به جنبة فردي توحيد عملي معتقد بود ولي جنبة اجتماعي آن را قبول نداشت؟

                                                           
5
 .332، ص44بحار االنوار، مجلسي، ج  . 
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...................................................................................................................................................................... 
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 درس چهارم: فقط براي او

 ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 
 

 :فرماید می پیامبر به کالمی در خواهد، نمی را بندگانش سعادت و کمال جز که نیاز بی خدای 

َ ي َدٍةَاَنَتَقوموَاّلّلٰ َبيواحي که ظه َّامَاَعي ن 1ََ...َمثیٰنََوَفرادیَٰقهلَاي

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

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

 :می فرماید دیگر آیاتی در

ََّ ن يطاَنَاي واَالش َّ َایَبیَنَأ َدَمَاَنَلَتَعبهده لَيکه بنيٌَ هَالَمََاعهَدَاي َمه وٌّ َعَده اٌطَمس تقٌیََوَلَکه 2ََوََاَنَاعبهدوین،َٰهذاَِصي

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

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

 با تفکر در این آیات توضيح دهيد كه :

 هایي ذكر كنيد.  . مقصود از قيام جمعي و فردي چيست؟ براي هركدام نمونه1

 کنند. خیزند و اقدام  پا  ها به صورت فردی یا گروهی برای اجرای دستورات خداوند به منظور این است که انسان

 رات فردی( و ...های دینی، امر به معروف و نهی از منکر )تذک اقامۀ نماز، مطالعۀ کتاب هاي فردي: نمونة قيام

های خیریه،  برپایی نماز جماعت، تشکیل حکومت اسالمی، جهاد، تشکیل گروه هاي گروهي: نمونة قيام

 های جهادی برای سازندگی تشکیل گروه

 

 بینید؟ توضیح دهید. ای می رابطه« ا قیام کنیدفقط برای خد»و « فقط مرا بپرستید»عبارت  میان. آیا 9

 پا خاستن برای خداست. بندگی و پرستش خدا، قیام و بهبله، یکی از مصادیق 

 
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

                                                           
 .41سوره ي سبأ، آية  . 5
 .15و  16 آية يس،سوره ي  . 2

43تدبر در قرآن  ص  
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................................................................................................................................. 

 می فرماید: امیرالمومنین علی

. نهه َمي َ،َََشٌّ ي ّ َالّشَّ ؛ََوَفاعيله نهه ،ََخٌيَمي َالَيي 1َفاعيله

 بطة آن را با اخالص در انديشه و قلب توضيح دهيد.در اين سخن حكيمانه تفكر كنيد و را

دهندة كار خير، از آن عمل خير برتر است و  بر اين نكته تأكيد دارد كه انجام اين فرمايش امام علي

 تر است. دهندة كار شر از عملش بدتر و پست انجام

برآمده از انديشه و  باور قلبي اما رابطة اين سخن با موضوع اخالص اين است كه  از آنجا كه هر كار خيري 

خالصانه  فاعل آن است، پس مي توان گفت كه در حقيقت اين انديشه و باور خالصانه فرد است كه به كارش 

ارزش داده است پس جايگاه خود فرد نيكوكار از عملش برتر است.به عبارت ديگر اين انديشه و باور خالصانه آن 

 نجام شود.فرد است كه باعث مي شود كار خير ا

در نقطه مقابل نيز بايدگفت از آنجا كه عمل شر برآمده از انديشه ناسالم و قلب گنهكار و غير خدايي فرد 

است پس فرد شرور بدتر و پست تر از عملش است.زيرا اگر اين انديشه و قلب ناسالم نبود، اين عمل شر هم 

 صورت نمي گرفت.

