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در همه جاي دنيا، در روستاهاي کوچک و شهرهاي بزرگ، هر جا که مسلمانان زندگي مي  کنند، 
مسجد نيز وجود دارد. بعضي از مسجدها بزرگ و باشکوه و بعضي کوچک و ساده اند.

اّولين مسجدي که پيامبر اسالم )صّلي اهلل عليه و علي آله( و يارانش ساختند، نزديک شهر مدينه 
بود. اين مسجد ُقبا نام دارد و هنوز پابرجاست و مسلمانان در آن عبادت مي کنند. پيامبر و يارانش در 
شهر مدينه به کمک يکديگر مسجدي ساختند که هم اکنون به مسجد الّنبي )مسجد پيامبر( معروف است. 

آرامگاه پيامبر نيز در کنار همين مسجد قرار دارد.
مسجد نقش هاي مختلفي در زندگي مسلمانان دارد و از جايگاه مهّمي در ميان ايشان برخوردار 

است.

3 ما به مسجد می رویم1درس

ببين و بگو

اين تصويرها به انجام چه فّعاليت هايی در مسجد اشاره می کند؟
شما چه فّعاليت های ديگری در مسجد انجام می دهيد؟

١. اين درس در مسجد تدريس مي شود.
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پاسخ اين سؤال ها را از میان كلمات داده شده پیدا كنید و بنويسید.
١. به جا آوردن نماز به صورت ..................... از مهم ترين اعمال يك مسلمان است.

٢. بهترين مكان براي خواندن نماز، ............... است.
٣. صف هاي نماز جماعت بايد منّظم و .............باشد.

٤. پیامبر )صلي اهلل علیه و علي آله( فرمودند: بهترين مكاِن هر سرزمین نزد خدا ..................آن 
است.

٥. به كسي كه پشت سر او نماز جماعت خوانده مي شود، ..........................گفته مي شود.
٦. به فردي كه پشت سر امام جماعت نماز مي خواند، ...................... گفته مي شود.

٧. استفاده از ....................... پیش از نمازها به ويژه نماز جماعت، كاري پسنديده است.1
٨. نمازگزاری که پشت سر امام جماعت نماز می خواند، نبايد نماز را با صداي .................. بخواند.

١. مسواك زدن قبل از نماز، سنّت است. معني سنّت را از معلّم و يا بزرگ ترها سؤال كنید.

بگرد و پيدا كن
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با دوستان خود در گروه مشورت كنيد. در هر تصوير چند اشتباه مي بينيد؟ توضيح دهيد.

امام جماعت

    مسجد 

    بلند

    مسواک

مأموم

    راست 

    جماعت

    مساجد

بررسی كنيد
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بيندیشيم

ُخـذوا زینَـتَـکُم ِعنـَد کُِلّ َمسـِجـٍد
با پاکيزگی و زيبايی وارد مسجد شويد.

                                               سوره ی اعراف، آیه ی 31

فكر مي كنيد با انجام دادن چه كارهايي مي توانيم به اين آيه عمل كنيم؟

می رسد از راه دور
نغمه ی سبز اذان

دست ها پل می زنند
از زمین تا آسمان

***
تا خدا پر می کشد
باز عطر یاکریم

سوی مسجد می روم 
بی صدا مثل نسیم

***

برلبم ذکر و دعا
در دلم حمد و سپاس

پاک و خوشبو می شوم 
مثل شبنم، مثل یاس

***
روشنی گل می کند
 در فضای سینه ها
باز می خوانم نماز
در صف آیینه ها

هادی فردوسی

با هم بخوانيم
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1. مهم ترين مساجد مسلمانان كدام است؟ 

با خانواده

2. در مسجد محّله ی شما چه برنامه هايي اجرا مي شود؟ گزارشي از يكي از اين برنامه ها تهيه كنيد و 
در كالس براي دوستانتان بخوانيد.



8

پنج شنبه  روز  است  قرار  كه  بود  تلويزيون شنيده  از  پيش،  روز  مي كرد. چند  دقيقه شماري  فاروق 
ساعت 35 : 4 )قبل از عصر(، پديده ی كسوف رخ دهد. 

آقاي جعفري )مدير مهربان مدرسه( به بّچه ها قول داده بود كه آنها را به مسجد جامع شهر ببرد تا 
با ساير مردم نماز كسوف بخوانند. او به بّچه ها گفته بود كه نماز كسوف، سّنت مؤّكده است.1 

١. سّنتي كه بر انجام آن سفارش جّدي شده است.

