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 : هاسخنی با بچه

 

ت ساعلم و دانش همانند یک صندوق پر از جواهرات  که نیدداخوب می یهاشما بچه

 .است« پرسش»و کلید این قفل بزرگ  که یک قفل بر روی دربش نصب شده

و  دندست پیدا ک )علم و دانش( به این خزانه جواهرات تواندمی «پرسش»انسان با  

 . گرددمند از گنجینه علم و دانش بهره

مانند خزانه جواهر هدانش ": فرماینددر این رابطه می)ص(  حضرت محمد پیامبر خدا

 "1.کـلـیدهاى آن پرسش است که است

 
 لگنج علم است، سؤاهمواره کلید            گنج جهان قفل و کلیدی داردهر 

 

ی پس هیچ وقت از سوال کردن خجالت نکشید و بدانید سوال کردن ارزشمند است و م

که برای خیلی  در این کتاب به بعضی از سواالتی تواند شما را به گنج علم و دانش برساند. 

 وم نکنید.ن محرمیدواریم ما را از دعای خیر خودتااز شماها پیش می آید پاسخ دادیم و ا
 

 

 

 

 

 

                                                 

 197صفحه ، 1بجاراالنوار، جلد  1-



    

 

 معلم ها و والدین بخوانند:

 

، تعلیم و تربیت گردن معلمان و والدین نهاده شده یکی از وظایف سنگینی که بر

که در است باشد. جان کودک و نوجوان همچون خمیری کودکان و نوجوانان عزیز می

 پذیرد.گیرد و از اعمال و رفتار و سپس گفتار ما تاثیر میدست ما حالت می

است که مهمترین شیوه تعلیم و تربیت کودکان، شیوه عملی است. یعنی پر واضح 

معلمان و اطرافیان بیشترین  ،کودک و نوجوان به واسطه مشاهده اعمال و رفتار والدین

شود ها و نکاتی که شفاها برای کودک بیان میهای زبانی، درسپذیرند. نصیحتتاثیر را می

 تر از عمل و کردار خواهد داشت.تاثیری بسیار ضعیفضروری است اما هر چند الزم و 

اما در مورد برخی از سواالت اساسی کودکان پیرامون خدا، معاد، مرگ و...  بحث 

ها آگاهی و هنر بیان مطلب به زبان متناسب با باشد. در مواجهه با این پرسشمتفاوت می

 کودکان از اهمیت واالیی برخوردار است.

دانند اما در مقام معلم یا یکی از والدین پاسخ سوالی را به خوبی میشود که گاهی می

اند و این موجب عاجز مخاطب کودک و نوجوان گاهی خویش به زبانبیان از تنزل آن آ

نه تنها پاسخ داده نشود بلکه تشدید گردیده و موجب بروز و  نوجوانشود سوال ذهنی می

 ظهور مشکالتی گردد.

اند و کلیاتی را بیان بسیاری از اهل علم داد سخن داده وجوانانندر زمینه پاسخ به 

اند پاسخ کودک باید ساده و روان، در قالب قصه و داستان، . برای مثال گفتهاندکرده

کند و ما برای آموختن ها درد از کسی دوا نمیییگوصمیمانه و صریح باشد اما این کلی

باشیم. کتاب پیش رو به های عملی میمحتاج نمونه نوجوانانروش صحیح پاسخگویی به 

کودکان و نوجوانان بین هفت تا سواالت اساسی برخی از نحوی تنظیم شده است که 

 .گویدرا با ادبیاتی ساده و روان و به دور از حواشی پاسخ می سیزده سال

 خودشان نوجوانان،نهادن کتاب به شایسته است والدین و معمان گرامی پیش از در اختیار 

 نها نظارت داشته باشند.کتاب توسط آ این کتاب را مطالعه کنند و بر مطالعه
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را در اختیار شما قرار  به سواالت رایج نوجوانان گوییای عملی از پاسخاین کتاب نمونه   

ها پاسخی در خور و شایسته گیری از آن، به سواالت متفرقه آندهد تا از طریق الگومی

 .دهید

از شما درخواست داریم نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را به منظور رفع نواقص و     

 بهتر شدن کتاب با ما در میان بگذارید.
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 فصل اول

 خداشناسی
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 است؟ آفریده را خدا کسی چه

 

الزم است نگاهی به موجودات اطراف خود داشته باشیم و برای پاسخ به این سوال 

 :ها را کمی بررسی کنیمآن

که آقای باغبان، هسته درخت گردو یا هسته درخت  دانیدمی عزیزمهای شما بچه*

به آن آب دهد. بعد از آن که هسته را کاشت و کارد و به آن آب میسیب را در خاک می

تبدیل  ا این هسته رشد کند و به یک درختماند تمین مراقبت کرد، منتظر از آداد و 

استفاده و ما از آن های گردو و یا سیب آن بچیند و به بازار بیاورد شود تا بتواند از میوه

درخت برای و  و هوا است رشد درخت محتاج آب، خاک، نورداند که باغبان می .کنیم

 .اینهاست محتاجرشد 

اما این جوانه خیلی  زندمیکم جوانه شد کموقتی هسته سیب درون خاک کاشته *

ده شدن توسط حیوانات از بین با لگد شدن و یا خور استو ممکن  استنازک و کوچک 

تا به یک درخت سیب بزرگ تبدیل شود که دیگر با  کندمیاما باغبان از آن مراقبت  برود

بینیم وقتی که تازه باد و طوفان از ریشه در نیاید. پس درختان بزرگی که می شدن،لگد 

 باغبانمراقبت  محتاجند و های کوچک و نازک و ضعیفی داشتمتولد شده بودند، جوانه

 ها را کاشت.و این باغبان بود که آن بودند

که  هستند یکوچک نوزاد ضعیف ومی آیند به دنیا و حیوانات نیز ها انسانوقتی *

 . هستندمراقبت پدر و مادر  محتاج

حیوانات در ابتدای  ها و حتی نوزادانِدرختان و همه بچه ،گیاهان ه همهبینید کمی

یعنی . کم قوی شوندو نیاز به نگهداری و مراقبت دارند تا کم تولد خیلی ضعیف هستند

 . اما خدا اینطور نیستاند.  محتاجهمه 

و کسی  ،خواهد بود محتاجاگر خداوند نیز مانند بقیه موجودات ضعیف باشد، پس 

 تواند خدا باشد.دیگران است نمی محتاجکه خودش 



    

 

خورشید، ماه، ستارگان، اند. یعنی  محتاجبینیم همه چیزهایی که در اطراف خود می

محتاج ه چیز های دیگر همها، پدر و مادر و ها، حیوانات، انسانها، سبزهها، درختکوه

از اول بوده و از  ست. اواما خدا را کسی نیافریده ا ها را خلق کندخدایی هستند که آن

آفرید، اگر کسی خدا را می 1ندارد تا کسی او را بیافریند. احتیاجیتر است و همه قوی

 شود.تر است تا کسی که آفریده میاوست و او به خدا بودن سزاوار اجمحتیعنی خدا 
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  دارد؟ مادر و پدر  ما مانند خدا آیا

 

ها را به دنیا ها پدر و مادری دارند که آنهمه بچههمانطور که در سوال قبل اشاره شد، 

بزرگ و ها پدربه آن کهخودشان پدر و مادری دارند  نیزها و مادر هاند. حتی پدراهآورد

 .گویندمادر بزرگ می

ها و والدین ته باشد. خدا کسی است که همه بچهاما خدا مانند ما نیست که پدر و مادر داش

 .است را آفریده

 1آورد.وند نه زائیده شده و نه فرزند میخدا :گوئیمما در نماز و در سوره توحید می 

چون او  بودندتر میقوی خودشاو از   داشت، البد پدر و مادراگر خدا پدر و مادری می

دانیم هیچ کس از در صورتی که میدند تا بزرگ شود، وردند و از او مراقبت کررا به دنیا آ

 وخودش مراقب همه چیز  تر نیست و خدا محتاج مراقبت کسی نیست بلکه اوخدا قوی

 باشد.همه کس می

که  پس پدر و مادری ندارد ،فرزند محتاج والدین خودش است و خداوند محتاج نیست

 او را آفریده باشند.
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 است؟ آسمان در آیا کجاست؟ خدا

 

یز مدرون خانه ما هرچیزی جای مخصوصی دارد. مثال تلویزیون درون اتاق و بر روی 

 ابخواب درون اتاق خو. تختیخچال درون آشپزخانه است ،است گرفتهتلویزیون قرار 

 . هستند ها درون کمد. لباسجای دارد

 جا هست. اما خدا مانند این اشیاء نیست که مکان داشته باشد. خدا همه

ید کند و نور خورششود خورشید طلوع میی که صبح میخورشید دقت کنید. وقتبه نور 

ها و ... های بازی، مغازهها، زمینها، خانهها، مدرسهکند. کوچههمه شهر را روشن می

 شوند.همگی روشن می

خداوند نور نیست و بخشد. کند و به همه روشنایی میجا را روشن مینور خورشید همه

خداوند در همه  .را روشن می کند و همه جا هستجا همه، اما مانند نور 1استبرتر از نور 

شود که تی یک نقطه پیدا نمیها، حاالی آسمانها تا باز اعماق اقیانوس ، جا حضور دارد

 نیست. او همه جا هست اما مانند اشیاء محدود به مکان خدا آنجا حاضر نباشد.

ت و هیچ ما. او همیشه همراه ماسما. درون مدرسه. درون خانهخدا درون دل همه ما است 

 گذارد.وقت ما را تنها نمی
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 آیا خدا در جاهای بد مانند دستشویی هم هست؟

 

 در ،ما خانه در هست. جاهمه مکان ندارد اما متعال خداونددر سوال قبل گفتیم که 

. نباشد اآنج خدا که نیست جایی. ما دل در همه از باالتر و بازار در کوچه، در مدرسه،

ون رد اما حضور او موجب خجالت ما نمی شود چدا حضور هم خداوند دستشویی در حتی

شویی دستاو کسی است که بدن ما را آفریده است و ما را طوری خلق کرده که نیاز به 

 رفتن داشته باشیم.

 بچه و باشند هاآن مراقب تا برنددستشویی می به را کوچک هایبچه مادرها که همانطور

 بیندیم را ما و ماست با جاهمه هم خداوند مهربان نیست، ناراحت مادر حضور از کوچک

 حساسا او حضور با زیراخوشحالیم،  ماست مراقب و با ماست همیشه از اینکه او ما و

 . کنیممی آرامش

 شنودمی را ما دعاهای و صحبت او و کنیم صحبت خدا با توانیممی بخواهیم وقت هر ما

 و حتی در دستشویی هم خواندن بعضی از دعاها سفارش شده است. 

و هیچ جایی   است ترما مهربان برای مادری هر از و 1 است نزدیکتر ما به گردن رگ از خدا 

 2نیست که او با ما نباشد.
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 سوره حدید( 4هو معکم اینما کنتم ) آیه  - 2



    

 

 رود؟نمی سر اش حوصله آیا کند؟می کار چه خداوند

 

 مشغول کار و فعالیتی است. برای نمونه:  و هر چیزی م هر کسیدر این عال 

و  هکردها به تدریج رشد پاشند و این بذرکشاورزان بذرهای گیاه را در دل خاک می*

 زنند. جوانه می

دهند و سرسبز ریزد و در فصل بهار شکوفه میهایشان میا در فصل پاییز برگه*درخت

 وند.شمی

های خوش آب و هوا ا در زمستان به منطقههشوند و برخی از آندار میپرندگان فرزند* 

 کنند.کوچ می

 کند. ماه و ستارگان هر شب درکند و زمین را روشن میرشید هر روز طلوع میخو*

 زنند. درخشند و به ما چشمک میآسمان می

د. ننکشود. موهایمان رشد مید است. ناخن هایمان بلند میبدن ما هر روز در حال رش*

 شویم. تر میتر و عاقلهر سال نسبت به سال بعد بزرگ

مین، زهمه این کارها که نام بردم، از رشد گیاهان و درختان گرفته تا چرخش ماه و 

داست. خ با تدبیر و مدیریتگردش روز و شب، رشد مو و ناخن، ضربان قلب و غیره همگی 

ت او یر( دنیا و همه موجودات است و هیچ کس بدون خواسخداوند در حال مدیریت )تدب

 تواند کاری انجام دهد.نمی

دهد. او هر لحظه مشغول های ما گوش میشنود و به حرفاو همیشه دعاهای ما را می 

لذا هیج وقت   .2کنداما هیچ کاری او را به خودش مشغول نمی 1.کاری جدید است

ها است و نشانه ضعیف بودن حوصله برای ما انسانود. سر رفتن راش سر نمیحوصله

 رود.اش سر نمیاما او ضعیف نیست و هیچ وقت حوصله .ماست

                                                 
 سوره الرحمن( 29) آیه  کُلَّ ی ْوم هُو  فِى ش اْن-1

 نهج البالغه( 177ال یشغله شان عن شان ) خطبه  -2



 پرسند...بچه ها می       

 

 

 

 دارد؟ گوش و چشم ما مانندخدا  آیا

 

ن نیاز به دهیم. ما برای دیدشنویم و کارهای گوناگون انجام میبینیم، میها میما آدم

هر ای انجام چشم داریم. برای شنیدن نیاز به گوش داریم. برای راه رفتن نیاز به پا و بر

 ابزار و وسیله مناسب آن کار داریم.به  محتاج کاری

برای دیدن ها نیست که انند ما انسانشنود اما او ممی هم بیند وهم می وند متعالخدا

و  1ا ماست هرکجا که باشیمهمیشه بجا هست و باشد. خداوند همهچشم و گوش محتاج 

 2خواهد داد.  هر کاری که اراده کند انجام

دارد. او ناما چشم  ،بینداما گوش ندارد. او همه ما را می ،شنوداو سخن همه ما را می

 هر کار که بخواهد انجام می دهد اما دست و پا ندارد. 

