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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  نبي الرحمة يا رسول اهللالسالم عليك يا 

ماه  پايانيآنچه كه پيش رو داريد ره توشه تبليغي موسسه جهادي تبليغي بالغ المبين براي ايام دهه 
  .مي باشد 1387سال  صفر المظفر

رامون اين جزوه ضمن عرض تشكر از شما طلبه گرامي كه ما را دراين سفر همراهي ميكنيد، نكاتي پي
  .براي استفاده بهتر در ذيل ذكر ميگردد

 .اين جزوه با توجه به نيازهاي منطقه عشائري و مناسب با سطح ميانگين مخاطبين تهيه شده است.1

الزم است مبلغين محترم مبناي بحث ها و منبرهاي خود را اين جزوه قرار دهند تا ضمن جلوگيري .2
شده قابل ارزيابي باشد و مشخص باشد كه در منطقه چه مطالبي ارائه  از پراكنده گوئي، مطالب ارائه

 .گرديده و از تكراري شدن مباحث و سطحي ذكر شدن آنها جلوگيري شود

 :اين جزوه از پنج بخش تشكيل شده است.3

كه عالوه بر ذكر حكم شرعي بعضي از روايات . ميباشد كه محور مشترك آنها حق ديگران :احكام. الف
  .حكم نيز ذكر گرديده استمأخذ 
و به مناسبت در هر روز حداقل . ميباشد رعايت حق الناسهر روز چهار صفحه پيرامون  :حق الناس. ب

  . دو داستان ذكر شده و از ابيات متناسب با مطلب ذكر شده نيز استفاده شده است
از داستان ها و اشعار  قبلمانند مبحث  در اين بحث نيز :سيره نبوي صلي اهللا عليه و آله و السلم . ج

آشنائي با سيره رسول گرامي اسالم صلي اهللا عليه و آله و هدف از اين بحث . مناسب استفاده شده است
  .اسوه گيري از ايشان در زندگي مي باشد

و سپس براي هر روز مرثيه خاني يكي از وقائع پيش آمده براي اهل بيت عليهم السالم  :بيان مصائب. د
البته اين قسمت طبق پيشنهاد  .زني و روضه خواني مناسب با همان روز نيز ذكر شده است اشعار سينه

تا دوستان به سهولت بتوانند براي . برخي از دوستان به صورت مجزا از مطالب ديگر چاپ گرديده است
  .مرثيه خواني از آن استفاده كنند

سيره نبوي و حق الناس و بعضي ن در اين بخش چهار قسمت پيرامو :مطالب مختص به نوجوانان. خ
مخصوص استفاده در كالسهاي مدارس و جلسات مخصوص به نوجوانان مسائل مربوط به نوجوانان 

  .اين بخش در پايان جزوه پيوست گرديده است. آورده شده است
ب هدف از اين جزوه ارائه مطالب خام براي مجالس و منابر شما عزيزان بوده است و شيوه بيان مطال. 4

ذكر نگرديده است و اين امر به خود مبلغ با توجه به محيط سخنراني و سطح مخاطب واگذار شده 
لذا طالب محترم بايد با استفاده از توانائي هاي تبليغي مطالب را به صورت جذاب و نوين ارائه . است
  .نمايند
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ه هاي خانگي و هم در مطالب مربوط به هر روز بايد به گونه اي تقسيم بندي شود تا هم در روض. 5
مجالس عمومي مورد استفاده قرار بگيرد، البته تكرار مطالب نه تنها نا مطلوب نمي باشد بلكه با توجه 

   .به مخاطبين شما تكرار بسيار مفيد و باعث جا افتادن مطلب در ذهن آنان ميگردد
   حق الناس شعربراي قسمت . 6

  به حقیقت جوئی نیرزی تو                            گر به یک حبه ظلم ورزی تو       
ملکت از سیل آن خراب شود                            از تو گر دیده ای پر آب شود      

سيره نبوي صلي اهللا عليه و آله يك دو بيتي از اشعار حكيم ابوالقاسم فردوسي انتخاب و براي بخش 
  .گرديده است

  نخواهی که دائم بوی مستمند                            و گر دل نخواهی که باشد نژند   
1دل از تیرگیها بدین آب شوی                                     به گفتار پیغمبرت راه جوی     

به عنوان شعار انتخاب گرديده و الزم است مبلغ محترم هر روز و در هر مجلسي اين اشعار را زمزمه 
ين سفر تبليغي در بيايد و هدف از اين امر اين است كه اين اشعار به صورت كند تا به صورت شعار ا

  .خاطره اي در ذهن مخاطب باقي بماند و با خواندن آنها تمامي مطالب ذكر شده از ذهن او ميگذرد
لذا مطالب را به صورت صريح و بدون تعقيد 2از آن جا كه زبان شما با مخاطبين كمي متفاوت است. 8

  .د و از تكرار مطالب غافل نباشيدتقال دهيدر كالم ان
در صورتي كه در روزهاي آخر به شعرهاي سينه زني بيشتري نياز داشتيد ميتوانيد از شعرهاي . 9

  .روزهاي قبل استفاده كرده و آنها را تكرار كنيد
ا خودداري لطفا جزوه را به همراه خود برگردانيد و از هديه دادن آن به افراد بومي يا معليمن جد. 10

  .كنيد
سعي كنيد هر روز در ابتداي صبح مطالب آن روز را چندين بار مطالعه كنيد تا كامال بر آنها مسلط . 11

  .شويد
احكام ذكر شده در جزوه مطابق فتاواي مرحوم امام رحمت اهللا عليه و آيت اهللا مكارم شيرازي . 12

  .ميباشد
شود كه در صورت عدم ذكر به خاطر سهو ما را تا حد ممكن سعي شده است منابع مطالب ذكر . 13

  .ببخشيد
جزوه با تالش جمعي از فضالي حوزه و حتي االمكان از منابع دست اول تهيه شده مطالب داخل . 14

است ولي اگر جنابعالي روي داستان و يا روايت خاصي نظري داشتيد ميتوانيد آن را ذكر نكنيد ولي 
 .خواهشا كليت مطالب را بيان كنيد
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  ابولقاسم فردوسي 
 .همه مخاطبين با گويش بختياري صحبت ميكنند 2
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )قسمت اول(احكام

  عاريه 
عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگري بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض چيزي از او 

  .دهد تا مطالعه كند و برگرداند مثالً كتاب خود را به كسي مي) مجاناً(نگيرد 
  .گهداري كندكسي كه چيزي را عاريه گرفته بايد بخوبي از آن ن

سال  60آشاميد و  خورد و كم مي شخصي به نام حسان بن ابي سفان از پارسايان عصر بود و كم مي
بخاطر يك : گفت . مبارزه با نفس كرده بود، بعد از مرگ او را در خواب ديدند و از حال او پرسيدند

  1.اند سوزني كه از شخص عاريه گرفتم و پس ندادم فعالً مرا به بهشت راه نداده
هاي  توان نمود كه مالك آن اجازه داده و اگر استفاده اي را مي اي فقط همان استفاده از وسيله عاريه

مثالً از اتومبيل يا قاطري كه عاريه گرفته شده براي (ديگر از آن نمود بايد اجرت آن استفاده را بپردازد 
  ).شود حمل بار نيز نمود رفتن به جائي نمي

در محدوده همان استفاده مجاز هم نبايد بيش از حد معمول كار كشيد مثالً اتومبيل  اي وسيله عاريه از
 .يا قاطر را شبانه روز به راه بگيريم و استفاده كنيم لذا اگر خراب يا از بين رفت در صورت دارد

  .تواند غرامت از وي بگيرد مي= استفاده و نگهداري آن افراط يا تفريط كرده در 
  .عاريه گيرنده ضامن نيست =نكرده گهداري آن افراط يا تفريط استفاده و ندر 
گر از پيش شرط كرده باشند كه هرگونه خسارت بر آن مال وارد شود عاريه كننده ضامن است بايد ا

  .خسارت را بپردازد 
 .توانند پس بدهد يا پس بگيرد زيرا از عقود جايزه است عاريه دهنده و گيرنده هر وقت بخواهند مي

گيري صحيح  دن حيوان نر براي جفتايه دادن گوسفند براي استفاده از شير و پشم آن و عاريه دعار
  .است

اي پيدا شود فقر و نكبت آنها را  چهار خصلت است كه هرگاه يكي از آنها در اهل خانه) : ع(امير المؤمنين 

  2.خوري و زنا خيانت ، دزدي، شراب: سازد  خانمانشان مي گيرد و بي مي
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  )قسمت اول(حق الناس
    ماله    اءو    نفسه    فى    بها    تعالى    اهللا    اخذه    اال    بمظلمة    يظلم    احد    من    ما : : : :    السالم    عليه    باقر    امام

  .بگيرد  جانش و مال از ظلم بهمان خداوند آنكه مگر كند نمى ظلم ديگرى به كسى

  رزی توبه حقیقت جوئی نی                            گر به یک حبه ظلم ورزی تو       
  ملکت از سیل آن خراب شود                            از تو گر دیده ای پر آب شود    

 شد، قحطي گرفتار اسرائيل بني از قومي كه شده نقل :خدا غضب و حرام مال خوردن

 فرستاد وحي آنها پيامبر به خداوند اينكه تا شد، نمي مستجاب كردند مي دعا چه هر

 هائي دست و آئيد مي من سوي به نجس بدنهاي با شما كه بگو مردم اين به كه

 و كنيد مي بلند من طرف به است، آلوده الناس حق برداشتنو  ديگران خون به كه را
 خشمگين شما به نسبت من جهت همين به است شده پر حرام از هايتان شكم

.هستم
1  

 قدري امروز ابي :گفت او به روزي .داشت خردسالي پسر فقيري مرد :غفلت از خدا

 به وقتي .افتاد راه به پدر با نارضايتي با خردسال پسر .كنيم سرقت باغي از ميوه

 زود آمد كسي اگر و باش نگهبان جا اين در تو :گفت فرزندش به پدر رسيدند باغ

 درخت از ميوه چيدن مشغول و نبيند دزدي حال در را ما كسي تا كن خبر مرا

 و ترس با پدر !بيند مي را ما نفر يك :زد يادفر پسر بعد اي لحظه .شد مردم
 همان :گفت زيرك پسرك كجاست؟ كسي؟ چه پرسيد و آمد پايين درخت از عجله

 نيكوي گفتار از پدر !بيند مي را چيز همه و است آگاه چيز همه از كه خدائي

2نكرد دزدي آن از بعد و شد شرمنده فرزند
.  

 خواهران :گفت و آمد السالم عليه باقر امام دنز شخصي :عاقبت غصب خانه و زمين ديگران

 )حق خانه او را غصب كرده بودندبه نا(اند كرده تنگ من براي را خانه من عموهاي پسر و
 خانه از را ها آن بدهي اجازه شما اگر اند، گذاشته باقي من براي اتاق يك فقط و

 مي فراهم برايت گشايشي خدا زودي به كن، صبر :فرمود حضرت !كنم بيرون ام

 آن همه و آمد وبا كه نگذشت چيزي كردم صبر من :گويد مي شخص آن .كند

 رفتم، السالم عليه باقر امام نزد من .مردند) بودند كرده اشغال را ام خانه كه(ها

 يك حتي و اند مرده همه :گفتم است؟ چطور خانه اهل حال :پرسيد من از حضرت
 كه است ظلمي خاطر به اين :فرمود تحضر !است نمانده باقي ها آن از هم نفر

 آن كه داشتي دوست آيا نمودند، رحم قطع و كردند غصب را تو حق و دادند انجام

                                                
1
 الدين شمس- البيضاء محجه ترجمه 

2
  187 ص ونهي از منكر معروف به امراكبر محمدرضا 
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 حاضر(قسم خدا به آري :گفتم كردند؟ مي ستم و ظلم تو بر و ماندند مي باقي ها

 كرده اشغال را ام خانه و كردند مي ظلم من به اگرچه مردند نمي ها آن بودم

)بود ها آن خود عمل عاقبت اين يول بودند،
1  

  کرده خود بین و بیندیش از آن                                         عاقبتی هست بیا پیش از آن 
  ٢جز خجلی حاصل این کار چیست                                  آزار چیست   ،راحت مردم طلب

نين بازتابي براي ظالم به دنبال دارد لكن انچه در آري ظلم بي جواب نمي ماند وگاهي در دنيا اينچ
  .تر از آن است كه در دنيا به آن مبتال شده است آخرت انتظار او را مي كشد بسيار سخت

 اي ناله قبري از كه ميكرد عبور گورستان از)ع(يعيسروزي حضرت  :عاقبت دزدي مال يتيم 

  .بود شبيه گريه به كه دردناك و انگيز حزن بسيار ايه ناله رسيد؛ گوشش به
 ناله صاحب خدا، پيامبر دعاي به، شد ناراحت خيلي ناله، و زاري آن شنيدنِ از عيسي

