


 فقط برای او

 درس چهارم



 تدبر در قرآن

 .کنید ذکر هایی نمونه کدام هر برای چیست؟ فردی قیام و جمعی قیام از مقصود .1

   .اجتماعی و فردی بعد در عملی توحید تحقق و بندگی در اخالص

 .نماید درخواست خدا از فقط و کند عمل الهی واجبات به بخواند، نماز کس هر که این مانند فردی بعد در عملی توحید

  الهی قوانین طبق ها آن حاکم روند، پیش عدالت تحقق سوی به جامعه افراد که این مانند اجتماعی بعد در عملی توحید

 .باشد داشته را نموده بیان خداوند که هایی ویژگی و نماید عمل
 

 

 .دهید توضیح بینید؟ می ای رابطه «کنید قیام خدا برای فقط» و «بپرستید مرا فقط» عبارت میان آیا .2

   برای قیام خداست؛ برای برخاستن انسان، به خداوند موعظه و خداست بندگی همان بسته، آدمیان با خداوند که عهدی

 .دارد اشاره بندگی در اخالص یعنی مفهوم یک به دو هر و خداست بندگی و عبادت از دیگری تعبیر خدا

 

 قُل اِنّما اَعِظُکُم بواحِدَه اَن تَقوموا لِلّهِ مَثنَی وَ فُرادَی

 .(برای خدا قیام کنیدفردی  و جمعیبگو شما را فقط یک موعظه می کنم، این که به صورت )
 

 اَ لَم اَعهَد اِلَیکُم یا بَنی آدَمَ اَن ال تَعبُدوا الشّیطانَ اِنَّهُ لَکُم عَدَوٌ مُبینٌ

 که او دشمن آشکار شماست؟ و این که مرا شیطان را نپرستید ای فرزندان آدم، آیا از شما پیمان نگرفته بودم که )

 (بپرستید، این راه مستقیم است؟

 

اخالص در بندگی و  تحقق توحید 
 در همه ابعاد آن، تنها  موعظه 

 خداوند به مردم

 قرار گرفتن انسان بر سر دوراهی 
 بندگی خداوند یا بندگی شیطان و 

 نقش اراده او در انتخاب یکی از آن دو



  و «...الصّلوه ُیقیمون الّذین آَمنوا واّلذین رسوله و اهلل ولّیکم اِنّما» آیات طبق (یازدهم 5 درس)

 توحید باید نمائیم، قیام خدا برای جمعی صورت به اینکه برای «...الرَّسول َاطیعوا وَ اهللَ اَطیعوا»

 .کنیم اطاعت معصوم امامان و پیامبرش و خدا از و سازیم محقق نیز ان اجتماعی بعد در را
 

  شرط به باید جمعی، صورت به بندگی در اخالص تحقق برای (یازدهم 8 درس)

 .است امامان و پیامبر والیت و الهی والیت پذیرش همان که نمود عمل الذهب سلسله حدیث

 نکات ترکیبی



 آدَمَاَ لَم اَعهَد اِلَیکُم یا بَنی 

 پیمان فطری خدا با انسان و گرایش انسان به پرستش خدا

 مفهوم کلی آیه

 اَن ال تَعبُدوا الشّیطانَ اِنَّهُ لَکُم عَدَوٌ مُبینٌ

 نفی بندگی شیطان به علت دشمنی آشکار او با انسان

 اَنِ اعبُدونی هَذا صِراطٌ مُستَقیم

 عبادت خدا، راه راست زندگی



  «الشّیطانَ تَعبُدوا ال اَن آدَمَ بَنی یا اِلَیکُم اَعهَد لَم اَ» و «لِلّهِ تَقوموا اَن بواحِدَه اَعِظُکُم اِنّما» آیه میان

 .دارد اشاره بندگی در اخالص یا خداوند بندگی تحقق به دو هر و دارد وجود ارتباط
 

   در انسان اصلی هدف خدا، بندگی و عبادت ،«لِیَعبُدون اِلّا وَاالِنسِ الجِنِّ خَلَقتُ ما وَ» آیه به توجه با (دهم 1درس)

 .اوست آفرینش و زندگی

   بندگی انتخاب در ما اراده و اختیار مانع ولی است، هدف به انسان رسیدن موانع از یکی شیطان (دهم 2درس)

  انسان اراده و انتخاب نقش به که جهت آن از آیه این که این به توجه با همچنین .شود نمی شیطان بندگی یا خدا