4 خدای خورشيد و ماهدرس درس
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فاروق از خانه بيرون رفت. همين كه به مدرسه رسيد، بّچه ها را ديد كه همگي با بي تابي منتظر رفتن 
به مسجد هستند. مسجد جامع در كنار مدرسه بود و آقاي جعفري و بّچه ها خيلي زود، به مسجد رسيدند. 

جمعيت زيادي جمع شده بودند. مردم صف كشيدند و نماز شروع شد. 
ــ اهلل اكبر.

امام پس از خواندن سوره ی حمد و سوره اي ديگر بعد از آن، اهلل  اكبرگويان به ركوع رفت. پس 
از ركوع و برگشتن به حالت قيام1، بار ديگر سوره ی حمد و سوره اي ديگر را خواند؛ سپس امام اهلل اكبر 
گفته به ركوع رفت و بعد از اعتدال و برگشت از ركوع، اهلل اكبر گفته و به سجده رفت و مثل ساير نمازها 
دو سجده به جا آورد و بعد دوباره به حالت قيام برگشت و مثل ركعت اّول، دقيقًا ركعتي را با همان ترتيب 

خواند، تا آنكه با خواندن تشهد )تحيات( نماز را تمام كرد.2
اين اّولين بار بود كه فاروق نمازی مي خواند كه در هر ركعت دو قيام، و دو ركوع دارد. 

امام بعد از نماز از جاي خود برخاست و سخنراني )خطبه( را شروع كرد.3 او پس از ياد خدا و درود 
بر پيامبر گفت: 

كه  كنيم  اعالم  تا  كرديم  سجده  خورشيد  و  ماه  خداي  به  مخصوص  روشي  با  امروز  مؤمنان!  اي 
خورشيد و ماه با تمام فايده هايشان، خدايي دارند و براساس حسابي منّظم كار مي كنند، بدون حرارت و 
نور خورشيد، همه جاي زمين يخ مي بندد و تاريك مي شود و تمامي گياهان، حيوان ها و انسان ها از بين 
مي روند. دانشمندان مي گويند ميليون ها سال است كه زمين، ماه و خورشيد با اين نظم در گردش هستند.
فاروق با دّقت به سخنان امام جماعت گوش مي كرد. او فهميد كه دنيا، چه بزرگ و باشکوه است و 

خداي دانا و بزرگ، چه حساب شده و دقيق همه ی موجودات را پادشاهي مي كند.

رسول خدا )صلي اهلل عليه و علي آله( پسري به نام ابراهيم داشت. در روز مرگ ابراهيم، خورشيد 
گرفت، بعضي از مردم گفتند خورشيد به خاطر مرگ ابراهيم پسر رسول اهلل )صلي اهلل عليه و علي آله( 

كسوف كرده است. 
پيامبر به مسجد رفت. مردم اطراف او را گرفتند. آن رهبر بزرگ فرمود: خورشيد و ماه دو آيه از 
با مرگ يا زندگي هيچ كس ندارد،  آيات و نشانه هاي خداوند هستند، و کسوف و خسوف آنها ارتباطی 

١. ايستاده
٢. همراه با معّلم، نماز كسوف را در مدرسه تمرين كنيد. توّجه كنيد كه در مذهب حنفي، نماز كسوف 

و خسوف همانند ساير نمازها است و هر ركعت فقط يك قيام و يك ركوع دارد.
٣. در مذهب حنفي، نماز كسوف و خسوف خطبه )سخنراني( ندارد.

گفت وگو كنيد
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بيندیشيم

مـُس وَ الـَقـَمـُر بِـُحسـباٍن َالـشَّ
خورشيد و ماه بر حسابی منّظم و دقيق می گردند.

سوره ی الّرحمن: آیه ی 5

چه ارتباطي ميان اين آيه و موضوع درس وجود دارد؟

بنابراين هر وقت كسوف و خسوف را ديديد، خدا را به بزرگي ياد كنيد، صدقه بدهيد و نماز بخوانيد.

به قرآن مراجعه كنيد و آيه ی 37 سوره ی فّصلت را بخوانيد و با توّجه به اين آيه، در مورد نماز 
كسوف و خسوف با دوستانتان صحبت كنيد.

تمرین كنيد

نماز كسوف را با كمك معّلم يا امام جماعت مدرسه، با دوستانتان تمرين كنيد. يادتان باشد كه اين 
نماز:

١. دو ركعت است.
٢. هر ركعت، دو قيام و دو ركوع دارد.