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

 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

 با توجه به تعریف باال از حُسن فاعلی و حُسن فعلی، موارد زیر را بررسی کنید: 

حُسن فعلي  ،يا برعكس ؟ واست عملي داراي حُسن فعلي باشد، اما حُسن فاعلي نداشته باشد . آيا ممكن5

 سن فاعلي باشد؟ مثال بزنيد.نداشته باشد ولي داراي حُ

بله. اعمالي هستند كه حسن فعلي دارند مثال فردي كه مدرسه اي مي سازد، عملش حسن فعلي دارد اما ممكن 

ه باشد.يعني فرد اين كار را براي خودنمايي و شهرت انجام داده باشد؛ پس است همين عمل حسن فاعلي نداشت

 ساخت مدرسه اگرچه حسن فعلي دارد اما حسن فاعلي ندارد.

                                                           
 .32. نهج البالغه، حكمت  5

54تفكر در حدیث ص   
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از سوي ديگر ممكن است عملي حسن فاعلي داشته باشد اما حسن فعلي نداشته باشد. مثال كسي براي رضاي 

و سر مسأله اي دعوا دارند، داوري كند اما به دليل جهل و خدا مي خواهد بين دو نفر كه اختالف پيدا كرده 

 ناآگاهي  در داوري و قضاوت خود به خطا مي رود و فرد بي گناه را گنهكار معرفي مي كند.

 است؟ درست. اگر فردي براي الغر شدن يا سالمت جسم روزه بگيرد روزه اش 2

ت قرب الهي و عمل به دستور خداوند انجام دهيم.اگر كسي كار را به ني خير، در انجام اعمال عبادي حتماً بايد آن

اش باطل است زيرا حسن فاعلي ندارد. انسان مؤمن روزه را براي عمل به  فقط به نيت سالمتي روزه بگيرد، روزه

اش مفيد است، اما نيت وي از روزه كسب سالمتي  داند كه روزه براي سالمتي گيرد و البته مي فرمان خدا مي

رو، اگر مثالً كسي از ترس پدر و مادرش نماز بخواند، نمازش باطل  لكه اطاعت از فرمان خداست. از ايننيست، ب

 شود.  است، چون حسن فاعلي ندارد. اين مسئله شامل همة فرامين و دستورات الهي مي

برسد آيا نزد خدا . اگر كسي به نيت نماز جماعت مسجد از منزل بيرون بيايد و به دليل مانعي نتواند به مسجد 3

 سن وجود دارد؟پاداش دارد؟ به چه دليل؟ در اين كار كدام يك از اقسام حُ 

برد به اندازة پاداش حضور وي در نماز جماعت است. دليل آن، اين است كه  بله، قطعاً پاداشي كه او مي 

از عمل او برتر است، پس وي نيت حضور در نماز جماعت را داشته و از آنجا كه طبق فرمودة پيامبر، نيت مؤمن 

 او به دليل نيتي كه داشته، پاداش نماز جماعت را برده است.

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 
 

ريا قرار مي مصداق  از زير موارد از يك بررسي كنيد كه هر مقابل اخالص قرار مي گيرد،در  به اينكه ريا توجه با 

 ؟گيرد يا مصداق اخالص
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♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 
 

داشتن اخالص و رسيدن به مقام  كرده، ذكر يوسف حضرت براي كه خداوند اوصافي از يكي

.مخلَصين است
5

 

 چگونه او و بود گسترده يوسف براي دامي چه سورة يوسف بگوييد شيطان 33و  32با بررسي آيات 

 يابد؟ نجات دام اين از توانست

 قبل از پاسخ به پرسش اين فعاليت، الزم است همكاران به اين نكته توجه كنند:

                                                           
5

 24آية  سورة يوسف، ــ
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مخلِصًا ».. سورة زمر، عبارت  2در آية «. مخلَص»به كار رفته و هم « مخلِص»در قرآن كريم، هم اصطالح 

به كار رفته كه حاكي از مقام « انه من عبادنا المخلَصين»سورة يوسف، عبارت  24آمده و در آية « له الدين

كند و در حال خالص  را طي مي ، انساني است كه مراتب اولية اخالص«مخلِص»است. انسان  حضرت يوسف 

، انساني است كه از اين مراتب اوليه گذشته و اكنون خداوند او را «مخلَص»كردن خود براي خداست. انسان 

ماند و شيطان  خالص براي خود برگزيده است. كسي كه به اين مرتبه از اخالص برسد، از نفوذ شيطان مصون مي

