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وقتى من مى آىم ،لبخند مى زنىد.
وقتى شما از راه مى رسید ،من غرق در شادى مى شوم.
وقتى ما با هم هستىم ،شاد و سرحال و تواناىىم.
زندگى با هم زىباست.
زندگى در كنار هم دوست داشتنى است.
خداوند نىز دوست دارد ما را با هم و در كنار هم ببىند.
اكنون ما همه با هم و در كنار هم هستىم.

در نماز جماعت ،همه ى ما دوستان ،در كنار هم
هستىم و از نماز و دعاى دسته جمعى لذّت مى برىم.

نماز جماعت چه خوبى هاىى دارد؟
1

ُرادى چىست؟
نماز جماعت چگونه خوانده مى شود و تفاوت آن با نماز ف ٰ

من مى توانم آن چه را درباره ى نماز جماعت ىاد گرفته ام ،به صورت عملى نشان
دهم.

نماز جماعت ىكى از مهم ترىن عبادت هاى اسالمى است .مسلمانان هنگام خواندن نماز جماعت ،در صف هاى
به هم پىوسته و منظّم ،برادرى و هم بستگى خود را نشان مى دهند.
نماز جماعت در مسجد ها و مدرسه ها و حت ّى در خانه هاى مسلمانان برگزار مى شود.
مؤمنان در نماز جماعت به شخص شاىسته اى كه «امام جماعت» نامىده مى شود ،اقتدا 2مى كنند و اعمال
نماز را بعد از او انجام مى دهند.
پىامبر اكرم ــ صلّىاﷲ علىه و آله ــ به مسلمانان سفارش كرده است كه براى نماز خواندن به مسجد بروند و
ُرادى است!
نمازشان را به جماعت بخوانند؛ زىرا ثواب نماز جماعت بسىار بىشتر از نماز ف ٰ
اىشان فرموده است:

«در نماز جماعت ،صف نمازگزاران مسلمان ،مانند صف فرشتگان خداست

ِ
عبادت فردى او بىشتر دوست دارد».
… و خداوند هر ركعت از نماز جماعت ىك مؤمن را از سال ها
فرادى :نمازى كه هر كس به تنهاىى مى خواند.
 .1نماز
ٰ

 .2اقتدا كردن :از كسى به طور كامل پىروى كردن
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اىن ،اوّلىن بارى است كه همراه پدر به چنىن سفر پُرهىجانى مى آىم.

ساعت هاست كه در اىن جا منتظرىم؛

در انتظار ىكى از حادثه هاى شگفت انگىز و زىباى طبىعى!
اما هر كس تالش مى كند تا بهترىن
تپّه اى كه روى آن اىستاده اىم ،بسىار پهناور است ّ

نقطه ى آن را براى مشاهده ى آسمان انتخاب كند.

همهى خبرنگاران ،مثل پدر من ،مشغول تنظىم كردن دوربىنهاى خود بر روى نقطهى
خاصى از آسمان هستند .آن ها از صبح تا به حال ،بارها و بارها دوربىن هاى خود را آزماىش
ّ

كرده اند.

من در اىن مىان ،با اشتىاق به همه چىز نگاه مى كنم؛ گاهى به پدرم كه سخت سرگرم
فعالىّت است؛ گاهى به دوربىن ها ،گاهى به آسمان و گاهى به خورشىد.
ّ
آرام آرام ،زمان موردنظر فرا مى رسد.
خورشىد با همه ى درخشش و زىباىى خىره كننده اش ،مانند سكّه اى سرخ شده در
آتش به نظر مى رسد.
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مدتى آرام آرام در تارىكى فرو مىرود؛ گوىى 1ابرى تىره آن را پوشانده است!
… و پس از ّ

نفس ها در سىنه حبس شده است!