 صاحب اندام و قيافه دقّت، به ليه السالمع عيسي .گرفت قرار او مقابل در و شد زنده

 كمان همچون خميده؛ قامتي كه سپيدموي پيرمردي.گذرانيد نظر از را ها ناله آن

عليه السالم  عيسي بر بود، يافته نجات قبر درون وحشتناك عذاب از كه يرمردپ .داشت
 :پرسيد او از ليه السالمع عيسي .داد بيرون سينه از آسودگي به نفسي و كرد سالم

 راست كمر پيرمرد چيست؟ تو گناه بودي، ناآرام همه آن قبر درون كه كسي اي -

 :گفت بود، دوخته چشم خدا پيامبر به كه حالي در و كرد

 بسيار مال زيرا ام؛ شده دردناكي بسيار عذاب دچار ام، مرده كه هنگامي از �

  :گفت او به ع  عيسي .بود شده داخل من زندگي در يتيم يك از كمي

 يتيم، مال از اي ذره براي كه نداشتي اعتقاد خويش زمان پيامبر به تو آيا  �

 بيني؟ مي زجر همه اين

 در اما مردم؛ خودم روزگار پيامبر بر ايمان با و داشتم ماناي چرا؛:داد پاسخ پيرمرد

 بسياري سالهاي و نشد واقع مؤثر نيز ايمانم خوردم، يتيم از كه مالي اندك آن مقابل

.گرفتارم عذاب به كه است
3

 

 انجام براى )ع(سجاد امام :فرمود مى شنيدم )ع(باقر امام از :گويد مى عالء بن يحيى :دزد غافل از خدا

 به آنجا در و رسيد، مدينه و مكّه بين بيابانى به راه در شد، رهسپار مكّه سوى به مدينه از ، حج فريضه
 : گفت)ع( سجاد امام به دزد نمود، برخورد راه دزدهاى از مردى

 .بيا پائينه ب مركب از
 ؟ خواهى مى چه من از تو :فرمود امام

                                                
1
 تاريخ هاي فيض،شنيدني-محجه 

2
  سعدي شيرازي 
3
 شيرازي-عطار هاي قصه 
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 . كنم غارت را همه دارى آنچه و بكشم را تو خواهم مى :دزد
 .باشد حالل تو براى ، دهم مى تو به آنچه و كنم مى تقسيم تو و خود بين دارم آنچه خود من : امام

 . نيستم راضى كار اين به من ، نه :دزد

 .بگذار من براى الزم و كفاف اندازه به ولى بردار خواهى مى آنچه : امام
 .كرد رد نيز را پيشنهاد اين ، ناپاك دزد

 : گفت جواب در ؟او كجاست تو پروردگار :فرمود او به امام

 را او پاى دو ديگرى و را دزد سر يكى آمدند، بيابان از شير دو هنگام اين در است، خواب در من پروردگار
 رسيد، هالكت به دزد آن ترتيب اين به و دريدند

 خواب در تو به نسبت تپروردگار كه پنداشتى تو : نائم عنك ربك ان زعمت :فرمود او به) ع(سجاد امام

  !؟ است
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 )قسمت اول(سيره نبوي

1خرَ وذَكَرَ اللَّه كَثيراĤًجوا اللَّه والْيوم الْيرْ لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ لمن كَانَ 
 

بازپسين اميد  دا و روزبراى آن كس كه به خ: رسول خدا سرمشقى نيكوست ) اقتداء(قطعا براى شما در 

 .دارد و خدا را فراوان ياد مى كند

سيره هر  ،از سخنان آنان نقش بيشترى در زندگى دارد)) اسوه هاى حسنه((مشاهده سيره عملى 
سيره از  ،آيد اگر سخن از زبان شخص بيرون مى. شخصيت بيشتر از سخنش گوياى هويت واقعى اوست

ه ها و خاندان پاكش درتمامى زمين) ص(ه عملى پيامبر اكرمو سير. مركز دل آن شخصيت برمى خيزد
  .سيس مدينه فاضله و جامعه نمونه اسالمى استابهترين تابلو و الگو براى ت

 تو را در اين سخن انكار كار ما نرسد               به حسن و خلق و وفا كس به يار ما نرسد
 كسى به حسن و مالحت به يار ما نرسد               اگر چه حُسن فروشان به جلوه آمده اند
 به يارِ يك جهتِ حقگزار ما نرسد                         به حق صحبت ديرين كه هيچ محرم راز

  به دلپذيرى نقش نگار ما نرسد                                هزار نقش بر آيد ز كلك صنع و يكى
 زندگى چيز همه در ، تبعيت اين . كنيم تبعيت پيامبر كه است داده دستور مسلمانان ما به متعال خداى

 چگونگى در خود، زندگى هياءت در خود، رفتار در بلكه خود، گفتار در فقط نه بزرگوار، آن است

 در ، بيگانگان و دشمنان با اش معامله در ، دوستان با برخوردش در ، خانواده با و مردم با خود معاشرت
 حضرت آن رفتار مثل صددرصد طور به اگر . الگوست و اسوه چيز همه در ويا،اق با و ضعفا با رفتارش

 ما زندگى بر اكرم نبى زندگى جريان عكس باشد؛ بزرگوار آن به شباهت االاقل � نيست كه نيست عملى
  . بكنيم حركت خط آن در نباشد؛ حاكم

 :راز بهترين اسوه بودن پيامبر اعظم صلي اهللا عليه و آله و السلم

 :ايى آفرينش انسان ، بندگى محض آفريدگار يكتاست ، چنان كه خود فرمودهف نهد

2وما خَلَقْت الْجِنَّ والْإِنس إِال ليعبدونِ
 

 .و جن و انس را نيافريديم جز براى اينكه مرا بپرستند

 خـويـشخداى  ، بنده خاص جنهنگامى تامين مى شود كه انسان و بـنـابـرايـن ، هـدف آفـريـنـش 
نـكـنـنـد و جـز رنـگ خـدايـى  شـونـد، جـز بـه خـدا نـيـنـديـشـنـد، جـز بـراى خـدا عـمـل

و اخالق ، خدايى شوند و از رنگ تعلق به  بـه عـبـارت ديـگـر در انـديـشـه و عمل. نـپـذيـرنـد
 غيرخدا آزاد گردند؛

  چه رنگ تعلق پذيرد آزاد استز هر                      غالم همت آنم كه زير چرخ كبود
 :ياد كرده ، مى فرمايد)) تمام و كمال ((قرآن مجيد از دين اسالم با وصف  

 موأالْيو ينَكُمد لَكُم لْتيأَكْمتمعن كُملَيع تميناً  تْمد الَمالْإِس لَكُم يتضر1و
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شما ) جاودان (آيين  ا تمام گردانيدم و اسالم راامروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شم

 . برگزيدم

كمترين نقص و  بـه هـمـيـن دليـل ، آورنـده ايـن ديـن نـيـز، شـخـصـيـتـى تـام و كـامـل است و
هـمـه كـمـاالت بـه  او انسان كاملى اسـت كـه در. عيب و آلودگى به حريم مقدسش راه نمى يابد

 .است ـامـع و كـامـل كـنـنـده همه خوبيها شدهنـقـطـه اوج رسـيـده و ج
 :فرموده اندامـام صـادق عـليـه السـالم 

بـَهفـَاَحـْسـَنَ اَد هنـَبـِي بجـَلَّ اَدنَّ اللّه عـَزَّوقالَ  ا بالْاَد لَ لَها اَكْمظيمٍ((فـَلَملى خُلُقٍ علَع نَّكا ((ثُم 
 ما اتيكُم الرَّسولُ فَخُذُوه و ما نَهيكُم عنْه: ((عزَّوجلَّ لدينِ والْاُمةِ ليسوس عباده فَقالَفَوض الَيه اَمرَ ا

طى ء مسددا مرَفَّقا مؤَيدا بِروحِ الْقُدسِ اليزِلُّ و ال يخْ و انَّ رسولَ اللّه صلَّى اللّه علَيه و آله كانَ)) فَانْتَهوا
  ...شَىء مما يسوس بِه الْخَلْقَ فَتَاَدب بĤِدابِ اللّه فى

تو داراى : كـامل شد فرمود هـمـانـا خـداونـد بـزرگ ، پـيـامـبـرش را تـربـيـت كـرد و چـون تـربـيـتـش

را راهـبـرى وا گـذاشـت تـا بـنـدگـانـش  آنگاه سامان دهى دين و ملت را به او. اخالق بزرگى هستى 

هر چه پيامبر فرمانتان داد انجام دهيد و از هر چه بازتان داشت ،  .از ايـن رو بـه مـردم دسـتور داد. كـنـد

امور  اسـتوار، موفق و مؤ يد به روح القدس بود و هرگز در اداره) ص (رسـول گـرامـى  .خوددارى كنيد

 .ه آداب الهى بودمردم ، خطا و اشتباه نمى كرد، چرا كه پرورش يافته ب

مستقيما تحت  در همين نكته نهفته است كه او) ص (بـودن پيامبر اعظم )) اسـوه حـسـنـه ((راز 
تربيت پروردگارش قرار گرفت ، بنابراين جا دارد كه هر خردمند دورانديشى ، اين سفارش امام متقيان 

 را براى همه عمر آويزه گوش كند؛ عليه السالم

...  سفـَتـَاءاالَطـْيـَبِ االَْطـْهـَرِ صـَلَّى اللّه بـِنـَبـِيـّك  عـَزاء سـّى ونْ تـَاءمةً لونَّ فيه اُسه ، فَاآل و لَيهع
  والْمقتَص الَثَرِه تـَعـَزّى و اَحـَب الْعـِبـاد الَى اللّه الْمـُتـَاءسى بِنَبِيِّه لمـَنْ

بخواهد الگويى  زه ات پيروى كن ، زيرا راه و رسمش سرمشقى است براى كسى كهاز پـيـامبر پاك و پاكي

مـحـبوب ترين بندگان نزد  منتسب گردد و) بدو(داشته باشد و انتسابى است براى كسى كه بخواهد 

  .گام او بگذارد خداوند كسى است كه از پيامبرش سرمشق بگيرد و گام بر جاى

  نخواهی که دائم بوی مستمند                            و گر دل نخواهی که باشد نژند   
 ٢دل از تیرگیها بدین آب شوی                                     به گفتار پیغمبرت راه جوی   

يـازيـدنـد  و بزرگترين افتخار كسانى كه به قله هاى شرف و آزادگى و عرفان و دلدادگى دست
پس اين حرف بي پايه كه ما كجا و پيامبر صلي اهللا . اسـت ) ص (عـظـم الگـوگـيـرى از پـيـامـبـر ا

عليه و آله كجا حرف درستي نيست و نمي تواند بهانه اي باشد براي اين كه ما سيره و روش ائمه و 
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پيامبر را رها كنيم و كارهائي انجام دهيم كه اهل بيت و پيامبر صلي اهللا عليه و آله و السلم از آن ها 
  .بودند بيزار

بله ما هر چه تالش نمائيم نمي توانيم به مقام و منزلت پيامبر صلي اهللا عليه و آله والسلم برسيم ولي 
اين دليل نميشود كه ما به كلي دست از سيره و روش ايشان برداريم و كارهائي انجام دهيم كه 

را گوش دهيم و كارها و  دشمنان آن حضرت انجام ميدادند بلكه بايد تا آنجا كه ميتوانيم سخن الهي
  .اعمال خود را شبيه به آن حضرت نمائيم

  هم به قدر تشنگی باید چشید                                     آب دریا را اگر نتوان کشید 
نيز در اين راه پيشگام بودند و حضرت سيدالشهدا عليه السالم در كربال به  اهل بيت معصوم آن حضرت 

 :فرمود حضرت زينب

  لى و لكُلِّ مسلمٍ بِرَسولِ اللّه اُسوةٌ

 . است) ص (سرمشق من و هر مسلمان ديگر، رسول خدا

 :خط مشى انقالبى خود را نيز همان اسوه گيرى از پيامبر دانسته ، فرمودو 

  و اَسيرَ بِسيرَةِ جدى

 : تاءكيد فرموده دى تصريح وامـام سـجـاد عـليـه السـالم نـيز در سخنرانى خود بر اين نكته كلي

  فَانَّ لَنا فى رسولِ اللّه اُسوةً حسنَةً

 . سرمشق نيكوى ماست) ص (قطعا پيامبر خدا

 بر او خلق جهان گشته مسافر                               يكى خط است ز اول تا به آخر
 دليل و راهنماى كاروانند                                         در اين ره اوليا چون ساربانند
 هم او اول هم او آخر در اين كار                             و زايشان سيد ما گشته ساالر
 بدو منزل شده ادعو الى هللا                                    بر او ختم آمده پايان اين راه

