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رنگين امکن جم هع

سالها پيش با شنيدن نامت به ياد تعطيلي مدرسه و بازي با دوستان همسنو سالم ميافتادم و فكر

ميكردم جمعهها همهجا تعطيل ميشود.
كمكم با سخنان پدر   ،مادر   ،معلّم و خطيب جمعه  ،بيشتر تو را شناختم .هيچگاه فراموش نميكنم كه
در ا ّولين نماز جمعهاي كه در مسجد جامع به جا آوردم ،از خطيب شنيدم :رسول اهلل (صلي اهلل عليه و علي
آله) ميفرمايد:

«خداوند اين روز را عيد قرار داده است .پس در اين روز غسل كنيد».

خطيب ادامه داد« :پيامبر به خوشبويي و مسواك زدن در اين روز بیشتر تشويق كرده و فرمان داده

است».

جمعهي عزيز!

اكنون دوست دارم هفتنام براي رنگهايت انتخاب كنم:
 .1روز شادي با خانواده
مدتي
از شنبه تا پنجشنبه ،اعضاي خانواده مشغول كارهاي خود هستند و فرصت زيادي ندارند تا ّ

طوالني در كنار هم باشند ،ا ّما وقتي تو ميآيي ،همگي ساعتها كنار هم جمع ميشويم ،با هم حرف ميزنيم

و شوخي ميكنيم .پيامبر خدا (صلي اهلل عليه و علي آله) نيز تو را روز عيد ناميده است و عيد بهترين بهانه

براي شادي است.

 .2روز نظافت و پاكيزگي
دين اسالم ،دين پاكيزگي و نظافت است .پيامبر پاكيزگيها هم به شستن بدن و غسل كردن در روز

جمعه امر كرده است ،و من با جان و دل دستور پيشوا و رهبر عزيزم را انجام ميدهم و غسل ميكنم .ضمناً
پيش از رفتن به نماز جمعه به د ّقت و خوبي مسواك ميزنم.
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 .3روز زياد صلوات فرستادن
پيامبر محبوب خدا ،در كالم دلنشين خود ،تو را يكي از بهترين روزها ناميده و فرموده است:

در اين روز بر من بسيار صلوات بفرستيد.
و من ميدانم صلوات و درود فرستادن بر پيامبر ،گل زیبای وجود او را در دلم زيباتر ميكند .پس

با جان و دل در اين روز بارها ميگويم:

ّ
َ ّٰ
لي ِ
آل ُم َحمَّد
لي ُم َحمَّد َو َع ٰ
الل ُه َّم َص ِل َع ٰ
ً
ً
 .4روز خواندن سورهي كهف
دو سالي است كه به خوبي ميتوانم قرآن بخوانم و چندين سوره و آيه را حفظ كردهام و پدر و مادرم

را ديدهام كه روز جمعه سورهي كهف را ميخوانند.

مادرم ميگويد« :خواندن سورهي كهف در روز جمعه س ّنت است؛ چون پيامبر ،مسلمانان را به خواندن

آن تشويق كرده است».

خواندن سورهي كهف ،ياد مؤمناني را در دلم تازه ميكند كه در شرايطي سخت و در ميان حكومتي

ظالم و مردمي دور از انصاف ،دين خود را نگه داشته و به آن عمل كردند.١

 .1اين مؤمنان به نام «اصحاب كهف» مشهور هستند.
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 .  5روز پوشيدن بهترين لباس
با آمدن تو ،به خاطر عيد بودنت و اينكه ميخواهم به نماز باشكوه جمعه بروم ،بهترين لباسم را

آماده ميكنم و ميپوشم.

پدرم ميگويد« :لباس سفيد ،بهترين لباس است».

 .  6روز نماز باشكوه جمعه
خداي مهربان در يكي از سورههاي قرآن كه به نام تو نيز هست ،مؤمنان را به نماز جمعه دعوت

ميكند.

چه اجتماع باشكوهي!