 ،شود بدون چشم دید و بدون گوش شنیدچگونه می شاید برای شما عجیب باشد که

مینطور در حین خواب دیدن ه شوید که شما نیزاما اگر به خودتان توجه کنید متوجه می

راه  صداهایی را می شنوید، ،زننیدها حرف میهای خود با خیلیخواب هستید. یعنی در

ود چشم و دست و پای خدهید اما از گوش و وید و کارهای جورواجوری انجام میمی ر

یدن ددر حین خواب پس  اید و بدن شما درون رخت خواب افتاده است.ای نکردهاستفاده

 ی شود بدون گوش و چشم شنید و دید.م

از به طوری است که نه نی خداوند هم شنوا است و هم بینا، و شنیدن و بینایی او 

ز همگان ابرتر از همه است و  . اوگوش و چشم دارد و نه نیاز به خوابیدن و خواب دیدن

 تر است.بیناتر و شنوا

 

                                                 
 ، سوره حدید(4) آیه  کُنْتُمْ أ ْین  م ا و هُو  م ع کُمْ -1

 ن(آل عمرا ،47)آیه  إِذ ا ق ض ى أ مْرًا ف إِن َّم ا ی قُولُ ل هُ کُن ف ی کُونُ -2



    

 

 خوابد؟خورد و میمی خدا آیا

 

دن هستند. ها محتاج تغذیه و خورهمه موجودات اعم از گیاهان، درختان، حیوانات و انسان

بهره  کنند و حیوانات از گیاهان و گوشتز نور خورشید، آب و خاک تغذیه میگیاهان ا

ار و شام ناه ،هر روز صبحانههم عالوه بر احتیاج به نور و هوا، ها برند و ما انسانمی

 خوریم.می

م حتی شویم و اگر چند روز غذا نخوریگیرد و ضعیف میاگر غذا نخوریم شکممان درد می

کنیم تا شویم نیاز به خوابیدن پیدا میریم.  هنگامی که خسته میممکن است بمی

ز خستگی ام. اگر نخوابیم بتوانیم بازی کنیم و درس بخوانیخستگیمان در رود و دوباره 

 شود.کم بدنمان ضعیف میشویم و کمحال میزیاد بی

او  شته باشد.ها ضعیف نیست که نیاز به آب و غذا و خوابیدن داخداوند مانند ما انساناما 

 خوابد.ای مینوشد و نه حتی لحظهو نه چیزی می خوردنه چیزی می

های خوب و خوردن ندارد اما برای شما بچه نوشیدن ، بزرگ، نیازی به خوابیدنخداوند 

 ها استفاده کنید. ها را آفریده تا از آنها و نوشیدنیهمه انواع خوردنی

ا ما ها را تاریک کرد ت، برای همین شبشویمه میخست دانست که ما در طول روزاو می

 ویم و به مدرسه برویم. بخوابیم و صبح بیدار شتر بتوانیم راحت

ی نباشد، شود و اگر خستگزیرا او خسته نمیندارد  یدننیازی به خوابپس خداوند مهربان 

 1کند.یدن پیدا نمیکسی نیاز به خواب

 

 

 

                                                 
 سوره بقره( 255)آیه  ال تأخذه سنة وال نوم -1



 پرسند...بچه ها می       

 

 

 

 کند؟می صحبت چگونه خدا

 

عال تواند قرآن بخواند. خداوند متهر کسی که دوست دارد خدا با او صحبت کند می

های خدا را گوش کس دلش خواست حرفدرون قرآن گفته است تا هرهای خود را حرف

 کند به سراغ این کتاب برود و آن را قرائت کند.

. بفهمندهای خدا را حرف یاد بگیرند تاها تالش کنند قرآن خیلی خوب است که بچه

 :اند ازهایی که خدا به ما گفته است عبارتبرخی از حرف

بدى کند به  ساست و هر ک شبه سود خودد های خوب انجام دهکار سهر ک (1

  1. است شزیان خود

  2از رگ قلبش نزدیکتریم ) انسان( به او( وند متعالخداما ) (2

 3پس در نیکیها بر یکدیگر سبقت جویید (3

 4.هر سختی آسانی است با ها ناراحت نباشید چون()از سختی (4

 5.تو کارهای خیر به هم کمک کنید (5

  6لقب بد نذارید رهمدیگ برای (6

 7مرا بخوانید و دعا کنید تا دعاهای شما را اجابت کنم. (7

                                                 
 سوره فصلت( 46) آیه  م نْ ع مِل  صالِحاً ف لِن فِْسهِ و  م نْ أ ساء  ف ع ل ْیها و  ما ر ُبَّک  بِظ ل َّامٍ ِللْع بِیدِ -1

 سوره ق( 16) آیه  إِل یِْه مِْن ح بْلِ اْلو رِیدِو ل ق ْد خ ل قْن ا الْإِنْس ان  و ن عْل مُ م ا تُو ْسوِسُ بِِه ن فُْسهُ و ن حُْن أ ْقر بُ  -2

) آیه  ءٍ ق دیرٌ ش یْ کُلِّ ع لی و  لِکُلٍّ وِجْه ةٌ هُو  ُمو لِّیها ف اسْت بِقُوا الْخ یْراتِ أ یْن  ما ت کُونُوا ی أِْت بِکُمُ اللَّهُ ج میعًا إِنَّ اللَّه   -3

 سوره بقره( -148

 سوره الشرح( 6) آیه  ِإنَّ م ع  الْعُْسرِ یُسْرًا - 4

 ( 5955غررالحکم و دررالکلم ، ح ) طوبی لِم ن أحس ن  إل ی الِعباِد و ت ز وَّد  لِلم عادِ -5

 ، سوره حجرات(11)آیه  و ل ا ت ن اب زُوا بِاْلأ لْق ابِ - 6

 سوره غافر( 60) آیه  ر بُّکُمُ ادْعُونِی أ سْت جِْب ل کُمْق ال   و  - 7

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=2&AYID=148
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=2&AYID=148


    

 

 خداوند چه کسانی را دوست دارد؟ 

 

او در  ست دارد.خداوند در کتاب خودش یعنی قرآن، به ما گفته است که چه کسانی را دو

 قرآن فرموده است خداوند کسانی را دوست دارد که:

 1دهند الف: به خدا ایمان دارند و کارهای خوب انجام می

  2دهندپیامبر خدا و امامان گوش میهای ب: به حرف

   3کنند.شوند و توبه میج: اگر کار بدی انجام دادند پشیمان می

  4د: در برابر مشکالت صبور هستند. 

 5خواهند تا در کارها موفق شوند.کنند و از او میه: در کارهای گوناگون به خدا توکل می

میشه هکسی که کارهای خوب انجام دهد را دوست دارد پس هر خالصه کالم اینکه خداوند

ست داشته باید تالش کنیم خوب باشیم تا خدا ما را دوست بدارد و کسی که خدا او را دو

 باشد همیشه یار و یاور او خواهد بود.

                                                 
 (96وُدًَّا. )مریم، آیه  نُ ِإن َّ ال َِّذین  آم نُوا و ع مِلُوا الص َّالِح اِت س ی جْع لُ ل هُمُ الر َّْحم   -1

 (31آل عمران، آیه . )ر حِیمٌ غ فُورٌ و الل َّهُ مْ ذُنُوب کُمْ قُلْ ِإنْ کُنْتُمْ تُحِبَُّون  الل َّه  ف ات َّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ الل َّهُ و ی ْغفِرْ ل کُ -2

  (222بقره، آیه . )إِن َّ الل َّه  ُیحِبَُّ الت َّو َّابِین  و یُِحبَُّ الْمُت ط هَِِّرین  -3

 آل عمران( 141)آیه . و الل َّهُ ل ا یُِحبَُّ الظ َّالِمِین  4-

 آل عمران( 154)آیه . إِن َّ الل َّه  ُیحِبَُّ الْمُت و ِکَّلِین  -5



 پرسند...بچه ها می       

 

 

 

 

 آید؟می بدش کسانی چه از خدا

 

م انجا یبد اگر کسی کار پسآید های بد و زشت بدش میخداوند متعال از همه کار

متعال  انجام دهد خداوند یکار خوب شخصشود اما اگر آن دهد خداوند از او ناراحت می

 گردد.خوشحال می

 اند از:آید عبارتکارهایی که خدا از آن بدش می

 1دروغ گفتن (1

 2فحش دادن (2

 3غیبت کردن (3

 4دزدی کردن (4

  5بی احترامی به والدین (5

 6سهل انگاری در نماز (6

 7کردنحسادت  (7

                                                 
 ِإن َّ الل َّـه  ل ا یْهدِی م ْن هُو  کاذٌِب کف َّارٌ   -1

 سوره انعام( 108) آیه   و ال  ت سُبُّواْ الَّذِین  ی دْعُون  مِن دُونِ اللَّهِ -2

 و ال یغتب ب عضکم بعضاً ایحب احدکم ا ن یاکل لحم اخیه میتاً فکرهتموه  -3

 (38مبارکه مائده آیه  و السَّارِقُ و السَّارِق ُة ف اقْط عُوْا أ یِْدی هُم ا ج ز اء بِم ا کس ب ا ن کااًل مِّن  اللَّهِ و اللَّهُ ع ِزیزٌ ح کیمٌ )سوره -4

 سوره بقره( 83) آیه  ال ت عْبُدُون  إِالَّ اللَّه  و  ِبالْوالِد یِْن إِحْساناً -5

 سوره ماعون( 4) آیه  ؛ الَِّذین  هُمْ ع ن ص ل اتهِمْ س اهُون ف و یلٌ لِّْلمُص لِّین  -6

 ِإبْر اهِیم  الْکِت اب  و  الحِکْم ة  و  ء ات یْن اهُم مَُّلْکا ع ظِیمً ء ال  ء ات یْن ا ف ق دْ   م ا ء ات ئهُمُ الل َّهُ ِمن ف ضِْلهِ أ ْم یح سُدُون  الن َّاس  ع لى  -7

 سوره نساء( 54) آیه 



    

 

 و...

آید مگر اینکه از کار هر کس که کارهای باال را انجام دهد، خداوند از او بدش می

های بد کنم دیگر این کارد و به خدا بگوید خدایا من تالش میخودش پشیمان شو

 1 را انجام ندهم آنوقت خداوند هم با او دوست خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 سوره بقره( 222) آیه  إِن َّ الل َّه  ُیحِبَُّ الت َّو َّابِین  -1



 پرسند...بچه ها می       

 

 

 

 دارد؟ دوست مرا خدا بدانم کجا از دارد؟ دوست را هابچه خدا آیا

 

ها ما بچه اوتر است. حتی از والدین ما هم مهربان و است 1خداوند مهربانترین مهربانان

  .ماستمواظبت مراقب و پدر و مادر بیش از  را دوست دارد و

 ،را دوست دارد باید ببینیم چقدر به حرف خداکه خداوند چقدر ما ببینیم  اگر ما بخواهیم

های خدا گوش دهد خدا بیشتر . هر کس بیشتر به حرف2دهیمگوش می پیامبر و امامان

 او را دوست دارد.

به حرف ، 4زشت نزنندبیهوده و های ، حرف3میخواهد نماز بخوانند هاخداوند مهربان از بچه

، خوب درس بخوانند، 5در کارهای منزل به مادر کمک کنندپدر و مادر گوش کنند و 

ها م دهند و هر کس بیشتر به این حرفو همیشه کارهای خوب انجا 6اذیت نکنند کسی را

 گوش دهد، خدا بیشتر او را دوست دارد.

 

 

 

 

                                                 
 سوره یوسف( 64)آیه  الر َّاِحمِین  أ ْرح مُ و هُو  ف الل َُّه خ یْرٌ ح افًِظا  -1

 سوره نساء( 59) آیه  اللَّه  و  أ طیعُوا الرَُّسول  و  أُولِی الْأ ْمرِ مِنْکُمْیا أ یُّه ا الَّذین  آم نُوا أ طیعُوا  -2

 سوره طه( 14) آیه  الص َّل اة  لِِذکْرِی أ قِمِ -3

 سوره حج( 30)آیه  و  اجْت نِبُوا ق وْل  الزُّورِ -4

 بقره(سوره  151) آیه  .ال ت عْبُدُون  اِالَّ اللَّه و  بِالْواِلد ینِ اِحْساناً  -5

 سوره احزاب( 58) آیه  نًاو الَِّذین  یُؤْذُون  اْلمُؤْمِنِین  و اْلمُؤْمِن اِت ِبغ یْرِ م ا اکْت س بُوا ف ق دِ احْت م لُوا بُهْت اًنا و إِثًْما مُّبِی -6
 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=59


    

 

 آفریده؟ را بد هایانسان خدا چرا

 

ها خوب اید. این نوزادهای تازه به دنیا آمده را مشاهده کردهاطراف خود نوزاددر شما حتما 

وب آفرید کنند. خدا همه ما را وقتی که به دنیا آمدیم خنمیو پاک هستند و کارهای بد 

 شویم. کنیم و بد میاما این ما هستیم که گاهی کارهای بد می

احترامی به والدین و ... خدا به ما گفته است دروغگویی، حرف زشت زدن، دزدی، بی

و به حرف  دهندکارهای زشت را انجام می کارهای زشتی هستند اما بعضی از مردم این

شوند. البته خدا هم به های بدی میو با این کارها و تکرار آن انسان دهندخدا گوش نمی

 1ما گفته است اگر پشیمان شویم و دیگر کار بد نکنیم ما را دوست خواهد داشت. 

کنند بد ها با کارهای بدی که میاما بعضی از آدم 2پس خدا همه را خوب آفریده است

 3خدا برای همین افراد بد هم راه بازگشت و توبه قرار داده است. شوند.می

دا خبا انجام کارهایی که مورد رضایت پس ما باید تالش کنیم همیشه خوب باشیم و 

 خودمان را بد نکنیم.نیست، 

 

 

                                                 
 سوره بقره( 222) آیه  و ُیحُِبَّ اْلمُت ط هَِِّرین   ن َّ الل َّه  یُِحبَُّ الت َّو َّابِین ا -1

 سوره روم( 30)آیه  ا للَّهِ ِلخ لْقِ  ت بْدِیل   ال ع ل یْها ا لنَّاس   ف ط ر  ا لَِّتی هِف أ قِمْ و ْجه ک  لِلدِّینِ ح نِیفًا فِطْر ت  ا للَّ  -2

 سوره تحریم( 8) آیه  .ت ْوب ًة نصوحاً ع س ی ر بَُّکمْ ا ْن یکفَِّر  ع نْکمْ س یئاتِکمْ تُوب وا اِل ی اللَّهِ ا یه ا الذین  آم نُوا یا -3



 پرسند...بچه ها می       

 

 

 

 

 رویم؟برای عبادت به مسجد می ما جا هست پس چراهمه ااگر خد

در هر حالی در قلب خود با او صحبت کنند و در توانند همه میجا هست و خداوند همه

کند کجا باشیم، در خانه یا در خیابان و یا در کوه فرقی نمی 1جا او را عبادت نمایند.همه

توانیم با او و ما می 3بیندو ما را می 2شنودجا هست و سخنان ما را میو دشت. او همه

 .5با او درد دل کنیم، برایش نماز بخوانیم، ذکر بگوییم و همچنین 4کنیم مناجات

  ها عبادت کردن ثواب و پاداش بیشتری دارد.ها و مکاناما در بعضی از زمان

 در روز عید غدیر، نیمه 6های جمعه، در ماه رمضانهایی مانند شبمثال در زمان ،

پاداش بیشتری به ما خواهد تر است و خداوند شعبان و ... عبادت کردن ارزشمند

 داد.

 خدا )کعبه(  ، خانه7دجامسها، هایی مانند حرم امامان، حرم امام زادهو در مکان

 و ... نیز پاداش عبادت بسیار بیشتر است.