 جمال دلفزايش شمع جمع است                         مقام دلگشايش جمع جمع است
 



 ١٠

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )قسمت دوم(احكام

  امانت
 ان اهللا يأمركم ان تودوا االمانات الي اهلها

  1.دهد كه امانتها را به اهل آن بدهيد خداوند به شما فرمان مي

  .ترين اخالق خيانت ورزي است برترين ايمان امانتداري است و زشت ) :ع(امام علي 

  .توانند عقد امانت را فسخ نمايند ر دو طرف امانت هر موقع كه خواستند ميه
و آن را در ) در نگهداري آن كوتاهي نكند(ري كنداامانتدار واجب است كه سپرده را طبق معمول نگهد

جاي مناسب و محفوظ نگه دارد و اگر اين چنين در حفظ آن بكوشد در صورت تلف شدن در دست 
  .نخواهد بود امانتدار ضامن من

اهميت شمارد و بدين سبب امانتي را كه به او سپرده شده  از ما نيست آنكه امانت را بي ) :ص(پيامبر اكرم 

 .ضايع گردد

آنچه بصورت امانت در اختيار دارد بدون اجازه مالك تصرف كند و   در دار اينكه امانت :خيانت در امانت 
 .نت خواست به او بدهدو هر وقت صاحب اما. از آن استفاده نمايد

 2.تواند از امانت نگهداري كند بنابر احتياط واجب نبايد قبول كند كسي كه نمي

  :اقسام امانت
 :امانت مالكي.1

  .گذارد مالك مالش را نزد امين مي
 .گذارد مالك مالش را به عنوان رهن نزد رهن گيرنده مي

 .مال عاريه شده نزد عاريه گيرنده گذاشته شود

 .ه شده نزد مستأجر گذاشته شودمال اجار

 امانت شرعي.2

  .شود ري ميامالي كه صرفاً براي نگهداري در برابر خطر تلف شدن نگهد
 .شود مالي كه از دست دزد و غاصب گرفته مي

 .كند چيزي كه شخص پيدا مي

 .كنند مالي كه فروشنده و خريدار بيش از حقشان به اشتباه دريافت مي

  .شود نوعي امانت است ئل و اسراري كه در مجالس مطرح ميمسا :امانت غير مالي.3
 .شود  ها امانت است و افشاي راز برادرت خيانت محسوب مي نشست :پيامبر صلي اهللا عليه و آله 
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  )قسمت دوم(حق الناس
    ماله    اءو    نفسه    فى    بها    تعالى    اهللا    اخذه    اال    بمظلمة    يظلم    احد    من    ما : : : :    السالم    عليه    باقر    امام

 .بگيرد  جانش و مال از ظلم بهمان خداوند آنكه مگر كند نمى ظلم رىديگ به كسى

  به حقیقت جوئی نیرزی تو                          گر به یک حبه ظلم ورزی تو         
  ملکت از سیل آن خراب شود                            از تو گر دیده ای پر آب شود    

 كَانَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبينَ أَن يحملْنَها وأَشْفَقْنَ منْها وحملَها الْإِنسانُ إِنَّه إِنَّا عرَضْنَا الْأَمانَةَ
  1ظَلُوما جهولًا 

ما امانت را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه داشتيم آنها از حمل آن ابا كردند و از آن هراس داشتند، اما 

  .، او بسيار ظالم و جاهل بود !نسان آنرا بر دوش كشيدا

  آن حوصله پیدا کن و آنگاه امین باش      افالک و زمین بار امانت نکشیدند              
 :فرمودند نقل عليه تعالى اللّه رضوان ) بحرانى هاشم سيد( زاهد عالم :عاقبت خيانت در امانت 

 هيچ و نمود، مى موعظه را مردم  دكانش در ظهر نماز از پس وزهر همه كه بود عطارى ، اشرف نجف در

  برايش بود، شده اشرف نجف مقيم كه هند شاهزادگان از نفر يك.نبود جمعيت از خالى دكانش وقت

 امانت عطار آن نزد بود پربها جواهرات و نفيس گوهرهايى آن در كه اى جعبه پس آمد، پيش مسافرتى

 خود كار در هندى شد، امانت منكر عطار كرد، مطالبه را امانت آن راجعتم از پس. رفت و گذاشت

 براى من على يا : گفت و شد، ) ع(منين المؤ امير حضرت مطهر قبر به پناهنده و ماند، حيران و بيچاره

 شده منكر حاال و گذاردم عطار فالن نزد را دارائيم تمام و نموده آسايش و وطن ترك شما قبر نزد اقامت

 به كه نيست كسى حضرتت از غير و ، ندارم آن اثبات براى هم شاهدى و ، ندارم ديگرى مال آن جز و
 برو بيرون شود، مى باز شهر دروازه هنگاميكه :فرمود او به حضرت آن خواب عالم در شب .برسد من داد

 خارج شهر از و شد بيدار چون .رساند مى تو به او كن مطالبه او از را امانت ديدى كه را كسى اول و

 خواست مى و داشت دوش بر هيزم اى پشته كه بود زاهدى و عابد مرد پير ديد، كه را كسى اول گرديد،

 ، برگشت مطهر حرم به و بخواهد چيزى او از كرد حيا پس .بفروشد عيالش و اهل مصرف براى را آن ،
 شب. نگفت چيزى و ديد را صشخ همان فردا و :فرمودند او به گذشته شب مانند خواب در ديگر شب

 حاالت و ديد را شريف مرد آن سوم روز و فرمودند، او به بودند، فرموده پيش شبهاى كه را همان سوم

 ظهر از بعد فردا :فرمود و نمود فكر ساعتى بزرگوار آن .كرد او از را امانت مطالبه و : گفت برايش را خود

 :فرمود عابد مرد آن عطار، دكان در خلق اجتماع هنگام فردا ، برسانم بتو را امانت تا بيا عطار دكان در

 از من و هستم فالن پسر فالن من مردم اى :فرمود پس .كرد قبول واگذار، من به را كردن موعظه امروز
 عزلت و قناعت اهل و نيست دلم در دنيا مال دوستى الهى توفيق به و هراسم در سخت  النّاس حق

 و كنم باخبر آن به را شما امروز خواهم مى كه شده واقع برايم ناگوارى آمد پيش وصف اين با و هستم
 شما به را قيامت و جزاء روز گزارشات از بعضى و جهنّم آتش سوزش و الهى عذاب سختى از را شما
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 شرط و گرفتم قران ده يهودى نفر يك از ، شدم گرفتن قرض به محتاج روزى من كه بدانيد. برسانم

 نصف روز ده تا پس. برسانم او به قران نيم روزى يعنى ، بازگردانم او به روز بيست مدت در كه كردم

 شبى چند از پس ، رفته بغداد به :گفتند ؟ پرسيدم را  احوالش ، نديدم را او بعد و رساندم او به را طلب

 فضل به من .اند كرده احضار حساب موقف براى را مردم و مرا كه شده برپا  قيامت گويا ، ديدم خواب در

 ، رسيدم صراط به چون ، كردم حركت بهشت به رو ، بهشتيان جزء و شده خالص موقف آن از الهى
 بيرون جهنّم از آتشى شعله مانند، كه ديدم را يهودى طلبكار مرد آن پس ، شنيدم را جهنّم نعره صداى

 در من : گفتم و كردم زارى و گريه هرچه .برو و بده را طلبم قرآن پنج : گفت و بست من بر را راه و آمد
 مرا طلب تا ، شوى رد ، گذارم نمى : گفت . بدهم را طلبت كه نديدم را تو و بودم تو از جستجو مقام

 . پذيرفتم ، بگذارم بدنت بر را خودم انگشت يك تا بگذار پس : گفت ، ندارم چيزى اينجا : گفتم. ندهى

 انگشتش جاى ديدم. شدم بيدار و افتاده جزع به آن سوزش از كه گذاشت ام سينه به را انگشتش چنان

 را خود سينه سپس .نبخشيد فائده كردم مداوا هرچه و است مجروح بحال تا و است زخم ام سينه بر
 هم عطار و كردند بلند ناله و گريه به صداها ديدند، را منظره اين مردم كه وقتى داد، مردم نشان و گشود
 و داد او به را امانت و برد خود خانه به را هندى شخص آن شد، هراس در  قيامت روز عذاب از سخت
  1.خواست معذرت

  زان سبب مقهور قهر قاهر است                    سه عالمت در منافق ظاهر است 
  هم خیانت در امانت میکند                                     مومنان را کم رعایت میکند 

 ٢زان نباشد در رخش نور صفا                             وعده منافق را وفا   نیست د ر
واْ بِالْعكُمنَ النَّاسِ أَن تَحيتُم بكَمإِذَا حا وهلإِلَى أَه انَاتواْ األَمأَن تُؤد رُكُمأْمي ا إِنَّ اللّهمعن لِ إِنَّ اللّهد

 إِنَّ اللّه ظُكُم بِهعيرًا يصا بيعم3كَانَ س
 

خـداونـد بـه شـمـا فـرمان ميدهد كه امانتها را به صاحبان آن برسانيد و هنگامى كه مـيـان مردم 
داورى ميكنيد از روى عدالت داورى كنيد، خداوند پند و اندرزهاى خوبى به شما ميدهد، خداوند شنوا 

 .و بيناست 
با پيروزى كامل وارد شهر مكه گرديد، عثمان )  ص(ه پيامبر ايـن آيه زمانى نازل گرديد ك :شأن نزول

بن طلحه را كه كليددار خانه كعبه بود احضار كرد و كليد را از او گرفت ، تا درون خانه كعبه را از وجود 
با )  ص(پس از انجام اين مقصود تقاضا كرد كه پيامبر )  ص(بتها پاك سازد، عباس عموى پـيـامـبـر 

انه خدا به او، مقام كليددارى بيت اهللا كـه در مـيـان عـرب يـك مـقـام بـرجـسـتـه و تحويل كليد خ
گويا عباس ميل داشت از نفوذ اجتماعى و سياسى برادرزاده خود (شـامـخ بـود، بـه او سـپـرده شـود 
از بر خالف اين تقاضا پس از تطهير خانه كعبه ) ص(ولى پـيامبر) به نفع شخص خويش استفاده كند
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 اين لوث بـتـهـا در خـانـه را بـسـت و كـليـد را بـه عـثـمـان بـن طـلحـه تحويل داد، در حالى كه
  : آيه را تالوت مينمود
   …تؤدوا االمانات الى اهلها ان اهللا يامركم ان
 نماز ايشان كه حالى در شدم وارد مسجد در صادق امام بر :گويد  سنان بن عبداله :اداي امانت كافر

 و دانند مى امين را ما امراء و پادشاهان از بعضى كردم عرض .بود نشسته قبله به رو و بود خوانده را صرع
 رد آنها به را اموالشان آيا دهند، نمى را خود مال خمس اينكه با گذارند، مى ما نزد امانت به را اموالى
 على پدرم قاتل و كشنده ملجم بنا اگر كعبه خداى به :فرمود مرتبه سه امام ؟ نمائيم تصرف يا كنيم

 .دهم مى او به را امانتش خواست زمان هر بدهد، من به امانتى السالم عليه

 انِ فَأُخْبِرَ النَّبِيينَارد هلَيع لٌ وجر اتلَى  )ص(متَرِئُوا عجلَا يكَيل كلَ ذَلا فَعإِنَّم و هلَيع لِّيصى أَنْ يفَأَب
يالدنُ ع ويسلَ الْحقُت نٌ ويد هلَيع نُ ع وسالْح اتم نٌ ويد هلَيع ص و ولُ اللَّهسر اتم قَالَ قَد نِ و هلَيع 
  1دينٌ 

  بجای آوردن حق در دیانت                          هر آنکس کو نگهدارد امانت   
  ٢بود آدم از آن فرزند دلشاد                        توان خواندن مَر او آدمیزاد       

 انصار از شخصى كه است رسيده ما به : كردم عرض السالم عليه صادق امام به :گويد وهب بن معاوية

 را قرضش و بدهكارى اول :فرمود و نخواند ميت نماز او بر آله و عليه اهللا صلى پيامبر بود، بدهكار و مرد
 !!بخوانيد او رب ميت نماز بعد بدهيد

 براى آله و عليه اهللا صلى پيامبر را كار اين . است حق و درست خبر اين :فرمود السالم عليه صادق امام

 در مواالت بى هم شخص آن شايد(نشمارند سبك را دين اداى مردم و شود آشكار حق تا داد انجام اين
 ) است قرض بوده دادن

 حسين امام و السالم عليه حسن امام و السالم عليه منين اميرالمؤ هآل و عليه اهللا صلى پيامبر :فرمود بعد

 امام باغ سجاد امام چنانكه كردند اداء را همه و .بودند دار قرض كردند رحلت دنيا از همگى السالم عليه

 ملك السالم عليه حسن امام و كرد اداء را او دين و فروخت درهم هزار سيصد به را السالم عليه حسين

 عليه منين اميرالمؤ و كرد اداء را پدروقرض  فروخت درهم هزار پانصد به را السالم عليه منين المؤامير