خطيب جمعه در دو خطبهي نماز    ،دربارهي دين و اخالق سخن ميگويد و نمازگزاران را از اوضاع

كشور و جهان اسالم باخبر ميكند .سپس نماز جمعه برپا ميشود و مردم در صفهاي به هم پيوسته ،شانه
به شانهي هم عبادت ميكنند و در پايان ،همه دست به دعا برميدارند و براي مردم و كشور عزيزمان و

مسلمانان تمام جهان دعا ميكنند.
 .  7روز دعا

به جز دعاهايي كه خطيب جمعه براي همه مردم ميخواند ،در ساعتهاي مختلف جمعه نيز دعا

ميكنم.

معلّم مهربانم ميگويد«:پيامبر عزيزمان ما را تشويق كرده كه در تمامی لحظات روز جمعه دعا كنيم.

چون ساعتی در روز جمعه وجود دارد كه دعا در آن پذيرفته و قبول ميشود».
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كامل كنيد

با كمك معلّم خود ،شكل خواندن نماز جمعه را كامل كنيد:

نماز جمعه  ...................ركعت است .به كسي كه نماز جمعه را براي مردم امامت ميكند

 ..............................ميگويند .خطيب بعد از وارد شدن وقت ظهر ،يعني  ...................ظهر ،دو
سخنراني ميكند .به سخنراني او  ...................ميگويند .مردم با د ّقت به سخنان او گوش ميدهند

و با همديگر  ...................نميزنند .بعد از دو سخنراني ،خطيب و مردم نمازشان را شروع ميكنند.

نماز جمعه مانند يك نماز دوركعتي انجام ميشود .يعني بعد از ن ّيت ،سورهي حمد و سورهاي كامل

حداقل  ...................آيه از قرآن ميخواند .بعد از آن به ركوع ميرويم .بعد از
يا چند آيه و يا ّ

ركوع دوباره بلند ميشويم .به اين كار  ...................ميگويند .سپس دو سجده ميكنيم و اين

حركات را با آرامي انجام ميدهيم .ركعت دوم را هم مانند ركعت ا ّول مي خوانيم .در پايان ركعت

دوم نشسته و  ...................ميخوانيم و بعد از آن سالم ميدهيم.

بررسی كنيد

توجه به آنچه خوانديد ،چه تفاوتي ميان نماز جمعه و يك نماز دو ركعتي كه آن را تنها ميخوانيم،
با ّ

وجود دارد؟
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در نماز جمعه

در يك نماز دو ركعتي كه به تنهايي
(فرادي) ميخوانيم
ٰ

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

خطبه و سخنراني ندارد

به صورت جماعت برگزار ميگردد و به تنهايي
خوانده نميشود.

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

تدبر كنيم

اين آيه را بخوانيد.

آمـنوا		
يـا َا ُّ  ي َ
ـها ا َّل َ
ذيـن َ

اي كساني كه ايمان آوردهايد،

ِاذا ِ
نودی لِ َّ ِ ِ
ـعـةِ  ،هنگام دعوت شدن به نماز جمعه و برگزاري آن،
ـلـصـالة من َيو ِم ُ
ـم َ
الـج ُ
َ

ـعوا ِالی ِذ ۡكـ ِر الـ ّلٰ ِه		
ف َۡاس َ

ٰ

به سوي ياد خدا و نماز جمعه بشتابيد.
جمعه9 ،

به نظر شما ،چرا به شركت در نماز جمعه ،اين قدر سفارش شده است؟

بگرد و پیدا کن

مراحل غسل را به ترتيب شمارهگذاري كنيد.
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به کار ببندیم

توجه به كارهاي خوبي كه بايد انجام دهيم ،يك برنامهي مناسب براي خودتان بنويسيد.
با ّ
رديف

1
٢
3
4
5
دعا کنیم

روزهاي جمعه ،دعا ميكنم
كه .................................

8

زمان

نوع ف ّعاليت

همخوانی کنیم

عطر اذان

با خانواده

نماز جمعه ی روستا يا شهر شما در چه مكاني برگزار ميشود؟ ...................................................

نام خطیب جمعه ی شما چيست؟ ....................................................................................................

اگر خاطرهاي از شركت در نماز جمعه داريد براي دوستانتان در كالس تعريف كنيد.