٣. معمواًل طوالني تر از ساير نمازهاي دوركعتي است.
٤. در مذهب حنفي مثل ساير نمازهاي دوركعتي است؛ اّما ركوع و سجودش طوالني تر است.

با خانواده

در سوره ی يس )ياسين(، دو آيه در مورد خورشيد و ماه آمده كه نظم آن  دو را نشان مي دهد، آن دو 
آيه را پيدا كنيد.



11

در كاخي پر از رفاه و خوشي به دنيا آمد. خوراك و لباس اشرافي و قصري پر از نعمت، چشمان او 
را ُپر كرده بودند. از همان كودكي در اين قصر باشكوه، مانند تمام اشراف زاده ها زندگي مي كرد. او را 

»واالحضرت شاهزاده«1 مي گفتند. 
اّما دل او چيز ديگري مي خواست. اين زندگي را بي ارزش مي دانست و هميشه به پدرش مي گفت: 

»مرا به مدينه بفرست تا دين خدا را ياد بگيرم و راه ايمان را در پيش گيرم«.
با اين عالقه و محّبت زياد به دين و دانش، قرآن را حفظ كرد. و از همان سّن نوجواني در كالس علما 

حضور مي يافت تا عربي را خوب بياموزد و قرآن را بهتر درك كند.
همگي به ويژه پدر، مادر و معّلماِن او از دِل پاك و تربيت فراوان او در تعّجب بودند. او از رفتارهاي ناروا 
به خصوص »دروغ« به  شّدت بيزار بود. بعدها كه بزرگ تر شد، مي گفت: »از زماني كه خود را شناخته ام، 

هيچگاه دروغ نگفته ام«.
با آنكه اشراف زاده بود، هيچ گاه خود را از مردم عادي جدا نمي دانست و بر اين باور بود كه بايد مثل 

ديگران زندگي كند.
يكي از معّلم هايش2 مي گفت: »تا به حال هيچ كس را نديده ام كه مانند اين نوجوان به ياد خدا بوده و 

خداوند در دل و جانش بزرگ و عظيم باشد«. 
نمونه و الگوي او حاكمان و خويشاوندان درباري او نبودند. او به دانشمندترين و باخداترين مردم 
زمان خود، عبداهلل بن عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنهما(3 چشم دوخته بود و دوست داشت مانند او باشد. 
عبداهلل بن عمر، عموي مادرش بود اّما عمر بن عبدالعزيز )رحمة اهلل عليه( دوست داشت او را دايي 
مانند عبداهلل بن عمر  »مادرجان! مي داني كه  به مادرش مي گفت:  اشتياق فراوان  و  با ذوق  او  بزند.  صدا 

خواهم شد«.
يك روز به خاطر سابقه و محيط اشرافِي خانواده اش با بي مهري از اميرالمؤمنين علي ابن ابي طالب )رضي 
او را سرزنش كرد و گفت: »مگر  نام برد. وقتي كه استادش »عبيداهلل بن عبداهلل« خبردار شد،  اهلل عنه( 

نمي داني خداوند خشنودي خود را نسبت به اهل بدر4  اعالم كرده است؟!«
عمر متوّجه اشتباه خود شد و فهميد كه كمترين ويژگي و افتخار اميرالمؤمنين علي )رضي اهلل عنه(، 

١. ترجمه ی فارسي از كلمه ی عربي »سمّواالمير« كه در دربار پادشاهان عرب به پسران خانواده ی سلطنتي گفته مي شود.
٢. صالح بن كيسان

٣. خداوند از هر دوی آنها راضی باشد.
٤. جنگ بدر يكي از بزرگ ترين و مهم ترين جهادهاي دوران پيامبر بود. قرآن به صحابه اي كه در آن جنگ شركت 

كردند، مژده ی بهشت داد. بعدها اهل بدر در ميان ساير مسلمانان احترام و مقام ويژه اي پيدا كردند.

6 شيفته ی دانش و ایماندرس
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شركت در جنگ بدر است. او از استادش عذر خواست و از خداوند درخواست بخشش کرد و قسم خورد 
پارسايان  مورد  وقتي در مجلسي در  بعدها  نقل مي كند که  تاريخ  نكند.  تكرار  را  كه هرگز چنان كاري 

صحبت شد، عمر بن عبدالعزيز گفت: »پارساترين مردم در دنيا، علي بن ابي طالب بود«.1

١. به نقل از خلفاء الّرسول، اثر خالد محّمد خالد مصري.