ز ما بیشتر اتوانیم همیشه و در هرکجا او را عبادت کنیم اما برای آنکه خداوند پس ما می

 رویم.ببریم به مسجد میراضی شود و پاداش بیشتری 

                                                 
 (بقره ،115)آیه  «و  لِلَّهِ الْم شِْرقُ و  الْم ْغرِبُ ف أ یْن ما تُو لُّوا ف ث مَّ و جْهُ اللَّهِ ِإنَّ اللَّه  واسِعٌ ع لیمٌ -1

 سوره انبیاء( 4) آیه  و هُو  السَّمِیعُ الْع لِیمُ - 2

 وره فتح(س 24)آیه  و  کان  اللَّهُ بِما ت عْم لُون  ب صِیر -3

 سوره غافر( 60) آیه  قال  ر بُّکُمُ ادْعُونِى أ سْت ِجبْ ل کُمْ -4

 سوره طه( 14) آیه  ف اعْبُدْنِی و أ قِمِ الصَّلوة  لِذکرِی --5

 سوره بقره( 183ت تَّقُون  )آیه  ل ع لَّکُمْ ق بْلِکُمْ مِنْ الَّذین   ع ل ى کُِتب  ک ما الصِّیامُ ا أ یُّه ا الَّذین  آم نُوا کُتِب  ع ل یْکُمُی -6

 29)آیه ت عُودُون   کُمْقُلْ أ م ر  ر بِّی بِالْقِسِْط و أ قِیمُوا وُجُوه کُمْ ِعنْد  کُلِّ م سِْجدٍ و ادْعُوُه مُخْلِصِین  ل هُ الدِّین  ک م ا ب د أ  -7

 سوره اعراف(



    

 

 شود؟نمی مستجاب ما دعاهای از بعضی چرا

 

شنود. خداوند در قران های همه ما هست و هر دعایی که بکنیم میخداوند در دل

 1.«مرا بخوانید تا اجابت کنم شما را»فرموده است: 

به خواهیم هایی که ما از خدا میاما گاهی چیزکند خداوند دعاهای ما را مستجاب می

 کنیم برای ما خوب است. می گمانو ما  ضرر ماست

کند اما در عوض کنیم به ضرر ما باشد خداوند آن را برآورده نمیاگر دعایی که می

 دهد.های بهتر از آن خواسته به ما میچیز

ادر مخردسالی چاقوی تیزی را با گریه و اصرار از مادرش بخواهد.  فرض کنید کودک

دهد اما او چاقو را به او نمی همینداند این چاقو برای آن کودک خطرناک است برای می

رناک به خرد و بچه از اینکه چیزی بهتر از چاقوی خطکرده و برایش بستنی میرا نوازش 

 شود.او داده شده است شاد می

ما خواهد شد های ما برآورده شود به ضرر داند اگر برخی از خواستهخداوند مهربان هم می

 دهد.برای همین چیزهایی بهتر از آن خواسته ما را به ما می

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 غافر(سوره  60) آیه  قال  ر بُّکُمُ ادْعُونِى أ سْت جِبْ ل کُمْ - 1



 پرسند...بچه ها می       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 «و مهدویت امامتنبوت، »
 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 کنید؟ معرفی را آنها است ممکن داریم؟ امام چند ما

 

ها را هدایت را فرستاد تا آن)ص( خداوند مهربان برای مردم پیامبر بزرگواری 

 کهو در زمان حیات پیامبر )ص(، به ایشان از طرف خداوند فرمان رسید  1کند

بدانند  )ص( جانشینان بعد از خودش را معرفی نماید تا مردم بعد از وفات پیامبر

 این امامان بپذیرند. )ع( عنوان امام ها را بهاز چه کسانی باید پیروی کنند و آن

 کنیم.با یک شعر زیبا برای شما معرفی می )ع(

 بعد از رسول نبی )ص( / بود امام علی )ع(

 مقتدا و رهبر است/ وصی پیغمبر است

 دوم امام حسن )ع( / امام هر مرد و زن

 سوم امام حسین )ع( / کشته اشک دو عین

 باد چارم امام سجاد )ع( / جانم فدای او

 پنجم امام باقر )ع( / امام پاک و طاهر

 ششم امام صادق )ع( / به صدق بوده ناطق

 هفتم امام کاظم )ع( / صبور بود و عالم

 هشتم امام رضا )ع( / راضی به کار خدا

 نهم امام جواد )ع( / دلیر بوده و راد

 دهم امام نقی )ع( / دشمن او شد شقی

 سرورییازده بود عسگری )ع( / برهمگان 

 آخر امام زمان )ع( / امام هر انس و جان

 غائب بود از نظر/ وصفش بود منت ظر

 دعای ما برایش/ خدا پشت و پناهش
                                                 

 و الْحِکْم ة  و إِنْ ک انُوا هُو  الَّذِی ب ع ث  فِی الْأُمِّیِّین  ر سُولًا مِنْهُمْ ی تْلُو ع ل یْهِمْ آی اِتهِ و ُیز کِّیهِمْ و ُیع لِّمُهُُم الْکِت اب   -1

 سوره جمعه( 2) آیه  مِنْ ق بْلُ ل فِی ض ل الٍ مُبِینٍ



 پرسند...بچه ها می       

 

 

 

 

 بینیم؟نمی را زمان )ع( امام ما چرا

بعد از پیامبر )ص(، حضرت امام علی )ع( به عنوان جانشین ایشان توسط 

ملجم مرادی ایشان را در اما شخصی به اسم ابن 1خداوند مهربان انتخاب شد

حالی که مشغول نماز بودند با ضربت شمشیر شهید کرد. بعد از امام علی)ع( 

فرزند بزرگتر ایشان، امام حسن )ع(، به امامت رسید اما ایشان را هم مسموم 

کردند و شهید شدند. بعد از ایشان امام حسین )ع( امام شد، اما ایشان و یارانشان 

هادت رسیدند. یازده نفر از امامان ما یکی پس از دیگری توسط لشکر یزید به ش

توسط دشمنان شهید شدند اما خداوند امام آخر ما یعنی امام زمان )ع( را از 

شا اهلل وقتی تا کسی نتواند به ایشان آسیبی برساند و ان 2ها غائب کردچشم

 توانند ایشان را ببینند.ایشان ظهور کردند همه می

توانند از افرادی خیلی خوب هستند وجود دارند که می اکنون نیز برخی 

 ا اجازه بیان آن را به ما ندارند.ایشان را زیارت کنند ام

 

 

 

 

 

 

                                                 
م ا أُْنزِل  إِل ْیک  ِمنْ ر بِّک  و ِإنْ ل ْم ت فْع لْ ف م ا ب لَّْغت  رِس ال ت هُ و اللَّهُ ی ْعصِمُک  مِن  النَّاسِ ی ا أ یُّه ا الرَّسُولُ ب لِّغْ  - 1

 سوره مائده( 67) آیه   إِنَّ اللَّه  ل ا ی ْهدِی الْق وْم  الْک افِِرین 

 سوره هود( 86) آیه  ا أ ن ا ع ل یْکُمْ بِح فِیظٍب قِیَّتُ اللَّهِ خ یْرٌ ل کُمْ ِإنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِین  و م  - 2



    

 

 شنود؟می را ما هایحرف و بیندمی را ما زمان )ع( امام آیا

خداوند متعال به امام زمان )ع( و همه امامان علیهم السالم این قدرت را داده 

. اگر ما در دل خودمان با امام زمان )عج( 1باشند و ما را ببینند است که مراقب ما

رساند. پس هر کجا که های ما را به گوش ایشان میصحبت کنیم خداوند حرف

صحبت )ع( و پیامبران  ائمهکدام از توانیم با هرهستیم و هر چه دلمان خواست می

 کنیم.

کنند و ما ه خدا نزدیک میهایی هستند که ما را بامامان ما به عنوان واسطه

ها و دوست های آنیعنی با گوش دادن به حرف هاتوانیم از طریق آنمی

 2به خداوند نزدیک شویم. داشتنشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
سوره  89) آیه   و ی ْوم  ن بْع ثُ فِی کُلِّ أُمٍَّة ش هِیدًا ع ل یْهِمْ ِمنْ أ نْفُسِهِْم و جِئْن ا ِبک  ش هِیدًا ع ل ى ه ُؤل اءِ - 1

 نحل(

 سوره مائده( 35) آیه  ا ایها الذین آمنوا اتقوا اهلل و ابتغوا الیه الوسیلةی - 2

 



 پرسند...بچه ها می       

 

 

 

 کرد؟ شهید را او و بود دشمن )ع( حسین امام با یزید چرا

 

خورد و گناهان گفت، شراب مییزید انسان بد و ظالمی بود. او به مردم زور می

داد. یزید قصد داشت امام حسین )ع( را مجبور کند تا پادشاهی زیادی انجام می

را بپذیرد اما امام حسین )ع( که از طرف خداوند متعال به عنوان امام مردم و  او

شاهی ظالمانه یزید سن مجتبی )ع( منصوب شده بود، پادجانشین برادرش امام ح

ید اعالم کرد که او حق ندارد به مردم زور بگوید و بر به یز)ع( را نپذیرفت. امام 

  ها حکومت کند.آن

مید شد و وجود امام را تهدیدی برای تاج و یزید که از تسلیم شدن امام نا اُ

تصمیم گرفت امام )ع( را شهید کند، برای همین لشکریان می دانست، تخت خود 

نفر  72فر از لشکر یزید، در برابر خود را برای مبارزه با امام فرستاد و چند هزار ن

انجام امام حسین )ع( در روز عاشورا ران امام حسین ) ع( جنگیدند و سراز یا

 شهید شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 ترعالم مردم همه از کودکی در ائمه )ع( از بعضی شودمی چطور

 هستند؟

 

چه داند که ما می انجام بدهیمخداوند متعال قبل از اینکه ما بخواهیم کاری  

. مثال وقتی شما توپی را به 1تصمیمی خواهیم گرفت و چه کاری خواهیم کرد

گردد. از خوردن به دیوار بر می پسدانید که توپ می ،کنیدسمت دیوار پرتاب می

کنیم. او آوریم و چقدر تالش میای میها چه نمرهداند ما در درسخدا هم می

 کنیم.و یا کارهای بد می دهیمهای او گوش میداند آیا ما به حرفمی

و هیچ وقت از  شوندمیخوبی  افراددانست آنها می ائمه )ع(خدا قبل از تولد 

 2کنند برای همین در کودکی به آنها علم و دانش دادفرمان خدا سرپیچی نمی

دهند. وقتی مردم ببینند یک  پاسختا مردم را هدایت کنند و به سواالت مردم 

، شوداز او صادر میمعجزه کارهای خارق العاده و تر است و مکودک از همه آنها عالِ 

دریافت کرده است و امام مردم است شوند او از جانب خدا این علم را متوجه می

 رسند.و به او امیان آورده و با گوش دادن به دستورات او به بهشت می

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
 سوره مومنون( 92) آیه  ع الِمِ اْلغ یْبِ و الشَّه اد ِة ف ت ع ال ى ع مَّا یُْشرُِکون  - 1

 سوره مریم( 12) آیه  و آت یْن اهُ الْحُکْم  ص بِیًّا - 2



 پرسند...بچه ها می       

 

 

 

 

 کنند؟می معجزه کسانی چه چیست؟ معجزه

 

همه معجزه یعنی انجام کاری که کسی نتواند مانند آن را انجام دهد و 

د. مثال معجزه حضرت موسی نباش عاجزکاری مانند آن دادن از انجام  هاانسان

، معجزه حضرت ابراهیم )ع( این بود 1)ع( این بود که عصا را تبدیل به اژدها کرد

این بود که از دل کوه معجزه حضرت صالح  2که آتش را تبدیل به گلستان کرد.

 و ... 3وردبیرون آشتری 

د. ما با دیدن معجزات تواند معجزه بیاورنمی ائمه )ع(هیچ کس جز پیامبران و 

شویم آنها از جانب خداوند برای هدایت ما آمدند متوجه می ائمه )ع(پیامبران و 

 .4های راستگویی هستندو آدم

 

 

 

 

 

                                                 
 سوره طه( 20)آیه  ف أ لْق اه ا ف إِذ ا هِی  ح یَّةٌ ت سْع ى - 1

 سوره انبیاء( 69) آیه   کُونِی ب رْدًا و س ل امًا ع ل ى ِإبْر اهِیم قُلْن ا ی ا ن ارُ  - 2

 سوره شعراء( 155) آیه  م عْلُومٍ  ی ْومٍ  شِرْبُ  و ل کُمْ شِْربٌ ل ه ا ن اق ةٌ ه ذِهِ  ق ال  - 3

 سوره مریم( 41) آیه   ِإنَُّه ک ان  صِدِّیًقا ن بِیًّا - 4



    

 

 داریم؟چرا ما به امام و راهنما نیاز 

 تر است و به چیزهایی که مامعالِ  همهامام و راهنما کسی است که از 

 شویم. تواند به ما کمک کند تا دچار اشتباه ندانیم آشناست برای همین مینمی

که نه شهرهایش را  قصد سفر به کشوری دور دست را داریدفرض کنید 

ه آن نید چطور باید بدافهمید و نه حتی میشناسید و نه زبان مردمش را میمی

 شهر برسید.

ین شهر اکه خودش به  راهنمایی؟ نداریمآیا برای این سفر نیاز به یک راهنما  

و از  داندبرفته باشد و بداند چطور باید به آنجا سفر کرد و زبان مردمانشان را 

جود ودانیم که برای چنین سفری . همه ما میتمام جزئیات این سفر مطلع باشد

 راهنما و هادی ضروری است.یک 

یا جهنم.  است به سوی بهشت هم یاما مسافرت ما هم در این دنیا مسافریم، 

دانیم چطور باید از جهنم دور ایم و نه جهنم را و نمیتا االن هم نه بهشت را دیده

و خدا او  شد و به بهشت رسید. از آنجایی که امام و راهنما با این سفر آشناست

که راهنمای ما باشد لذا  نمودهو مامور ها پاک کرده و از همه نقصه را تعلیم داد

تا بتوانیم بدون رنج و سختی زیاد، در  کندگیرد و کمک میاو دست ما را می

مسیر درست حرکت کنیم. پس همه ما به امام و راهنما نیاز داریم تا ما را هدایت 

 1.آن هم امام و راهنمای معصوم کند
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 پرسند...بچه ها می       

 

 

 

 ان علیه السالم مخفیانه به دنیا آمدند؟چرا امام زم

 

انشینان جسالیان درازی پیش از تولد امام زمان )عج(، پیامبر گرامی اسالم و 

بی پر بشارت تولد کودکی را دادند که جهان را از عدل و خومعصوم ایشان )ع( 

تولد  اجازهدشمنان اسالم از همان زمان منتظر بودند تا کند برای همنی هم می

 و یا او را بکشند.  را ندهنداین کودک 

ای منتقل را به پادگان نظامی )ع( به همین دلیل منزل امام حسن عسکری 

مسر کردند و درون منزل ایشان جاسوسانی فرستادند تا اگر متوجه بارداری ه

 امام )ع( شدند سریع برای نابودی آن کودک اقدام کنند.