9

ردس نهم

سف
ی
ش
ر جاع

گروهی از ياران پيامبر (صلي اهلل عليه و علي آله) در ّ
مكه دور هم جمع شده بودند و در مورد افكار

نادرست مشركان با هم صحبت ميكردند .يك نفر از آنها گفت :به خدا قسم قبيلهي قريش تا به حال،

قرآن را به صورت علني و آشكارا نشنيدهاند .راستي چه كسي حاضر است كه قرآن را به گوش آنها
برساند؟

در اين ميان جوانی الغر و كوتاه قد گفت :من.

ــ ما كسي را ميخواهيم كه اقوام زيادي داشته باشد  ،تا آنها بتوانند از او محافظت كنند.

ــ بگذاريد كه من پيام قرآن را به آنها برسانم .او نگهدار من است.

و عبداهلل بن مسعود (رضي اهلل عنه) به ميان قريش رفت و با صداي بلند شروع به خواندن قرآن كرد:
«   ب ِ ِ ِ
ّـم الـ ُقرآنُ  »
حيـم    ،اَلرَّ
حـمـنِ الرَّ
ِ
ٰ ُ
حـمـن َ ،علَ َ
سـم اهلل الـرَّ ٰ
و آنها را به فكر كردن در آيات قرآن دعوت كرد.
تعجب به او نگاه ميكردند.
آنها با ّ

ــ چه ميگويد؟

ــ آنچه را كه مح ّمد آورده است ،ميخواند؟!

ناگهان بر او حمله كردند و او را زير كتك گرفتند .ابن مسعود با ايمان قوي و صبري كه داشت ،كار

خود را ادامه داد.

صورت مرد دلير خونين شد .ا ّما او با شجاعت ،پيام خدا را به آنها ميرساند.

ابن مسعود نزد دوستانش برگشت.

ــ آه اي ابن مسعود! ما از همين حال و وضعيت كه بر تو پيش آمده است ،نگران بوديم.

ــ به راستی من اين دشمنان دين را بيشتر از گذشته ،كم و ناتوان ميدانم! اگر بخواهيد باز هم فردا

سخن خدا را به گوش آنها ميرسانم.
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ــ تو كار خودت را كردي ،تو آنچه را كه دوست

نداشتند ،به آنها رساندي.

و همگي او را با كلمات مح ّبتآميز ،آفرين گفته و

تشويق نمودند و زخمهايش را بستند.

بعدها عبداهلل بن مسعود (رضي اهلل عنه) يكي از

داناترین ياران رسول اهلل (صلي اهلل عليه و علي آله) شد.
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11

برایم بگو

به نظر شما چه چيزي در اين داستان ،انسان را بيشتر به فكر وادار ميكند؟ چرا؟

بررسی كنيد

توجه به متن درس ،چند نمونه از ويژگيهاي ابن مسعود را نام ببريد.
با ّ

دوست داري كداميك از اين ويژگيها را تو نیز داشته باشي؟
12

ایستگاه فکر

روزنامهها نوشتند :پيرمردي فلسطيني امروز در مقابل اشغالگران اسرائيلي به تنهايي ايستاد و

به رفتار آنان در قطع كردن درختان زيتون فلسطينيها اعتراض كرد.
به نظر شما اين كار او چه ارتباطي با موضوع درس دارد؟

کامل کنید

اي پيامبر توحید و رحمت! هرگاه داستان زندگي يكي
از يارانت را ميشنوم ..........................................................
 .........................................................................................؛
آنگـاه اشك در چشمانم جمع مـيشود و بـا خـود ميگويم :
اي كاش من نيز ...............................................................
 .........................................................................................؛
تا ميتوانستم به دين خدمت كنم .ا ّما اكنون كه ميبينم در

زمان شما نيستم ميدانم كه با ...........................................

 .........................................................................................؛
ميتوانم عالقه و مح ّبت خود را به شما نشان دهم.
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گفت وگو كنيد

از اين نوشته چه برداشتي داريد؟ با دوستانتان در گروه گفتوگو كنيد.