 .تواند او را وسوسه كند و بلغزاند نمي

آموزان ماجراي هوس زليخا را كه دام شيطان براي گمراهي  سورة يوسف، دانش 33و  32با توجه به آيات 

 كنند. بود، بيان مي حضرت يوسف 

 از خداوند و پناه بردن به سوي او، باعث نجات وي شد. توجه و درخواست حضرت يوسف 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 
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 درس پنجم : قدرت پرواز

 

 ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 

پس از ترجمه آيات زير در آن تأمل كنيد و توضيح دهيد چگونه محتواي اين آيات مي تواند نشاني از وجود 

 اختيار در انسان باشد؟

َْ ّيکه ب نَرَّ َمي َبََصائره َ.....................................................................َََقَْدََجاَءُكه

ََََصَََأبفََمْنََ هي َ.....................................................................ََََفَلينَْفسي

َىَفََعلَْيهَاََ... َوََمْنَََعي
1

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

َ

َْ يکه َمْتََأيْدي َبيَماَقَدَّ َ َ.....................................................................ََََذاِلي

يدَي ّيلَْعبي ٍمَل َلَیَْسَبيَظَّلَّ َ َاّللَّ َوََأنَّ
2

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

 

ها مي  بيانگر اين است كه خداوند رهنمودها و داليل روشن خود را براي ما  انسان عامسورة ان 564آية 

فرستد و اين انسان است كه بايد بر اساس تفكر و تصميم  با اين رهنمودها مواجه شود. او هم مي تواند   اين 

ديده بگيرد و تصميم به مخالفت و ناديده گرفتن آنها بگيرد  و هم مي تواند  با تفكر و تصميم داليل روشن را نا

درست، دست به  انتخاب صحيح زند، و به نفع خويش گام بردارد. اشاره آيه به داشتن قدرت تفكر و تصميم 

 گيري نشانه اي از اختيار انسان است.

                                                           
 .564سورة انعام، آية  - 5
 .534سورة آل عمران، آية  - 2

   57ص« 1»تدبر در قرآن
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عمران، اشاره به اين نكته دارد كه انسان مسئول اعمال خويش است و عذاب  آل 532هم چنين آية 

اخروي وي نتيجه اعمالي است كه در دنيا انجام داده است. اشاره خداوند به اين مطلب نشان از اختيار انسان 

خود نيز نبود و نبايد به خاطر اين است. زيرا اگر انسان اختياري در انجام اعمال خود نداشت يقينا مسئول كردار 

 رفتارها  مجازات مي شد. 

 

 

 ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 

 پس از ترجمة آیة زیر، در آن تدبّر کنید و به سؤال های زیر پاسخ دهید:

ىَََسََّرَلَکَه ي َاَّلَّ ه َّکَهَََاّللَّ ََوَلََعل ي نَفَْضلي ََوَليتَبْتَغهوْاَمي أَْمريهي َبي يهي َفي ونَََََالَْبْحَرَليتَْجريَىَالْفهْْله تَْشكهره
1

َ

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

 مقصود از رام و مسخربودن درياها چيست؟ .1

ما انسان است؛ يعني، دريا همچون ساير مخلوقات تابع قوانين مشخصي است كه  درياستمنظور قانونمندبودن 

 برخي از اين قوانين توسط دانشمندان كشف شده است.ها با شناخت آنها ، مي توانيم آنها را به خدمت بگيريم .

 د در دريا حركت كنند؟. چرا كشتي ها مي توانن2

شوند كه  ها متوجه مي چون بر دريا قانون حاكم است و براساس همين قوانين ثابت و مشخص است كه انسان

 .اي بسازند كه در آب دريا غرق نشود بايد چگونه وسيله

داند كه اگر قانون حاكم بر  زيرا انسان مي ؟.چرا انسان مي تواند با اختيار خود به جستجو در دريا بپردازد3

 تواند به نتيجه برسد. مخلوقات و از جمله دريا را كشف كند و از آن استفاده كند، مي

                                                           
 .52سورة جاثيه، آية  - 5

  62-63ص« 2»تدبر در قرآن
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 ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 