زىباىى اىن منظره ،چشم ها را خىره كرده است.
صدها عكس گرفته مى شود؛ دوربىن هاى زىادى اىن صحنه ى به ىاد ماندنى را به تصوىر
مى كشند.
اما …
اكنون اوج ّ
فعالىّت و تالش است ّ
 .1گوىى :مثل اىن است كه …
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… ناگهان ،پدر و چند نفر دىگر دوربىن ها را به
حال خود رها مى كنند.
نمى دانم چه كار مهم ترى پىش آمده است كه
آن ها از تماشاى اىن منظره ى زىبا و باشكوه چشم
مى پوشند!
من هم به طرفشان مى روم.
عجىب است! … آن ها مشغول نماز شده اند!
نماز! … آن هم در اىن موقع روز!
اما اىن
من قبالً نماز خواندن را ىاد گرفته ام ّ
اوّلىن بارى است كه خواندن «نماز آىات» را تجربه
مى كنم.
چه قدر زىبا و لذّت بخش است …
عبادت خداوند ،هنگام گرفتن خورشىد
و نماز خواندن در دل صحرا!
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چه وقت هایی نماز آیات مى خوانىم؟
نماز آىات را چگونه مى خوانىم؟

اما ایشان
در زمان پیامبر اسالم ،بعضی از مردم تصور می کردند که خورشیدگرفتگی نشانه غم و اندوه آن استّ .

که همواره می کوشید مردم را از گمراهی نجات دهد فرمود :خورشیدگرفتگی به غم یا شادی ما ربطی ندارد بلکه

نشانه ای از نشانه های قدرت خدا و نظم جهان است .سپس به آنان آموخت که چگونه به هنگام خورشیدگرفتگی یا
ماه گرفتگی یا آمدن زلزله و مانند آن نماز آیات بخوانند و بزرگی و توانایی خدا را به یاد آورند.
نماز آیات مستحب 1است و مانند نماز صبح دو رکعت است و مطابق فقه حنفی هر رکعت یک قیام و یک رکوع
دارد ولی مطابق مذهب شافعی هر رکعت دو قیام و دو رکوع دارد.

 .1مستحب :عملى است كه مسلمان بهتر است انجام دهد و در صورت انجام دادن آن ،از خدا پاداش مى گىرد ولى اگر

آن را انجام ندهد ،مرتكب گناه نشده است.
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شاگرد رو به استاد خود كرد و گفت:
استاد! شما با اىن همه استعداد و تواناىى علمى و شهرتى كه در جهان دارىد و بسىارى
از مردم از دانش شما بهره مى برند ،چرا ادعاى پىامبرى نمى كنىد؟
استاد به او جوابى نداد.
شاگرد چند بار در فرصت هاى گوناگون پىشنهاد خود را تكرار كرد…
شاىد عالقه مند باشىد بدانىد آن استاد چه كسى بوده است.
مدتى در شهر
آرى؛ او بوعلى سىنا بود كه حدود هزار سال پىش زندگى مى كرد .او ّ

همدان زندگى مى كرد و اكنون آرامگاهش در آن جاست .در ىكى از شب  هاى بسىار سرد،
بوعلى سىنا كه بىمار بود و تب شدىدى داشت ،از شاگرد خود خواست مقدارى آب براىش
بىاورد .شاگرد بوعلى كه مى دىد هوا به شدت سرد است و براى آوردن آب هم باىد از خانه
خارج شود ،بهانه هاى گوناگون آورد و نرفت .سرانجام ،سپىده سر زد و مؤذن شروع به اذان
گفتن كرد.
با شنىدن صداى اذان ،شاگرد بوعلى گفت :چه قدر اىن مؤذن شجاع است كه در اىن
سرما به مسجد رفته است و اذان مى گوىد.
بوعلى سىنا گفت :اىن عشق آن پىامبر بزرگ اسالم است كه او و امثال او را از خواب
شىرىن بىدار مى كُند و باعث مى شود كه او بدون توجه به سختى و هواى سرد ،پس از قرن ها،
محمد رسول الله (ص) را با صداى بلند به گوش مردم برساند.
نام
ّ

آىا مى دانى من چرا نمى توانم پىامبرى كنم؟ چون ممكن است علم من و افرادى مانند

من از مردم دىگر بىشتر باشد ولى ما لىاقت پىامبرى ندارىم.
تو در طول شب گذشته در كنار من بودى و من از تو خواستم براىم آب بىاورى ولى به
محمد (ص) لىاقت پىامبرى دارد كه اىن چنىن مردم
حرف من گوش ندادى .پس ،حضرت
ّ

را عاشق و شىفته ى خود كرده است.