در كتابهاي تاريخي آمده است كه هر يك از ياران رسول خدا ،با هر

توان و امكاناتي كه داشتند ،به دين خدا خدمت ميكردند .ا ّمالمؤمنين خديجه
(رضي اهلل عنها) در ّ
مكه با ثروتش به اسالم كمك ميكرد .ابوايّوب انصاري در
مدينه ،طبقهاي از خانهاش را در اختيار پيامبر گذاشت .عبداهلل بن مسعود نيز
با چابكي به دين خدا خدمت ميكرد و اگرچه کوتاه قد و الغر اندام بود ،ا ّما با

همين جسم الغر ،مشرکان را به ستوه ١آورده بود.

تدبر كنيم

اين داستان از زبان ابن مسعود (رضي اهلل عنه) را بخوانيد.
در يكي از جنگها ٢شبي از بسترم برخاستم و سري به اطراف زدم .شعلهاي از آتش را در

گوشهاي از لشكر ديدم ،آن را دنبال كردم.

ناگهان رسول اهلل (صلي اهلل عليه و علي آله) و ابوبكر و عمر (رضي اهلل عنهما) را ديدم .ديدم

كه در حال دفن كردن يكي از ياران پيامبرند .پيامبر پس از دفن كردن او فرمود:
ٰ
يـت َعنـ ُه ِ
راضـ ًيا َف َ
ارض َعنـ ُه »...؛ خدايا من از او راضي گشتم ،تو هم از او راضي
مـس ُ
«اَللّ ُهمَّ ان ّي ا َ َ
باش.

ابن مسعود (رضي اهلل عنه) ميگويد« :اي كاش من فرد دفن شده در آن قبر بودم».

به نظر شما اين سخن ابن مسعود ،نشاندهنده ی چيست؟ كدام ويژگي در او ،وي را وادار به گفتن

اين سخن كرده است؟ در مورد آن ويژگي با دوستانتان گفت و گو کنید.
 .1به ستوه درآوردن يعني خسته كردن.
 .2منظور غزوه ی تبوك است.
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بگرد و پیدا کن

كداميك از خانههاي زير با يكديگر مرتبط است .آنها را يكرنگ كن.

نام پدر

محلهاي اقامتش
به ترتيب

مسعود

ششمين

ا ّمعبد

نام مادرش

مكه ،مدينه ،كوفه

ابوعبدالرحمن
ّ

 32هجري

سال وفات

چندمين نفر از
اصحابپيامبر كه
ايمان آورد

كنيهاش

1

با خانواده

چهارنفر از ياران مشهور پيامبر عبداهلل نام داشتند .نام آنها را پيدا كنيد و بگویيد كه به جمع آنها چه

ميگويند.

 .1در میان عرب رسم است که برای احترام ،فرد را با نام فرزندش صدا می زنند ،این نام را کنیه می گویند .مثالً به
پدر ایوب ،ابوایوب می گویند و مادرش را ا ّم ایوب می نامند.
15

ردس دهم

پیشوای دانش و ربدباری

در كنار حرم ّ
مكي ١نشسته بود .چهرهاي زيبا و ّ
جذاب داشت و با زباني شيرين صحبت ميكرد.
تعجب بودند .با احترام فراوان،
همه با د ّقت به سخنانش گوش ميدادند و از علم و دانش او در ّ

سؤاالت مردم را گوش ميداد و با حوصله ی بيشتري ،آنها را جواب ميداد.

ناگهان مردي وارد جمع شد و پس از گوش دادن به سخنانش ،با تندخويي و عصبانيت ،گفتار استاد

ايمان و خداپرستي را قطع كرد و با بيادبي به او اعتراض و بيحرمتي كرد.

ابن ع ّباس (رضي اهلل عنه) سخنانش را تا آخر شنيد ،سپس با بزرگي و خويشتنداري گفت « :به من

ناسزا ميگويي؟ در حالي كه من سه ويژگي مهم دارم !»

مردم رويشان را به سوی ابن ع ّباس برگرداندند .آنها انتظار داشتند او از علم و دانش فراوانش

تعريف كند و بگويد كه با رسول خدا (صلي اهلل عليه و علي آله) خويشاوند است و يا از سابقهي خود در

اسالم ،تعريف كند.