13

بيندیشيم

ـماواِت وَ ااَلرَض َحـنیـًفا هـُت َوجـِهَی لِلَّـذی َفـطَـرَ السَّ ِاّنی َوجَّ
رو به سوی کسی کردم که آسمان ها و زمين را آفريده است.

سوره ی انعام: آیه ی 79    

چه ارتباطي ميان اين آيه و ماجراي زندگي عمربن عبد العزيز )رحمة اهلل عليه( وجود دارد؟

دوست دارم

من هم مانند عمربن عبدالعزيز سنجيده و خوب رفتار كنم تا...

اين داستان را با دوستانتان بخوانيد.
............................................

.................................................................. راه خوب را در پيش بگيرم. 

.................................................................. به انسان های خوب و با ايمان احترام بگذارم.

گفت وگو كنيد
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در همان روزهاي آغازين حكومت او بود كه عّمه اش به ديدار وي رفت. عمربن عبدالعزيز او را 
او احترام مي گذاشت. حاكمان قبلي براي او حقوقي ويژه و  به  با تمام وجودش  بسيار دوست داشت و 
مخصوص در نظر گرفته بودند، اّما عمربن عبدالعزيز آن حقوق را از وي قطع كرد؛ الّبته او اين كار را با 
تمام خويشاوندان خود انجام داده بود. عّمه، خود را به خانه برادر زاده اش رساند. باتعّجب ديد كه غذايي 
ساده مي خورد )مقداري عدسي و نان(. او باور نمي كرد، با تعّجب گفت: »غذاي تو كه قباًل در ناز و نعمت 

بودي، اين است؟« 
را  تو،  وضعيت خود  با ديدن  اّما  تو آمدم  پيش  كار خودم  براي  داد  ادامه  و  عّمه گريه اش گرفت 

فراموش كردم.
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ــ كارت چه بود؟
ــ چرا غذايت شاهانه نيست؟ چرا غذايي مفّصل و خوشمزه سفارش نمي دهي؟!

ــ من توان بيشتر از اين را ندارم.
ــ عمويت عبدالملك و بعد از او برادرانت وليد و سليمان هم حقوقي مخصوص برايم درنظر گرفته 

بودند، اّما همين كه تو حاكم شدي آن را قطع كردي.
ــ عّمه جان! آنها از بيت المال مسلمانان به تو پول مي دادند، اّما من نمي توانم اين كار را انجام دهم. 

اگر مي خواهي از حقوق خودم به تو مي دهم.
ــ حقوقت چقدر است؟

ــ ٢00 )دويست( دينار در سال.
ــ اّما اين حقوق كم كي به من مي رسد؟!

و اين گونه با نااميدي از خانه ی ساده ی حاكم مسلمانان بيرون آمد.
*  *  *

اكنون براي پاسخ گويي به اين پرسش ها با دوستانتان گفت وگو كنيد:
 چه نامي براي اين داستان مناسب  تر است؟

 چه ارتباطي ميان اين داستان و آيه ي درس وجود دارد؟
 از رفتار عمر بن عبد العزيز )رحمة اهلل عليه( با عّمه اش،  چه چيزهايي ياد مي گيريم؟

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

بازي، نمایش

يكي از داستان هاي مربوط به زندگي عمر بن عبدالعزيز )رحمة اهلل عليه( را به صورت نمايش در 
كالس اجرا كنيد.
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عصر روز پنجشنبه بود.
افراد خانواده دور هم نشسته بوديم و با صميميت صحبت مي كرديم.

 ناگهان مادرم به ما گفت: عزيزانم! يادتان باشد به مالقات دايي صالح برويم. 
با اينكه از بيماري دايي خيلي ناراحت بوديم، اّما از شنيدن خبر مالقات با او بسيار خوشحال شديم و 

سريع- اّما مرّتب- خود را آماده كرديم و از خانه خارج شديم و خود را به بيمارستان رسانديم.
و  بيماران  برچهره  نگراني  آثار  ديديم.  آنجا  در  را  زيادي  مردم  وارد شديم،   كه  بيمارستان  در  از 

اقوامشان مشّخص بود. خدايا سالمتي چقدر با ارزش است!
در طبقه ی همكف، سالن بزرگي را ديدم كه پر از افراد زخمي بود و ناله كنان از پزشكان و پرستاران 

كمك مي خواستند. متوّجه شدم كه در تصادف ماشين زخمي شده اند.
از جلو تك تك سالن ها عبور كرديم تا به اتاق دايي جان رسيديم. 