محمد (ص) و خاندان و اصحاب بزرگوارش كه پىروان واقعى او بودند،
پس ،همگى بر
ّ

ان محمدا ً
صلوات و سالم مى فرستىم و همه با هم مى گوىىم :اشهد ان ال اله اال الله و اشهد َّ

رسول اﷲ   (ص)
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چرا استاد به پىشنهاد
شاگرد اهمىت نداد؟
چه كسى باىد پىامبر را
تعىىن كند؟

من مى توانم تحقىق كنم
و وىژگى هاى پىامبران را براى
هم كالسى هاىم بگوىم.
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ساعت  1بعدازظهر

به جاىى رسىده اىم كه در دو طرف ما ،كوه هاى بلندى قرار دارد.
آتش گلوله  هاى دشمن ،از روى تپّه هاى بلند اطراف ،لحظه اى به ما امان نمى دهد.

درگىرى هم چنان ادامه دارد.

ساعت  3بعدازظهر

كىلومترها پىشروى كرده اىم.

فاصله ى ما با سنگرهاى دفاعى دشمن كه در آن سوى دشت قرار دارد ،كوتاه تر شده
است.

ِ
دشت پهناورِ رو به رو را تا افق دىد.
از اىن جا مى توان تمام

ساعت  4بعدازظهر

شدت درگىرى كاسته شده است.
از ّ

حكم فرماست!
اما سكوت مرموزى بر منطقه ُ
ظاهرا ًَ خبرى نىست و پرنده پَر نمى زند ّ

به دستور فرمانده ،سنگرهاى كوچكى براى خود درست كرده و در آن ها پناه

گرفته اىم.
در سنگرها مانده اىم و هىچ حركت اضافه اى نمى كنىم.

ِ
شكاف كوه ،بركه اى
خوب كه نگاه مى كنىم ،مى بىنىم پشت سنگرهاى دشمن ،در مىان

پُرآب قرار دارد كه با درختان كوتاه پوشىده شده است.

مدت هاست كه آب قمقمه ها تمام شده است و تشنگى ،سخت آزارمان مى دهد.
ّ

شدت تشنگى بى حال شده اند.
وضع مجروحان نىز خوب نىست؛ بعضى ها از ّ
كاش مى شد به آن جا بروىم و آب بىاورىم!
اما اكنون وظىفه ى دىگرى دارىم :ماندن و زىرنظر گرفتن حركات دشمن.
ّ
14

ساعت 5بعدازظهر

مدت هاست كه به دنبال فرصتى براى نماز خواندن هستىم.
ّ
فرمانده مى گوىد« :چون وقت نماز رو به پاىان است و ممكن نىست به اىن زودى ها ،به

تىمم مى كنىم و نماز مى خوانىم».
آب برسىم ،همىن جا به جاى وضو ّ
ِ
خاك پاك نىاز دارىم؛ چىزى كه در دور و بر ما به فراوانى ىافت مىشود.
تىمم ،تنها به
براى ّ
تىمم مى كنىم.
ّ

ىكى ىكى و به نوبت در همان سنگرهاى كوچك نماز ظهر و عصر را مى خوانىم.
15

ساعت  6بعدازظهر

با نىروى بىشترى پىشروى مى كنىم.
شدت گرفته است.
دوباره ،آتش گلوله  هاى دشمن ّ

ما نىز بر سر دشمن آتش مى رىزىم.

فاصله ى ما از سنگرهاى دشمن ،لحظه به لحظه كمتر مى شود.