 اداء تا بيايد دارد طلب آله و عليه اهللا صلى پيامبر از كس هر كرد مى نداء حج ايام در سال سه السالم

 .كنم او دين
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  )قسمت دوم(سيره نبوي
1خرَ وذَكَرَ اللَّه كَثيراĤًجوا اللَّه والْيوم الْيرْ ه أُسوةٌ حسنَةٌ لمن كَانَلَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّ

 

بازپسين اميد  براى آن كس كه به خدا و روز: رسول خدا سرمشقى نيكوست ) اقتداء(قطعا براى شما در 

  .دارد و خدا را فراوان ياد مى كند

  نخواهی که دائم بوی مستمند                           و گر دل نخواهی که باشد نژند    
  ٢دل از تیرگیها بدین آب شوی                                     به گفتار پیغمبرت راه جوی   

   :صلي اهللا عليه و آله امانت داري رسول گرامي اسالم
 .الفقر تجر والخيان الرزق تجر االمان

  3.است فقر مايه خيانت و روزي و رزق مايه امانتداري

 به بودند، گرفته قرار عجيبي ي مضيقه در غذائي مواد نظر از مسلمانانخيبر  جنگ در
 مكروه ها آن گوشت خوردن كه حيوانات از برخي گوشت از جوع سد براي كه طوري

 دست به هنوز بود، آنجا در فراواني غذائي مواد كه دژي و .نمودند مي استفاده است

 بود گرديده مستولي مسلمانان بر شديد، گرسنگي كه حالت اين در بود افتادهني مسلمانان
 مي برطرف را گرسنگي است، مكروه ها آن خوردن كه حيواناتي گوشت خوردن با و

صلي اهللا پيامبر حضور كرد، مي داري گله يهودان براي كه اي چهره سياه چوپان كردند،
 بدارد، عرضه او بر را اسالم حقيقت كه نمود درخواست و .گرديد شرفياب عليه و آله

 صلي اهللا عليه و آله اسالم پيامبر نافذ سخنان و جالب بيانات اثر بر جلسه همان در او

 كه اكنون و است امانت من دست در همگي گوسفندان اين گفت و .آورد ايمان

 صلي اهللا پپامبر !چيست؟ من تكليف شد، بريده گوسفندان صاحبان با من ي رابطه
 ما آيين در فرموده صراحت كمال با گرسنه، سرباز صدها ديدگان برابر در عليه و آله

 را گوسفندان همه است؛ الزم تو بر است ها جرم ترين بزرگ از يكي امانت بر خيانت
صلي اهللا عليه و  پيامبر دستور او برساني، صاحبانش دست به را همه و ببري قلعه در تا
 شهادت جام اسالم راه در و كرد شركت جنگ در فاصلهبال و نمود اطاعت را آله

 امين حاالت تمام در بود، گرفته نامي لقب جواني دوران در كه طوري همان او نوشيد

  .بود درستكار و
  تاج ازل کالهش و درع ابد قبا                شاهنشهی است احمد مرسل که ساخت حق   

  ٤وآن عامل ارادت در عالم جزا                                     ن قابل امانت در قالب بشر آ
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 هاي گله آمد و رفت محاصره، دوران تمام در بلكه بود، امين خودش تنها نه او 

 گوسفندان ربودن فكر در مسلمانان از نفر يك و بود آزاد كامالً عصر، و صبح در قلعه،

 آمده بار درستكار و ينام خود؛ رهبر عالي تعاليم پرتو در ها آن زيرا نبود دشمن

  .بودند
ليه ع علي بنِ الْحسينِ أَبِي قَاتلَ أَنَّ فَلَو الْأَمانَةِ بِأَداء علَيكُم لأَصحابِه قَالَ ليه السالمع الْحسينِ بنَ علي أَنَّ

 1 إِلَيه لَأَديتُه بِه قَتَلَه الَّذي السيف علَى ائْتَمنَني السالم

عليه  حسين پدرم قاتل اگربر شما باد به اداي امانت ،:فرمود خود باصحاب السالم عليه الحسين بن علي

  . ميگردانم بر او به بسپارد امانت بمن كشت را پدرم آن با كه شمشيرىالسالم 

 ٢دل سنگین کوه از وی دو نیم است                   امانت داشتن کاری عظیم است  
 حتى آله و عليه اللَّه صلّى خدا رسول زيرا بازگردانيد، صاحبش به را امانت :فرمود السالم عليه صادق ماما

  .گرداند مى باز صاحبش به بودند سپرده او به كه را سوزنى و نخ

 بود، قريش نگهدار وديعه و دار، امانتصلي اهللا عليه و آله  خدا رسول :كفار به آن ها بازگرداندن امانت
 ناگهان) به جهت توطئه كفار بر كشتن حضرت( شد ناچار چون و ميگذاردند، او نزد را خود اموال آنان و
 را آنها كه نهاد بجاى مكه در را او و سپارده علي عليه السالم ب را قريش امانتهاى  رود، بمدينه مكه از

ين كه آن كافران قصد جان با ا.( بپردازد بود گرفته مكه مردم از كه وامهائى و برگرداند بصاحبانش
  3)حضرت را كرده بودند

  ٤دست او باشد از خیانت دور                                 دل او دارد از امانت نور   
مشركان توطئه اي كردند كه با ذكاوت امير المونين علي عليه السالم اين  ،در جريان پس دادن اموال

 على به: گفت وائل بن عمير به  ابوسفيان پسر حنظلهه قرار بود كتوطئه از اين . توطئه نيز خنثي گرديد

 او كفيل تو و كرده فرار مدينه به چون ، گذاشتم امانت به محمد نزد در سرخ طالى مثقال صد من بگو
 . دهيم مى گواهى امانت ينابر قريش جماعت ما كرد، طلب شاهدى تو از اگر و ، بده مرا امانت ، هستى

 به ابوسفيان زن هند بند گردن و طال مقدارى دادن با حنظله اما كند، را كار اين تخواس نمى عمير
 !بكند السالم عليه على از را طلب اين كرد وادار را او عمير،

 ابوسفيان و عقبه و اكرمه و ابوجهل ادعايم بر : گفت و كرد امانت ادعاى و آمد عليه السالم امام نزد عمير

 .دهند مى گواهى حنظله و

 و ، كن حاضر كعبه در را خود گواهان برو بازگردد، خودشان به حيله و مكر اين :فرمود عليه السالم امام
 چه عمير، :فرمود امام پرسيد را امانت عالئم يك هر از جداگانهعليه السالم  امام و كرد؛ حاضر را آنها او
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 خود بنده به آله و عليه اهللا صلى محمد ، صبح : گفت ؟ دادى آله و عليه اهللا صلى محمد به را امانت وقت

 .داد
 . دانم نمى : گفت داد؟ آله و عليه اهللا صلى محمد به عمير را امانت وقت چه ابوجهل :فرمود

 .نهاد خود آستين در را امانت و بود شمس غروب هنگام : گفت كرد؟ ال سؤ ابوسفيان از

 .نهاد خودش روى پيش در و فتگر را امانت ظهر هنگام : گفت كرد؟ ال سؤ حنظله از بعد

 .برد خانه به و گرفت خودش بدست كه بود عصر هنگام : گفت پرسيد؟ عقبه از بعد

 به و گرفت آله و عليه اهللا صلى محمد را امانت كه بود شده روشن روز : گفت او كرد؟ ال سؤ عكرمه از
 .فرستاد السالم عليه فاطمه خانه

 كرد عمير به روى بعد و .شد ظاهر ايشان مكر و نمود بازگو برايشان را امانت در اختالفعليه السالم  امام

 . گشت زرد رنگت و دگرگون حالت بستن دروغ موقع چرا : گفت و

 و ، ندارم محمد نزد امانت هيچ من كه كعبه خداى به :نگردد سرخ رنگش گر حيله مرد همانا :كرد عرض
 نام كه است ابوسفيان همسر هند گردنبند اين و ، آموخت من به دادن رشوه به حنظله را خديعت اين

  1. است رشوه آن جمله از كه ، است نوشته آن بر را خود
 خدا رسول كه داد خبر من به انصارى اللَّه عبد بن جابر: فرمود كه شده روايتعليه السالم   باقر امام از

 و راستگوتر، همه از كه است كسى قيامت فرداى در من به شما نزديكترين: فرمود صلي اهللا عليه و آله
 با او معاشرت و نزديكتر مردم به كس همه از و خوشخوتر، همه از و تر، وفاكننده پيمان به و امانتدارتر،
  2.باشد بيشتر ديگران

  مکن یک لحظه اندر وی خیانت                                  امین میباش در حفظ امانت   
 ٣مره ابرار باشیابد در ز                                                  ی که تا از جمله احرار باش
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )زكات(قسمت سوم

  زكات
  ....  1توا الزكاتوا الصاله و آو اقيم
  .ت زكات همين بس كه در كنار نماز نشانه ايمان و عامل رستگاري شمرده شده استيمدر اه
كسي كه از پرداخت زكات جلوگيري كند  آمده است كه) عليهم السالم(معصومين عدد از روايات متدر 

  2.از دين خارج است
   :زكات گرفتن براي پاك شدن

  التك سكن لهم و اهللا سميع عليم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزكيهم و صل عليهم ان ص
بر آنان درود بفرست كه درود تو  بگير تا بدين وسيله آنان را پاك كني و) زكات(از اموال آنان صدقه 

  .بخشد و خداوند شنوا و داناست ايشان را آرامش مي

اگر مردم . زكات به منظور آزمودن توانگران و كمك به مستمندان وضع شده است ) :ع(امام صادق 
ماند و به سبب آنچه خداوند عزوجل براي  پرداختند هيچ مسلماني نيازمند نمي زكات اموال خود را مي

ه نشدند مگر به سبب گناهان شد، مردم، فقير و نيازمند و گرسنه و برهن و واجب كرده است بي نياز ميا
  3.ندانثروتم

د كه به آن مقدار حد شود كه به مقدار مشخصي برس اجب ميزكات اين اشياء در صورتي و:  حد نصاب
  .نصاب گويند يعني اگر كمتر از حد نصاب باشد زكات ندارد

  گندم، كشمش و خرماحد نصاب جو، 
  .كيلو گرم است 850دود تمام غالت ححد نصاب 

= با آب باران و رودخانه و ياديمي آبياري شده 
10

1  

= با دلو يا موتور پمپ يا چاه آبياري شده 
20

1  

به هر دو طريق باال آبياري شده زكات نصف آن 
10

و نصف ديگر  1
20

  .است 1

توان زكات را بطور مستقيم  زكات مثل خمس نيست كه حتماً بايد به فقيه جامع الشرايط برسد بلكه مي
  .كند يا مدرسه بسازد فرقي نمي اينكه به فقير بدهد يا مسجد يا پل به مصارف زكات رسانيد و

                                                

  .20سوره مزمل ، آيه  - 1

 .18، ص 6ئل الشيعه، ج وسا - 2

 2697منتخب ميزان الحكمه ، ح  - 3



 ١٨

كافري  -4مامور جمع آوري زكات از طرف حاكم شرع  -3 2مسكين -12فقير  -1 :موارد مصرف زكات
 -5كنند  در جنگ به مسلمانان كمك مي كه اگر زكاتشان بدهند به دين اسالم مايل مي شوند يا

سبيل اهللا مثل ساختن مسجد و هر چيزي كه مصرف  -6تواند قرض خود را بدهد  ميبدهكاري كه ن
  .فر ماندهمسافر در س: ابن السبيل  -8عمومي و ديني دارد 

  .به وي ندهيد ز مخارج سال فقير و عياالتشبيش ا :احتياط 

                                                
 .و اين گونه نيست كه ماهيانه هم به او برسد. كسي كه مخارج سال خود و عيالش را ندارد 1

 .كسي كه از فقير بر او سخت تر ميگذرد 2
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  )قسمت سوم(حق الناس
    ماله    اءو    نفسه    فى    بها    تعالى    اهللا    اخذه    اال    بمظلمة    يظلم    احد    من    ما : : : :    السالم    عليه    باقر    امام

 .بگيرد  جانش و مال از ظلم بهمان خداوند آنكه مگر كند نمى ظلم ديگرى به كسى

  به حقیقت جوئی نیرزی تو                          ه ظلم ورزی تو         گر به یک حب
  ملکت از سیل آن خراب شود                            از تو گر دیده ای پر آب شود    

    يومى    اَليم    بِعذابٍ    هم    بشِّرْفَ    اللّه    سبيلِ    فى    والينْفقُونَها    الْفضَّه    و    الذَّهب    يكنْزونَ    الَّذينَ    و    تَعالى    اللّه    قالَ

    1....نارِجهنَّم    فى    يحمى

 مثل واجبه حقوق و اللّهحق  دهند نمى و را پولهايشان و نقره و طال نمايند مى پنهان و انباشته كه كسانى و