7 نماز بر روی تختدرس
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پس از سالم  و احوال پرسي، كنارش رفته، او را بوسيدم؛ گرچه حال خوشي نداشت اّما مثل هميشه 
مهربان بود، با سختي صحبت مي كرد، اّما جمالتش، همان محّبت پيش را داشت.

دايي گفت: هر يك از اعضاي بدن ما ثروتي بزرگ هستند، كه بايد خدا را به خاطر داشتن آنها شكر 
كنيم و كساني هم كه نقص عضو دارند، بايد بر آن صبر كنند. چون صبر و شكر دو بال مهّم خدا دوستي 

و خداپرستي هستند. 
پرسيدم: دايي جان! صبر كردن يعني چه؟ 

دايي گفت: صبر يعني پذيرفتن مشكل و تحّمل كردن صحيح آن.
مادرم گفت: همين رفتار خوب دايي در بيماري، يعني صبر كردن. 

پدر گفت: در قرآن آمده است: »خداوند صبركنندگان را دوست دارد.«١
همين كه پدرم ترجمه ي آيه را گفت، پرستار وارد اتاق شد و سالم كرد و گفت:  آقا صالح! خود را 

براي اتاق عمل آماده كن. دايي گفت: مي خواهم نماز عصرم را بخوانم.
پرستار از كنار تخت دايي، يك سيني را آورد. اليه اي نازك از خاك در سيني بود؛ او قباًل آن را به 

درخواست دايي، آماده كرده بود.
سپس گفت: آن را مي گيرم تا تيّمم كني. من با كنجكاوي نگاه مي كردم و گوش مي دادم. 

دايي كمي مكث كرد، انگار نّيت مي كرد. سپس كف دو دست را به آرامی بر خاک زد و تمام صورتش 
را با آن از طرف ابتداي صورت )پيشاني( به پايين مسح كرد.

بعد از آن، بار دوم كف هر دو دست را برخاك زد و دست هايش را تا آرنج مسح کرد. اّول با دست 
چپ، دست راستش را و بعد با دست راست، دست چپش را مسح كرد٢.

بعد از ما عذرخواهي كرد و با حالت نشسته نمازش را خواند و چه زيبا نمازش را به  جا آورد! 
پدرم به من نگاهي كرد و گفت: ماهان جان! ديدي نماز چقدر مهم است؟!

من جواب دادم: بله پدر جان و آهسته گفتم: هم دانستم كه نماز بسيار مهم است،  هم مفهوم صبر را 
ياد گرفتم و هم به ارزش سالمتي پي بردم.

١. سوره ي آل عمران، آيه ي 146
٢. لطفًا آموزگاران محترم، عماًل چگونگي انجام تيّمم را به دانش آموزان نشان دهند.
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تيّمم با كدام يك از موارد زير صحيح است؟

بررسی كنيد
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سپس با استفاده از عبارت به دست آمده،  ترجمه ي آيه را كامل كنيد.

1

تمرین كنيد*

بگرد و پيدا كن

حرف اّول پاسخ ها را كنار هم قرار دهيد، تا به يك »عبارت« برسيد.
١.  ...........  در قرآن به تيّمم امر فرموده است.

٢. در تيّمم دست ها را از ............. صورت، از طرف پيشاني تا پايين آن مي كشيم.
٣. ..................  كه آب برايش ضرر دارد به جاي وضو، تيّمم مي كند.

٤. در انجام تيّمم با مسح سر و .......   كاري نداريم.
٥. .............  عملي كه در قيامت از آن سؤال مي شود. نماز است. 

٦. قسمتي از دست كه در تيّمم، روي خاك زده مي شود .......................  نام دارد.

ًبا،  ـموا َصـعیـًدا طَّیـِ َفـلَم تَـِجـدوا ماًء، َفـتَـَیمَّ
َفـامـَسـحوا بِـوجوِهـکُم َو َایـدَیـکُم

اگر آب پيدا نکرديد، پس با ……………… تيّمم کنيد. 
)يعنی( صورت و دستهايتان را مسح کنيد.

سوره ی نساء: آیه ی 43

با معّلم خود در كالس، تيّمم را كامل و به نوبت انجام دهيد.١

١. آموزگاران محترم ! به اين تمرين توّجه ويژه اي مبذول نمايند، چون شكل عملي تيّمم،  موجب ياد گرفتن همگي 
دانش آموزان مي شود.
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نماز واجب است و بايد در هر وضعيتي آن را انجام داد؛ حّتي اگر.... .