 

  شريفة آية به توجه با   

 

َُكَه َّنَّ
ِ
َبيقََدرٍَََشََََََا  ..................................................................................؛ ..........................................1ٍءََخلَْقنَاهه

 بگوييد چه تقديراتي در موارد زير به كار رفته است؟ به هم خوردن اين تقديرات چه عواقبي به دنبال دارد؟

 

 گل به آن شدن تبديل تا گياه يك جوانه زدن( الف       

 تابش خورشيد به اندازه اي كه زمين و ساكنان زمين از آن بهره ببرند.( ب       

 موردنظر رشته در قبولي براي دوازدهم سال آموز دانش يك ريزي برنامه( ج       

 

هاي خود گياه بايد مورد توجه قرار گيرد و الف( براي جوانه زدن يك گياه هم تقديرات يا همان ويژگي 

هم تقديرات محيط پيراموني گياه. منظور از تقديرات خود گياه همان ويژگي هاي اختصاصي هر گياه است. مثال 

اين كه چه مدت زمان مي برد تا دانه اين گياه جوانه بزند و يا چه مدت طول مي كشد تا جوانه اين گياه سر از 

 ..خاك بيرون آورد و.

منظور از تقديرات محيطي نيز همان ميزان دماي محيط، ميزان آب مورد نياز، ميزان تابش نور خورشيد 

 و... مي باشد.

مسلما اگر اين تقديرات به هم بخورد يعني به عنوان مثال اگر گياهي كه نياز به آب اندكي براي رشد دارد 

ديگري قرار گيرد قطعا موجب از بين رفتن آن گياه مي  و يا بايد در محيط هايي با نور اندك رشد كند در شرايط

 شود.

                                                           
 .44سورة قمر ،آية  - 5

  62-63ص« 3»تدبر در قرآن
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ب( تقديراتي كه مي توان براي تابش خورشيد در نظر گرفت فاصله و ميزان تابش خورشيد است. يعني 

فاصله خورشيد از زمين به قدري است كه دماي آن قابليت وجود حيات را به اين كره خاكي داده است. اگر اين 

يا بيشتر مي شد يقينا به دليل گرماي بسيار و يا سرماي فراوان، امكان زيست بر روي زمين فراهم فاصله كم تر و 

نبود. هم چنين تابش خورشيد به گونه است كه تقريبا نيمي از شبانه روز بر بخش هاي مختلف زمين مي تابد. 

تابش خورشيد محروم باشد  حال اگر قرار بود  همه قسمت هاي زمين هميشه روز باشند و يا هميشه از نعمت

 قطعا زندگي در زمين سخت و حتي ناممكن مي شد.

ج(يك دانش آموز براي قبولي در رشته مورد نظر خود بايد هم به ويژگي هاي دروني خود توجه كند و هم 

د. به ويژگي هاي محيط اطراف خود. مثال بايد به استعداد و توانايي هاي خود و يا حتي نوع مزاج خود توجه كن

هم چنين به برخي تقديرات محيطي نيز توجه داشته باشد. مثال اين كه طبق تقدير الهي شب مايه سكون و 

آرامش است و بدن انسان نياز به استراحت در شب دارد. و يا اين كه صبح هنگام،ذهن انسان آمادگي بيشتري 

مسلما بي توجهي به .ن يادگيري انسان داردبراي درك و يادگيري دارد و يا ورزش تاثير بسزايي در باال بردن ميزا

 اين نكات قدرت يادگيري انسان را كاهش مي دهد

اگر دانش آموزي بخواهد براساس آيه فوق براي قبولي در رشته مورد نظر برنامه ريزي كند، به چه تقديراتي -2

 در وجود خود و پيرامون خود بايد توجه كند؟

. اما از آنجا كه معموال دانش آموزان شكست هاي خود در در قسمت ج داده شده است به نوعي پاسخ اين سوال

عرصه تحصيل را به بيرون از خود نسبت مي دهند، اين سوال مجدد تكرار شده است تا تاكيدي بر اين مطلب 