آنها با بيتابي از او پرسيدند« :آن سه ويژگي كدام است؟»

ابن ع ّباس گفت« :به خدا قسم هرگاه شنيدهام در جايي از زمين باران ميبارد ،خدا را شكر كردهام،

گرچه در آن سرزمين و منطقه چيزي نداشتهام كه باران به من ربطي داشته باشد؛ و هرگاه شنيدهام كه
يك قاضي يا حاكم عادل است و به عدالت عمل ميكند ،برايش دعاي خير كردهام ،بدون اينكه عدالت او

مربوط به كارهاي من باشد؛ و هرگاه پيام آيهاي از قرآن را به خوبي درك كردهام ،آرزويم اين بوده كه

اي كاش همه مثل من آن آيه را درك ميكردند و ميفهميدند».

با شنيدن اين سخنان ،مردم ابن ع ّباس (رضي اهلل عنه) را آفرين گفتند و آن مرد تندخو هم فهميد

كه با انساني خوشقلب و پاك روبهرو است و از كار خود خجالت كشيد.

در اين هنگام ،پيرمردي نزد آن مرد رفت و به او گفت« :مگر نميداني كه او يكي از داناترين ياران
لي آله) است؟» پيامبر در حقّ او دعا كرده است كه خدايا! دانش او را در دين
رسول خدا (صلّي اهللُ َعلَي ِه و َع ٰ
عميق كن و فهم قرآن را به او عطا كن.

 .1منطقهاي وسيع از اطراف كعبه را حرم ّ
مكي ميگويند؛ كه در اطراف كعبه ،چندين هزار متر است.
16
16

17
17

برایم بگو

به نظر شما زيباترين قسمت داستان كجا بود؟ چرا؟

بررسی كنيد

توجه به متن درس ،چند نمونه از ويژگيهاي پسرعموي پيامبر ،عبداهلل ابن ع ّباس را بنويسيد.
با ّ

دوست داري كداميك از اين ويژگيها را داشته باشي؟
ایستگاه فکر

به نظر شما در كنار علم و دانش زياد عبداهلل ابن عباس ،كدام ويژگي او ،علم گستردهاش را زيباتر

كرده بود؟
18

كامل كنيد

جواب هركدام از دو سؤال زير ،سه حرف است .هر دو مورد هم در دو حرف مشتركاند .جاي خالي

توجه به اين راهنمايي پر كنيد.
را با ّ
دانش به زبان قرآن :

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

ل

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

شكيبا بودن در مقابل نادانان:
.................................

ل

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

گفت وگو كنيد

از اين نوشته چه برداشتي داريد؟ با دوستانتان در گروه گفتوگو كنيد.

از ابن ع ّباس نقل شده است كه فرمود« :گاهي براي ياد گرفتن سخنان

پيامبر ،به در خانهي انصار ميرفتم و گاهي پيش ميآمد كه فرد انصاري
خوابيده بود و ممكن بود هيچكدام از اعضاي خانواده ،او را بيدار نكنند.

من در آن هواي گرم ،پشت در ميايستادم و باد سوزان و گرد و غبار

مرا آزار ميداد ،ا ّما من آنجا را ترك نميكردم تا بتوانم علم بياموزم».

19

تدبر كنيم

اين ويژگيهای ابن ع ّباس را بخوانيد و داستان بعدي را خوب مطالعه كنيد.

او در زمان خالفت اميرالمؤمنين علي (رضي اهلل عنه) ،والي (حاکم) بصره بود .يكي از مردم بصره (به

نام مسلم) ويژگيهاي اخالقي ابن ع ّباس را اينگونه تعريف ميكند« :او سه چيز را به خوبي ميدانست:
 .1هنگام سخن گفتن ،دلها را به خود جذب ميكرد؛

 .2وقتي كه مردم صحبت ميكردند به آنها خوب گوش ميداد؛

 .3هنگام انتخاب دو كار صحيح ،آسانترينش را انتخاب ميكرد».
مسلم ميگويد« :ابن ع ّباس از سه چيز دوري ميكرد:
جر و بحث كردن با ديگران؛
ّ .1

 .2دوستي با انسانهاي بد؛

 .3كارهاي ناشایستی که نیاز به عذرخواهی دارد».

مدتي است   كه مادرم از پيشرفت درسيام ناراضي است و سر كالس هم
ّ

معلّم خوبم با مهرباني گذشته به من نگاه نميكند.