برایم بگو

مراحل انجام تيّمم را به ترتيب شماره گذاري كنيد.

ببين و بگو

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

................
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در چه مواردي مي توان تيّمم كرد؟ 

ر   س   ا   م    ............. شديد و كشنده باشد.   ب  آ        ........ نباشد. 

ر   ض   ر     استفاده از آب .......... داشته باشد. 

كامل كنيد
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پس از رحلت معّلم عزيزش نمي توانست در مدينه اذان بگويد. همين كه به جمله ي »َاشَهُد َانَّ ُمَحمًَّدا 
َرسوُل  اهلل« مي رسيد بغض گلويش را مي گرفت و مردم مدينه همراه او به گريه مي افتادند. 

اذان  نماز  براي  بالل خواست  از  پيامبر  خليفه ي  )رضي اهلل عنه(،  ابوبكر صّديق  اّول خالفت  روزهاي 
بگويد، اّما او با ادب و گريه كنان جواب داد: »ديگر نمي توانم! عذرم را بپذير!« 

سپس از خليفه ي مهربان خواست كه اجازه دهد به شام1 برود. صّديق )رضي اهلل عنه( جواب داد: تو 
مي تواني هرجا كه مي خواهي بروي و بالل )رضي اهلل عنه( مدينه ي پيامبر را به ياد استاد و معّلم خويش، 

ترك كرد.

1. سوريه ي امروز

8 به یاد مهربان ترین معّلمدرس



23

در زمان خالفت عمر فاروق )رضي اهلل عنه(، خليفه مجبور شد براي سر و سامان دادن به اوضاع شام، 
 به آنجا سفر كند. 

در همين سفر بود كه گروهي از مسلمانان قديمي و ياران پيامبر از او خواستند، از بالل خواهش كند 
اذان بگويد. بالل اين درخواست را پذيرفت، اّما خاطرات روزهاي دوستي او با پيامبر در مدينه، يكي پس 

از ديگري برايش زنده شد. 
سيماي پاك پيامبر، مهرباني هايش با همه مخصوصاً با فقيران و ضعيفان و عبادت ها و نماز با صفاي 
رسول خدا را مرور مي كرد. همين كه صدايش بلند شد ياران با وفای پيامبر اشک ريختند و ساير مردم 
هم با ديدن اين ياران با وفا به گريه افتادند. به جمله ی »اشهد اّن محّمًدا رسول  اهلل« كه رسيد، اميرالمؤمنين 
عمر )رضي اهلل عنه( به شّدت گريست و اين گونه بود كه بالل باوفا، بار ديگر با صداي خوش و آسمانيش، 

دل همگان را با نور ايمان روشن کرد.

بينديشيم

به نظر شما چه ارتباطي ميان اين درس و مفهوم اين آيه وجود دارد؟

 پيامبر توانست

دل مردم را به دست آورد

چون:

دعوتش به خاطر ............................................................................

بسیار مهربان ...................................................................................

خودش به آنچه...............................................................................

ُقل ِان کُنـُتم ُتـِحّبـوَن الـّلٰـَه، َفـاتَّـِبـعونی ُیحـِببـکُـُم الـّلٰـُه …
)ای پيامبر( بگو اگر خدا را دوست داريد، از من پيروی کنيد 

تا خدا دوستتان بدارد.
سوره ی آل عمران:آیه ی ٣١

با خود می گويم
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نامه اي به تمامي كساني كه مي خواهند در سايه ي درخت زيباي ايمان آرام بگيرند، بنويسيد.

كامل كنيد

دوستان عزيزم! سالم!
آيا تا به حال ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

يكي از تعاليم پيامبر عزيز ما ، اين است كه:

گفت وگو كنيد

َالـّنـاُس َسواِسـَیـٌة کَـاَسـناِن الـِمشـِط
همه ی انسانها مانند دندانه های شانه با هم مساويند.

به نظر شما اگر همه ی انسان ها اين سخن زيبا را با جان و دل بپذيرند، دنيا چه تغييري مي كند؟ 

فكر كن و بنویس

يكي از وقت هايي كه انسان در آن گريه مي كند، وقتي است كه از دوستان خدا ياد مي كند، راستي 
دليل اين كار چيست؟
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 اين نوع گريه، با گريه ای که حاصل از درد و رنج است، چه تفاوتی دارد؟ 

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

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

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

...................................................................................................................................
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اميرالمؤمنين عمر )رضي اهلل عنه(، در دوران خالفتش، معاذ )رضي اهلل عنه(را براي جمع آوري زكات 
و صدقه هاي يکی از قبايل مسلمان فرستاد. 