 عذاب به را ايشان ده بشارت خدا، راه در را آنها كنند نمى بخشش و انفاق و را شان خمس و زكات

  . دردناك

 استماع براى بودند آمده )ع(سجاد حضرت بمنزل جمعى :كند مى نقل كافى در  : تابوت روى روح

 عنوان را حديث اين )ع(سجاد امام جدتان قول از بگوئيد برايمان حديث آقا كه كردند اصرار بامام حديث

 مى رونبي خانه از را اش جنازه وقتى است بدنش باالى روحش محتضر :فرمود)ص( خدا رسول كرده

 الحيوة تغرنكم اال( من بستگان آى گويد مى  ببستگانش شود مى متوجه است بدن باالى كه روح آورند

 نعشش روى ميت جناب اين )على والوزر لغيرى قالمهنا حله غير حله من جمعت بى نمرت كى الدنيا

 من چقدر كه يديدد نخوريد، را دنيا گول بدبخت من مثل شما من ماندگان باقى آى زند مى فرياد

 مى كه حاال ندادم را واجبه حقوق ، كردم جمع را همه مخلوط و حرام و حالل از ، كشيدم زحمت

 خوش و گوارائى است بدبخت من بگردن حسابش لكن و است ديگران با ها گذرانى خوش بروم خواهم

  . بدبخت حاجى آقاى بدوش هم كتاب و حساب وارثهاست براى گذرانى
  صد هزاران وام دیگر گون نهد                      و دل در خون نهد     مرد دنیا جان

  چون بدست آرد بمیرد والسالم                    تا به دست آرد جوئی زر از حرام    
  او بماند در غم و وزر و وبال                       وارث او را بود آن زر حالل            

 درستى ايمان كه بوده مردكى ضنمره  مجلس در كرد نقل را حديث اين وقتى امام بگويم را حديث تتمه

 حرف اگر : گفت بله :فرمود زند؟ مى حرف مرده آيا : گفت كرد مسخره  مجلس در بدبخت اين . نداشت

 .ببرند قبر در را او نگذارد كه بكند كارى بكند فرار پس زند مى

 چرا كرد بخل گويند مى كه بنشينم ساكت اگر بكنم چه :رمودف .كرد ناراحت خيلى را )ع(سجاد امام

 .كند مى استهزاء چنين بگويم هم اگر گويد نمى ايمان بر را حديث

 گفت رسيد بمن شخصى آمدم بيرون خانه از بعدش روز چند گويد است ابوحمزه راوى گذشت مجلس

 گفتم شنيدم تا گفت ابوحمزه ردك استهزاء فوق روح بگفتگوى راجع كه شخص آن .مرد ضنمره البشاره

 گور در كردند كفنش و غسل اينكه از بعد تشييعش رفتم . است چطور وضع شود؟ مى چه ببينم بروم
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 گذاشتم خاك روى را صورتش بفهمم چيزى  گورش در شايد جلو رفتم من ببرند را او خواستند مى كه

 اى تو بر واى ضَنَمرِه يا لَك ويلٌ گويد ىم ديدم گرفتم گوش جنبد مى  لبش ديدم بيايم باال خواستم

 : گفت مى  بخودش داشت خودش را؟ )ص( خدا رسول كالم صدق ديدى ضنعره

 )ع(سجاد ماما خدمت آمدم مستقيما آمدم بيرون از قبر لرزيدمبه خود  :گويد مى ابوحمزه باالءخره
 بر واى گفت مى كه قبر در را اش ناله شنيدم خودم و آيم مى منافق اين جنازه تشييع از آقا كردم عرض

  .بود فرموده )ص(خدا پغمبر كه بĤنچه رسيدى حاال كردى مى استهزاء كه كسى اى تو
بِه  وقُونَ ما بخلُواْوالَ يحسبنَّ الَّذينَ يبخَلُونَ بِما آتَاهم اللّه من فَضْله هو خَيرًا لَّهم بلْ هو شَرٌّ لَّهم سيطَ

  1يوم الْقيامةِ وللّه ميرَاثُ السماوات واألَرضِ واللّه بِما تَعملُونَ خَبِيرٌ 
گمان نكنند اين  به آنان داده ، انفاق نمى كنند،   مى ورزند، و آنچه را خدا از فضل خويش  بخل  آنها كه

بخل ورزيدند   در روز قيامت آنچه را درباره آنان كار به سود آنها است ؛ بلكه براى آنها شر است ؛ بزودى

و ميراث آسمانها و زمين ، از آن خداست ؛ و خداوند، از آنچه . آنها مى افكنند  به گردن  طوقى همانند 

  .انجام مى دهيد، آگاه است 

بزودى  محمد بن مسلم مي گويد از امام باقر عليه السالم در مورد اين آيه شريفه كه خداوند ميفرمايد
سئوال كردم  در روز قيامت آنچه را درباره آنان بخل ورزيدند همانند طوقى به گردن آنها مى افكنند

هيچ بنده اي از دادن زكات مالش خودداري نمي كند مگر خداوند ان مال را به صورت : حضرت فرمود
ش را با دندان بكند مار بزرگ اتشيني دراورده و مانند گردنبندي به دور گردنش بپيچد وهمواره گوشت

بزودى در روز قيامت آنچه را درباره  تا از حساب فارق شود واين است معناي فرموده خداوند كه فرموده
وفرمودند انچه ازآن بخل مي ورزند زكات .آنان بخل ورزيدند همانند طوقى به گردن آنها مى افكنند

  2است  
 نواحى بيشتر كه سالى در اند كرده نقل ىارسنجان شاهى حسن مرادخان حاج جناب: دادن زكات اثر

 به تمام فسا نواحى در شما هاى مزرعه كه دادند خبر الملك قوام به بود شده مبتال ملخ آفت به فارس
 نفر چند و الملك بنان مرحوم و ايشان اتفاق به پس ، ببينم خودم بايد گفت قوام .رفته بين از ملخ واسطه

 به گرديده ملخ خوراك تماما ديديم رسيديم قوام هاى مزرعه به نچو و كرديم حركت شيراز از ديگر
 رسيديم زمينى قطعه به كرديم مى تماشا و رفتيم مى كه همينطورى نديديم سالم خوشه يك كه طورى

 كه حالى در نخورده دست هم اش خوشه يك و سالم آن محصول ديديم بود، مزرعه وسط تقريبا كه
 به متعلق و پاشيده بذر كى اينجا پرسيد قوام بود، رفته بين از كلىب آن طرف چهار زمينهاى محصول
 ؟ كيست
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 را او گفتند من به ببينم را او خواهم مى گفت كند، مى دوزى پاره فسا بازار در كه شخصى فالن گفتند
 من به او اگر ندارم كارى قوام آقاى به من گفت ، طلبيده را تو قوام آقاى گفتم و ديدم را او رفتم بياور،

  آورديم قوام نزد را او التماس و خواهش با بود هرطورى .اينجا بيايد دارد كارى

 ملخ كه شده چه پرسيد قوام . بلى گفت ؟ اى كاشته تو و است تو از بذرش مزرعه فالن پرسيد او از قوام

 ديگر بخورد، مرا مال ملخ تا ام نخورده را كسى مال من اوالً : گفت را؟ تو مال جز خورده را زراعتها همه

 ام خانه به را مابقى و رسانم مى مستحقين به و كنم مى خارج خرمن سر را آن زكات هميشه من آنكه
 .شد شگفت در سخت حالش واز گفت آفرين اورا الملك قوام.برم مى

1  
يكي ديگر از حقوق مالي كه بر انسان واجب است پرداخت خمس مال است چنانچه خداوند تبارك 

  :ر قران كريم ميفرمايدوتعالي د
كينِ وابنِ السبِيلِ إِن واعلَمواْ أَنَّما غَنمتُم من شَيء فَأَنَّ للّه خُمسه وللرَّسولِ ولذي الْقُرْبى والْيتَامى والْمسا

الْفُرْقَانِ ي مونَا يدبلَى عا أَنزَلْنَا عمو بِاللّه نتُمآم يرٌ كُنتُمقَد ءلَى كُلِّ شَيع اللّهانِ وعمالْتَقَى الْج م2و  
 دست به وفايده غنيمت عنوان به )مشروعى طريق هر يا كسب يا جهاد راه از( كه را چيزى هر وبدانيد

 ماندگان راه ودر ومسكينان ويتيمان پيامبر، وخويشان خدا براى آن پنجم يك )زياد يا باشد كم( آورديد

 وكافر مؤمن( گروه دو رويارويى روز باطل، از حق كننده جدا روز شنا بنده بر وآنچه خدا به گرا است،

 وديگر ورسول خدا به واجب حقّى عنوان به را آن پس( ايد آورده ايمان كرديم، نازل )بدر جنگ در

  .تواناست هركارى بر وخدا )بپردازيد نامبردگان
    حبِست    ذا    إ    و    الدولَةِ،    هانَت    جارالسلْطانُ    ذا    إ    و    الْمطَرُ،    حبِس    الْوالةُ    كَذب    ذا    إ : : : :    السالم    عليه    المعصوم قالَ

 الْمواشى    ماتَت    الزَّكاةُ

 ستم و ظلم ، حكومت رئيس اگر و بارد، نمى باران گويند دروغ حكومت مسئوالن و واليان هرگاه :فرمود

 نپردازند را مالشانخمس  و زكات مردم انچهچن و گردد؛ مى ضعيف و سست حكومتش هاى پايه نمايد

  .ميرند مى چهارپايان
ه اي به ابو الحسن اسدي رسيد كه حضرت در آن عثمان نام محمد بن)عج(توسط نائب خاص امام زمان

به ) بدون اذن ما(لعنت خدا ومالئكه وتمام مردمان بر آن كسي باد كه از مال ما درهمي :نوشته بودند
  3 .صورت حرام بخورد

 اجير را قرآن قارى نفر يك او، بستگان ، رفت دنيا از شخصى :كنند مى نقل :عمل نكردن به قرآن 

 از بعد اينكه تا .گرديد او قبر سر بر قرآن قرائت مشغول قارى بخواند، قرآن او قبر سر ، مدتى كه كردند،
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 : گفت جواب در او كرد، پرسى احوال او از و ديد خواب عالم در را شخص آن وارستگان از يكى روز چند

 به خواند، مى قرآن كه وقتى زيرا نخواند، قرآن ديگر ، من قبر سر بر قرآن قارى اين بگوئيد دارم تقاضا
 آن دستور به من كه رسد مى) ...و منكر از نهى و معروف به امر ، حج ، زكات ، آيه خمس مثالً(اى آيه هر

 !!نمايند مى عذاب مرا ، ام نكرده عمل آيه

  :فرمودند امامان كه نيز آمده است احاديث در 
  ))))))))يلعنه    القرآن    و    القرآن    تالى    رب((((((((

                           .كند مى لعنت را آنها قرآن ولى كنند، مى قرآن تالوت كه هستند افرادى بسيار چه
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  )قسمت سوم(سيره نبوي
1خرَ وذَكَرَ اللَّه كَثيراĤًجوا اللَّه والْيوم الْيرْ لمن كَانَلَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ 

 

بازپسين اميد  براى آن كس كه به خدا و روز: رسول خدا سرمشقى نيكوست ) اقتداء(قطعا براى شما در 

  .دارد و خدا را فراوان ياد مى كند

  نخواهی که دائم بوی مستمند                           و گر دل نخواهی که باشد نژند    
  ٢دل از تیرگیها بدین آب شوی                                     به گفتار پیغمبرت راه جوی   

 بازارچه در مردم بود، آله و عليه اهللا صلى اسالم پيامبر بعثت آغاز سالهاى: سخت كوشي پيامبر در تبليغ

 بر سرخى روپوش كه ديدند را آله و عليه اهللا صلى محمد هناگا بودند، فروش و خريد سرگرم المجاز ذى
 :گويد مى بلند صداى با و افكنده دوش

        تفلحوا    اهللا    اال    اله    ال    قولوا    ايهاالناس

 .شويد رستگار تا نيست يكتا خداى جز معبودى بگوييد ! مردم اى

 به و كند، مى حركت لهآ و عليه اهللا صلى پيامبر سر پشت پيامبر عموى ابولهب ديدند، لحظه همان در
 و عليه اهللا صلى پيامبر مبارك پاى او، اندازى سنگ اثر بر كه طورى به پراند، مى سنگ حضرت آن سوى
 :زند مى فرياد ابولهب شنيدند كردند، گوش بود، شده خون از پر آله

 : كذاب قانه تطيعوه ال ايهاالناس يا

  3است روغگود او زيرا نكنيد، پيروى محمد سخنان از ! مردم اى
 :  )بشكند را خود كه است آن شير (صبر پيامبر

 . است نيرومند بسيار وى كه گفتند مىل صلي اهللا عليه و آله رسو پيش در را يكى 

 چرا؟ : گفت

 : گفت صلي اهللا عليه و آله رسول . آيد غالب كس همه بر و بيفكند را وى گيرد، كشتى كه هر با :گفتند