نزدىك غروب

به سنگرها رسىده اىم.
اثرى از نىروهاى دشمن نىست.
آن  ها ىا كشته و زخمى و ىا فرار كرده اند.
منطقه ،آرام است.
در مقابل ما ،باد ،سبك بال روى ساقه هاى كوتاه و كم پشت علف ها كشىده مى شود و

آن ها را خم مى كند.
آن بركه ،دىگر به ما خىلى نزدىك است.
از اىن پس ،علفزار شروع مى شود؛ جاىى زىبا ،پر از علف هاى سبز و الله هاى وحشى.
آسمان ،در پشت سر ،ىك الىه ى نازك از ابر دارد.
نور خورشىد در افق ،آرام آرام به سرخى مى زند.

چگونه رزمندگان اسالم حتّى در زمان درگىرى با دشمن ،عبادت خدا را فراموش

نمى كردند؟

به جز زمان درگىرى با دشمن و نبودن آب ،در چه مواقعى به جاى وضو گرفتن باىد
تىمم كرد؟
ّ
تىمم كنم.
من مى توانم به هنگام نىاز ،به جاى وضو گرفتن ّ

تىمم ،الزم است …
براى ّ
16
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در زمان خالفت حضرت عمر فاروق (رض) ،سپاهىان اسالم به سرزمىن شام رفته
بودند.
در فلسطىن كه بخشى از سرزمىن شام بود ،عده اى غىرمسلمان ،از جمله مسىحىان،
زندگى مى كردند.
با ورود مسلمانان و دىدن عدالت آنان ،عده ى زىادى از ساكنان فلسطىن به دىن اسالم
اما عده ى دىگرى هنوز مسلمان نشده بودند.
گروىدند ّ

روزى خبر رسىد كه خلىفهى مسلمانان به دىدن سرزمىن فلسطىن مىآىد .همهى مردم،

از جمله غىرمسلمانان ،كنجكاو شده بودند بدانند كه حضرت عمر فاروق چگونه فرمان رواىى
است .آىا مانند پادشاهان زندگى مى كند ىا مانند انسان هاى معمولى؟
وقتى حضرت عمر همراه با شتربان خود به شهر بىت المقدس نزدىك مى شد ،مردم
با تعجب دىدند كه ىك نفر سىاه پوست سوار بر شتر است و دىگرى پىاده حركت مى كند.
كسانى كه حضرت عمر را نمى شناختند ،با خود گفتند كه حتما ً مرد شترسوار ،حضرت عمر
اما وقتى آن دو وارد شهر شدند ،فهمىدند آن كه پىاده حركت مى كند ،حضرت عمر
است ّ
(خلىفه ى مسلمانان) است.

آىا مى دانىد چرا؟ … چون خلىفه و شتربان با هم قرار گذاشته بودند به نوبت سوار شتر
شوند و در نزدىكى شهر نوبت شتربان بود كه سوار شود .براى همىن بود كه فرمان رواى
بزرگ و عادل پىاده حركت مى كرد.
آرى! حضرت عمر (رض) خلىفه اى دادگستر ،متواضع 1و بسىار پرهىزكار بود.
غىرمسلمانان با دىدن اىن صحنه فهمىدند كه او و ساىر مسلمانان براى اجراى عدالت
و برقرارى صلح و دوستى و كمك به آنان ،به فلسطىن آمده اند و مى خواهند نعمت اسالم را
به آن ها هدىه دهند .پس ،بسىار عالقه مند شدند و دىن اسالم را به طور كامل پذىرفتند.