براساس دستور خليفه، معاذ تمام آنچه را كه جمع كرده بود، در بين نيازمندان مختلف تقسيم كرد 
و با همان لباس ساده ی خود به مدينه برگشت. 

همسرش گفت: اي معاذ! افرادي كه به چنين سفرهايی فرستاده مي شوند، معمواًل با خود سوغاتي 
مي آورند، پس سوغاتي تو كجاست؟! 

معاذ جواب داد:  نگهبان امانتداري همراه من بود، نتوانستم سوغاتي بياورم.
همسرش گفت: تو در نظر رسول خدا )صّلي اهلل عليه و علي آله( و ابوبكر صّديق، امين بودي و آنها 
كاماًل به تو اطمينان داشتند، پس چرا عمر نگهبانی همراه تو فرستاد؟ سپس برخاست و به خانه ی عمر 

رفت تا از خليفه نزد همسرش گاليه كند. 
خيلي زود خبر به عمر فاروق رسيد. 

عمر كه چنين كاري نكرده بود، معاذ را طلبيد و به او گفت: آيا من نگهبانی همراه تو فرستادم؟! 

9 استاد بزرگ خداپرستیدرس درس
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معاذ گفت: مگر خداوند همراه و نگهبان من نبوده است؟!
اميرالمؤمنين  عمر )رضي اهلل عنه( لبخندی زد و به خاطر ايمان و امانتداري دوست عزيزش خدا را 

شكر كرد. 
و از اينكه معاذ اين گونه به همسرش درس توحيد داده، او را مورد تشويق قرار داد و از پول خودش 

چيزي به او داد و گفت:  همسرت را با اين هديه خوشحال کن.  

بيندیشيم

ُهـَو َمـَعـکُم َایـنَـما کُـنـُتم، َو الـّلٰـُه بِـما تَعـَملوَن بَـصیـٌر
هرکجا باشيد او با شماست و خدا به هرچه می کنيد بينا است.

سوره ی حدید: آیه ی ٤

چه ارتباطی ميان اين آيه و داستانی که خوانديم وجود دارد؟

گفت وگو كنيد

معاذ که همسرش را بسيار دوست داشت، چرا در بازگشت از سفر با خود سوغاتی نياورد؟ 

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

...................................................................................................................................
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گاهي  كه  بود  كرده  عادت  بخشش  به  آن  قدر  بود.  مسلمان  جوانان  بخشنده ترين  از  يكي  معاذ 
دوستانش او را نصيحت مي  كردند كه چرا در اين کار زياده روي مي كند.

معاذ ابن جبل آگاهی زيادي از قرآن داشت. 
به  اّمتم  فرد  »آگاه ترين  فرمود:  وصفش  در  )صّلي اهلل عليه وعلي آله(  پيامبر  كه  بود  جواني  همان  او 
حالل و حرام، معاذ است.« پوستي سفيد و چهره اي زيبا داشت؛ دندان هاي بلورين و چشمان سياهش بر 

خوش سيمايي او افزوده بودند.
يك بار به همراه دوستش ابوعبيده، نامه اي براي اميرالمؤمنين عمر نوشتند:

»........تو كه مسئوليت اّمت را به  عهده گرفته اي،  بايد بداني  كه هركدام از مردم سهمي در عدالت 
دارند كه نبايد فراموش شود، پس همه را با يك چشم نگاه كن و از اجراي عدالت روي برمگردان. ما 

خيرخواه تو هستيم و تو را به ياد قيامت مي اندازيم...«
اميرالمؤمنين در جواب نوشت:

»سالم خدا بر شما. نامه ي پر از پند و حكمت شما به دستم رسيد. به تمام آن توّجه خواهم كرد و تمام 
دستورات شما را با عالقه اجرا خواهم كرد...«1

1. با کمی خالصه و ساده نويسی، برگرفته از »کنزالعّمال«،جلد ٨؛ »حياةالّصحابة«، جلد ٣.

بيشتر بدانيم



29

هنگامي كه رسول خدا )صّلي اهلل عليه وعلي آله( براي انجام عمره به مّكه رفت، دختر خردسال حمزه ي 
سيدالشهداء، خود را به پيامبر رساند و با شور و هيجان فرياد زد:

-  عموجان! عموجان! از دست دادن پدر برايم مشكل است،  از نبود او احساس تنهايي مي كنم؛ مرا 
كمك كن و از تنهايي نجاتم بده. 