دک را م آنان را نقش بر آب کند تولد این کوخداوند هم برای اینکه نقشه شو

 نشوند. ادتولد این نوزبه صورت معجزه آسایی مخفیانه قرار داد تا دشمنان متوجه 

همین اتفاق در زمان تولد حضرت )ع( های درازی پیش از تولد امام زمان سال

 )ع( های خوب داستان تولد این پیامبر بزرگ خدارخ داد که شما بچه )ع(موسی 

 1توانید مطالعه کنید.را در سوره طه می

 

 

 

 

 

 

                                                 
ا ت حْز نِی ِإنَّا ر ادُّوهُ و أ وْح یْن ا إِل ى أُمِّ ُموس ى أ نْ أ ْرضِعِیِه ف إِذ ا خِفْتِ ع ل یِْه ف أ ْلقِیهِ فِی الْی مِّ و ل ا ت خ افِی و ل  - 1

 (7) سوره قصص آیه  إِل یْکِ و ج اعِلُوُه مِن  الُْمرْس لِین  



    

 

 در زمان غیبت استفاده برد؟ (عج)توان از امام زمان آیا می

 

برند. یعنی در غیبت به سر می)ع( عزیز ما  دانید امام زمانِ همانطور که می

شناسد مگر یاران بسیار نزدیک در بین ما هستند اما هیچ کس ایشان را نمی

ها پنهان هستند، مانند طول این سالیان درازی که ایشان از دیدهایشان. اما در 

توان همه و می اند و دارندداشتهبسیاری آفتابی پشت ابر برای ما برکات و خیرات 

 .ها را از ناحیه ایشان دانستخیرات و خوبی

پوشاند، چشم ما دیگر خورشید را وقتی که ابر، صورت خورشید را می

مچنان روشن  و گرم است و گیاهان با کمک نور خورشید رشد بیند اما هوا هنمی

 کنند.می

بریم. او در مواقع حساس در زمان غیبت بهره می)ع( ما هم از هدایت امام 

آید و با راهنمایی یاران نزدیک خود، مردم را به سمت نور به کمک شیعیان می

 کند.و روشنایی هدایت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 پرسند...بچه ها می       

 

 

 

عمرشان این قدر طوالنی شده )عج( چگونه می شود که امام زمان 

 است؟

 

ن و مومنا پیامبر خدا در روز غدیر فرمودند: پس از من حضرت علی )ع( امامِ

 امامِ جانشین او و)ع( جانشین من است و پس از ایشان یازده نفر از فرزندانش 

 )عج( است. شما هستند و آخرین فرد از این امامان معصوم، امام زمان

د تا را شهید کردن و پاک گناهبی دشمنان خدا یکی پس از دیگری این امامانِ

ادگی الزم رسید. خداوند متعال برای اینکه مردم آم )ع( اینکه نوبت به امام آخر

ا به امروز وی تبرای پذیرش این امام بزرگوار را بیابند او را از نظرها غائب کرد و 

 را حفظ کرده است.

ده عمری چند صد ساله و چند هزار ساله دا مخلوقات خودکه به برخی  خدایی

 تواند انسانی را هم بیش از هزار سال زنده نگه دارد.می

در قرآن کریم آمده است که حضرت نوح )ع( نزدیک به هزار سال مردم امت 

نوح )ع( عمری حضرت ، پس خدایی که به 1را هدایت و راهنمایی کرد خویش

تواند امام زمان )عج( را هم بیش از هزار سال بخشد میر سال مینزدیک به هزا

و تمام مردم جهان  2حفظ کند تا حکومت عدل و خوبی در جهان گسترده شود

 .شوندهدایت ایشان توسط 
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 سوره عنکبوت( 14آیه 

سوره  28) آیه  هُو  الَّذِی أ رْس ل  ر سُول هُ بِالُْهد ى و دِینِ اْلح قِّ لِیُظْهِر هُ ع ل ى الدِّینِ ُکلِِّه و ک ف ى بِاللَِّه ش هِیدًا - 2

 فتح(



    

 

 د؟نما را دوست دار)ع(  ائمهاز کجا بفهمیم 

 

و همه مردم را به سوی خدا دعوت  1خدا هستند فرستادگان)خلیفه(، ائمه )ع(

ای بد )ترک انجام واجبات( و ترک کارهتا با انجام کارهای خوب ) کنندمی

ها کارهای خوب انجام ند انساناز اینکه ببین هاآن محرمات(، بهشتی شوند.

 شوند.بد ناراحت می کارهایگردند و از دیدن دهند شاد میمی

ارند، دما را دوست )ع( ن )عج( و دیگر ائمه خواهیم بدانیم امام زماپس اگر می

ل وقت آیا نمازمان را او دهیم.های ایشان گوش میباید ببینیم چه قدر به حرف

گذاریم؟ یگوییم؟ آیا به پدر و مادر خود احترام مخوانیم؟ آیا همیشه راست میمی

 و...خوانیم؟آیا خوب درس می

تر است و زمان )عج( از ما راضی هر چقدر بیشتر کارهای خوب انجام دهیم امام

 کند.می برای ما دعادر زندگی بیشتر 
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 پرسند...بچه ها می       

 

 

 

 کند؟چه زمانی ظهور می)عج(امام زمان 

 

ی که هنوز تر از خود داشته باشید. برادر و خواهرشاید شما برادر یا خواهر کوچک

. این بچه شاید گاهی فهمدتواند حرف بزند و بد و خوب خودش را نمینمی

ید با آن ای را بشکند و یا به خود بزند. اگر چیزی را جلوی این بچه بگذارهشیش

 کند.کند و اگر کتابی یا دفتری کنارش باشد آن را پاره میبازی می

 آیا شما حاضرید کتاب فارسی یا ریاضی خود را که به آن کتاب برای درس

کار را  خواندن نیاز دارید، جلوی دست او قرار دهید؟ روشن است که این

 .فهمددانید او هنوز کودک است و قدر و ارزش کتاب را نمیکنید. چون مینمی

ون این چهای مردمان پنهان کرد، خداوند مهربان نیز امام زمان )عج( را از چشم

همانند ا ردانند و ممکن است افراد بد او مردم هنوز قدر امام زمان )عج( را نمی

 شهید کنند.پدرانش 

رای ب )ع( شناس شوند و متوجه اهمیت و ارزش امامرزمانی که مردم قدخداوند 

ها ا از بدیزندگی خود شوند، به امام زمان )عج( اجازه ظهور خواهد داد تا مردم ر

 ها هدایت کند و عدل و زیبایی را در همه جا جاری سازد.به سمت خوبی

زمان ظهور خواهد کرد و و تا ما شیعیان قدر امام زمان )عج( را ندانیم او ظهور ن

 1ایشان زمانی است که مردم تشنه و خواهان ظهور ایشان باشند.
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 قصص(



    

 

 کند؟بعد از ظهور چه کار می )عج( امام زمان

 

کند. ها دعوت میامام زمان )عج( پس از ظهور خود همه مردم جهان را به خوبی

با او  مردم بدای از کنند اما دستهعده زیادی از مردم دعوت ایشان را قبول می

 خداوند شکست خواهند خورد.  خواستجنگند و با می

های بد، حکومتی جهانی بر اساس عدل و خوبی امام )عج( پس از شکست انسان

مند های ایشان بهرهو در آن زمان همه مردم از هدایت 1تشکیل خواهد داد

 خواهند شد.

 درخوبی و خوشی دیگر فقیر و مستمندی نخواهد بود و همه مردم در نهایت 

ها شود و مردم از آنهای زمین آشکار میزندگی خواهند کرد. گنج کنار هم

 استفاده خواهند کرد.

حصیل تآموزد و همه مردم در امام زمان )عج( به مردم قرآن و حقایق آن را می

 علم و دانش با هم رقابت خواهند کرد.

ی ظهور ها است و ما باید برازمان ظهور امام زمان )عج(، زمان ظهور همه خوبی

 دعا کنیم.و حضور در آن زمان ایشان 
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 پرسند...بچه ها می       

 

 

 

 ها از آینده و گذشته اطالع دارند؟چگونه است؟ آیا آن )ع( علم ائمه

 .1عطا کرده استگذشته و آینده را  علمِ  )ع( به پیامبران و ائمهخداوند مهربان 

خبر شوند و  گذشته با توانند از حوادث آینده و یاها به اذن خداوند مییعنی آن

 گردند.ها از چیزی مطلع نمیتا خداوند نخواهد آن

ل نسبت به آینده و گذشته بستگی به خواست خداوند متعا )ع( پس علم ائمه

خداوند اگر  کنند واز همه چیز اطالع پیدا می)ع( دارد. خداوند اگر بخواهد، ائمه 

 شود.معلوم نمی)ع( بخواهد برخی از چیزها برای ائمه 

خداوند  ها بستگی به خواستهمه علوم را دارا هستند اما این علم آن پس ایشان

 دارد.
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 سوره جن( 29و  28)آیه  ر ص ًدا



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 «خودشناسی»

 

 



 بچه ها می پرسند...

 

 

 

 آیا ما روح داریم؟

 

درون خواب به مدرسه یا جنگل  اید.شما فرزندان خوبم حتما تا االن خواب دیده

اید و کوه رفتید و با دوستان خود صحبت کردید و از آن خواب لذت زیادی برده

اید که از ارتقاعی دارید سقوط اید. مثال خواب دیدهو شاید هم از آن خواب ترسیده

 کنید.می

افتد. مثال خواب بینیم که بعد از چند روز اتفاق میهایی میگاهی خوابما 

بینیم که در درس ریاضی بیست شدیم و بعد از چند روز آن خواب تعبیر می

 دهد.میو معلم به ما بیست شود می

ن ها وجود دارد این است که بدن شما در زماچیز جالبی که در این خواب دیدن

خواب قرار داشت اما روح شما در عالم خواب خواب دیدن، در اتاق و درون رخت

 جنگل و کوه و مدرسه و بازار رفت.  به

دیدید و  آید که دیشب خوابشوید یادتان میوقتی شما از خواب بیدار می

 خواب بوده است.دانید بدن شما درون رختمی

ها را دید و به جنگل و کوه باید بدانیم که آن کسی که درون خواب آن صحنه

 است.خواب ما درون رختبدن  د، روح ماست چونکردن بورفت و یا مشغول بازی

تواند برود و از پس ما عالوه بر بدن، روح هم داریم که هر جا که بخواهد می

 کارهای دوست داشتنی لذت ببرد.

 

 

 



 بچه ها می پرسند...

 

 کند؟ما را هدایت می ای هست کهما فرشتهیا همیشه همراه آ

 

دو فرشته را مامور کرده است که همیشه همراه ما باشند، یکی  خداوند متعال

رقیب که بر شانه راست فرد قرار دارد نویسنده . عتیدنام دارد و دیگری  رقیب

 .هستند گناهان کارهای نیک و عتید که بر شانه چپ قرار دارد نویسنده

از سوی دیگر شیطان هم همیشه در کمین است تا ما را گمراه کند و با وسوسه 

 ما را از راه راست خارج کند.کردن 

 خداوندهای برای اینکه بتوانیم شیطان را شکست دهیم باید همیشه به حرف ما

و اگر گناهی کردیم سریع توبه کنیم تا عتید آن گناه را از کارنامه ما  گوش کنیم

 خداوند از ما خواسته است:. پاک کند

 های راست بگوئیم؛*حرف 

 * با دوستانمان مهربان باشیم؛

 ی که داریم به دوستانمان بدهیم؛ایه* خسیس نباشیم و از چیز

 ؛* در کارهای خانه به مادر کمک کنیم

 .* درس بخوانیم

 و ... 

خواهد کارهای بد انجام دهیم. دروغ بگوییم. دعوا کنیم. اما شیطان از ما می

ما باید بدانیم همه درس نخوانیم و هر کار بدی که ممکن است را انجام دهیم. 

شود چون آن ها همیشه همراه ما نوشته می اعمال ما توسط این دو فرشته

 هستند.

 

 

 



 بچه ها می پرسند...

 

 

 

 بینیم؟چرا ما خواب می

 

خوابند و در حین خوابیدن، ممکن است خواب ببینند. به ها میهمه انسان

های ما نمایش همان کارهای گویند. بعضی از خوابهم می «رویا»ها، خواب

داشتیم، امتحان سخت  روزمره ما است. مثال دعوایی که در طول روز با دوستمان

سواری و بقیه کارهای روزانه ما ریاضی، بازی فوتبال در زنگ ورزش، دوچرخه

 روزمرههای ها، خوابهای ما را تشکیل دهد. به این خوابتواند خوابمی

 1گویند.می

د مهربان های ما ربطی به کارهای روزانه ندارند و خداوناما بعضی دیگر از خواب

وسف خواب حضرت ی مانندق خواب، مطالبی را به ما بیاموزد. خواهد از طریمی

ن . این خواب به ایشان و پدرشادر زمان کودکی که در قرآن آمده است )ع(

ی در آینده به مقام پیامبر )ع( نشان داد که حضرت یوسف حضرت یعقوب )ع(

 گویند.می صادقهها یا رویاهای خواهد رسید. به این رویاها، خواب

س از پببینیم و ای از حوادث آینده را حادثهما در یک رویای صادقه  ممکن است

دی را ها واقعی هستند و به ما مطالب جدیمدتی همین اتفاق بیفتد.  این خواب

ر خوابی ها اینطور نیستند و نباید هآموزند اما باید دقت کنیم که همه خوابمی

 . که دیدیم تصور کنیم که آن خواب صادقه است

                                                 

 اضغاث احالم. -1



 بچه ها می پرسند...

 

 چگونه به دنیا آمدیم؟ما 

 

درون قسمتی از بدن مادر به جنین گویند. به نوزاد انسان قبل از تولد جنین می

وقت خروجش از بدن که  جاییتر شده تا کند و بزرگ و بزرگاسم ر ِحم رشد می

  رسد.مادر فرا می

کنند تا ها کمک میو دکتر رفتهشود و به بیمارستان آن وقت مادر دچار درد می

 شوند.به همی صورت متولد میها بچه از درون رحمِ مادر خارج شود. همه بچه

توانیم بازی کنیم، به بعد از تولد، مادر به ما شیر داد تا بزرگ شدیم و االن می

 های جدید یاد بگیریم.مدرسه برویم و چیز

در حقیقت این خداوند مهربان است که جنین را درون بدن مادر پرورش 

افتد خبری ندارد چون مادر از اتفاقاتی که درون شکمش برای جنین میدهد می

و این خداوند مهربان است که آن جنین را به صورت نوازادی زیبا و با مزه 

 کند.صورتگری می
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 خوریم؟ها گول شیطان را میچرا ما بعضی وقت

 

را گمراه منتظر است تا ما همیشه شیطان دانید که های خوب میهمه شما بچه

 کند و با وسوسه مانع این شود که ما کارهای خوب انجام دهیم.