 .1متواضع :ىعنى كسى كه خود را نسبت به دىگران بزرگ نمى شمارد.
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حضرت عمر (رض) با اىن كارها چه درسى به ما داد؟
مىان پادشاهان و كسانى كه مانند آنان زندگى مى كنند ،با افرادى عادل مانند
حضرت عمر چه تفاوتى وجود دارد؟

من مى توانم درباره ى نمونه هاى دىگرى از عدالت حضرت عمر ،تحقىق كنم و حاصل
كار را به دانش آموزان كالس و افراد خانواده ام گزارش دهم.
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مرد جوانى از كنار باغى عبور مى كرد .سىب قرمزى را دىد كه در آب جوى حركت
مى كند .آن را برداشت و شروع به خوردن كرد.
ناگهان با خود فكر كرد :شاىد صاحب باغ راضى نباشد من اىن سىب را بخورم.
پس ،سراغ باغبان را گرفت و او را
پىدا كرد.
ــ  :سالم!
ــ  :علىك السالم! بفرما.
مرد جوان با نگرانى
گفت:
ــ  :من اىن سىب را
در جوى آبى كه از كنار
باغ شما مى گذرد ،پىدا
كرده ام .مقدارى از آن را
اما حاال آمده ام
هم خورده ام ّ

كه ىا مرا حالل كنىد ىا بهاىش

را از من بگىرىد.
صاحب باغ كمى فكر كرد و با خود گفت  :بهتر است او را آزماىش كنم تا ببىنم آىا واقعا ً
مؤمن و خداپرست است ىا خىر.
پس گفت :من فقط به ىك شرط تو را حالل مى كنم.
مرد جوان گفت :آن شرط چىست؟
ــ  :تو باىد دختر مرا كه كور و كر و الل و فلج است ،به همسرى بگىرى.1
مرد جوان پس از فكر كردن به ناچار قبول كرد.
 .1منظور او اىن بود كه آن دختر با هىچ ىك از اعضاىش (چشم ،گوش ،زبان و دست و پاىش) گناه نكرده است.
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باغبان مخفىانه مرد جوان را به دختر با اىمانش نشان داد و كار نىكوى وى را براىش
اما وقتى مرد جوان دختر را دىد،
تعرىف كرد .دختر نىز راضى شد با چنىن كسى ازدواج كند ّ
تعجب كرد؛ زىرا او خصوصىاتى را كه پدرش گفته بود ،نداشت و بسىار زىبا ،سالم و مهربان

بود.
مرد جوان با آن دختر ازدواج كرد .هر دو پاك دامن و راست گو و خداپرست بودند و
مدتى ،صاحب پسرى شدند و نام او را نعمان گذاشتند .آن پسر بزرگ شد؛ در حالى
پس از ّ

كه از هوش و تواناىى زىادى برخوردار بود .نعمان با تالش زىاد درس مى خواند و سرانجام
دانشمند روزگار خود شد .او به امام ابو حنىفه مشهور گردید.
عده ى زىادى از مسلمانان جهان از روش امام حنىفه پىروى مى كنند و به آنان حنفى
مذهب گفته مى شود.
مسلمانان حنفى مذهب در اىران اغلب در سىستان و بلوچستان و بخش هاىى از شمال
كشور و خراسان زندگى مى كنند.

از رفتار مرد جوان چه درسى مى گىرىم؟
آىا درست است چىزى را كه مال ما نىست ،بدون اجازه بردارىم؛ هرچند كه از آن
خوشمان بىاىد؟

من مى توانم عالوه بر كارهاى خوبى كه در اىن داستان آمده است ،چند مورد دىگر
را نام ببرم و سعى كنم آن ها را انجام دهم.

امام ابو حنىفه (رض) در سال  80هجرى قمرى در كوفه به دنىا آمد .او بسىار پرهىزكار و صبور و دانا بود .امام
ابو حنىفه عالوه بر اىن كه شاگردان زىادى را پرورش مى داد ،به مسائل و مشكالت مردم نىز رسىدگى مى كرد.
مدت
او نمونه اى از مؤمنان شجاع بود كه از گفتن حق باكى نداشت و به سبب مخالفت با زورگوىان و ظالمان ّ
زىادى را در زندان گذراند .سرانجام هم در سال  150هجرى قمرى در زندان وفات ىافت.
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خرىدارى از فروشنده اى شكاىت كرد و گفت:
«جناب قاضى ،اىن فروشنده چند روز پىش ،پرنده اى خوش صدا به من فروخت و ادعا
كرد كه به طور مرتب در شبانه روز آواز مى خواند .من هم در مقابل ،پولى را كه او مى خواست
اما متوجه شدم كه پرنده در طول شبانه روز چند ساعتى آواز نمى خواند».
پرداختم ّ
قاضى به فروشنده گفت« :آىا اىن