 .است مرتبط «...السَّبیل هَدَیناهُ اِنّا آیه با دارد، اشاره

 شده بیان خدا بندگی با مساوی مستقیم صراط «...فَاعبُدوه رَبُّکُم وَ رَبّی اهللَ اِنَّ» آیه به توجه با (دوازدهم 3درس)

 ارتباط «اعبُدونی اَن» و «فاعبدوه» عبارت چنین هم .اند مفهوم هم «مُستَقیم صِراطٌ هَذا اعبُدونی اَنِ وَ آیه با و است

   .است کرده دعوت عملی توحید تحقق به دو هر و دارد

   هدایت راه «...فَضل وَ مِنه رَحمَه فی فَسَیُدخِلُهُم بِه وَاعتَصِموا بِاهلل آمَنوا الَّذینَ فَاَمّا» آیه طبق (دوازدهم 7درس)

 .اوست به تمسک و خدا به ایمان مستقیم، صراط و راست راه به

 /  ارتباط مفهومی
 نکات ترکیبی



قرار بندگی هوای نفس و شیطان و بندگی خداوند انسان همواره بر سر دوراهی 

 .دارد و زندگی، صحنه انتخاب یکی از این دو راه است

راه رفتن مورچه ای سیاه در شب تاریک بر تخته سنگی راهیابی شرک به دل انسان از 

 .(انسان آهسته آهسته منحرف و از مسیر عبودیت خارج می شود: پیام). پنهان تر است سیاه

 انتخاب بندگی خداوند و ضرورت حفظ و مراقبت آن

 (ص)پیامبر اکرم 

 پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب                        تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم

 چون تو را، در گذر، ای یار، نمی یارم دید                    یا که گویم که بگوید سخنی با یارم

 دوش می گفت که حافظ همه روی است و ریا        به جز از خاک درش، با که بود بازارم؟

 .خود دل و اندیشه حریم از پاسداری و مراقبت :اول بیت

 .نیست او با ارتباط راه و محبوب جایگاه انسان، قلب جز کس هیچ :دوم بیت

 .خداست برای کار و ریا از دوری به اشاره :سوم بیت



   که است طریق این از او تقرب به رسیده و خدا بندگی و عبادت خلقت، از هدف (دهم 1درس)

 .باشد می آن از حاکی «لِیَعبدون اِلّا واالنس الجن خلقت ما و: آیه
 

   است شایسته راه این در ماندن قدم ثابت و بندگی مسیر در گذاشتن گام برای (دهم 8درس)

 .دهیم انجام را ...و خدا با بستن عهد حرکت، برای عزم و تصمیم اقدامات

 نکات ترکیبی



 .آن غیر از چیز یک کردن پاک و کردن خالص :اخالص مفهوم
 

  رضای برای فقط را عملش و کند خدا جایگاه را خود دل و اندیشه شخص، :دینی کاربرد در اخالص

 .دهد انجام است، داده دستور او که گونه همان و خداوند
 

 .دارد می عرضه خداوند درگاه به فرد که است اعمالی تمامی قبولی شرط اخالص اسالم، در
 

  .دارد بیشتری ارزش باشد، همراه باالتری اخالص با چه هر انسان اعمال :اخالص داشتن درجه و رتبه
 

 .کنند می پیدا برتری یکدیگر بر شان اخالص مراتب به توجه با مومنان، :(ص)اکرم پیامبر
 

   کار،  آن خاطر به خداوند جز کسی نداری دوست که است عملی آن خالص عمل :(ع)صادق امام

 .کند تمجید و ستایش را تو

 اخالص در بندگی



   اندیشه در اخالص نخست است الزم شود، خالص خداوند برای عمل اینکه برای :اندیشه در اخالص مفهوم

 (عمل مقدمه) .یابد تحقق
 

 همه که طوری به ،کند تقویت زمینه این در را خود اندیشه و فکر بکوشد باید دارد اعتقاد خداوند به که فردی

  هیچ و است جهان امور همه کننده اداره و مدبّر خداوند که بداند و ببیند خدا دست به را عالم و خود امور

   در توحید خصوص به توحید، مراتب مفهوم هم معنا این .کند نمی عمل او اراده و اذن به جز سببی و واسطه

 .است ربوبیت

 

 :ترکیبی نکته

 مرتبط ربوبیت خصوص به و والیت مالکیت، خالقیت، در توحید با اندیشه در اخالص (دوازدهم 3 و 2 دروس)