 باشد كه بي توجهي انسان به ويژگي ها و تقديرات علت اصلي شكست هاي او هستند

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 

 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 
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 برخي چرا دارند، نقش انسان هاي شكست در چه و ها موفقيت در چه دو، هر اختيار، و الهي قضاي اينكه با ٭

 مي كوشند شكست هاي خود را به قضا و قدر الهي نسبت دهند؟  ها انسان

 

ها را  طور كه پيروزي آموزان به يك آسيب اجتماعي توجه كنند و همان اين فعاليت براي آن است كه دانش

هاي خود را هم بپذيرند و آن را به عاملي بيرون از خود مانند قضا و  دهند، مسئوليت شكست به خود نسبت مي

 ندهند. تقدر نسب

هاي خود  خواهند بپذيرند كه خودشان علت شكست ها نمي پاسخ اين فعاليت اين است كه معموالً آدم

 هاي غلط آنها باعث شده كه فالن حادثه و اتفاق پيش بيايد و نتوانند موفق شوند. اند و تصميم بوده

ستگي دارد و هم به اختيار ها، هم به قضاي الهي ب ها و موفقيت اما اينكه در سؤال آمده است كه شكست

اي تقدير كرده و سامان داده است كه مثالً اگر كسي از كوه  گونه ما، بدين معناست كه خداوند نظام جهاني را به

هايي بر او وارد شود و اگر ابزار و وسايل كوهنوردي را همراه داشته باشد، كمتر آسيب ببيند يا  پرت شود آسيب

ديدگي هم به  كسي از ابزار كوهنوردي استفاده نكرد و دچار آسيب شد، اين آسيباصالً آسيب نبيند. حال اگر 

 هاي اختياري او. قضا و قدر الهي مربوط است و هم به تصميم

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 
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  درس ششم: سنت هاي خداوند در زندگي

 ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 

:با تفكر در آیات صفحه قبل، پیام های زیر را تكمیل کنید  

گيرد. قرار ميامتحان و آزمايش  در معرض خيريا با امور شر  .هر انساني در زندگي خود همواره به وسيله امور5  

31سوره انبياء، آيه   

قرار مي گيرد. آزمايش.هر كس ادعاي ايمان كند مورد 2  

2سوره عنكبوت،آيه   

تعلق مي گيرد.رحمت واسعه الهي به همه افراد جامعه، چه نيكوكار و چه بدكار 3  

26سوره إسراء، آيه   

مي كند. هدايت. خداوند كساني را كه در راه او گام بر مي دارند، به طور خاص 4  

14سوره عنكبوت،آيه   

در جهت افزايش گناه استفاده مي كنند.داوند به كافران مهلت مي دهد و آنان از اين مهلت .خ1  

573سوره آل عمران،آيه   

شوند.  گرفتار عذاب ميبه تدريج .برخي گناهكاران به دست خويش خود را در معرض هالكت قرار مي دهند و 1

532سوره اعراف، آيه   

لطف و رحمت  و كيفر كار بد را به اندازه خودش مي دهد و اين نشانه.خداوند پاداش كار نيك را چند برابر 7

.الهي است  

516سوره انعام آيه   

رقم مي خوردرفتار خوب يا بد انسان ها . مطابق قانون الهي، آينده انسان بر اساس 3  

41سوره اعراف، آيه   

71-73ص قرآن در تدبر  
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......................................................................................................... 
 

 کسی با داند می الهی امتحان را گرفتاری و مصیبت که کسی میان هایی تفاوت چه ٭

 دارد؟ وجود شمارد، می طبیعی پیشامد یک را آن که
.كسي كه مصيبت را امتحان الهي مي داند در برابر مصيبت صبر و شكيبايي مي ورزد، اما كسي كه 5

 كند و تحمل مواجه شدن با مصيبت را ندارد. تابي مي اعتقادي به اين مسأله ندارد، بي

داند،گرفتار يأس و نا اميدي نمي شود زيرا مي داند  مي. كسي كه مصيبت و گرفتاري را امتحان الهي 2