ياران پيامبر ضمن رعايت ادب هركدام پيش دستي كردند تا بلكه بتوانند اين كار مهم را درحّق آن 
فرزند شهيد انجام دهند. 

علي مرتضٰي )رضي اهلل عنه( فوراً او را در آغوش كشيد و نوازش کرد و وي را به همسر مهربانش 
فاطمه )رضي اهلل عنها( داد. 

12 عموهای مهرباندرس
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برادر علي ، جعفر )رضي اهلل عنه( و زيدبن حارثه )رضي اهلل عنه( هم با تمام شوق و ذوق اعالم كردند كه 
سرپرستي اين دخترك را به عهده مي گيرند.

علي گفت: »من از همه براي اين كار مستحق تر هستم، چون او دخترعموي من است.«
جعفر جواب داد: »او هم دختر عمويم است و هم خاله اش همسر من است.« 

زيد گفت: »من از شما مستحق ترم چون او دختر برادر من است.«1
آنها هيچكدام از پافشاري و اصرار بر حرف خود كنار نكشيدند، تا اينكه حل و فصل كردن اين ماجرا 

به پيامبر سپرده شد. 
پيامبر كه از اين همه محّبت دوستانش خوشحال، و از شتابشان در انجام كار خوب و احسان، ذوق زده 
شده بود، با خشنودي گفت: »بايد سرپرستي اين كار به خاله ی دخترك داده شود. چون خاله مثل مادر است.«

و با اين سخن دختر را به جعفر سپردند. 
سپس پيامبر رو به هرکدام از آنها كرد؛

با مهرباني به علي گفت: »تو از مني و من از تو هستم« 
و به جعفر گفت: »تو از نظر ظاهر و اخالق مانند من هستي.« 

و به زيد گفت: »تو برادر و دوست من هستي.«

کُم َو َجـنَّـةٍ … ـِ سابِـقوا ِالـٰی َمغـِفـَرةٍ ِمن َرّب
برای رسيدن به آمرزش پروردگارتان و بهشت 

بر يکديگر پيشی بگيريد.
سوره ی حدید: آیه ی ٢١     

چه ارتباطي ميان اين آيه و داستاني كه خوانديم، وجود دارد؟

1. البّته منظور زيد، برادر ديني و ايماني بود و مي خواست بگويد سيدالشهداء حمزه )رضی اهلل عنه( را بسيار دوست دارد.

بيندیشيم
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من هم مانند ياران پيامبر هميشه در انجام كارهاي خوب حاضر و آماده باشم تا....

دوست دارم

.................................................................. قرآن را حفظ کنم. 

.................................................................. حّق دوستان خدا را به جا بياورم.

اين داستان را با دوستانتان بخوانيد.
....................................

)صّلي اهلل عليه وعلي آله(  خدا  رسول   وقتي  هست  يادم  مي گويد:  )رضي اهلل عنهما(  جعفر  پسر  عبداهلل 
وارد خانه ي ما شدند و خبر شهادت پدرم را به مادرم رساندند، در حالي كه دست مباركشان را بر سر من 
و برادرم مي كشيدند و از چشمان پر نورشان اشك مي ريخت، فرمودند: »خدايا! جعفر با توشه اي ارزشمند 

از كارهاي نيك به سوي تو آمد. پس فرزندانش را از بهترين بند گانت قرار بده«. 
درحالي كه  مادرم  بشنوي؟«  جعفر  مورد  در  خوش  خبري  داري  »دوست  گفتند:  مادرم  به  سپس 

اشك هايش جاري شده بود و آن را پاك مي كرد، گفت: بله. 
رسول  خدا فرمودند: »خداوند به جاي دو دست جعفر، دو بال به او بخشيد تا او در بهشت پرواز كند 

و به هر طرف كه دلش مي خواهد،  برود«.1
اكنون با دوستان براي پاسخ گويي به اين پرسش ها گفت وگو كنيد.

ــ چه نامي براي اين داستان بهتر است؟
ــ چه ارتباطي ميان اين داستان و آيه ي درس وجود دارد؟

1. برگرفته از كتاب المغازي،  اثر ابن عمر واقدي، جلد 2.

گفت وگو كنيد
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ــ از رفتار پيامبر با عبداهلل ابن جعفر و برادرش،  چه چيزي ياد مي گيريم؟

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