دوستانم ميگويند وسط حرف آنها ،حرف پيش ميآورم و به حرفشان

توجهي ندارم.
ّ

ديروز قبل از رفتن به نماز جمعه در خانه نشستم ،كاغذ و قلمي آوردم تا

كارهايم را يادداشت كنم .ميخواهم بدانم اشتباهم كجاست. .........................

توجه به سخنان «مسلم بصري» در مورد صحابي بزرگ ،ابن عباس (رضي اهلل عنه) ،آنچه را كه بر
با ّ

كاغذ نوشتهام حدس بزنيد و بنويسيد.

اگر نمونهاي از زندگي دوستانتان ،سراغ داريد ،آن را در كالس بازگو نماييد.

20

بگرد و پیدا کن

كداميك از خانههاي جدول زير با يكديگر مرتبط است؟ آنها را يكرنگ كن.

ّ
محل وفات

خليفهاي كه او در
زمان خالفتش والي
بود

نام پدر

اميرالمؤمنين علي

سن او در زمان
ّ
وفات پيامبر

طائف

عبّاس

 13سال

لقب مشهورش

ّ
محل تولّد

ِ
براالُمَّة
حُ

1

شعب ابوطالب

با خانواده

يكي از احاديث مشهوري را كه عبداهلل ابن ع ّباس از رسول اهلل (صلي اهلل عليه و علي آله) نقل كرده

است ،پيدا كن و ترجمهاش را در اينجا بنويس.

2

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

 .1داناترین مردمان
 .2خانواده يا معلّمان محترم ميتوانند از كتاب اربعين نووي ،براي راهنمايي دانشآموزان استفاده كنند .به عنوان
نمونه ،هركدام از سفارشهاي چهارگانه ی پيامبر در حديث شماره ی  19از اين كتاب ،قابل استفاده است.
21

ردس یاز دهم

نیروی ایمان

صديق (رضي اهلل عنه) او را به نور ايمان دعوت كرد .سخنان دلنشين
جواني  17ساله بود .ابوبكر ّ

ابوبكر و فضائل دین اسالم موجب شد که وی ايمان بياورد .در همان روزهاي ا ّول ظهور اسالم بود كه
متوجه شد پسرش ،ايمان آورده است .مادرش كه هنوز اسالم نیاورده بود ،به او گفت:
مادرش
ّ
ــ اگر اين دين جديد را رها نكني ،دست به غذا و آب نخواهم زد.

سعد با ناباوري گفت:

ــ يعني ميخواهي مرا با غذا نخوردنت از ايمانم بازداري؟

ــ آري ،من ميخواهم بميرم و با پسر مسلمانم زندگي نكنم.

يك روز گذشت و مادر سعد چيزي نخورد .روز بعد مادر بر پيماني كه با خود بسته بود همچنان

ماند و هيچچيز نخورد.

اقوام و خويشان از اين ماجرا ا ّطالع يافتند ،ا ّما نتوانستند مادر سعد را پشيمان كنند .چند روز از اين

اعتصاب غذا ١گذشت.خويشاوندان ،نزد سعد (رضي اهلل عنه) آمدند و گفتند :مادرت را ببين كه چگونه

ضعيف شده و در حال مردن است.

سعد كه ايمان به خدا ،دلش را نوراني كرده بود و نميخواست به هيچ قيمتي به تاريكي كفر برگردد،

به مادرش گفت:

مادر جان! هرگز با غذا نخوردن ،نمی توانی مرا از دینم برگردانی.
خداوند مهربان در این راستا می فرماید:

«اگر پدرومادرت تالش می کنند كسي را شريك من سازی ،از آنها پيروي مكن» (سورهي عنكبوت،

آيه ی .)8

سعد در دعاهايش ميگفت« :خدايا! گرچه مادر عزيز است ا ّما تو از همه براي من عزيزتري» و اشك

از چشمانش سرازير ميشد.

 .1اعتصاب غذا  :غذا نخوردن براي تسليم كردن كسي.
22

23

برایم بگو

هريك از اين كارها در كدام رفتار شخصيتهاي داستان ديده ميشود؟
پافشاری بر ایمان

پافشاری بر کفر و گمراهی

نتيجهي نهايي هركدام از اين دو رفتار چيست؟

گفت وگو كنيد

اين متن را بخوانيد:

بچهها صحبت
روزی معلّم خوبم در نمازخانهي مدرسه ،در مورد ايمان براي ّ
ميكرد.