  وَاالَرضِ السّماواتِ رَبُّ مَن قُل» و «شَیء کُلِّ رَبُّ هُوَ وَ» ، «فَاعبُدوه رَبُّکُم وَ رَبّی اهلل اِنّ» آیات نتیجه در .است

 .دارد ارتباط اندیشه در اخالص مرحله با همگی «اهلل قُل

 اخالص در اندیشه. 1



 خداوند به درونی و قلبی اعتقاد .1

  درونی و قلبی اعتقاد یک به است، پذیرفته خود عقل و اندیشه در توحید از که را چه آن کند تالش باید انسان

 (چرا؟) .باشد موثر کردارش و رفتار در تا نماید برقرار قلبی اُنس آن با و کند تبدیل
 

 قلب در باید سخن آن بلکه کند، نمی کفایت آن عقلی پذیرش کنیم، عمل درست سخن یک به اینکه برای زیرا

 .شود آن تسلیم نیز قلب یعنی کند، نفوذ ما دل و

   خداوند که آنان با و ببندد دل او به تنها و کند مهربان خداوند خانه را قلبش کوشد می مومن انسان بنابراین

 .باشد داشته قلبی انس است، کرده سفارش

 :خدایی قصد و الهی نیت .2

   یک از انسان قلبی قصد و نیت تا زیرا کند، الهی را خود قلبی و درونی های نیت کند می تالش مومن انسان

 .شود نمی خالصانه و گردد نمی خدایی عمل، آن نشود، خدایی عمل

 اخالص در قلب. 2



 عَمَلِهخَیرٌ مِن نِیّهُ المُومِن 

 .است برتراز عمل او مومن نیت 
 

 بِالنِّیاتاالَعمالُ اِنَّما 

 .های اوست نیتاعمال انسان وابسته به همانا 

 (:  ص)پیامبر اکرماحادیثی از 



 (:ع)امام علی

 فاعِلُ الخَیر خیرٌ مِنهُ وَ فاعِلُ الشَّرِّ شَرٌّ مِنهُ

 .است بدترکار شر، از آن شر انجام دهنده است و  بهترکار نیک، از آن کار انجام دهنده 

 تفکر در حدیث

 نیت قلبی و و نیز از نظر اعتقاد و اندیشه با توجه به این که کسی که کار نیکی انجام می دهد، از نظر 

 .  به همین جهت انجام دهنده آن، از خود آن کار بهتر است. استالهی و توحیدی هر دو درونی، 

زیرا با اندیشه الهی و نیت خدایی قدم در این راه گذاشته و کار خیری را انجام داده است و این انسان 

در سایر کارها و برنامه های زندگی خود نیز همین گونه است، به همین جهت ارزش بسیار بیشتر از خودِ 

 ...آن عمل دارد و بلعکس

تفکر در حدیث 

و ارتباط آن با 

 اخالص در 

 قلبو اندیشه 



دو این برترین .خداست دوستان با دوستی خدا، به محبت افزایش های راه از یکی (دهم 9درس)

 .هستند ایشان بیت اهل و (ص)خدا رسول ستان،
 

 .است مومنان در «قلب در اخالص» بیانگر «لِلّه حُبّاً اَشَدُّ آمَنوا وَالَّذینَ» آیه

 نکات ترکیبی



 :فعلی حُسن مفهوم

 می تالش دهد، انجام خدا خاطر به را عمل و کند خالص را خود نیت کوشد می که این بر عالوه مومن، انسان

 زمان، کیفیت، کمیت، جهت از را عمل یعنی .دهد انجام است، داده دستور خداوند که گونه همان را عمل کند

 ... رکعات تعداد همان به صبح نماز اقامه مانند .خواهد می خداوند که دهد انجام طوری همان شیوه و مکان

 

 :عمل در الزم حُسن دو

 فعلی حُسن .2 فاعلی حُسن1.
 