 4. بيفكند زمين بر را كسى كه آن نه آيد، غالب خود خشم بر كه است كس آن مردانه و قوى

  ٥ بشكند را خود كه است آن شير                بشكند ها صف كه شيرى دان سهل
 كرد، تقسيم عادالنه مسلمانان بين بود آمده دست به كه را اموالى هوآل عليه اهللا صلى پيامبر بار يك

 . نيست خدا خوشنودى موجب تقسيم اين : گفت بدهند او به بيشتر خواست مى انصار،كه از مردى
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 سرخ اش چهره كه شد، ناراحت قدرى به حضرت آن رسيد،  وآله عليه اهللا صلى پيامبر به خبر اين

 و گرفت قرار آزار مورد بيشتر اين از او كند، رحمت را عمران بن موسى برادرم خداوند :فرمود گرديد
 .كرد صبر

 به ناروا چيزى اصحاب از يك هيچ به راجع شما از يكى مبادا :فرمود ياران به  وآله عليه اهللا صلى پيامبر
 شما با رنجش و آاليش گونه هر از دور و صاف قلبى به كه دارم آن اشتياق و شور زيرا دهد، خبر من

  1. كنم زندگى
  وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظيمٍ 

  2.و تو اخالق عظيم و برجسته اى دارى 

 و دلسوزى و عالقه با بايد يكديگر، به نسبت مسلمانها :م و ايجاد محبت پيامبر در ميان مسلمانانحل
 ابتال مورد مسلمانى ديديد شما اگر كه نيست طور اين .باشند داشته كار و سر ، تفاوتى بى يى ذره بدون

 محبت و دلسوزى و همدردى و همكارى ، نه .بگذريد تفاوت بى او كنار از ، است گرفته قرار يى حادثه به

 جا آن تا بزرگوار، آن .بود صلي اهللا عليه و آله  اكرم رسول بزرگ كارهاى از يكى مسلمانها، بين متقابل
 در حتى � مسلمانها ، اسالمى ى جامعه در كه گذاشت نمى بود، وجودش ى سعه در و داشت حضور كه
 خود حلم و حكمت با پيامبر يعنى .ندباش داشته عداوت و كينه و بغض كسى به نسبت � مورد يك

 .آورد مى وجود به را محبت به آغشته فضاى و سالم و شيرين محيط يك حقيقتا

 زندگى معمولى اخالق و معاشرت آداب و شهرنشينى و تمدن از كه � بيابانگردى عرب كه اند كرده نقل

 حضرت آن .رسيد پيامبر خدمت و آمد مدينه به خود صحراگردى خشونت همان با � دانست نمى چيزى

 كه خواست چيزى ايشان از او، .بودند � گذرگاهى در يا و مسجد در يا حاال � خود اصحاب ميان در ،
 او به بخشيدند، او به را اين كه بعد .دادند او به لباسى و غذا و پول مثال و كردند كمكى او به هم پيامبر
 خشونت همان خاطر به مرد، آن ؟ هستى ىراض ؟ كردم نيكى تو به من شد؟ خوب حاال :گفتند

 ظاهرااين كه آن خاطر به دارند، افراد گونه اين كه هم يى تعارفى بى و صراحت و خود صحراگردى

 چيزى اين اصال و نكردى محبتى هيچ و ندادى انجام كارى هيچ ، نه : گفت ، است بوده كمش محبتها

 ! دادى من به توبه كه نبود

 همه .بود سنگينى ناخوشايند چيز يك اصحاب دل در پيامبر، به نسبت خشن دبرخور گونه اين طبعا

 چيزى عرب اين به ، خشم و عصبانيت با خواستند بودند پيامبر اطراف در كه نفرى چند .شدند عصبانى

 لهأمس او با من باشيد، نداشته كارى او به شما ، نه :فرمود پيامبر اما بدهند؛ نشان العملى عكس و بگويند
 كه شود مى معلوم .بردند منزل به خودشان با هم را اعرابى اين و شدند خارج جمع از .كرد خواهم حل را
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 باز و بردند منزل به را او .دادند مى او به هم بيشتر اال و بدهند؛ او به كه نداشتند چيزى جا آن در پيامبر

 : گفت ؟ شدى راضى حاال :گفتند او به بعد .دادند او به � پول يا لباس يا غذا مثال � يى اضافه چيزهاى

  .كرد رضايت اظهار و شد شرمنده پيامبر حلم و احسان مقابل در مرد، . بله
  چه حلم است این که؟ جان من فدایت                            سر  پاکان عالم خاک پایت

  حمت للعالمین استپناه ما گناهکاران همین است                                  که نامت ر
  زدست مانیاید هیچ طاعت                                           همین مائیم و امید شفاعت
 ١شفاعت کن دری بگشای بر ما                                گر این در بسته گردد وای بر ما

 زدى حرفهايى من اصحاب مقابل در ، پيش ى لحظه چند تو :فرمودند او بهصلي اهللا عليه و آله  پيامبر

 اظهار و گفتى من به كه حرفهايى همين برويم دارى دوست .شد چركين تو به نسبت دلشان آنها كه

 همان شب صلي اهللا عليه و آلهپيامبر بعد . حاضرم ، بله : گفت ؟ بگويى آنها مقابل در ، كردى رضايت

 اعرابيمان برادر اين :گفتند و آوردند اصحابشان نميا در و برداشتند را عرب اين روز، آن فرداى يا روز

صلي اهللا عليه و  پيامبر ستايش به بنا هم او .بگو ، هستى راضى اگر ؛ است راضى ما از كه كند مى خيال
 به ايشان جون ؛ متشكرم خيلى اكرم رسول از � مثال � و راضيم و خوشحال من ، بله : گفت و كرد آله
 . رفت و گفت را نسخنا اين .كردند محبت من

 ، اعرابى اين مثل :فرمودند و كردند اصحابشان به رو صلي اهللا عليه و آله  اكرم رسول ، رفت او بعدكه
 ، سرگذاشته و باشد شده جدا و رميده چراند، مى را آن چوپانى كه يى گله از كه است يى ناقه آن مثل
 مى حمله برگردانيد، من به را او و بگيرد را رشت اين كه اين براى ، من دوستان شما .دود مى بيابان به

 كند مى زيادتر را  وحشتش و بيشتر را او رميدگى شما، حركت اين .دويد مى او دنبال ، اطراف از و كنيد

 ما جمع از بود، رميده كه آنچه از بيشتر را او شما نگذاشتم من .كرد خواهد دشوارتر را او به يابى دست و
صلي   پيامبر روش ، اين . برگرداندم خودمان جمع و گله به و رفتم او دنبال ، نوازش و محبت با .برمانيد

  2. است اهللا عليه و آله 
  ٣نوش داروی همه دلها از اوست                              حل عقد کل مشکل ها از اوست

                                                
1
  هاللي جغتائي  
2
  248 صفحه � دوم جلد � واليت حديث 
3
  عطار نيشابوري 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )قسمت چهارم(احكام

  زكات

  1.تي پرداخت نشود چارپايان دچار مرگ و مير شوندهرگاه زكا): ع(امام رضا 

كسي كه زكات نپردازد خداوند در روز قيامت دارايي او را به صورت افعي آتشين و دو ) : ع(امام باقر 

شود به دورش حلقه بزن  آورد و او را در چنبر آن در مي آورد و سپس به آن مار گفته مي اي در مي كوهانه

نش بخل بزودي آنچه را كه در بخشيد: به تو چسبيده بود و اين سخن خداوند استهمچنان كه او در دنيا 

  2.طوقي به گردنشان خواهند آويختورزيدند مثل  مي

  نصاب دامها و مقدار زكات آنها
نرسد  40باشد و تعداد گوسفندان تا به  عدد است و زكات آن يك گوسفند مي 40اولين نصاب گوسفند 

  .زكات ندارد
  مقدار زكات    بنصا  شماره 

  گوسفند  2  گوسفند 121  1
  گوسفند  3  گوسفند  201  2
  گوسفند  4بنابر احتياط واجب    گوسفند  301  3
  آن يك گوسفند  هر صد تاي  گوسفند و بيشتر از آن  400  4

اگر تعداد گوسفندان از يك نصاب بگذرد ولي به نصاب بعدي نرسد نصاب زكات نصاب پايين را بايد 
  .دبپرداز

 40رأس است و زكات آن يك گوساله كه يك سال آن تمام شده نصاب بعدي گاو  30اولين نصاب گاو 
 . زكات آن يك گوساله ماده كه وارد سال سوم شده باشد . رأس است 

 .دهد آن را مي تاي 30گاو دارد زكات  39واجب نيست مثالً كسي كه  40و  30زكات بين 

رسيد  60را پرداخت و وقتي به  40شصت نرسيده فقط بايد زكات  رأس تجاوز كند تا به 40گر از ا
يا چهل تا چهل تا حساب شود اما  تا هر چه باالرفت بايد سي تا سي. نصاب دو برابر نصاب اول را دارد

 70بايد طوري حساب شود كه چيزي باقي نماند يا اگر چيزي باقي ماند ازنه تا بيشتر نباشد مثالً اگر 
ب كند ده تا زكات سي تا حساسي تا  حساب كند چون اگر به حساب 40و  30به حساب  گاو دارد بايد

 .ماند نداده مي

مثقال و زكات هر دو  105مثقال و نقره  15طال  :نصاب طال و نقره 
40

 .باشد مي 1

                                                

 2703منتخب ميزان الحكمه ؛، ح  - 1

 2704منتخب ميزان الحكمه ؛، ح  - 2
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  :شود كه ها در صورتي واجب مي زكات دام
ماه بفروشد  9عدد گاو را خريداري كند و پس از  100الً يكسال مالك آنها باشد بنابراين اگر مث - 1

  .زكات نداد
حيوان در تمام سال بيكارباشد بنابراين گاو ياشتري كه در كار مزرعه يا حمل بار از آن استفاده  - 2
 .درشود زكات ندا مي

ده حيوان در تمام سال از علف بيابان بچرد پس اگر در تمام سال يا مقداري از آن از علف چيده ش - 3
 1.يا كاشته شده بخورد زكات نداد

اي باشد كه معاملة آن رايج باشد لذا  زكات طال و نقره در صورتي واجب است كه به صورت سكه -
  .زيور آالت بانوان زكات ندارد

                                                

  . دهند كه زكاتي ندارد چينند و زمستان به گوسفندان مي دقت داشت بسياري از روستاها علف را مي بايد - 1

 .به نظر آيت اهللا مكارم همه موارد باال زكات دارد
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  )قسمت چهارم(حق الناس 
    ماله    اءو    نفسه    فى    بها    تعالى    اهللا    اخذه    اال    بمظلمة    يظلم    احد    من    ما : : : :    السالم    عليه    باقر    امام

 .بگيرد  جانش و مال از ظلم بهمان خداوند آنكه مگر كند نمى ظلم ديگرى به كسى

  به حقیقت جوئی نیرزی تو                          گر به یک حبه ظلم ورزی تو         
  ملکت از سیل آن خراب شود                            از تو گر دیده ای پر آب شود    

يا ميدانيد مفلس كيست ؟گفتند مفلس نزد ما كسي است كه نه آ:خود فرمود رسول خدا به اصحاب
همانا مفلس امت من كسي است كه روز قيامت با داشتن :حضرت فرمودند . درهم دارد نه مال نه متاع 

نماز وروزه وزكات وحج ميايد ونيز ميايد كسي كه اين فرد به اوفحش داده وديگري كه اين شخص 
كسي كه اورا زده پس از حسنات  يايد فردي كه اين شخص خونش را ريخته وميايدمالش را خورده وم

ن شخص گرفته وبه هر يك از صاحبان حق به اندازه حقشان داده ميشود و اگر پيش از انكه صاحبان آ
حق به حقشان برسند حسناتش تمام شود از گناهان صاحبان حق برداشته ميشود وبر او مياندازند انگاه 

   .1جهنم مياندازند اورا به
 .نمايد سبكتر را آنها بار و بردارد حقوق صاحبان گناه از مقابل در بايد شود، تمام حسناتش صورتيكه در

                   زن از شوهر و شوهر از زن مادر، و پدر از پسر و برادر از برادر كه است سخت بقدرى قيامت
 را خودحق  نكند اينكه ترس از . بنيه و حبِهصا و اءبيه و اءمه و ءخيها منْ المرْء يفرُّ يوم كند فرارمى
  .كند مطالبه
 كه خدايى منم :فرمايد مى السالم عليه الحسين بن على حضرت  :نمايند مى بررسى كامالً را مظالم
 التعد و داد به شما ميان نگويد، خالف كه هستم دادگسترى حاكم ، نيست من جز پرستش شايسته