او ميگفت :گرانبهاترين چيز در دنيا ايمان است؛ زیرا هم انسان را در دنيا خوب

و پاك ميكند و هم در آخرت موجب به دست آوردن بهشت ميشود .بهشت بهترين

جايي است كه در هيچ جاي دنيا مانند آن ديده نشده است؛ پس انسان بايد در هر
شرايطي از ايمان دست نكشد .در قرآن از دختري به نام مريم و زني به نام آسيه سخن

آمده كه مؤمن بودند و از ايمانشان به خاطر اطرافيان ،دست نکشیدند .دختران و زنان

در طول تاریخ اسالم ثابت كردهاند كه هيچگاه سنگر ايمان را خالي نميكنند ...

توجه به متن درس چرا ايمان از همهچيز مهمتر است؟
با ّ
24

ایستگاه فکر

در دعاهاي رسول خدا (صلي اهلل عليه و علي آله) آمده:
«خدايا مح ّبت خویش و كساني كه تو را دوست دارند ،به من ارزاني دار و عالقه به انجام

كارهايي كه مرا به دوستي و مح ّبت تو نزديك ميكند ،در دلم ايجاد كن».
اين دعا چه ربطي به داستان درس دارد؟

تدبر كنيم

در آيةالكرسي ميخوانيم:
«خداوند دوست كساني است كه ايمان آورده اند».
سورهي بقره  ،آيه ی 257

توجه به اين آيه بايد ما با چه كساني دوستي كنيم؟
با ّ

با خانواده

به كمك اعضاي خانوادهدر مورد يكي از ياران رسول خدا (صلّی اهلل علیه و علی آله) تحقيق كنيد كه

با وجود ناسازگاري افراد خانواده و اطرافيانشان ،چگونه بر ايمان خود محكم ايستادند.

١

 .1خانواده ی محترم دانشآموزان ميتوانند از كتابهاي تاريخ صحابه ،به زندگي افرادي مثل خ ّباب بن ارت ،مصعب
بن عمير ،عكرمه ابن ابوجهل و حنظله ابن ابوعامر ،مراجعه كنند.
25

ردس دوازدهم

ردخت رپ ثمر ایمان

مساجد پر از مردم با ايمانی بود كه با ذوق و شوق فراوان نماز ميخواندند .مردم با يكديگر مهربان

بودند .همهجا پاك و پاكيزه بود .روزهاي جمعه ،حال و هوايي مخصوص داشت.
مردم با لباسهاي مرتّب ،تميز و ّ
معطر ،به محلهاي نماز جمعه رو ميكردند .بازارها ،پرخير و

بركت و رنگين بود.كاسبها باخدا بودند و باانصاف.

حاكمان با مردم خوب بودند و عادل .مردم از آنها راضي و آنها هم از مردم راضی بودند .حاكمان با

مردم خوب رفتار ميكردند.

عمر ابن عبدالعزيز (رحمة اهلل عليه) ،محبوبيت ويژهاي ميان همه داشت .مردم ميدانستند او از

خانوادهاي بسيار ثروتمند و خوشگذران است؛ ا ّما به خاطر اسالم ،مانند مردم عادي ،ساده و پاك زندگي
ميكند.

مردم و حكومت به آن حد در ايمان و اعمال صالح رسیده بودند كه مأموران زكات به وی گفتند:

«مسلمانان ،پول فراواني را به ما دادهاند .زكات ١گندم ،جو و محصوالت كشاورزي هم زياد است .با

اين همه زكات چه كنيم؟»

عمربن عبدالعزيز گفت« :زندگي فقرا و بينوايان را با آن تأمین و راحت كنيد».

مسئوالن اين كار را كردند .فقيران بينياز شدند و باز مسئوالن نزد او برگشتند و گفتند« :پول و

اموال زيادي باقيمانده است».

عمربن عبدالعزيز (رحمة اهلل عليه) گفت« :به سربازان و ارتش اسالم كمك كنيد و زندگي آنها را

به خوبی تأمین كنيد».