كند اما كسي كه اين نگاه را ندارد سريع دچار  خداوند همه اين سختي و مشقات را به بهترين شكل جبران مي

 .شود س و افسردگي مي هاي روحي، يأ بحران

داند پس  رشد معنوي خود ميداند مصيبت و گرفتاري را پله اي براي  .كسي كه مصيبت را امتحان الهي مي3

افزايد اما كسي كه اين نگاه را ندارد، با هر مصيبتي به خداوند  با مواجهه صحيح با اين مصيبت بر ايمان خود مي

 شود. گمان بد مي برد و از خدا دورتر مي

 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 
 

سوره اعراف تحلیل کنید که حكمت برخی پیشامدهای سخت و  69.با توجه به آیه 1

 ناگوار در زندگی چیست؟

بما كانوا فرمايد: فاخذناهم  اين آيه در فعاليت تدبر در قرآن ابتداي درس آمده است  و در قسمت انتهايي آيه مي

يكسبون؛يعني به واسطه آنچه انجام دادند، عقوبت شدند.يعني برخي از پيشامدهاي سخت و ناگوار زندگي نتيجه 

 اعمال ناپسند و گناهان خود انسان است.

سوره اعراف تحلیل کنید در چه صورتی وفور نعمت نشانه  181و  182. با توجه به آیات 2

 سنت استدراج است؟

در فعاليت تدبر در قرآن ابتداي درس گنجانده شده اند، بر اين نكته تاكيد شده است كه سنت در اين آيات كه 

استدراج در خصوص كساني است كه اعتقادي به خدا و دستورات او ندارند) و الذين كذبوا بآياتنا(. بنابراين صرف 

باشد و در همان حال بي وفور نعمت دليل بر گرفتار شدن به استدراج نيست بلكه اگر كسي غرق در نعمت 

 76ص  متن در تفکر

 79پيام آیات ص 
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اعتقاد به خداوند و دستورات او باشد، او گرفتار استدراج شده است. حضرت علي عليه السالم نيز در اين خصوص 

معصيت غرق در نعمتي بدان گرفتار استدراجي اگر مشاهده كردي، با وجودمي فرمايد:   

 در گرو كار خويش  :درس هفتم

 

 ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 

 

ََ َالهامَکرد.]نفسَانسان[بداکریَوَپرهزیاکریَراَبهَأ نَ]تشخيص[أ نگاهَََااهتَقوََاََوَجفهوَرهَمهَاَلهََاَف

 کهَهرَکسَأ نَراَپاکَگردانيد،َقطعًاَرس تگارَشد.ََاهَزاکَّلََحََمنَفاَََقَد

اهاَدسَّاَبََمنَخَقَدَوَ
1
َوَهرَکسَأ نَراَأ لودهَکرد،َقطعًاَحمرومَشد.ََ

 .در اين آيات يك بشارت وجود دارد و يك انذار، آنها را مشخص كنيد

 :عبارت قد افلحبشارت

 عبارت قد خاب انذار:

 

 .اين بشارت و انذار نشانه چه حقيقتي است؟2

                                                           
5
 3 -56. سورة شمس آيات  

87ص قرآن در تدبر  
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اعتدال خارج گردند؟ آنها را شناسايي  عواملي سبب مي شوند تمايالت مادي ما تحريك شوند و از حدّ چه 

 كرده و نام ببريد.

هاي  دبيران توجه داشته باشند كه در اين جا منظور از عوامل، صرفا عوامل محيطي است. مثال ديدن فيلم

 خارج كند. تواند قوه غضب ما را تحريك و از حد اعتدال خشونت آميز مي

دوستان و رفيقان نا مناسب مي تواند باعث خروج انسان از حد اعتدال شود.حضور در مجالس نامناسب و 

توانند در  گناه آلود، حضور در گروه ها يا كانال هاي نامناسب در فضاي مجازي و مواردي از اين قبيل همگي مي

 تحريك تمايالت مادي ما تأثيرگذار باشند

 

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

 حالت خود را هنگام نافرماني از خداوند بررسي كنيد و ببينيد.