 .باشد الهی نیت و درست معرفت دارای کار، دهنده انجام =فاعلی حُسن .1

 .شود انجام ،است داده فرمان خدا که صورت همان به و درستی به کار =فعلی حُسن .2

 درستی و صحت عمل



 تطبیق
   باشد نداشته فعلی حسن برعکس، یا و باشد نداشته فاعلی حسن اما باشد، فعلی حسن دارای عملی است ممکن آیا .1

 .بزنید مثال باشد؟ فاعلی حسن دارای ولی

 این در باشد، صحیح عمل، ظاهر و شکل فقط و نباشد خدا رضای برای انسان قصد و نیت که است زمانی اول حالت بله؛

 .خود خوبی به تظاهر برای دادن صدقه مانند است؛ کرده پیدا تحقق ریا حالت،

   اوست، آگاهی عدم و جهل شده، فعلی حسن مانع چه آن و نداشته سوئی نیت و قصد انسان، است ممکن دوم، حالت

   .دارد رضایت آن از هم خدا و دهد می انجام خوبی کار حقیقتا که کرده فکر ناآگاهی روی از او .نیت سوء نه

 .آنان رضایت بدون ثروتمندان مال از ناتوان افراد به کمک مانند

 

 است؟ درست اش روزه بگیرد، روزه جسم سالمت یا و شدن الغر برای فردی اگر .2

   ندارد، را فاعلی حسن و نیست الهی عمل، انجام نیت چون ولی دارد، را (فعلی حسن)عمل ظاهر و شکل اگرچه خیر؛

 .نیست مترتب اثری ای، روزه چنین بر

 

  خدا نزد آیا برسد، مسجد به نتواند مانعی دلیل به و آید بیرون منزل از مسجد جماعت نماز نیت به کسی اگر .3

 دارد؟ وجود حُسن اقسام از یک کدام کار این در دلیل؟ چه به دارد؟ پاداش

  الهی نیت که کسی و اوست های نیت به وابسته انسان، اعمال :فرمود (ص)پیامبر که همانطور زیرا دارد؛ پاداش بله،

  برخوردار الهی پاداش از دهد، انجام را خیر کار آن نتواند نبوده، خودش اختیار به که مانعی خاطر به اما دارد،

 .است فاعلی حسن دارای فردی، چنین عمل .شود می



 راه های
 تقویت اخالص

 تقویت روحیه حق پذیری. 2

 راز و نیاز با خداوند و کمک خواستن از او. 3

 دوری از گناه و تالش برای انجام واجبات. 4

افزایش معرفت نسبه به خداوند. 1  



 خداوند به نسبت معرفت افزایش .1

 :اخالص و خدا به ایمان و معرفت میان رابطه *

 .دارد وجود او به ایمان و خداوند به معرفت میان محکمی پیوند -الف

 .است برقرار اخالص و خدا به ایمان میان دقیقی ارتباط -ب

سا است خوب پس .کرد خواهد کمک اخالص درجه افزایش به شود، بیشتر خداوند به ما معرفت که قدر هر -پ

 .کنیم الهی های نشانه و آیات در تفکر صرف را عاتی

 راه های تقویت اخالص



 راه های تقویت اخالص

 آفرینش همه تنبیه خداوند دل است                   دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

 این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود            هر که فکرت نکند نقش بوَد بر دیوار

 مهر رخسار تو می تابد ز ذرات جهان                 هر دو عالَم پُر ز نور و دیده نابینا، چه سود؟            

  .حقیقت فهم بر است دل بستن عظیم، خالق وجود به اقرار عدم و دهد می نشان را خود خالق آفرینش، جهان که دارد این به اشاره اول بیت

 .است مرتبط «وَاالَرض السَّماواتِ نورُ اَهللُ» آیه و «مَعَه وَ بَعدَه وَ قَبلَه اهلل رَاَیتَ وَ اِلّا شَیئاً رَاَیتُ ما» حدیث با بیت این
 

 

 ها نشانه این در که هر و است تعقل و فکر نیازمند مطلب این دریافت و هستند آن خالق از ای نشانه و نقش مخلوقات، همه گوید می دوم بیت

   و یافت نخواهد را الهی آیات بست، جهان روی به را اندیشه چشم و شد غفلت گرفتار کسی اگر البته .است دیوار بر نقشی مانند نکند، تفکر

 .داد نخواهد او مهر به دل
 

   بندگی، در اخالص افزایش برای الهی های نشانه و آیات در تفکر طریق از معرفت کسب به سه هر و باالست بیت دو بر تأکیدی سوم بیت

 .است مرتبط «وَاالَرض السَّماواتِ نورُ اَهللُ» آیه با آن، اول مصراع و دارد اشاره
 



   یا و نیست معرفتی آن در که است عملی از تر مقدس و ارزشمندتر بسیار آگاهی و معرفت براساس عمل

   خیر کار که این تصور به نادان های انسان که آید می پیش حتی .گیرد می صورت اندکی معرفت با

   ارزشمندتر خداوند نزد شود، اقامه معرفت با که نمازی مانند .شوند می بزرگ گناهان مرتکب کنند، می