اين كار هم انجام شد و دوباره آنها نزد عمر ابن عبدالعزيز برگشتند.

 .1يكي از دستورات دين به مسلمانان ،زكات نام دارد .زكات عبادتي الزم و واجب است و نام آن هميشه در قرآن،
در كنار نماز آمده است.
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مجرد با اين پولها ازدواج كنند .»...
ــ «كاري كنيد كه جوانان
ّ

ا ّما باز مقداری از پول زكات باقی مانده بود .مسئوالن برگشتند و دوباره همان حرفها را تكرار
كردند.
عمربن عبدالعزيز گفت« :يهوديان و مسيحيان را بينياز كنيد ،قرضهاي آنها را پس دهيد .بايد همه

در حكومت اسالمي در رفاه و خوشي باشند».

مسئوالن و مأموران باايمان ،افراد بدهكار يهودي و مسیحی را كمك كردند تا قرضشان را پس

دهند .ا ّما هنوز زكات پرخير مسلمانان مانده بود .دوباره مأموران جمعآوري و تقسيم زكات برگشتند و
عمربن عبدالعزيز ،اينبار سخن مشهور خود را گفت:

«پرندگان و ساير جانداران هم بايد در زير سايه ی دين در آسايش زندگي كنند و بايد آنها هم از

خير مسلمانان برخوردار باشند».
برایم بگو

به نظر شما چرا مردم در زمان خالفت عمربن عبدالعزیز ،زکات اموالشان را به خوبی پرداخت

می کردند؟

بگرد و پیدا کن

توجه به متن درس ،چند ويژگي مردم و حكومت باايمان را بگوييد.
با ّ

دوست داري كداميك از اين ويژگيها را داشته باشي؟
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كامل كنيد

اسالم همانطور كه از ما ميخواهد نماز بخوانيم ،از ما .......................................................

 .............................................اسالم هم به عبادت اه ّميت ميدهد ،هم .......................................

 ......................................................؛ مردم و حاكمان با عمل به دستورات خداي مهربان ،هم در
دنيا  ................................................................و هم در آخرت .................................................

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

گفت وگو كنيد

اين نوشته را بخوانید.

روزي پيامبر محبوب خدا (صلي اهلل عليه و علي آله) با يارانش صحبت ميكرد.

او گفت« :مسلمان ،مثل درخت خرما است».

به نظر شما چه شباهتی میان مسلمان و درخت خرما وجود دارد؟
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تدبر كنيم

رسول اهلل (صلي اهلل عليه و علي آله) فرمود :لبخند و خوشروييات در برابر برادر و خواهر دينيات

صدقه است .امر به معروف (تشويق ديگران به خوبي) و نهي از منكر (بازداشتن ديگران از بدي) هم صدقه
است .نشان دادن راه به كسي كه راه را گم كرده ،صدقه است ،برداشتن سنگ يا خار يا استخوان از سر

راه مردم ،صدقه است.

١

مدتي است پدرم در خانه ،مرا به يادگرفتن شنا و ورزش تشويق
ّ

ميكند ،او همچنين ميگويد عصر جمعه به سراي سالمندان برويم و با
سالمندان صحبت و شوخي كنيم .نميدانم چرا او اين حرفها را در سر را ِه
رفتنمان به مسجد ميزند.

به نظر شما ،چرا پدر اين سخنان را هنگام رفتن و برگشتن از مسجد ميزند؟ آيا كارهاي خوب

ديگري را هم مثل رفتن به سراي سالمندان و ورزش كردن سراغ داريد؟ آن را در كالس براي دوستانتان
بازگو كنيد.

با خانواده

آيههاي  24و  25سورهي ابراهيم را همراه با ترجمه ی آنها بخوانيد.

٢

 .1كتاب صحيح بخاري ،به روايت ابوذر غفاري(رضي اهلل عنه) ،صحابي بزرگ پيامبر.
 .2خانوادههاي محترم ميتوانند با مراجعه به تفاسير و مطالعه ی دقيق آنها ،فرزندشان را كمك كنند تا مفاهيم آيه
و موضوع درس را با هم بررسي كنند.
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Email
talif@talif.sch.ir
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