 ،بدهكار از و بستانم ناتوان داد ،نيرومند از امروز نرود، ستم كسى به من بر در امروز ، كنم قضاوت خود
 از ستمكارى هيچ كه است امروز . بنمايم را بدهكاريها تقاص ،سيئات و حسنات با و بگيرم بستانكار حق
 بياويزيد هم به مردمان اى .باشد وا گردن به كسى از اى مظلمهدر حالي كه  نگذرد برابرم در گردنه اين

 شما گواه خود من و بخواهيد او از ،گرفته باز شما از ستم به دنيا در كه داريد كسى گردن به حقى هر و

 2.او عليه بر هستم
 حقى منى مؤ مرد هرگاه پيغمبر پسر اى گفت حضرت آن به قرشى مرد يك كه است حديث آخر در و

 بستاند؟ چه آن برابر در است دوزخ اهل كه فركا آن از دارد كافرى گردن به

 به كافر آن و شود مى داردكم كافر آن گردن به كه حقى اندازه به مسلمان مرد آن ازگناهان :فرمود امام
 .شود معذب خود كفر عذاب همراه به آنها اندازه
 دريافت انمسلم آن از حقش چگونه دارد حقى مسلمانى گردن به مسلمانى هرگاه گفت قرشى مرد آن

 شود؟
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 ستم آن حسنات بر و بگيرند ظالم بدهكار مسلمان حسنات از بستانكار مسلمان آن براى :فرمود امام

 .بيفزايند كشيده
 باشد؟ نداشته حسناتى ظالم اگر : گفت قرشى مرد آن

  .بيفزايند بدهكار ظالم گناهان به و بگيرند بستانكار مظلوم آن گناهان از :فرمود امام
 ١راهی که زنی ترا همان راه زند                    از دور مکافات بترس    راهزناي 
 را او همه كه كنند مى بلند و گيرند مى را بنده دست قيامت روز::::فرمايد    مى    السالم    عليه    سجاد    حضرت

 اهل بر تر سخت چيزى نيست و بگيرد او از بايد دارد حقى شخص اين بر هركس :شود مى گفته و ببينند

  .كند ادعا آنها بر چيزى اينكه ترس از بشناسد را ايشان كه را كسى دنببين اينكه از شرمح

 مصرى هاى پارچه مانند كه دارند زيادى عملهاى من امت از جماعتى قيامت در  :شآت در خوان نماز

 .بيفكنيد  آتش در را همه :گويند مى  ولى  ،لُؤ تال و سفيدى در است

 !گرفتند؟ مى روزه :گفتند .نبودند الصلوة تارك اينها بله :فرمود !خوانانند؟ نماز هااين خدا رسول يا :گفتند

 مى آتش در بِرو را اينها چيز چه براى پس ...ا رسول يا :گويند مى .گرفتند مى روزه آرى :فرمودند

 ديد مى حرامى مال تا گير، روزه خوانِ نماز اين )عليه واثبو الدنيا من شيئى لهم الح اذا :(فرمود !اندازند؟

 هم مقدس اين بگيرد ماهى كند مى خيز كه گربه است خيز بمعنى واثبه انداخت مى آن بر را خودش

 مى اوه ب رسيده او دسته ب پول مرده پدرش مثال حرام پول اين روى اندازد مى را خودش كند مى خيز

 مى !؟ كنى نمى پدرت ثلث به لعم چرا بده آنها با را ارثحق  است خواهرت و برادرت سهم اين گويند

  .ندارد دل تقواى چون ؟زند مى را حرف اين چرا .دور بينداز را حرفها اين :گويد
 متصل كه ديدم را شيراز خوانين و بزرگان از نفر يك قبل سال چند :ريزد مى آتش طال هاى سكه از  

 را انگشت سوزش بخواهد و اشدب سوزانيده را او آتش كه كسى مانند و نهاد مى دهان در را خود انگشت
 ايست قضيه مرا گفت گشت خلوت چون ؟ چيست كار اين سبب پرسيدم او از.بدهد تسكين دهان آب از

 ، من از غير نبود وارثى او براى و پرست پول و دوست پول و ثروتمند بسيار داشتم برادرى زيرا ،عجيب
 مى مرا ثروت همه تو چون. دارم طال و پول از پر اي كه كيسه نمود وصيت منه ب مرگ موقع در پس

 مى رفتار برادرم وصيته ب هم من گفتم خود با مرد كه برادرم پس .نما دفن من با را كيسه اين گيرى

 آمدم بيرون قبر از و پنهان قبر گوشه در را ليره كيسه و رسانيده قبر به را خود برادرم دفن از پس نمايم

 پولها آن نمودى شرع خالف :فرمودند آنها . گفتم را قضيه محترم ىعلماه ب گذشت مدتى قضيه اين از.

 را كن قبر روزى پس. نمودى مى برادرت براى مبرات و خيرات و دادى مى مساكين و فقرا به بايد مى را
 من و بشكافى را قبر خواهم مى و شده رها بغلم از اسناد كيف برادرم دفن زمان : گفتم او به و ديدم

 كيسه كه ديدم .تبرداش را لحد و قبر سنگ ريخته كنار را خاكها كن قبر. بردارم را كيفم و رفته پائين

 برداشته را پولها موش واى اى :گفتم خود با ،افتاده قبر كنار در و نيست آن درون چيزى و خالى پول

                                                
 ابو سعيد ابو الخير 1
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 هيچ صورتيكه در .بردارد را پولها و نمايد باز را كيسه سر دارد عقل موش مگر كه انديشيدم خود با ليكن

 روى ها ليره تمامى ديدم ناگهان. نمودم كنار برادرم صورت روى از را كفن پس نبود پاره كيسه جاى

 پس است چسبيده او اندام تمام به طال هاى ليره ديدم كردم نگاه خوب چون ه،شد چيده او صورت

 و زد عقرب را انگشتم گويا هك بود داغ چنان ديدم بردارم او پيشانى روى از را اى ليره كه بردم دست
 اى. است گرديده استخوان به متصل و رفته فرو او گوشت توى ها ليره ديدم. خورده عقرب نيش دستم

 گران و احتكار و كارى سرقت و بازى حقه و كارى كم اثر در كه حرامى پول و خوارى حرام از واى

 تا مگر ،بود خواهد يدردناك بسيار عذاب چه و گردد بشر عايد و حاصل ،كالهبردارى و تقلّب و فروشى
  . برگرديم مستقيم صراط به و نمائيم توبه داريم فرصت

  به سلطنت بخورد مال مردمان به گزاف   نه هر که قوت بازوی منصبی دارد        
 ١ولی شکم بدرد چون بگیرد اندر ناف        توان بحلق فرو بردن استخوان درشت  

 و تافته آهن با انگشتانم گويا كه است سال بيست به قريب و آمده بيرون قبر زا بود كه تيحال بهر پس
 آرام نه و خواب نه روز، و شب و نبخشيد فائده نمودند معالجه اطبا هم آنچه و داشته برخورد شده سرخ

 قدرى آن سوزش درد از بتوانم بلكه تا گذارم مى دهانم در متصل را انگشتانم ، سوزش شدت از و دارم

 2. باشم آرامش در

  

                                                
 )را بدردبگيرد اندر ناف يعني به داخل شكم كه برود شكم (سعدي 1

  )علي ميرخلف زاده(زبده القصص 2
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  )قسمت چهارم(سيره نبوي
1خرَ وذَكَرَ اللَّه كَثيراĤًجوا اللَّه والْيوم الْيرْ لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ لمن كَانَ

 

بازپسين اميد  براى آن كس كه به خدا و روز: رسول خدا سرمشقى نيكوست ) اقتداء(قطعا براى شما در 

  .دارد و خدا را فراوان ياد مى كند

  نخواهی که دائم بوی مستمند                           و گر دل نخواهی که باشد نژند    
 ٢دل از تیرگیها بدین آب شوی                                     به گفتار پیغمبرت راه جوی   

 ماند مى ما براى ؛ دهيم مى خدا راه در چه هر كه مان باشدياد را نكته اين :در فكر آخرت بودن ايشان

 حقيقت در ؛ داريم مى نگه خودمان براى چه هر . ايم كرده خرج خودمان واقعى  من براى حقيقت در و

  . رفت خواهد بين از دنيا، ديگر چيز همه مثل و ماند نمى ما براى

 .كردند ذبح را آن حضرت و آوردند ايشان خدمت را يى هبزغالصلي اهللا عليه وآله   اكرم پيامبر زمان در

 گوشت از مرتب ،صلي اهللا عليه وآله  پيامبر .كردند گوشت طلب و آمدند ايشان نزد ، مستحقان و فقرا

 گوشتها، تمام از نهايتا .دادند مى فقرا به و بريدند مى بودند؛ كرده ذبح خودشان براى كه يى بزغاله آن

 از يكى .بخورند و بپزند تا بردند خود خانه به را آن نبود؛ كسى ديگر چون .اندم باقى آن كتف فقط
 .ماند برايمان كتفش همين فقط و رفت ما ى بزغاله ى همه ! اهللا رسول يا :كرد عرض حضرت همسران

 رفت خواهد ما دست از كه است كتفش همين و ماند اش همه خير، :فرمودندصلي اهللا عليه وآله  پيامبر

  3.ماند مى ما براى ، ايم كرده انفاق كه را آنهايى اما شود؛ مى تمام و خوريم مى را كتف اين ونچ ؛
  .غيره بدنيا اخرته باع من منه شر و بدنياه اخرته باع من الناس شر

 به خويش آخرت كه است كسي او از بدتر و فروشد دنيا به خويش آخرت كه است كس آن مردم بدترين

  4.فروشد ديگري دنياي

 آله و عليه اللّه صلّى اللّه رسول محمد مبارك محضر به شخصى روزى :بي اعتنائي به دنياي زود گذر

 خرما ليف از بالشى بر را خود مبارك سر و بود كشيده دراز حصيرى روى حضرت كه حالى در شد، وارد

 .كرد مى استراحت و بود نهاده

 و شد بلند خويش جاى از گرديد، شخص آن ورود توجهم ، آله و عليه اللّه صلّى خدا پيامبر كه همين
 بدن بر حصير كه كرد مشاهده شخص آن كه بكشد خود بدن و صورت بر دستى خواست و نشست

 روى كسرى و قيصر : گفت خود با. است گذاشته ثرا نورانيش صورت بر ليف هاى نخ و حضرت مبارك

 نيستند، قانع و راضى دارند كه تشريفاتى زندگى ينا به هنوز و خوابند مى مخمل و ابريشمى هاى پارچه

 !؟ خوابى مى خرما ليف بر و نشينى مى حصير روى بر عظيم و واال مقام اين با شما ولى

                                                
1
 21احزاب آيه 

2
  ابولقاسم فردوسي 

3
  319 صفحه � اول جلد � واليت حديث  
4
  361نهج الفصاحه ص  
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 :فرمود و داد قرار مخاطب را او شد، شخص آن افكار متوجه ، آله و عليه اللّه صلّى خدا رسول چون و

 . برتريم و بهتر ها آن از ما كه باش داشته توجه

 است اى سواره همانند دنيا اين در ما مثَل چون ؛ نداريم اى رابطه آن اءشياء و دنيا با ما ! قسم خدا به

 اش سايه زير و آيد فرود درخت آن كنار استراحت جهت سپس كند، عبور دار سايه درختى بر كه

  1.افتد راه به خويش مقصد دنبال به و كند رها را آن كرد استراحت كافى مقدار به چون و بنشيند؛
  خرم دلی که مست وصال محمد است       ما را چراغ دیده خیال محمد است       

  کی نقش بندد آن که مثال محمدست             هرگز نبست سایه او نقش بر زمین  
  ٢با آنکه گنج حق همه مال محمدست             کرد اختیار فقر و به فقر افتخار کرد   

  .شي كل من اهللا اخافه اهللا يخف لم ومن شي كل منه اهللا اخاف اهللا افخ من
 چيز همه از را او خداوند نترسد خدا از اگر و بترساند او از را چيز همه خداوند بترسد خدا از بنده وقتي

  3.بترساند
 شب ى هنيم شد؛ نمى غافل خود عبادت از عظمت و نأش آن با و مقام آن با پيامبر :خدا ترسي پيامبر

 ديد رفت ؛ نيست صلي اهللا عليه وآله پيامبر ديد شب يك سلمه ام .كرد مى استغفار و دعا و گريست مى

 نفسى اال تكلنى ال و الهم كند مى عرض و كند مى استغفار و ريزد مى اشك و است كردن دعا مشغول

 عرض ؟ كنى مى چه جا ناي : گفت و برگشت او ى گريه از پيامبر . گرفت اش گريه سلمه ام  عين طرفة

 لك ليغفر � است آمرزيده را گناهانت و دارد مى عزيزت قدر اين متعال خداى كه تو اهللا رسول يا :كرد

 از اگر وانگذار؟ خودمان به را ما خدايا گويى مى و كنى مى گريه چرا تاءخر ما و ذنبك من تقدم ما اهللا
 روز در عزت روز در . است درس ما براى اين ؟ داشت خواهد نگه را من چيزى چه ، بشوم غافل خدا