 .گوید می چه برای و گوید می چه داند نمی آن جاآورنده به که است نمازی از

 توجه به یک نکته مهم



 ذکر نمونه

 صفین جنگ .1

 قرآن باید و مسلمانیم گروه دو هر ما که بزنند فریاد و کنند نیزه سر بر را ها قرآن که داد دستور لشکریانش به عمروعاص پیشنهاد با معاویه

 .باشد داور شما و ما میان

 دادند دست از را حتمی پیروزی و نشدند معاویه با پیکار به حاضر و خوردند را نیرنگ این فریب ،«ع» امیرالمومنین لشکر از زیادی تعداد)

   دست به اسالمی حکومت سال ها ده شد سبب و کرد عوض را اسالم تاریخ مسیر کار این .کردند معاویه با صلح و تسلیم به وادار را امام و

 (.بیفتد امیه بنی
 

 اسالمی بیداری نهضت انحراف .2

  از آزادی برای مسلمانان و شد آغاز آفریقا شمال و خاورمیانه مسلمان کشورهای در اسالمی بیداری نهضت وقتی اخیر، های سال در

 و افراطی جریان یک اسالمی، کشورهای حاکمان برخی و اروپا و امریکا مخفی های سازمان کردند، قیام غرب تابع و مستبد های حکومت

  از اما داشتند، تعصب فقط که جوانانی از توانستندبسیاری آنان .کردند مسلمانان قیام وارد داشتند، مخرب بسیار افکاری که را انحرافی

   و دهند تغییر را مبارزه جهت ناآگاه اما باانگیزه نیروهای این از استفاده با و کنند جذب خود سوی به بودند، بهره بی دینی صحیح معرفت

   .بپردازند اسالم جهان در مسلمانان کشتن به دشمنان با مبارزه جای به

 .شد تبدیل ویرانه به ها کشمکش و ها جنگ این در اسالمی های سرزمین از بسیاری نتیجه، در



 نکات ترکیبی/ ارتباط مفهومی

   با و هستند اخالص تقویت های راه از «خداوند به معرفت افزایش» بیانگر درس این در مطرح بیت سه هر *

 .دارند مفهومی ارتباط یکدیگر

 

 و آیات از یکی «...اَزواجاً اَنفُسِکُم مِن لَکُم خَلَقَ اَن آیاتِه مِن وَ» آیه طبق (دوازدهم 9 درس و یازدهم 12 درس) *

   میان رحمت و مودت پیوند ایجاد و انسان خود جنس از آفرین آرامش همسران آفرینش الهی، های نشانه

 .کند می کمک اخالص تقویت درنتیجه و خداوند به معرفت افزایش به ها، نشانه و آیات در تفکر .هاست آن

 

 های ویژگی و اسماء شناخت برای خداوند های نشانه و ها نعمت در تفکر به را ما اسالم دین (دوازدهم 1 درس) *

   .اوست بخش تجلی و خالق وجود بیانگر جهان این در چیزی هر و است هستی نور خداوند .است کرده تشویق او

  حدیث و «وَاالَرض السّماواتِ نورُ اَهللُ» آیه و است گرفته قرار تدکید مورد نیز قسمت این ابیات در مفهوم این

 .دارند ارتباط «مَعَه وَ بَعدَه وَ قَبلَه اهلل رَاَیتَ وَ اِلّا شَیئاً رَاَیتُ ما»



 پذیری حق روحیه تقویت .2

 :پذیر حق افراد ویژگی *

 چرا؟ .شود می بندگی مسیر وارد آسانی به است، تسلیم حق برابر در و دارد پذیری حق روحیه که کسی

 .روند می آن دنبال به یافت، را حقیقتی ها آن عقل وقتی و هستند دلیل تابع پذیر حق افراد زیرا
 

 :اند بسته خود بر را حق دریافت راه که افرادی ویژگی *

   شنوند، می را دوستان و اطرافیان خیرخواهی وقتی کنند، می پیروی هوس و هوی از عقل، از پیروی جای به

   .بندند می خود بر را حقیقت به رسیدن راه «خواهد نمی دلم» گفتن با و زنند می انکار به دست

 .دهند می پاسخ زودگذر های هوس ندای به و ندارند توجهی هوس و عقل ندای دو به اینان

 راه های تقویت اخالص

 :(ع)علی امام
 .گرفت خواهد قرار او جایگاه در انسان شود، چیره دو این از یک هر پس .دو آن میان شونده کشیده انسان، و شیطان لشکر راهبر هوی، و است رحمان خدای لشکر سپهساالر عقل،