خرىدار راست مى گوىد؟»
فر و شند ه كه شخص
درست كارى بود و از اىن
معامله هم قصد بدى
اما نمى دانست
نداشت ّ
چگونه از خود دفاع

كند ،گفت« :آرى!»
قاضى كه متوجه
اصل جرىان نشده بود،
گفت« :پس باىد خسارت
او را بدهى ىا …»
ناگهان كودكى
با هوش كه در آن جا
حضور داشت ،گفت:
«آقاى قاضى! اجازه
هست؟»
قاضى گفت« :آرى!»
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كودك باهوش گفت« :اىن پرنده در طول شبانه روز به خواب و استراحت و غذا احتىاج
دارد و نمى تواند هم آواز بخواند و هم بخوابد ىا غذا بخورد .اىن طور كه معلوم است ،اىن
پرنده در ساىر اوقات آواز مى خواند؛ پس ادعاى فروشنده دروغ نىست».
قاضى از داورى آن پسر بﭽه تعجب كرد و گفت« :آفرىن بر تو! راست مى گوىى».
نام آن كودك باهوش ،محمد شافعى بود .او بعدها دانشمند برجسته اى شد و مسائل
دىنى را براى مردم شرﺡ مى داد .اكنون بسىارى از مسلمانان در سرتا سر جهان از روش او
پىروى مى كنند كه به آنان شافعى مذهب مى گوىند.
اغلب شافعى مذهبان اىران در استان هاى كردستان و آذرباىجان غربى و كرمانشاه و
مناطقى از استان هاى گىالن ،اردبىل و … زندگى مى كنند.

ن فلسطىن به دنىا آمد .او در اىام كودكى با دانشمندان همنشىن بود و در هفتسالگى
امام شافعى در شهر عسقال ِ
تمام قرآن و بسىارى از احادىث را حفﻆ كرد.
امام شافعى در علوم مختلف مانند پزشكى ،روان شناسى ،ستاره شناسى و … توانا و انسانى بسىار عادل و با
تقوا و فصىح و شىرىن سخن بود.
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گاهى از مكّه خارج مى شد و به «غار حرا» مى رفت.
در آن مكان آرام و خلوت ،به تفكّر و عبادت مى پرداخت.
مدت ها به آسمان پرستاره ى
شب ها ،كنار غار ،روى تخته سنگ بزرگى مى اىستاد و ّ

مكّه چشم مى دوخت.

او با نگاه كردن به عظمت و شكوه جهان آفرىنش ،با خداى ىكتا راز و نىاز مى كرد.
سحرگاه زىباىى بود.
در آن غار مشغول عبادت بود كه …
ناگهان حضرت جبرئىل 1به حضورش آمد و با صداىى دل انگىز به او گفت:
محمد …
«اى
ّ

بخوان …

بخوان به نام پروردگارت كه آفرىد …»
و اىن گونه بود كه اوّلىن آىه هاى قرآن بر او نازل شد.
هنگامى كه پىام خدا را شنىد ،دانست كه از اىن پس ،باىد مردم را از گمراهى نجات دهد
و به خداپرستى دعوت كند .پس ،با دلى آگاه از كوه پاىىن آمد و به سوى خانه حركت كرد.
مهمى افتاده
خدىجه ،همسر مهربانش ،با دىدن چهره ى پرفُروغ 2او دانست كه ات ّفاق
ّ

است.

آرى ،ىك ات ّفاق بزرگ … .
محمد  (ص) در سال  610مىالدى و در ماه مبارك رمضان از طرف خداوند به
حضرت
ّ

پىامبرى مبعوث شد تا مردم را از گمراهى نجات دهد و به خداپرستى دعوت كند.