ها . گاهی ما بچهافراد بدی بشویم نیز مانند خودش شیطان دوست دارد ما

کنیم شیطان دشمن ماست و دوست ندارد ما آدم خوبی باشیم و فراموش می

 خواهد ما را مانند خودش جهنمی کند. می

شیطان  فریبپس هر وقت فراموش کردیم و کارهای بد انجام دادیم باید بدانیم 

 ایم و باید سریع تالش کنیم آن کار بد را جبران کنیم.را خورده

سوالی را بلد نباشیم یک درس سخت، پاسخ  مثال ممکن است در وسط امتحانِ

وقت شیطان ا گول بزند و بگوید از بغل دستی خودت تقلب کن. هر و شیطان ما ر

از ما خواست چنین کارهایی انجام دهیم باید هوشیار باشیم که او دشمن ماست 

 هایش به ضرر ماست.و حرف

های فرشته مهربان گوش کنیم و کارهای خوب انجام اگر ما همیشه به حرف

 تواند ما را فریب دهد.شود و دیگر نمیکم ضعیف مییم، شیطان کمهد
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 ؟خدا مرا ببخشد تا  کافی است کار بدپشیمانی من از آیا 

 

آمرزش  خداوند مهربان در قرآن کریم ما را به توبه دعوت کرده و وعده بخشش و

ت که اصال توبه کننده، مانند کسی اس»اند: داده است. امامان عزیز ما هم فرموده

 .«گناهی نکرده است

ه ما کافی است کتر از آن است که گناهکار پشیمان را نبخشد. فقط خدا مهربان

 ایم، پشیمان شویم. او خیلی زود ما را می بخشد.از کار بدی که کرده

خدا از  .1«خدا بخشنده گناه و پذیرنده توبه است»خوانیم: کریم میدر قرآن

خواهد بندگان تر است اما این شیطان است که میتر و مهربانهرکسی دلسوز

 خدا از او نا امید شوند.

امید  ا. او ما را ننزدیک شویمخدای مهربان،  ها بهما انسان خواهدشیطان نمی

ها در زندگی کند تا دوستی ما را با خدا به هم بزند. ممکن است همه ما انسانمی

د مواظب اشتباه کنیم. اگر یک وقت گول شیطان را خوردیم و کار بدی کردیم، بای

 باشیم که بار دیگر، آن کار بد را تکرار نکنیم.

و خیلی مهربان ور نیست که خدا ما را با اولین گناه و اشتباه به جهنم ببرد. ااین ط

بخشد. خداوند است. اگر ما از گناه خود پشیمان شویم، او به راحتی ما را می

 همیشه با ما مهربان است. 

نیم، و بگوییم ) خدایا مرا ببخش( و تصمیم بگیریم دیگر کار بد نکما اگر پس 

 بخشد.خدا ما را می ،آن بدی را جبران کنیم تالش داشته باشیم
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 چرا باید مراقب سالمتی خود باشیم؟

ای از سوی خداوند مهربان به ما است که باید در حفظ آن تالش سالم، هدیه بدنِ

های مختلف شود ما در زمینهناسالم و بیمار، موجب می و کوشش کنیم. بدنِ 

 ت کمتری پیدا کنیم.علمی، ورزشی و کاری موفق نشویم و یا موفقی

سالم لطفی از سوی خداوند است که باید قدرش را بدانیم و از آن مانند یک  بدنِ

گنج ارزشمند مراقبت کنیم. اگر کسی به شما مقدار زیادی پول بدهد چه 

دهید؟ یا آن را ها قرار میاحتیاطی در اختیار دزدرا با بی هاآن پولکنید؟ آیا می

 زنید؟یا آن را آتش می ریزید؟ ودرون چاه می

کنید چون قدر پول و ارزش کدام از این کارها را نمیروشن است که شما هیچ

توانید کتاب بخرید، به دیگران کمک کنید، برای دانید. شما با پول میآن را می

 خود لباس بخیرد، به سفر بروید، تفریح کنید و ...

ای مثال بچه مند سودی ندارد.اما اگر سالمتی نباشد پول و دیگر چیزهای ارزش

برد. یا نوجوانی که های خوشمزه لذتی نمیکند از خوراکیکه دندانش درد می

تواند مناظر زیبای طبیعت را ببیند و کسی که پایش چشمانش آسیب دیده نمی

 .بدودتواند شکسته است نمی

ندارند. پس اگر سالمتی نباشد، پول و تفریح و همه چیزهای دیگر لذتی برای ما 

پس باید قدر سالمتی خود را بدانیم و خدا را شکر کنیم که به ما سالمتی داد تا 

 بتوانیم برای او نماز بخوانیم و روزه بگیریم و کارهای خوب انجام دهیم.
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 ؟ها زشت آفریده شدندبعضیچرا 

ها و زمین و آسمانها، است. عالوه بر انسان هاخالق همه انسان بزرگخداوند 

 حیوانات نیز مخلوق او هستند و اوست که همه را آفریده است.

رار نداده ها را با هم متفاوت آفریده و همه را به یک شکل قخداوند مهربان انسان 

توانستیم است تا ما بتوانیم همدیگر را بشناسیم. اگر همه به یک شکل بودیم دیگر نمی

 همدیگر را بشناسیم. 

ها را سیاه متفاوت خلق کرده است. او بعضی انسان با ظاهرها را خداوند بزرگ انسان

ها قد بلند و پوست، برخی را زرد پوست و گروهی را سفید پوست کرده است. به بعضی

برخی را  ها را کشیده کرده است وتر قرار داده است. بینی بعضیها قد کوتاهبرای بعضی

ها نشانه زشتی ایی دارند و این تفاوتهها با هم تفاوتهمه انسانبینیم که می تر.پهن

ها زیبا ترند. زشت دانست. همه زیبا هستند اما بعضی تواننیست. هیچ انسانی را نمی

های زیادی دارند اما ها با هم تفاوتتر اند. پس انسانها باهوشاند اما بعضیهمه باهوش

 فریده نشده است.هیچ کس زشت آ

ما لباس شهای دوستان خود توجه کنید. شاید از نظر  مثالی بزنم. به لباس خود و لباس

س کباس شما زیبا نباشد. هر ها لبرخی از آن زیبا نباشد و ممکن است از نظر آن

دانیم از نظر ها هم باید بداند. همینطور در مورد چهرهزیبا می راای دارد و لباسی سلیقه

 خیلی زیبا باشد.نظر شخص دیگر او  از معمولی باشد وشما ممکن است کسی 

یافریده . او هیچ چیز و هیچ کسی را زشت نزیباست و زیبایی را دوست داردخداوند 

ای ما اگر همه یک شکل بودند کار بر .ها را متفاوت آفریده استبلکه خداوند انسان

دیگر  ها یک شکل بودند آنوقتهمه پدر و مادر اگر شد. فرض کنیدسخت می

 خودمان را از بین دیگران پیدا کنیم. توانستیم پدر و مادر نمی

ها به ما لطف کرده است خداوند با ایجاد تفاوت ها در بین انسانپس 
 ، همدیگر را بشناسیم.1بریمتا بتوانیم عالوه بر اینکه به قدرت او پی می
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 هایی دارم؟من چه استعداد

است  شماری هدیه کردههای بیها استعدادخداوند مهربان به همه ما انسان

باید شکوفا شوند. مثال تخم نارنج استعداد آن  و 1مختلف است اما این استعداد ها

اما باید این استعداد شکوفا شود تا تخم  د که درخت نارنج بزرگی شود،را دار

تخم مرغ استعداد مرغ شدن را ج کم کم به درختی بزرگ تبدیل شود. نارن

ن را داراست اما باید با دیک کودک شش ماهه استعداد راه رفتن و دوی .داراست

یعنی استعداد خودش  برسد که بتواند بدود. حدیتالش و کوشش و به تدریج به 

 را شکوفا کند.

 ،ها باید شکوفا شوندحاال که فهمیدیم معنای استعداد چیست و استعداد

 استعداد نقاشی،مثال ست. در وجود ما ه بسیاریهای استعداد کهگوئیم می

 ، تالیف کتاب و ...اختراعخطاطی، آشپزی، ورزش، شعر، 

انتخاب  اما ما باید بر اساس عالئق خود و دستورات دین، مسیر زندگی خود را

نقاشی  کنیم و برا شکوفایی آن استعداد مورد نظر تالش کنیم. مثال کسی که به

 ش شود.س نقاشی و تمرین زیاد نقابه کالتواند با رفتن مند است میخیلی عالقه

ی یجا حافظ و سعدی از کودکی شاعر نبودند بلکه تالش کردند و به تدریج به

با تالش  رسیدند که از همه شعرا برتر شدند. ما هم استعدادهای زیادی داریم که

  و کوشش و گذشت زمان باید شکوفا شوند.
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 چیست؟فرق بین دختران و پسران در انتخاب شغل 

 
وقتی ل هایی وجود دارد. برای مثابین کارها و وظایف پسران و دختران تفاوت

ارها را ک )ص(با هم ازدواج کردند، پیامبر خدا  )س(حضرت زهرا و  )ع(امام علی 

 و )ع(حضرت علی به کارهای بیرون منزل را  ایشانها تقسیم فرمود. بین آن

 محل کردند.)س( حضرت زهرا به کارهای درون منزل را 

برای منزل  (ع)علی : امیرالمؤمنین فرمایندباره میایندر  )ع(امام صادق 

کرد، در پاک کرد، منزل را جارو میآورد، آب تهیه میهیزم می

کرد، خمیر آرد می جو و گندم هم )س(کرد. فاطمه کمک می عدس کردن

 .1پختنمود و نان میست میدر

ر آینده پس همه پسرهای عزیز باید شغلی برای خود انتخاب کنند تا بتوانند د

هایی که کار کنند و تشکیل زندگی دهند و برای مردم مفید باشند. همه شغل

. برای خداوند آن را حالل دانسته مثل مهندسی، نجاری، معلمی، فروشندگی و ..

 ها را انتخاب کند.باید بر اساس عالقه خودش یکی از آن اند و هرکسجامعه مفید

. را همه دختران عزیز هم باید اوال کارهای منزل مثل آشپزی، خیاطی و .. 

ربیت کنند بیاموزند تا در آینده بتوانند مادران خوبی باشند و فرزندان صالحی ت

 مخصوصهایی که و ثانیا اگر دوست داشتند بیرون منزل هم کاری کنند، شغل

 خانم ها است را برای خود انتخاب کنند.

اند از: معلم مدرسه ها است که عبارتها مخصوص خانمبعضی از شغل 

 ها، پلیس خانم و ... دخترانه، پزشک خانم

دختران عزیز باید خوب درس بخوانند و تالش کنند هدف اصلی خودشان را مادر 

کاری بیرون منزل  خواستندخوب و موفق شدن قرار دهند و در کنارش اگر 
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ها که ارتباط با نامحرم در آن نیست های مناسب برای خانمشغل داشته باشند،

 را انتخاب کنند.
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 چرا من احساسات گوناگون دارم؟

 

ها احساسات گوناگونی را قرار داده است. خداوند مهربان در وجود همه انسان 

کند. مثال احساس ترس در زندگی خیلی کمک می این احساسات گوناگون به ما

ها از هیچ شود ما بیشتر مراقب خودمان باشیم. فرض کنید اگر آدمباعث می

ترسیدند، آنوقت ممکن بود با دیدن حیوانات وحشی و خطرناک مانند چیزی نمی

ترسیدند، مار مراقب خودشان نباشند و آسیب ببینند یا اینکه اگر از ارتفاع نمی

ممکن بود از بلندی به پایین پرت شوند. پس احساس )ترس( به ما برای سالم 

 کند.ماندن و بیشتر مراقب خود بودن کمک می

حس محبت و دوست داشتن هم از احساساتی است که به ما خیلی کمک 

ها نبود. آنوقت دیگر کسی به کند. فرض کنید اگر حس محبت در بین آدممی

های خود را دوست ها و مادرها بچهکرد و پدریکسی از روی محبت کمک نم

 ها هم والدین خود را دوست نداشتند.نداشتند و بچه

همه احساسات انسان برای زندگی او مفید و الزم هستند فقط باید مراقب 

باشیم که احساسات ما دچار زیاده روی و کم روی نشود. مثال اگر کسی خیلی 

داشته باشد و اگر کسی خیلی شجاعت و بی تواند زندگی خوبی ترسو باشد نمی

 شود. باکی داشته باشد هم دچار مشکل می
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 شوم و در زمان خشم باید چه کار کنم؟چرا خشمگین می

شود. همه ما می دانیم خشم چیست. انسان در برابر بعضی از چیزها خشمگین می

. رفتار و ..مثال ممکن است با دیدن یک شخص، دیدن یک تصویر، مشاهده یک 

طر در موقعیت هایی نظیر خ این است کهخشم فایده  عصبانی و خشمگین شویم.

بهه ما و یا خشم در ج و تهدید، بروز دادن خشم می تواند جان ما را نجات دهد

 کند.را برای از بین بردن دشمن یاری می

ان شنکنند و رفتار تندی را شوند حمله میحیوانات وقتی عصبانی و خشمگین می

 آرامش خود را حفظ توانندمیها در زمان خشمگین شدن، دهند اما انسانمی

 کنند و خشم خود را در مسیر مناسب خود هدایت کنند.

م بلکه های زشت بگوئیما نباید وقتی از چیزی عصبانی شدیم فریاد بزنیم و حرف

 و مودبانه صحبت کنیم. کردهدر زمان عصبانیت باید آرامش خود را حفظ 

کنند دوست دارد. خداوند افرادی داوند کسانی که خشم خودشان را کنترل میخ

گذرند را به عنوان کنند و از اشتباه مردم میکه خشم خودشان را کنترل می

 1نیکوکاران( معرفی کرده است.محسنین )
 

 

 

 

 

 

                                                 
)  ُمحْسِنین الَّذین  یُنْفِقُون  فِی السَّرَّاءِ و  الضَّرَّاءِ و  الْکاظِمین  الْغ یْظ  و  اْلعافین  ع ِن النَّاسِ و  اللَّهُ ُیحِبُّ الْ - 1

 سوره آل عمران( 134آیه 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=134


 بچه ها می پرسند...