 :او از خواستن کمک و خداوند با نیاز و راز .3
 

 :اخالص به رسیدن برای او از جستن یاری و خداوند پیشگاه به نیاز عرض و نیایش *

 .کند می کم را خداوند از غفلت -الف

 .سازد می تقویت قلب در را او محبت -ب

 .نماید می الهی های کمک از مند بهره را انسان -پ

 

 :ترکیبی نکات

   پیشگاه به انسان، جمله از موجودات، همه «...وَاالَرض السّماوات فِی مَن یَسئله» آیه طبق (دوازدهم 1 درس)

 .دارند درخواست خداوند از و کنند می نیاز عرض الهی
 

 .است توفیق سنت بیانگر الهی، های کمک از مندی بهره (دوازدهم 6 درس)

 راه های تقویت اخالص



 :واجبات انجام برای تالش و گناه از دوری .4
 

 :گناه از دوری ضرورت *

 .برد می بین از تدریج به را ان و سوزاند می را بندگی و اخالص درخت ریشه گناه،

 .است شده جمع گناهان از دوری در اخالص تمام :(ع)علی امام
 

 :واجبات انجام ضرورت *

  میان در دهد، می رشد و کند می آبیاری را اخالص درخت ،خداوند از اطاعت و واجبات به توجه و گناه ترک

 .دارد اخالص تقویت در خاصی تأثیر روزه واجب، اعمال
 

 .بیازماید را مردم اخالص تا کرد واجب را روزه جهت بدان خداوند :(ع)علی امام
 

 راه های تقویت اخالص



 :(1)حدیث پیام

 .کند دوری گناهان از که برسد اخالص به تواند می کسی

 :(2)حدیث پیام

 .است مردم اخالص آزمایش روزه، وجوب علت

 :مفهومی ارتباط

  به واجبات انجام بر که است دوم حدیث کننده تکمیل دارد، اشاره اخالص به رسیدن برای گناهان از دوری بر که نخست حدیث

 .است نموده تأکید روزه ویژه

 :ترکیبی نکات

   علت و است شده اشاره تقوا یعنی آن ثمره و روزه وجوب به «...الصّیام عَلَیکُمُ کُتِبَ آمَنوا الَّذینَ اَیُّها یا» آیه در (دهم 10 درس)

 .است مردم اخالص آزمایش همان که گردیده تبیین (ع)علی امام سخن در آن وجوب

  آیه در که است نامحرم مردان از گردن و گریبان پوشاندن زنان، برای واجبات مصادیق از دیگر یکی (دهم 12 درس)

 .است آمده «جَالبیبِهِنّ مِن عَلَیهِنَّ یُدنینَ»

   آیات در که است ازدواج چهارچوب از خارج جنسی ارتباط و قمار و شراب الهی محرمات از (دوازدهم 8 درس)

   کبیره، گناه این انجام و است شده اشاره آن حرمت به «...فاحِشَه کانَ اِنَّه الزِّنا تَقرَبوا ال» و «...وَالمَیسِر الخَمرِ عَنِ یَسئلونَکَ»

 .کند می دور اخالص مسیر از بسیار را انسان

 نکات ترکیبی/ ارتباط مفهومی/ پیام حدیث



 میوه های
 درخت اخالص

 دست یابی به درجاتی از حکمت. 1

 نفوذ ناپذیری در برابر وسوسه های شیطان . 2

 دریافت پاداش های وصف ناشدنی. 3



 :زندگی در آن به یابی دست آثار و حکمت مفهوم *
 

 ها لغزش مانع و دهد می نشان را آن به رسیدن راه و درست هدف که خطاست از دور به و استوار و محکم علم معنای به ،حکمت

 .شود می ها تباهی و

 و دهد تشخیص باطل از را حق پیچیده، و سخت شرایط در تواند می که رسد می بینی روشن و بصیرت از درجاتی به ،حکیم انسان

 .نشود باطل گرفتار

 .است فرموده نقل کریم قرآن در را ایشان از ای حکیمانه های سفارش خداوند و بود حکمت صاحب که حکیم لقمان مانند

 :(ص)اکرم پیامبر

 .شد خواهد جاری زبانش و دل از معرفت و حکمت های چشمه دهد، انجام خدا برای خالصانه را خود کارهای روز چهل کس هر