حضرت خدىجه بالفاصله به پىامبر اىمان آورد .حضرت على (رض) نىز كه در آن زمان
نوجوان بود و در خانه ى حضرت
محمد (ص) زندگى مى كرد ،بعد از حضرت خدىجه ،به
ّ
پىامبر اىمان آورد.

 .1جبرئىل :فرشته اى است كه پىام هاى خدا را براى پىامبران مى آورد.
 .2پرفروغ :روشن و پرنور
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محمد(ص) به پىامبرى مبعوث شد؟
چرا حضرت
ّ

من مى توانم با خواندن قرآن و انجام دادن دستورات آن ،پىرو خوبى براى پىامبر
باشم.
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مژده ِ
ى خدا

وقتى از غار آمدى بىرون
ِ
قاصد مژده ى خدا بودى.
  دست هاى تو،
بوى گُل مى داد
		
بهترىن بنده ى خدا بودى.
			
آمدى
مثل نور،
مثل سحر،
ن گلِ خورشىد
مثل روىىد ِ
مثل ىك چشمه ى زالل و روان،
كه از آن صد هزار گُل روىىد.
		
مى رسىد از فرازِ 1غار «حرا»
دسته دسته ،ستاره هاى قشنگ
مثل باران،
2
شهاب
جارى بود
		
ابر پاره هاى 3قشنگ
		
از دلِ ْ

ِ
خورشىد فصل تابستان
مثل
از نگاه تو نور مى بارىد
			
ماه،
آن شب،
تمام دنىا را
		
غرق در نور و روشنى مى دىد.
			
محمد علی دهقانی
براساس دو شعر زىبا از على اصغر نصرتى و
				
ّ
 .1از فرازِ :از باالى
 .2شهاب :سنگ پر نور آسمانى است كه به سرعت از نقطه اى به نقطه ى دىگر مى رود.
ابر پاره :تكّه هاى ابر ،پاره هاى ابر
ْ .3
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حتم ًا نام صهىب ىكى از ىاران با وفاى پىامبر را شنىده اىد.
او قرار بود به همراه پىامبر گرامى اسالم (ص) و ابوبكر صدىق (رض) به مدىنه هجرت
كند ا ّما براى مدّ تى گرفتار مشركان شد .سراجنام توانست از دست آنان رهاىى ىابد .پس به

سرعت سوار بر شتر شد و راه صحرا را در پىش گرفت .كافران او را دنبال كردند و وقتى به
او رسىدند ،صهىب به آن ها گفت« :اگر بخواهىد با من بجنگىد ،همه ى تىرهامى را به شما
خواهم زد و سپس ،با شمشىرم تا آخرىن نفس مى جنگم .اگر پول مى خواهىد ،من پول
زىادى دارم؛ نشانى آن را به شما مى دهم .مرا رها كنىد و بروىد پول ها را بردارىد».
مشركان پول پرست بالفاصله حرف صهىب را قبول كردند؛ بى آن كه در گفته ى او
شك كنند.
او به راه خود ادامه داد تا به پىامبر اكرم (ص) و ساىر اصحاب رسىد .آنان از دىدن
ىك دىگر بسىار خوش حال شدند.
راستى ،مى دانىد چرا كافران سخن او را باور كردند؟
آرى! او راست گو بود و كافران او را مى شناختند و مى دانستند كه هرگز دروغ
منى گوىد.
صهىب از همه ى پول هاى خود كه با كار و زحمت جمع كرده بود تا زندگى خود را
تأمنى كند ،گذشت كرد و تنها و دست خالى نزد پىامبر اكرم (ص) و ساىر برادران مسلمانش
رفت؛ زىرا مى دانست كه رضاى خدا و كمك به دىن او از همه چىز باالتر و با   ارزش تر است
و پاداشى كه خداوند مى دهد ،بسىار بىشتر از پول هاى اوست.

چه چىزى بهتر و با ارزش تر از پول و ثروت است؟

من مى توامن چهره ى ىك راست گو و ىك دروغ گو را ن ّقاشى كنم.
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