 

 چرا بعضی چیزها را فراموش می کنم؟ 

 

مدت داریم. وقتی ما چیزی مدت و یک حافظه بلندهمه ما یک حافظه کوتاه

شود و پس از مدت زمان کوتاهی گیریم وارد حافظه کوتاه مدت ما میرا یاد می

منزل پدربزرگ ما می گوید جمعه به مکن است فراموش شود. مثال مادر به م

این  ما چند روز دیگر این حرف را فراموش کنید. چرا؟ چونخواهیم رفت. شاید 

، دیگر مطلب تکرار شودما شده است. اما اگر این ت مطلب وارد حافظه کوتاه مد

شده است لذا به این زودی  مدتچون وارد حافظه بلند نیمکفراموشش نمی

 گردد.فراموش نمی

شود ما مطالب را فراموش نکنیم این است که هایی که باعث مییکی از راه

ر مطلب باعث آن مطلب را با دقت بیشتری بخوانیم و برای خود تکرار کنیم. تکرا

 شود تا آن را فراموش نکنیم.می

های البته فراموشی همیشه هم چیز بدی نیست. اگر ما خاطرات بد و ناراحتی

شد. خداوند مهربان کردیم زندگی برایمان خیلی سخت میخود را فراموش نمی

 کننده را از یاد ببریم.ست تا چیزهای بد و خاطرات ناراحتفراموشی را به ما داده ا
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 فصل چهارم

 «، بهشت و جهنممعاد»
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 بهشت کجاست و چه ویژگی هایی دارد؟

دهند پس از های خوب که در زندگی کارهای شایسته و خوب انجام میانسان

ی است شوند به نام بهشت. بهشت جایاین که از دنیا رفتند، به جایی منتقل می

 ها در آن وجود دارد.نعمتها و ها، زیباییکه همه خوبی

در  1های آب جاری است.هایی وجود دارد که از زیر درختانش جویدر بهشت باغ

ها دلشان چیزی بخواهد، آنگاه بهشت هرچه بخواهیم هست، کافی است بهشتی

 2 شود.آن چیز برایشان حاضر می

 3است. هاهای بسیار زیبا با بهترین رنگها از جنس حریر و پارچهلباس بهشتی

های بسیار زیبایی ها به همراه همسر، خانواده و دوستان خود در قصربهشتی

در بهشت عالوه بر نهر آب، نهرهایی  4روند.کنند و به دیدار همدیگر میزندگی می

های بسیار پر آب و از شیر و عسل وجود دارد. غذاهای بسیار خوشمزه و میوه

 5رسی است.ها در بهشت قابل دستشیرین در همه فصل

                                                 
 سوره بقره( 25) آیه  و  ب شِِّر الَّذین  آم نُوا و  ع مُِلوا الصَّالِحاتِ أ نَّ ل هُمْ ج نَّاٍت ت جْری ِمنْ ت حْتِه ا الْأ ْنهارُ -1

 ل هُْم فِیها ما ی شاؤُن  ک ذِلک  ی جْزِی الل َُّه اْلمُت َّقِین  -2

 سوره انسان( 12)آیه   ح رِیراً و  ج زاهُمْ ِبما ص ب رُوا ج ن َّةً و - 3

 سوره فرقان( 10)آیه  و ی جْع لْ ل ک  قُصُورًا - 4

أ نْه ارٌ ِمنْ رْ ط عُْمهُ و م ث لُ اْلج نَِّة الَّتِی وُعِد  الْمُتَّقُون  فِیه ا أ ْنه ارٌ مِنْ م اءٍ غ یْرِ آِسنٍ و أ نْه ارٌ ِمنْ ل ب نٍ ل ْم ی ت غ یَّ  - 5

هِْم ک م ْن هُو  خ اِلدٌ خ مْرٍ ل ذَّةٍ لِلشَّاِربِین  و أ نْه ارٌ ِمنْ ع س لٍ مُص فًّى و ل هُمْ فِیه ا ِمنْ کُلِّ الثَّم ر اتِ و م ْغفِر ةٌ ِمنْ ر بِّ

 (15)سوره محمد آیه  .فِی النَّارِ و سُُقوا م اءً ح مِیًما ف ق طَّع  أ ْمع اء هُمْ

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=25
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 1شوند و همیشه در آن ماندگار هستندها هیچ وقت از بهشت خارج نمیبهشتی

های خوبی باشیم ما را به آنجا و خداوند به همه ما وعده داده است که اگر انسان

 ببرد.
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 کجاست و چه ویژگی هایی دارد؟ جهنم

دهند پس از این میهای بد که در زندگی کارهای بد و زشت زیادی انجام انسان

. جهنم جایی است 1که از این دنیا رفتند به جایی منتقل می شوند به نام جهنم

 بینند.شوند و سختی و رنج میها در آن عذاب میکه انسان

. 2چشندهای زشت خودشان را میسوزند و جزای کارهای بد در جهنم میانسان

پشیمان بشوند و توبه کنند به جهنم هایی که در دنیا از کارهای بد البته آدم

 فرستد.بخشد و به بهشت میها را میو خدا آن 3روندنمی

و حیوانات موذی و درنده ای هستند  5آتش سوزنده 4های جوشان،در جهنم آب

بد را مورد اذیت و آزار قرار  که از عمل بد انسان ها ایجاد می شوند و افراد

است که خداوند مهربان ما را از وارد شدن  دهند. جهنم جای پر رنج و تنگیمی

به آن نهی کرده است. خداوند دستور داده تا کارهای خوب انجام دهیم تا در 

 مند گردیم.های آن بهرهبهشت از لذت

 

 

                                                 
 سوره جن( 15) آیه  و أ مَّا الْق اسُِطون  ف ک اُنوا لِج ه نَّم  ح ط بًا -1

 سوره نباء( 26) آیه  ج ز اءً وِف اقًا - 2

 سوره شوری( 25) آیه  ت فْع ُلون و هُو  الَّذِی ی قْب لُ التَّْوب ة  ع نْ عِب ادِهِ و ی عْفُو ع نِ السَّیِّئ اتِ و ی عْل مُ م ا  3

 سوره ص( 57) آیه   ه ذ ا ف لْی ذُوقُوهُ ح مِیمٌ و غ سَّاقٌ - 4

 سوره القارعه( 11) آیه  ن اٌر ح امِی ةٌ - 5
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 چرا خدا آدم های بد را به جهنم می برد؟

 

 زنم:برای پاسخ به این سوال چند مثال می

اش هنامناسب بیرون بروید، نتیج* وقتی شما در فصل سرد زمستان با لباس 

 ؛می شود سرماخوردگی

شود اش میخورید نتیجه* و وقتی غذایی که فاسد شده است را می

 ؛مسمومیت و دل درد

* اگر شما درون چشم خود شیء نوک تیزی فرو کنید چشمتان آسیب 

 ؛بیند و شاید کور شویدمی

ها هر یک از اعمال باال تاثیری بر جسم ما دارد و با انجام آن بینید کهمی

اما گناه به روح ما  1گناه هم مانند یک بیماری است جسم ما آسیب می بیند.

تر از آسیب جسمی است. آسیب می زند و این آسیب روحی دردناکتر و سخت

آنجا هستند جهنم جایی است که افراد گناه کار که به روح خود آسیب زده اند در 

ها از ها ناشی از همان آسیبی است که گناه به آنها زده و جهنمیو عذاب آن

مانند تا اثر سم و نجا میو آنقدر آ 2شوند نه از دیگرانبیماری خودشان عذاب می

 بیماری گناه از روحشان خارج شود.

 

 

 

                                                 
 سوره بقره( 10) آیه  فِی قُلُوبِهِم مَّر ٌض ف ز اد هُمُ اللَّهُ م ر ضاً -1

 بقره( 24)آیه  ین ف إِنْ ل مْ ت ْفع لُوا و ل ْن ت فْع لُوا ف اتَّقُوا النَّار  الَِّتی و قُودُه ا النَّاُس و الِْحج ار ةُ أُعِدَّْت لِلْک افِرِ  -2
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 میرند؟می ها انسان چرا

 

ن اید؟ وقتی تخم مرغ مدت زماشما حتما بارها تخم مرغ را از نزدیک دیده

کند و کم جوجه درون تخم مرغ رشد میهای مرغ بماند، کممناسبی در زیر پر

ما در  کند بیرون بیاید. دنیایی کهشکند و تالش میبینیم تخم را میناگهان می

 رغ. مکنیم مانند همین تخم مرغ است و ما مانند جوجه درون تخم آن زندگی می

شود و به ای که از دل تخم مرغ متولد میز مرگ مثل جوجهها هم بعد اآدم

های و اگر آدم 1شوندتر میشود، وارد جهانی بسیار بزرگتر وارد میجهانی بزرگ

 2شوند.مند میهای بهشتی بهرهروند و از همه نعمتخوبی باشند به بهشت می

ر دی دمهم این است که در دنیا کارهای خوب انجام دهیم که در عالم بع

 کنار بهشتیان زندگی شیرینی داشته باشیم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 آل عمران( 133) آیه  قِین لِْلمُتَّ أُعِدَّتْ  و الْأ ْرضُ السَّم او اتُ  ع رُْضه ا و ج نَّهٍ  رَّبِّکُمْ مِّن م ْغفِر هٍو س ارِعُوا إِل ى  -1

 سوره طور( 17) آیه  نَّ الْمُتَّقِین  فِی ج نَّاتٍ و ن عِیمٍا -2
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 کنند؟می کار چه قبر درون ها ردهمُ

 

شکافد، و شود، پوسته تخم مرغ را میمرغ متولد میای از درون تخموقتی جوجه

اما جوجه در حال  شودپوسد و خاک میآن تخم کم کم میکند. آن را رها می

خورد و کند و غذا میلذت بردن از زندگی خودش است و مدام جیک جیک می

 کند.بازی می

میرند مانند همین جوجه هستند که از تخم خودش رها شده افرادی هم که می

های بهشتی برند و در حال لذت بردن از نعمتاست. آنها در بهشت به سر می

ها مورد باالتر از این بزرگ و دوستان خوب و مثل باغ و رودخانه و قصرهای

 هستند.  رضایت خداوند

برد ها به همراه جسم جدیدی درون عالم دیگری به اسم برزخ به سر میردهروح مُ

 و درون قبر جز همان پوسته تخم مرغ چیز دیگری نیست.

تر و کسانی که مرگ پلی است برای رفتن از عالم دنیا به عالمی بهتر و بزرگ

ترسند اما افراد خوب ترسی از مرگ ندارند دهند از مرگ میاعمال بد انجام می

دنیا در سطحی بسیار  های این دنیا در آندانند همه لذت ها و خوبی چون می

 بسیار باالتر وجود دارد.
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 توانند از زنده ها خبر بگیرند؟آیا مرده ها می

 
های خوب رسند. انسانی اعمال خود میها پس از مرگ به پاداش و یا سزاانسان

بینند تا پاک های بد، سختی و رنج میبرند و انساناز نعمات بهشتی لذت می

 شوند و به بهشت منتقل گردند.

: فرمایندمیالسالم امام صادق علیهاما مرگ به معنای قطع ارتباط با دنیا نیست. 

ی خویش حاضر نگردد. خانوادههیچ مؤمن و کافری نیست که در هنگام ظهر نزد »

بیند، خداوند را حمد اش را در حال انجام اعمال صالح میوقتی مؤمن خانواده

ی خویش را در حال انجام اعمال صالح ببیند، بر آنان گوید و وقتی کافر خانواده

 .« 1خوردغبطه می

ما  لگیرند و از اعماها از خانواده، دوستان و آشنایان خود خبر میپس مرده

 گردند.خوشحال و یا ناراحت می

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 2 ، حدیث:230له، صآ، باب: انَّ المیَّت یزور 3فروع کافی، جلد   -1
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 دارد؟ وجودوسایل تفریح و بازی  و ماشین بهشت درون آیا

 

برد وجود دارد. خداوند در قرآن ن لذت میچیزهایی که انسان از آبهشت همه  در

 فرماید هر چیزی که بهشتیان دلشان بخواهد در بهشت برایشان حاضر استمی

 1. های بهشتیان استو نزد ما چیزهای خیلی بیشتری از خواسته

 یعنی اگر در بهشت دلمان اسباب بازی، عروسک، ماشین، دوچرخه و هرچیزی

ها است. در ها و لذتهمه خوبی شود. بهشت جایبخواهد فورا برایمان حاضر می

ایم دیدهنرا ارد که ما در دنیا آنها وجود د بسیاری بهشت چیزهای جذاب و زیبایی

 توانیم آنها را تصور کنیم.و حتی نمی

است.  هااما باالترین نعمت بهش رضایت و خوشنودی خداوند مهربان از بهشتی

( از بهشتی شدنخداوند از آنان خشنود است و آنان هم به خاطر آن پیروزی )

 .2خداوند کمال رضایت و خشنودی را دارند

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (35)سوره ق، آیه  ل هُمْ فِیه ا م ا ی ش اءُون  و  ل د یْن ا م زِیدٌ -1

 (119)سوره مائده،آیه  «الفوز العظیمرضی اهلل عنهم و رضوا عنه ذلک  - 2
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 افتد؟در قیامت چه اتفاقی می

صور  ای از فرشتگان بزرگ خدا درزمانی که خداوند مهربان اراده کند، فرشته

ساب میرند. زیرا که وقت حدمد و همه مخلوقات خدا میچیزی شبیه شیپور( می)

ها به بهشت و و کتاب مردم فرا رسیده است و باید قیامت برپا شود تا بهشتی

 جهنمی ها به جهنم بروند.

دمد و همه زنده خدا آن فرشته برای دفعه دوم در صور میدوباره با فرمان 

 1شوند.می

احت رروز قیامت برای برخی از مردم روز سختی است و برای برخی دیگر روزی  

 خوب. اش برای افرادِ حتیابد است و ر اش برای افرادِاست. سختی

شود و وضعیت عالم دگرگون می 2ای بزرگ اتفاق خواهد افتاددر روز قیامت زلزله

شوند تا به حساب اعمالشان و همه مردم در صحرایی به نام محشر حاضر می

 3رسیدگی شود.

ست اما اقیامت برای مومنین و افراد با تقوا راحت و آسان و مایه سربلندی 

ی و برای افراد کافر و مناطق موجب رنج و سختی بسیار زیاد و سرافکندگ

 خفت است.

 

 

                                                 
م نْ فِی الْأ رِْض ِإلَّا م نْ ش اء  اللَّهُ ثُمَّ نُفِخ  ِفیهِ أُْخر ى ف إِذ ا هُمْ  و نُفِخ  فِی الصُّورِ ف ص عِق  م نْ فِی السَّم او اِت و  -1

 سوره زمر( 68) آیه  قِی امٌ ی نْظُرُون 

 سوره زلزله( 1) آیه  ال ه اإِذ ا زُْلزِل تِ اْلأ ْرضُ ِزلْز  - 2

 سوره حجر( 25) آیه  و ِإنَّ ر بَّک  هُو  ی حُْشرُهُمْ ِإنَُّه ح کِیمٌ ع لِیمٌ - 3
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 رسد؟وز قیامت فرا میکی ر

گوید من ممکن ریاضی هستید و معلم به شما می درسِ فرض کنید در کالسِ

س شود امتحان بگیرم و یا از شما درای که کالس تشکیل میاست در هر جلسه

 بپرسم.

ا یدهید هر لحظه از شما درس پرسیده شود و در چنین کالسی شما احتمال می

ای امتحان امتحانی برگزار شود، پس برای اینکه نمره خوبی بگیرید باید همیشه بر

مادگی آماده باشید یعنی در خانه ریاضی را خوب تمرین کند تا برای امتحان آ

 .پیدا کنید

ماده آیشه خداوند مهربان نیز زمان قیامت را از همگان مخفی نمود تا مردم هم

داند چه آید و کسی هم از قبل نمیحساب و کتاب باشند. قیامت ناگهانی می

 شود. زمانی قیامت می

های خوب، خوشحال و شادند چون به پاداش زحمات خود ندر قیامت همه انسا

ای برای اند چون برای آن روز توشههای بد،  ناراحت و غمگیناما انسان 1رسندمی

 2است. )دوری از گناهان( ند و بهترین زاد و توشه تقواخود تهیه نکرد

 

 

 

 

 

                                                 
ع ل یْهِمْ و ل ا  و ل ا خ وْفٌ ِإنَّ الَِّذین  آم نُوا و ع مِلُوا الصَّالِح اِت و أ ق امُوا الصَّل اة  و آت وُا الزَّک اة  ل هُمْ أ جْرُهُمْ عِنْد  ر بِّهِمْ - 1

 سوره بقره( 277) آیه  هُمْ ی ْحز نُون 

 سوره بقره( 197) آیه  ف إِنَّ خ یْر  الزَّاِد التَّقْو ى و اتَّقُونِ ی ا أُولِی اْلأ لْب ابِ - 2



 بچه ها می پرسند...