 :ترکیبی نکته

 .است ضروری دعوت صحیح های روش به توسل اسالم، دین منطقی و عقالنی چهره ترسیم برای (دوازدهم 10 درس)

 .است حکمت ها راه این از یکی «...بِالحِکمَه رَبِّکَ سَبیلِ اِلی اُدعُ» آیه طبق

 دست یابی به درجاتی از حکمت. 1



 :شیطان های وسوسه از دوری در اخالص نقش
 

   های دام گرفتار و خورد نمی را شیطان های وسوسه فریب دیگر که رسد می ای مرحله به رود، پیش اخالص در انسان اگر

 .ندارد را بااخالص مومنان دادن فریب توانایی که است کرده اقرار خود شیطان که چرا شود؛ نمی شیطان

 برو این دام بر مرغی دگر نِه                           که عنقا را بلند است آشیانه

 :شعر توضیحات

  قدر آن پرنده این که همانطور .است کرده تشبیه (ای افسانه ای پرنده) عنقا به را بااخالص مومنان تمثیلی، بیان با بیت این

   شیطان و خورد نمی را شیطان های دام فریب هم بااخالص انسان نیست، آن شکار به دامی هیچ که است بلند اش آشیانه

 .دهد فریب را او تواند نمی
 

   گوناگون های صورت به بود، گسترده (ع)یوسف حضرت کشاندن برای که دامی نوع همانند امروز دنیای در شیطان های فریب

 ...و مجازی و ای ماهواره های شبکه ها، وبگاه ها، فیلم .است شده پهن

 .اوست های فرمان خالصانه پذیرش و خداوند پیشگاه به آوردن روی نیازمند ها آن برابر در مقاومت

   شادکامی از سرشار حیات هم و داد خواهد دست از را دنیا بانشاط و پاک زندگی هم شود، گرفتار هایی دام چنین در که کسی)

 .را آخرت

 نفوذ ناپذیری در برابر وسوسه های شیطان. 2



 زلیخا نامشروع دعوت برابر در (ع)یوسف حضرت پاکدامنی = فَاعتَصِم نَفسِهِ عَن راوَدتُه لَقَد وَ

 گناهکاری بر سختی و زندان ترجیح = اِلَیه یَدعونَنی مِمّا اِلَیَّ اَحَبُّ السِّجنُ رَبِّ

 خدا به ایشان آوردن روی از پس (ع)یوسف از گناه گرداندن باز = اِلَیهِنَّ اَصبُ کَیدَهُنَّ عَنّی تَصرِف اِلّا وَ
 

 (ع)نفوذ ناپذیری در برابر وسوسه های شیطان، نتیجه مقام اخالص حضرت یوسف= مفهوم کلی آیات 
 

 :مفهومی ارتباط

   ناپذیری نفوذ به دو هر «آشیانه است بلند را عنقا که /نه دگر مرغی بر دام این برو» بیت و «...نَفسِه عَن راوَدتُهُ وَلَقَد» عبارت

 .دارد اشاره شیطان های وسوسه برابر در اخالص با انسان
 

 :ترکیبی نکات

   حضرت دوری .کند می کنترل را خود زن، چه و مرد چه عفیف، انسان و است بافضیلتی انسان هر خصلت عفاف، (دهم 11 درس)

 .بود ایشان در خصلت این دهنده نشان زلیخا، برابر در گناه از (ع)یوسف

 .خداست پیامبر در اشتباه و گناه از عصمت مقام بیانگر «فاستعصم» عبارت (یازدهم 2 درس)

 .است ربوبیت در توحید بیانگر «رب» عبارت (دوازدهم 2 درس)

 که بود او نامشروع خواست و زلیخا دادن قرار بود، گسترده (ع)یوسف حضرت فریب برای شیطان که دامی (دوازدهم 8 درس)

 .است کرده معرفی کبیره گناهی را آن «...الزِّنا تَقرَبوا ال وَ» آیه در خداوند

 33و  32سوره یوسف آیات 



 :پروردگار لقای و وصال و الهی پیشگاه به تقرب *
 

 .رود فراتر ما تخیل و تصور از و نگنجد ما ذهن در بسا چه که دارد ثمراتی خداوند خالصانه بندگی

   مومنان، امیر تعبیر به بنا که است کسی پیشگاه به تقرب و حقیقی محبوب دیدار ناشدنی، وصف های پاداش این جمله از