 به كدام خطا عادت كرده ايد و علت آن چيست؟ .5

 آن خطا آشنا هستيد و مي دانيد چه اثري برجا مي گذارد؟به آثار سوء  .2

 هنگام انجام آن خطا، چه حالتي در پيشگاه خداوند داريد؟ .3

 

 44 خودارزيابي ص
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ف

ردي
حالتي كه در هنگام خطا و پس از آن برايم  آثار و عواقب آن خطا ام خطايي كه به آن عادت كرده 

 آيد پيش مي

5 

2 

3 

. 

. 

. 

   

 

 تواند از آنان بخواهد كه چنين جدولي را بدون ذكر نام تكميل كنند.  دبير مي البته

تواند  گيرد و او مي آموزان انجام شود، اطالعات مفيدي در اختيار دبير قرار مي چنين كاري توسط دانشاگر 

آموزان، تذكرات  طور مستقيم برخي از خطاها را مطرح كند و براي اصالح دانش هاي خود به در مباحث و صحبت

 هاي خود ارائه دهد. الي صحبت مفيدي را در البه
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 درس هشتم     بازگشت

 

 

آموخته « خودِعالي»و « خودِ داني»و « نفس لوّامه»و « نفس امّاره»با توجه به آنچه در سال قبل دربارة 

 ايد، به سؤال هاي زير پاسخ دهيد:

 .مقصود از انقالب عليه خود چيست؟ كدام خود عليه ديگري انقالب مي كند؟5

با توجه به آنچه دانش آموزان در پايه يازدهم در خصوص خود عالي و خود داني در درس عزت نفس 

خوانده اند و هم چنين آنچه در خصوص نفس اماره و نفس لوامه در درس پر پرواز در پايه دهم آموخته اند، 

كه يكي از اين دو خود) خود پاسخ اين سوال را اين گونه مي توان داد كه منظور از انقالب عليه خود اين است 

عالي يا داني( عليه خود ديگر قيام كند و او را به كنار بزند.به عنوان مثال اگر انسان با پيروي از نفس اماره، تن به 

تمايالت ناپسند دهد و آلوده به گناه شود، عليه گرايشات عالي خود يا همان خود عالي قيام كرده است. از سوي 

 ه  تمايالت ناپسند خود قيام كند، خود عالي او عليه خود داني وي انقالب كرده است .ديگر اگر انسان علي

 .انقالب عليه خود در چه صورتي پسنديده و در چه صورتي ناپسند است؟2

وقتي خود عالي انسان عليه خود داني قيام كند و يا به عبارت ديگر نفس لوامه انسان بر نفس اماره اش 

 .و انقالب پسنديده و در صورت عكس آن، ناپسند استغلبه كند، اين قيام 

 

 

 براي اين كه حالت پشيماني، به ترك گناه بينجامد، چه راه حل هايي را پيشنهاد مي دهيد؟
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انسان را در ترك گناه ياري كند اين فعاليت دانش آموزان بايستي راه حل هايي كه مي تواند پس از توبه 

بيان كنند. مواردي مانند فاصله نينداختن ميان حالت پشيماني و تصميم گيري،دعا و طلب ياري از خداوند، 

ايجاد اميدواري در خود، قراردادن جريمه براي خود در صورت ارتكاب مجدد گناه و... مي توان از جمله اين راه 

 .حل ها باشد

 

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

.......       

 بخوانيد و به سؤال هاي زير پاسخ دهيد:« مفاتيح الجنان»مناجات التائبين را در كتاب 

 در وجود انسان باقي مي گذارد؟الف(گناه چه آثاري 

                                                                             در مناجات التائبين به مواردي همچون خواري و ذلت، مردن قلب انسان و... اشاره امام سجاد

 كرده اند

 ب(چه اموري است كه جز خداوند ديگري توان انجام آن را ندارد؟

 به مواردي مانند غفران اشاره فرموده اند امام سجاد 

 ج(خداوند چه راهي پيش پاي گناهكار قرار داده كه راه عذر آوردن را بر او بسته است؟

 ، اين راه توبه است كه به روي همگان باز است. طبق فرمايش امام

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