 

 مانند؟ها تا آخر در جهنم میآیا همه جهنمی

 

این  و بیشترِ 1رسندهای بد به سزای اعمال خود میجهنم جایی است که انسان

و به  2افراد پس از آنکه دوره عذاب و سختی خود را سپری کردند بخشیده شده

 و برای همیشه در بهشت خواهند ماند.شوند بهشت وارد می

که مدت حبس هرکدام با دیگری فرق دارد. یکی شش ماه و  3هاییمانند زندانی

 یکی پنج سال و یکی ده سال و یکی حبس ابد.

در جهنم نیز بسته به میزان بدی ها و گناهانی که جهنمی ها در دنیا انجام دادند، 

ود اما عده کمی هستند که آنقدر شمیزان سختی و عذاب و مدت آن تعیین می

کارهای زشتشان بزرگ و غیر قابل بخشش است که هیچ گاه از جهنم بیرون 

 4نخواهند آمد.

 

 

 

 

 

                                                 
 سوره نباء( 26) آیه  ج ز اءً وِف اقًا - 1

 سوره نباء( 23با ) آیه البثین فیها احقا - 2

 سوره اسراء( 8) آیه  ج ع لْن ا ج ه نَّم  لِلْک افِِرین  ح صِیراً -3

 سوره نحل( 29) آیه  ف ادْخُلُوا أ بْو اب  ج ه نَّم  خ الِِدین  فِیه ا ف ل بِئْس  م ثْو ى الْمُت ک بِّرِین   - 4
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 ؟!وجود داردغذاهایی ها و میوهدر بهشت چه 

برخی  ی آیات بسیاری وجود دارد که ترجمهدر قرآن کریم در مورد غذاهای بهشت

 از این آیات عبارت اند از:

 1درخت انگور و سبزیجاتالف: 

 2ب: درخت خرما و انار

 3ج: درخت موز

 4د( نهرهایی از عسل و شیر و آب و ...

 5ه( گوشت پرنده

 و...

ا میل داشته باشند برایشان فراهم هدر بهشت هر غذای لذیذی که بهشتی

ای را بخواهند خداوند سبحان برای گاه گوشت پرندههر اهل بهشتمثال  شود.می

 نشوند.بکشتن پرنده  محتاج کند تاآنها پرنده پخته و جوجه کباب ایجاد می

 

 

 

 

 

                                                 
 (28آیه سوره عبس، )  و عِن بًا و  ق ضْبً -1

 (68، آیه )سوره الرحمن فِیهِم ا ف اکِه ةٌ و ن خْلٌ و رُمَّانٌ  -2

 سوره واقعه( 29) آیه  و  ط ْلحٍ مَّنضُودٍ - 3

و أ نْه ارٌ مِّنْ لِّلشَّارِبِین   فِیه ا أ نْه ارٌ مِّن مَّاء غ یْرِ آسٍِن و أ ْنه ارٌ ِمن لَّب نٍ لَّمْ ی ت غ یَّرْ ط عُْمهُ و أ نْه ارٌ مِّنْ خ مْرٍ لَّذَّةٍ  - 4

  (15آیه  محمد،سوره ع س لٍ مُّص فًّى )

 (21آیه  واقعه،سوره و ل حِْم ط یْرٍ مِّمَّا ی شْت ُهون ) -5
 

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC
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 چه کار کنیم که خدا ما را به بهشت ببرد؟

کارهای  بهشت منزلی است برای افراد خوب و نیکوکار، یعنی کسانی که در دنیا

 دهند.های خدا گوش میدهند و به حرفخوب انجام می

انسان به  وعده داده شده است که در ازای انجام بعضی از کارها،در قرآن کریم 

 :بهشت وارد شود. بعضی از کارهایی که پاداشش بهشت است عبارت اند از

 1الف: ایمان و عمل صالح

   2ب: تقوا

 3ج: راستی و راستگویی

 4د: نماز

       5ه: انفاق در راه خدا

 6و: شهادت در راه خدا

 

 

 
 

                                                 
 (82آیه سوره بقره )  و الَّذِین  آم نُوا و ع مُِلوا الصَّاِلح اتِ أُول ئِک  أ صْح ابُ اْلج نَّةِ هُمْ فِیه ا خ اِلدُون   - 1

 (45آیه سوره حجر ) الْمُتَّقِین  فِی ج نَّاتٍ و عُیُونٍِإنَّ  - 2

 (177)سوره بقره آیه  أُول ِئک  الَِّذین  ص د قُوا و أُول ئِک  هُمُ اْلمُتَّقُون  - 3

 (35و  34)سوره معارج آیات  أُول ِئک  فِی ج نَّاٍت مُکْر مُون  . و الَّذِین  هُمْ ع ل ى ص التِهِمْ ُیح افِظُون  - 4

 الذین ینفقون اموالهم بالیل والنهار سرا وعالنیه فلهم اجرهم عند ربهم والخوف علیهم و الهم یحزنون 5

 (سوره بقره 274)آیه 

 (169آیه ، آل عمرانسوره ) و ال ت حْس ب نَّ الَّذِین  قُتِلُوا فِی س بِیلِ اللَّهِ أ مْو اتًا ب ْل أ حْی اءٌ عِنْد  ر بَِّهِمْ یُْرز قُون  -6
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 خود را ببینیم؟ شود دوستان و آشنایانمیآیا در بهشت 

 

ارند و ددر بهشت هم مانند دنیا دوستان و آشنایان و فامیل با یک دیگر رابطه 

 تواند با کسانی که دوست دارد رفت و آمد داشته باشد.هرکسی می

اند هایی که در کنار هم چیده شدهها با دوستان و آشنایان خود بر تختبهشتی

ها پذیرایی ها و میوهتوسط جوانان بهشتی از آنها با انواع خوردنیزنند و تکیه می

 1شود.می

بیند و توانند همدیگر را بدر بهشت همه اعضای خانواده، دوستان و آشنایان می

 ها بهشتی باشند.همانند دنیا با هم رابطه داشته باشند اما به شرطی که همه آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (20آیه  طورسوره ؛ )«سُرٍُر م صْفُوف ةٍ مُتَّکِئین  ع لى -1



 بچه ها می پرسند...

 

 میریم؟آیا در بهشت دوباره می

 

. هیچ انسانی در دنیا عمر جاویدان و دائمی 1میردهر انسانی در دنیا یک روزی می

 میرد.ندارد. اما در بهشت اینگونه نیست. در بهشت دیگر کسی نمی

خواهند نمیرند از بهشت هم خارج ها عمر جاودان دارند و نه تنها نمیهمه بهشتی

شوند می از دنیا به آخرت منتقلها با مرگ شد. مرگ مربوط به دنیا است و انسان

 تا آنجا به پاداش اعمال خود برسند. 

 ود.بها ابدی خواهد در بهشت و جهنم دیگر مرگ معنایی ندارد و زندگی انسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (26)سوره الرحمن، آیه  ف ان و  یبق ی و ْجهُ ر ب َّک ذوالجاللِ واالکرام کلَُّ م نْ ع لیها - 1



 بچه ها می پرسند...

 

 

 

 آیا در بهشت همه مردم زیبا هستند؟

 

ها زیبا ای در آن راه ندارد. همه بهشتیبله. بهشت جایی است که هیچ زشتی

نه تنها زیبا هستند پیری و فرسودگی در آنجا وجود ندارد و همه  .1هستند

 شوند.ها در آنجا جوان میبهشتی

سمی جکسانی که در دنیا به سن پیری رسیدند و یا دچار معلولیت و آسیب های 

تی در های بهشنجا جوان و زیبا رو شده و در قصربودند، اگر بهشتی باشند در آ

 زندگی خواهند کرد. کنار دوستان و آشنایان خود

ای چه زشتی ها هم زیبا هستند و هیچ زشتیبهشت زیبا است و همه بهشتی

 صورت چه زشتی حرف و رفتار در بهشت وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 (38) عبس آیه  وُجُوٌه ی وْم ئذٍ نَّاِضر ة - 1



 بچه ها می پرسند...

 

 آیات:

 سوره توحید( 3آیه لم یلد و لم یولد ) -1

 سوره نور( 35و الْأ رْضِ )آیه  الس َّم و تِ الل َّهُ نُورُ -2

 سوره ق( 16آیه ) إِل یْهِ مِنْ ح بْلِ الْو رِیدِ و  ن حْنُ أ قْر بُ -3

 سوره حدید( 4آیه کنتم )هو معکم اینما  -4

 سوره الرحمن( 29آیه ) کُلَّ ی وْم هُو  فِى ش اْن -5

 ، سوره حدید(4آیه ) کُنْتُمْ أ یْن  م ا و هُو  م ع کُمْ -6

 ، آل عمران(47إِذ ا ق ض ى أ مْرًا ف إِن َّم ا ی قُولُ ل هُ کُن ف ی کُونُ )آیه   -7

 سوره بقره( 255ال تأخذه سنة وال نوم )آیه  -8

سوره  46آیه ) م نْ ع مِل  صالِحاً ف لِن فْسِهِ و  م نْ أ ساء  ف ع ل یْها و  ما ر بَُّک  بِظ ل َّامٍ لِلْع بِیدِ  -9

 فصلت(

 الْإِنْس ان  و ن عْل مُ م ا تُو سْوِسُ بِهِ ن فْسُهُ و ن حْنُ أ قْر بُ إِل یْهِ مِنْ ح بْلِ الْو رِیدِ و ل ق دْ خ ل قْن ا  -10

 سوره ق( 16آیه )

ا ت کُونُوا ی أْتِ بِکُُم اللَّهُ ج میعاً و  لِکُلٍّ وِجْه ةٌ هُو  مُو لِّیها ف اسْت بِقُوا الْخ یْراتِ أ یْن  م -11

 سوره بقره( -148آیه ) ءٍ ق دیرٌکُلِّ ش یْ إِنَّ اللَّه  ع لی

 سوره الشرح( 6آیه ) إِنَّ م ع  الْعُسْرِ یُسْرًا -12

 (5955طوبی لِم ن أحس ن  إل ی الِعبادِ و ت ز وَّد  لِلم عادِ )غررالحکم و دررالکلم ، ح  -13

 ، سوره حجرات(11اْلأ لْق ابِ )آیه و ل ا ت ن اب زُوا بِ -14

 سوره غافر( 60و  ق ال  ر بُّکُمُ اْدعُونِی أ سْت جِبْ ل کُمْ ) آیه  -15

 (96إِن َّ ال َّذِین  آم نُوا و ع مِلُوا الص َّالِح اتِ س ی جْع لُ ل هُمُ الر َّحْم نُ وُدًَّا. )مریم، آیه  -16

یُحْبِبْکُمُ الل َّهُ و ی غْفِرْ ل کُمْ ذُنُوب کُمْ و الل َّهُ غ فُورٌ  قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبَُّون  الل َّه  ف ات َّبِعُونِی -17

 (31ر حِیمٌ. )آل عمران، آیه 

  (222إِن َّ الل َّه  یُحِبَُّ الت َّو َّابِین  و یُحِبَُّ الْمُت ط هَِّرِین . )بقره، آیه  -18

 آل عمران( 141و الل َّهُ ل ا یُحِبَُّ الظ َّالِمِین . )آیه  -19

 آل عمران( 154 الْمُت و کَِّلِین . )آیه إِن َّ الل َّه  یُحِبَُّ -20

 (30)سوره زمر، آیه إِن َّ الل َّـه  ل ا یهْدِی م نْ هُو  کاذِبٌ کف َّارٌ -21

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=2&AYID=148
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 سوره انعام( 108) آیه   و ال  ت سُبُّواْ الَّذِین  ی ْدعُون  مِن دُونِ اللَّهِ -22

 و ال یغتب ب عضکم بعضًا ایحب احدکم ا ن یاکل لحم اخیه میتاً فکرهتموه  -23

و السَّارِقُ و السَّارِق ةُ ف اقْط عُواْ أ یْدِی هُم ا ج ز اء بِم ا کس ب ا ن کاالً مِّن  اللَّهِ و اللَّهُ ع زِیزٌ  -24

 (38ح کیمٌ )سوره مبارکه مائده آیه 

 سوره بقره( 83آیه ) ال ت عْبُدُون  إِالَّ اللَّه  و  ِبالْوالِد یْنِ إِحْساناً -25

 سوره ماعون( 4الَّذِین  هُمْ ع ن ص ل اتهِمْ س اهُون  ) آیه ف و یلٌ لِّلْمُص لِّین ؛  -26

ف ق دْ ء ات یْن ا ء ال  إِبْر اهِیم  الْکِت اب    م ا ء ات ئهُمُ الل َّهُ مِن ف ضْلِهِ أ مْ یح سُدُون  الن َّاس  ع لى  -27

 سوره نساء( 54و  الحِکْم ة  و  ء ات یْن اهُم ُمَّلْکا ع ظِیمً ) آیه 

 سوره بقره( 222آیه ) یُحِبَُّ الت َّو َّابِین  إِن َّ الل َّه  -28

 سوره یوسف( 64ف الل َّهُ خ یْرٌ ح افِظًا و هُو  أ رْح مُ الر َّاحِمِین  )آیه  -29

 59) آیه  ول  و  أُولِی الْأ مْرِ مِنْکُمْیا أ یُّه ا الَّذین  آم نُوا أ طیعُوا اللَّه  و  أ طیعُوا الرَّسُ -30

 سوره نساء(

 سوره طه( 14آیه ) الص َّل اة  ِلذِکْرِی أ قِمِ -31

 سوره حج( 30و  اجْت نِبُوا ق وْل  الزُّورِ )آیه  -32

 سوره بقره( 151آیه ) .ال ت عْبُدُون  اِالَّ اللَّه و  ِبالْوالِد ینِ اِحْساناً -33

الْمُؤْمِنِین  و الْمُؤْمِن اتِ بِغ یْرِ م ا اکْت س بُوا ف ق ِد احْت م لُوا بُهْت انًا و إِثْمًا و الَّذِین  یُؤْذُون   -34

 سوره احزاب( 58آیه ) مُّبِینًا

 سوره بقره( 222آیه ) و یُحِبَُّ الْمُت ط هَِّرِین  ان َّ الل َّه  یُحِبَُّ الت َّو َّابِین  -35

ا للَّهِ ا لَّتِی ف ط ر  ا لنَّاس  ع ل یْها ال ت بِْدیل  لِخ لْقِ  ف أ ِقمْ و جْه ک  لِلدِّینِ ح نِیفاً فِطْر ت  -36

 سوره روم( 30ا للَّهِ )آیه 

ت وْب ةً نصوحاً ع س ی ر بَُّکمْ ا نْ یکفَِّر  ع نْکْم  تُوب وا اِل ی اللَّهِ یا ا یه ا الذین  آم نُوا -37

 سوره تحریم( 8آیه ) .س یئاتِکمْ

)آیه «  ف أ یْن ما تُو لُّوا ف ث مَّ و جْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّه  واسٌِع ع لیمٌو  لِلَّهِ الْم شْرِقُ و  الْم غْرِبُ -38