 .است «عالمیان معبود و مومنان ولی ،صادقان های دل دوست ،عارفان آرزوی نهایت»
 

 .(ع)معصومین و (ص)پیامبر زیبای زندگی = خداوند خالصانه بندگی نمونه
 

 بندگی کن تا که سلطانت کنند                          تن رها کن تا همه جانت کنند

 همچو سلمان در مسلمانی بکوش                      ای مسلمان تا که سلمانت کنند

 خوی حیوانی سزاوار تو نیست                       ترک این خو کن که انسانت کنند

 چون نداری درد، درمان هم مخواه                   درد پیدا کن که درمانت کنند

 بنده شیطانی و داری امید                               که ستایش همچو یزدانت کنند؟

 دریافت پاداش های وصف ناشدنی. 3



 بندگی کن تا که سلطانت کنند                          تن رها کن تا همه جانت کنند

 همچو سلمان در مسلمانی بکوش                      ای مسلمان تا که سلمانت کنند

 خوی حیوانی سزاوار تو نیست                       ترک این خو کن که انسانت کنند

 درد پیدا کن که درمانت کنند             چون نداری درد، درمان هم مخواه      

 ؟بنده شیطانی و داری امید                               که ستایش همچو یزدانت کنند
 

 رها به را او سپس .است والیت مقام به رسیدن بندگی، این نتیجه و است نموده دعوت عبادت در اخالص یا خدا بندگی به را انسان اول، بیت

 .است کرده دعوت ها هوس و مادی بُعد از شدن

 خدا بنده نمونه که فارسی سلمان به شدن شبیه به راه این در را او و است کرده دعوت شدن واقعی مسلمان راه در تالش به را انسان دوم، بیت

 .است نموده ترغیب بود،

 .است حیوانی خوی ترک مادی، سطح از رفتن فراتر و شدن انسان الزمه گوید می سوم، بیت

 .است داده توجه روزمره زندگی از فراتر ای دغدغه و متعالی درد به را انسان ،چهارم بیت

 .خداست بندگی الزمه شیطان، بندگی ترک .گیرد نمی قرار ستایش مورد کند، می را شیطان بندگی انسان، که زمانی تا گوید می آخر، بیت

 33و  32سوره یوسف آیات 



 

   بندگی در اخالص به دعوت بیانگر همه و دارد مفهومی ارتباط «لِلّه تَقوموا» و «اعبُدونی اَنِ» عبارت با «...کن بندگی» بیت *

   بندگی از دوری به دو هر و دارد مفهومی ارتباط «الشَّیطان تَعبُدوا ال اَن» عبارت با «...امید داری و شیطانی بنده» بیت و است

 .است کرده دعوت شیطان

 

  در هدف به توان می بندگی در اخالص با نتیجه در .است انسان خلقت هدف او، دیدار و خداوند به تقرب (دهم 1 درس) *

 .یافت دست آفرینش

ر تر مهم نیازهای با را خود بیندیشد، باالتری افق در و رود فراتر روزمره زندگی سطح از اندکی انسان که زمانی (یازدهم 1 درس) *

 .گیرد نمی آرام نیابد، را ها آن پاسخ تا که شود می تبدیل هایی سوال و دغدغه مشغولی، دل بع تدریج به که بیند می وبرو

 .است برتر نیازهای همان نیازها، این

   خالصانه بندگی طریق از معنوی والیت مقام به یابی دست بیانگر «کنند سلطانت که تا کن بندگی» مصراع (یازدهم 4 درس) *

 .خداست

 

 نکات ترکیبی/ ارتباط مفهومی



 انتخاب ولی فقیه در کشور ما چگونه انجام می شود؟

 امام رهبری ،سراسری های راهپیمایی و  اجتماعات در حضور با  و  مستقیم ای شیوه به اسالمی انقالب زمان در ما  کشور مردم
 .بستند یاری پیمان ایشان با  و  پذیرفتند  را  (ره)خمینی

 
ک را  کسی آن فقها  میان از نیز خبرگان آن و  کنند می انتخاب را  خود  خبره نمایندگان ابتدا  مردم اساسی، قانون بر بنا  اکنوننیز

   .کنند می اعالم جامعه به دهند، تشخیص تر شایسته رهبری برای ه
 .دارند برعهده را  جامعه رهبری مسئولیت (الله حفظه)ای خامنه امام العظمی الله آیت حضرت (ره)خمینی امام رحلت از پس

 سوال کلیدی

سجاد صیدآبادی: تهیه و تنظیم  