 ، بقره(115

 سوره انبیاء( 4آیه ) و هُو  السَّمِیعُ الْع لِیمُ -39

 سوره فتح( 24و  کان  اللَّهُ بِما ت عْم لُون  ب صِیر )آیه  -40

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=59
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 ر(سوره غاف 60آیه ) قال  ر بُّکُُم ادْعُونِى أ سْت جِبْ ل کُمْ -41

 سوره طه( 14آیه ) ف اعُْبدْنِی و أ ِقمِ الصَّلوة  لِذکرِی -42

الصِّیامُ ک ما کُتِب  ع ل ى الَّذین  مِنْ ق بْلُِکمْ ل ع لَّکُْم  یا أ یُّه ا الَّذین  آم نُوا کُتِب  ع ل یْکُمُ -43

 سوره بقره( 183ت تَّقُون  )آیه 

وُجُوه کُمْ عِْند  کُلِّ م سْجِدٍ و اْدعُوهُ مُخِْلصِین  ل هُ قُلْ أ م ر  ر بِّی بِالْقِسْطِ و أ قِیمُوا  -44

 سوره اعراف( 29)آیه  الدِّین  ک م ا ب د أ ُکمْ ت عُودُون 

 سوره غافر( 60آیه ) قال  ر بُّکُُم ادْعُونِى أ سْت جِبْ ل کُمْ -45

آی اتِهِ و یُز کِّیهِمْ و یُع لِّمُهُُم  هُو  الَّذِی ب ع ث  فِی الْأُمِّیِّین  ر سُولًا مِنْهُمْ ی تْلُو ع ل یْهِمْ -46

 سوره جمعه( 2آیه ) الْکِت اب  و الْحِکْم ة  و إِنْ ک انُوا مِنْ ق بُْل ل فِی ض ل اٍل مُبِینٍ

هُ ی ا أ یُّه ا الرَّسُولُ ب لِّغْ م ا أُنْزِل  إِل یْک  ِمنْ ر بِّک  و إِنْ ل مْ ت فْع لْ ف م ا ب لَّغْت  رِس ال ت هُ و اللَّ -47

 سوره مائده( 67آیه )  ی عْصِمُک  مِن  النَّاسِ إِنَّ اللَّه  ل ا ی ْهِدی الْق وْم  الْک افِرِین 

سوره  86ب قِیَّتُ اللَّهِ خ یْرٌ ل کُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِِنین  و م ا أ ن ا ع ل یْکُمْ بِح فِیظٍ ) آیه  -48

 هود(

ل یْهِمْ مِنْ أ نْفُسِهِمْ و جِئْن ا بِک  ش ِهیدًا ع ل ى و ی وْم  ن بْع ثُ فِی کُلِّ ُأمَّةٍ ش هِیدًا ع   -49

 سوره نحل( 89آیه )  ه ؤُل اءِ

 سوره مائده( 35آیه ) یا ایها الذین آمنوا اتقوا اهلل و ابتغوا الیه الوسیلة -50

 سوره مومنون( 92آیه ) ع الِِم الْغ یْبِ و الشَّه اد ةِ ف ت ع ال ى ع مَّا ُیشْرِکُون  -51

 سوره مریم( 12آیه ) الْحُکْم  ص بِیًّاو آت یْن اهُ  -52

 سوره طه( 20ف أ لْق اه ا ف إِذ ا هِی  ح یَّةٌ ت سْع ى )آیه  -53

 سوره انبیاء( 69آیه )  قُلْن ا ی ا ن ارُ کُونِی ب رْدًا و س ل امًا ع ل ى إِْبر اهِیم  -54

 سوره شعراء( 155) آیه  ق ال  ه ذِِه ن اق ةٌ ل ه ا شِرْبٌ و ل ُکمْ شِرْبُ ی وْمٍ م عْلُومٍ -55

 سوره مریم( 41آیه )  إِنَّهُ ک ان  صِدِّیًقا ن بِیًّا -56

ی وْم  ن دْعُو کُلَّ ُأن اسٍ بِِإم امِِهمْ ف م نْ ُأوتِی  کِت اب هُ بِی مِینِهِ ف أُول ئِک  ی قْر ءُون  کِت اب هُْم  -57

 سوره اسراء( 71آیه ) و ل ا یُظْل مُون  ف تِیلًا

 مُوس ى أ نْ أ رْضِعِیهِ ف إِذ ا خِفْتِ ع ل یْهِ ف أ لْقِیهِ فِی الْی مِّ و ل ا ت خ اِفی و أ وْح یْن ا إِل ى أُمِّ -58

 (7سوره قصص آیه ) و ل ا ت حْز نِی ِإنَّا ر ادُّوُه إِل یْکِ و ج اعِلُوُه مِن  الْمُرْس لِین 
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إِلَّا خ مْسِین  ع امًا ف أ خ ذ هُُم و ل ق دْ أ رْس لْن ا نُوحًا إِل ى ق وْمِهِ ف ل بِث  فِیهِمْ أ لْف  س ن ةٍ  -59

 سوره عنکبوت( 14آیه ) الطُّوف انُ و هُمْ ظ الِمُون 

هُو  الَّذِی أ رْس ل  ر سُول هُ بِالْهُد ى و دِینِ الْح قِّ لِیُظْهِر هُ ع ل ى الدِّینِ کُلِّهِ و ک ف ى بِاللَِّه  -60

 سوره فتح( 28آیه ) ش هِیدًا

 سوره بقره( 30) آیه  ل ائِک ةِ إِنِّی ج اعِلٌ ِفی الْأ رْضِ خ لِیف ةًو إِذْ ق ال  ر بُّک  لِلْم  -61

ع ل ى ال َّذِین  اسْتُضْعِفُوا فِی الْأ رْضِ و  ن جْع ل هُمْ أ ئِم َّةً و  ن جْع ل هُُم  نُرِیدُ أ نْ ن مُن َّ و  -62

 سوره قصص( 5الْوارِثِین  )آیه 

ینِ الْح قِّ لِیُظْهِر هُ ع ل ى الدِّینِ کُلِّهِ و ک ف ى بِاللَِّه هُو  الَّذِی أ رْس ل  ر سُول هُ بِالْهُد ى و دِ -63

 سوره فتح( 28آیه ) ش هِیدًا

ع الِمُ الْغ یْبِ ف ل ا یُظْهِرُ ع ل ى غ یْبِهِ أ ح دًا إِلَّا م نِ ارْت ض ى مِنْ ر سُولٍ ف إِنَّهُ ی سْلُکُ مِنْ  -64

 ب یْنِ ی د یْهِ و مِنْ خ لْفِهِ ر ص دًا 

 سوره جن( 29و  28)آیه  -65

 (30و م ا اللَّهُ یُرِیدُ ظُلْمًا لِلْعِب اِد )سوره غافر، آیه  -66

ذلِک   و  مِنْ آیاتِهِ خ لْقُ السَّماواتِ و  الْأ رْضِ و  اخْتِالفُ أ لْسِن تِکُمْ و  أ لْوانِکُمْ إِنَّ فی -67

 سوره روم( 22آیه ) اتٍ لِلْعالِمین ل آی

 سوره نوح( 14لقد خلقکم اطوارا )آیه  -68

الَّذین  یُنْفِقُون  فِی السَّرَّاءِ و  الضَّرَّاءِ و  الْکاظِمین  الْغ یْظ  و  الْعافین  ع نِ النَّاسِ و   -69

 سوره آل عمران( 134آیه ) هُ یُحِبُّ الْمُحْسِنین اللَّ

 و  ب شِّرِ الَّذین  آم نُوا و  ع مِلُوا الصَّالِحاتِ أ نَّ ل هُمْ ج نَّاتٍ ت جْری مِنْ ت حْتِه ا الْأ نْهارُ -70

 سوره بقره( 25آیه )

 فِیها ما ی شاؤُن  ک ذلِک  ی جْزِی الل َّهُ الْمُت َّقِین   ل هُمْ -71

 سوره انسان( 12)آیه   ح رِیراً و  ج زاهُمْ بِما ص ب رُوا ج ن َّةً و  -72

 سوره فرقان( 10و ی جْع لْ ل ک  قُصُورًا )آیه  -73

و أ نْه ارٌ مِنْ ل ب نٍ ل مْ  م ث لُ الْج نَّةِ الَّتِی وُعِد  الْمُتَّقُون  فِیه ا أ نْه ارٌ مِنْ م اءٍ غ یْرِ آسِنٍ -74

ی ت غ یَّرْ ط عْمُهُ و أ نْه ارٌ مِنْ خ مْرٍ ل ذَّةٍ لِلشَّارِبِین  و أ نْه ارٌ مِنْ ع س لٍ مُص فًّى و ل هُمْ فِیه ا 
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مِنْ کُلِّ الثَّم ر اتِ و م غْفِر ةٌ مِنْ ر بِّهِْم ک م ْن هُو  خ الٌِد ِفی النَّاِر و سُقُوا م اءً ح مِیمًا 

 (15)سوره محمد آیه  ف ق طَّع  أ مْع اء ُهمْ.

 سوره حجر( 48و ما هم منها به مخرجین )آیه  -75

 سوره جن( 15) آیه  أ مَّا الْق اسِطُون  ف ک انُوا لِج ه نَّم  ح ط بًا -76

 سوره نباء( 26ج ز اءً وِف اقًا ) آیه  -77

 25آیه ) السَّیِّئ اتِ و ی عْل مُ م ا ت فْع لُون  و هُو  الَّذِی ی قْب لُ التَّوْب ة  ع نْ عِب ادِهِ و ی عْفُو ع نِ -78

 سوره شوری(

 سوره ص( 57آیه )  ه ذ ا ف لْی ذُوقُوُه ح مِیمٌ و غ سَّاقٌ -79

 سوره القارعه( 11آیه ) ن ارٌ ح امِی ةٌ -80

 سوره بقره( 10آیه ) فِی قُلُوبِهِم مَّر ضٌ ف ز اد هُُم اللَّهُ م ر ضاً  -81

ت فْع لُوا ف اتَّقُوا النَّار  الَّتِی و قُودُه ا النَّاسُ و الْحِج ار ةُ أُعِدَّتْ ف إِنْ ل مْ ت فْع لُوا و ل نْ  -82

 بقره(سوره  24)آیه  لِلْک افِرِین 

و س ارِعُوا إِل ى م غْفِر هٍ مِّن رَّبِّکُْم و ج نَّهٍ ع رْضُه ا السَّم او اتُ و الْأ رْضُ أُِعدَّتْ لِْلمُتَّقِین   -83

 آل عمران( 133) آیه 

 سوره طور( 17 الْمُتَّقِین  فِی ج نَّاتٍ و ن عِیمٍ ) آیه انَّ -84

 (35ل هُمْ فِیه ا م ا ی ش اءُون  و  ل د یْن ا م زِیدٌ )سوره ق، آیه  -85

 (119)سوره مائده،آیه « رضی اهلل عنهم و رضوا عنه ذلک الفوز العظیم -86

اْلأ رْضِ إِلَّا م نْ ش اء  اللَّهُ ثُمَّ نُفِخ  فِی الصُّورِ ف ص عِق  م نْ فِی السَّم او اتِ و  م نْ فِی  -87

 سوره زمر( 68نُفِخ  فِیهِ أُخْر ى ف إِذ ا هُْم قِی اٌم ی نْظُرُون  ) آیه 

 سوره زلزله( 1إِذ ا زُلْزِل تِ الْأ رْضُ زِلْز ال ه ا ) آیه  -88

 سوره حجر( 25و إِنَّ ر بَّک  هُو  ی حْشُرُهُمْ إِنَّهُ ح کِیمٌ ع لِیمٌ ) آیه  -89

 الَّذِین  آم نُوا و ع مِلُوا الصَّالِح اتِ و أ ق امُوا الصَّل اة  و آت وُا الزَّک اة  ل هُمْ أ جْرُهُمْ عِنْد  إِنَّ -90

 سوره بقره( 277آیه ) ر بِّهِمْ و ل ا خ وْفٌ ع ل یْهِمْ و ل ا هُْم ی حْز نُون 

 سوره بقره( 197آیه ) ابِف إِنَّ خ یْر  الزَّادِ التَّقْو ى و اتَّقُونِ ی ا أُوِلی الْأ لْب  -91

 سوره نباء( 26آیه ) ج ز اءً وِف اقًا -92

 سوره نباء( 23آیه با )البثین فیها احقا -93
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 سوره اسراء( 8آیه ) ج ع لْن ا ج ه نَّم  لِلْک افِرِین  ح صِیراً -94

سوره  29آیه )ف ادْخُلُوا أ بْو اب  ج ه نَّم  خ الِدِین  فِیه ا ف ل بِئْس  م ثْو ى الْمُت ک بِّرِین   -95

 نحل(

 (28سوره عبس، آیه ) و عِن بًا و  ق ضْبً -96

 (68)سوره الرحمن، آیه  فِیهِم ا ف اکِه ةٌ و ن خْلٌ و رُمَّانٌ -97

 سوره واقعه( 29آیه ) و  ط لْحٍ مَّنضُودٍ -98

مِّنْ خ مْرٍ لَّذَّةٍ فِیه ا أ نْه ارٌ مِّن مَّاء غ یْرِ آسِنٍ و أ نْه ارٌ ِمن لَّب نٍ لَّمْ ی ت غ یَّرْ ط عْمُهُ و أ نْه ارٌ  -99

  (15لِّلشَّارِبِین  و أ نْه ارٌ مِّنْ ع س لٍ مُّص فًّى )سوره محمد، آیه 

 (21و ل حْمِ ط یْرٍ مِّمَّا ی شْت هُون )سوره واقعه، آیه  -100

)سوره   و الَّذِین  آم نُوا و ع مِلُوا الصَّالِح اتِ أُول ئِک  أ صْح ابُ الْج نَّةِ هُمْ فِیه ا خ الِدُون  -101

 (82بقره آیه 

 (45إِنَّ الْمُتَّقِین  فِی ج نَّاتٍ و عُیُونٍ )سوره حجر آیه  -102

 (177أُول ئِک  الَّذِین  ص د قُوا و أُول ئِک  ُهمُ اْلمُتَّقُون  )سوره بقره آیه  -103

و الَّذِین  هُمْ ع ل ى ص التِهِمْ یُح افِظُون . أُول ئِک  فِی ج نَّاتٍ مُکْر مُون  )سوره معارج   -104

 (35و  43آیات 

الذین ینفقون اموالهم بالیل والنهار سرا وعالنیه فلهم اجرهم عند ربهم  -105

 سوره بقره( 274والخوف علیهم و الهم یحزنون )آیه 

و ال ت حْس ب نَّ الَّذِین  قُتِلُوا فِی س بِیلِ اللَّهِ أ مْو اتًا ب لْ أ حْی اءٌ عِنْد  ر بَِّهِمْ  -106

 (169)سوره آل عمران، آیه  یُرْز قُون 

 (20؛ )سوره طور آیه «سُرُرٍ م صْفُوف ةٍ مُتَّکِئین  ع لى -107

ف ان و  یبق ی و جْهُ ر ب َّک ذوالجاللِ واالکرام )سوره الرحمن، آیه  کلَُّ م نْ ع لیها -108

26) 

 (38عبس آیه ) وُجُوهٌ ی وْم ئذٍ نَّاضِر ة -109