  4.راحتى روز در ، سختى روز در ، ذلت
  ای مثل تو دیده ها ندیده                           نه دیده کسی و نه شنیده
  تا حشر، یکی که مثل او نیست                          مثل تو یکی نیافریده

  این بلبل بینوا نوائی                     ای گل چه شود گر از تو یابد         
  ٥هر چند که ما گناهکاریم                                امید شفاعت تو داریم

 مى و كنند مى گناه شما دوستان از قومى :پرسيد  السالم عليه صادق امام از شخصى :خوف از خدا

 كه هستند قومى بلكه نيستند، ما دوستان آنها گويند، مى دروغ آنها :فرمود امام. اميدواريم ما گويند
 بدون و كند، مى عمل آن براى از دارد، اميد چيزى به كه كسى زيرا ، است شده چيره آنها بر آرزوها

 ، است بيشتر خدا به او  ترس باشد، بيشتر خدا به معرفتش كه كسى ترديد

                                                
1
  89 ص ، لقاءاهللا رساله 
2
  اهلي شيرازي  
3
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4
  حديث واليت  
5
  سلمان ساوجي  
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 :فرمايد مى خداوند رو اين از

    ماءالعل    عباده    من    اهللا    يخشى    انما

 .ترسند مى خدا از دانشمندان و علما خدا، بندگان از قطعا

 حضرت آن از و است همگان از بيشتر براي من خدا از ترس :فرمود  وآله عليه اهللا صلى پيامبر و

 عذابهاى ها سوره اين كه چرا كرد پير مرا نبا و واقعه و هود سوره :فرمود ؟ شدى پير زود چه :پرسيدند

 از  وآله عليه اهللا صلى پيامبر شدن پير زود بنابراين .. شده دين در استقامت به امر و گشته بيان الهى
  1.است خدا خوف

 عليه اله صلى خدا رسول نزديك جبل معاذبن :دلسوزي پيامبر صلي اهللا عليه و آله و السلم براي امتش 

 فى ينفخ يوم خدا قول ارهدرب !خدا رسول اى : گفت معاذ بود، نشسته انصارى ايوب ابو منزل در آله و

 فرماييد؟ مى چه آيات آخر تا افواجا فتاتون الصور

  . پرسيدى بزرگ امرى از !معاذ اى :فرمود حضرت

 خداوند شوند، مى محشور گوناگون امتم از صنف ده : گفت آنگاه شد، سرازير چشمانش از اشك آنگاه

 بر را برخى و بوزينه صورت بر را برخى يد،برگردان را آنها صورت و كرد جدا مسلمانان صف از را آنها
  .2خورانند حرام خوكند صورت بر كه آنهايى :فرمود كه اين تا .نمود ها خوك صورت

 بسيارى زحمت رسالت سال 23 مدت در آله و عليه اهللا صلى پيامبر: دلسوزي پيامبر براي همه انسانها

 چنانكه شد وارد حضرتش بر جسمى و وحىر نظر از بسيار مشكالت و مصائب كشيد، مردم هدايت براى

 .كردند مجروح را صورتش و شكستند را پيامبر دندان احد جنگ در

 براى مبعوث ، كردن نفرين براى ام نشده مبعوث من :فرمود !كنيد نفرين شما كردند عرض اصحاب

 آنها زيرا فرما تهداي را قومم خداوندا :فرمود بعد ، ام شده آنها براى رحمت و خدا طرف به مردم دعوت

  3.ندارند آگاهى
 

                                                
1
ري از مردم با بيان اينكه ما دل پاكي داريم و خدا را قبول داريم در انجام واجبات و ترك محرمات بسيا، .191 ص المنتهى تتمه از اقتباس   

  .اهمال مينمايند و روي اين داستان مانور بيشتري داده شود
2
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )پنجمقسمت (احكام

  خمس 
موا انما غَاعلَوم من شيء فان هللا خُمتُنمكين وابن السبيل االمس و للرسول و لذي القربي و اليتامي و هس
.1  

  .يكي از تكاليف اقتصادي مسلمانان پرداختن خمس است

خمس يعني 
5

  .به فقيه جامع الشرايط بپردازيم مال خود را براي مصارف مشخصي 1

  .كنم كه اموال شما كم نشود اگر شما خمس مال خود را بپردازيد من ضمانت مي) : ع(امام الجواد 

الن هم كساني كه خمس و زكات ا) فدك(چنانچه در صدر اسالم حق اهل البيت را غصب كردند 
 .اند را غصب كرده) ع(ن هند حق امام زماد نمي

دادن خمس فقط مربوط به ثروتمندان نيست گاه ممكن است فقيري شرايط پرداخت خمس را پيدا 
و مستأجر و كارگر و كارمند بين شود و در پرداخت خمس  بر آن هم واجب مي كند لذا پرداخت خمس

 .واجب است بدهكار و بيكار و دختر دار و پسردار فرقي نيست اگر شرايط باشد بر همه

تواند تمام مخارج مورد نياز خود را از درآمدش تأمين كند و اگر  هركس در طول سال مي :مخارج سال
د متعارف استفاده كرد و در پايان سال اما اگر در ح. فه نيامد خمس نداردچيزي در آخر سال اضا

لو اندك چيزي زياد آمد و  
5

 .رف مشخص به فقيه جامع الشرايط بپردازدآن را بايد براي مصا 1

با رسيدن  با شروع به كاسبي يابراي كشاورز اولين درآمد بعد از بلوغ كه به دست آمد و :سال خمسي
آغاز  وقت برداشت محصول يا براي كارگر و كارمند با دستيابي به اولين درآمد ابتداي سال خمسي

د بلكه خود به خود براساس چگونگي درآمد ساالنه متعين لذا نيازبه تعيين از سوي مكلف ندار. شود مي
 .شود مي

باشد و جاي وجوه شرعيه را  هاي كسب و كار مي د ساير هزينهنماليات ربطي به خمس ندارد و مان
 .گيرد نمي

                                                
 41انفال آيه  1
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  )قسمت پنجم(حق الناس
    ماله    واء    نفسه    فى    بها    تعالى    اهللا    اخذه    اال    بمظلمة    يظلم    احد    من    ما : : : :    السالم    عليه    باقر    امام

 .بگيرد  جانش و مال از ظلم بهمان خداوند آنكه مگر كند نمى ظلم ديگرى به كسى

  به حقیقت جوئی نیرزی تو                          گر به یک حبه ظلم ورزی تو         
  ملکت از سیل آن خراب شود                            از تو گر دیده ای پر آب شود    

دإِلَى مالَ وكْيواْ الْمالَ تَنقُصو رُهغَي نْ إِلَـها لَكُم مم واْ اللّهدبمِ اعا قَوا قَالَ يبيشُع منَ أَخَاهيزَانَ         يالْمو
 يطحمٍ موي ذَابع كُملَيع أَخَاف إِنِّيرٍ واكُم بِخَيأَر 1إِنِّي  

را پرستش كنيد كه جز او معبود  خدا! ا فرستاديم ، گفت اى قوم من و به سوى مدين برادرشان شعيب ر

من خير خواه شما هستم ) و دست به كم فروشى نزنيد(ديگرى براى شما نيست و پيمانه و وزن را كم نكنيد 

  !.و من از عذاب روز فراگير بر شما بيمناكم 

  که ترازوی حق به میزان است                                 کم فروشی خالف فرمان است  
  آنکه با سنگ کم متاع فروخت    آتش از سنگ جست و ریشش سوخت
كم فروشي كسب انسان را حرام ميكند وانچه از اين راه بدست بيا يد مال حرام است واستفاده از آن 

ر اين شرعا جايز نيست و اگر كسي مرتكب اين عمل حرام شود اول بايد از گناه خود توبه نمايد وديگ
انسان . عمل را تكرار نكند و مالي را كه از مردم زياد گرفته به انها برگرداند واال مديون انها خاهد ماند

بدست اوردن روزي حالل يكي از . بايد مراقب باشد مال حرام وارد اموالش نشود تا كسبش حالل باشد
    االرض    فى    مما    كلو    الناس    ايها    يا :بزرگترين و بهترين عبادات است چنانچه خداوند حكيم مي فرمايد

    طيبا    حالال

  . كنيد تناول را است پاكيزه و حالل زمين در چه آن از مردماي  
    حرام فيه    يبارك    لم    نمى    ان    و    الينمى    الحرام    ان

 .بود نخواهد مبارك كند نمو اگر و كند نمى نمو  : : : :    مي فرمايد السالم عليه كاظمونيز امام 

 امت و خوردند، نمى حرام هيچگاه اولياء و انبياء و دارد، همراه يتعاف و بخيرى عاقبت حالل خوردن

 كه كند مى قسى را قلب خورى حرام .كردند مى سفارش حرام از پرهيز و حالل كسب به را خودشان
 پيدا جنگ سر خدا با و گردد، مى ظاهر دودمان و نسل در اثرش حتى است قلب براى مرض بزرگترين

 ديگران براى و كند جمع حرام چرا دارد احتياج قبرى و كفن متر چند هب آخرش كه كسى !!كند مى

 عبادت كه است آمده آله و عليه اهللا صلى پيامبر از حالل طلب در اما .بشود هم آنان وبال و وزر و بگذارد

 انسان و شود مى عبادات قبولى و ، قلب نورانيت باعث كه است حالل طلب آن افضل دارد جزء هفتاد

يكي از آرزوهاي هر شيعه اين است كه جمال دلرباي امام    .باشد مى تعالى حق ظتافح در هميشه
 تهذيب بايد شود نصيبش عزيز امام آن مالقات توفيق بخواهد كس هر زمانش را ببيند

 . بيايند ديدنش به حضرت خود تا كند دور خود، از را اخالقي رذائل و كند نفس
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 آرزوي دانشمندان از يكي :لي فرجه الشريف به كاسب منصفسر زدن امام زمان عجل اهللا تعا

 موفقيت عدم از و داشت را)الفداء مقدمه لتراب العالمين ارواح( اهللا بقية حضرت زيارت

 معروف علميه حوزه طلّاب ميان اشرف نجف در و كشيد رياضت مدتها برد، مي رنج

 كند عبادت و ودبر سهله مسجد به پي در پي و مرتباً چهارشنبه كس هر است

 مدتها ايشان .رسد مي)شريف فرجه تعالي اهللا عج ( عصر ولي حضرت خدمت

 اعداد و حروف اسرار و غريبه علوم به سپس نرسيد، مقصود به ولي كرد كوشش

 بخاطر مدت اين در نگرفت، نتيجه ولي كشيد رياضتها نشست، ها چلّه شد، متوسل

 در نوري گاهي كرد، پيدا باطني صفاي هانسحرگا مناجات و فراوان خوابيهاي بيدار

 مي دقائقي و ميديد حقايقي ميداد، دست او به خوشي حال و ميشد پيدا دلش

 عليه ( زمان امام ديدن :شد گفته او به معنوي حاالت اين از يكي در .شنيد

 مسافرت اين چند هر كني، سفر شهر فالن به آنكه مگر نيست ممكن تو براي )السالم

 روز چند از بعد شد، روان .نمود مي آسان مقصود به رسيدن راه در ولي دبو مشكل
 هفتم سي روز گرفت، چلّه و شد مشغول رياضت به نيز آنجا در رسيد، شهر آن به

 فرجه تعالي اهللا عج زمان امام اهللا بقية حضرت االن :گفتند او به هشتم و سي يا

 برخيز اكنون هم اند، نشسته ساز لقف پيرمردي دكان درب ، آهنگران بازار در شريف

 ديد رسيد وقتي شد، مرد پير دكان ي روانه شده بلند جا از اشتياق با .شو شرفياب
 و گرفته گرم پيرمرد با و اند نشسته آنجا شريف فرجه اهللا عج عصر ولي حضرت
 به اشاره و فرمود پاسخ حضرت كرد، سالم كه همين ميگويند، آميز محبت سخنان

 با و آمده عصازنان خميده قد و ناتوان زني پيره ديد حال اين در .ندكرد سكوت

 به را قفل اين خدا رضاي براي است ممكن :گفت و داد نشان را قفلي لرزان دست

 و گرفت را قفل پيرمرد دارم، نياز پول شاهي سه به من كه بخريد شاهي سه مبلغ
 هشت( عباسي دو فلق اين خواهرم :گفت است، سالم و عيب بي ديد كرد نگاه

 دو( دينار ده اگر شما نيست، دينار ده از بيش آن كليد پول زيرا دارد، رزشا)شاهي

 خواهد آن قيمت شاهي ده و سازم مي را قفل اين كليد من بدهيد، بمن )شاهي

 من از شاهي سه را قفل اين شما ندارم، نيازي آن به نه :گفت زن پير .بود

 من مسلماني، تو خواهرم :گفت سادگي كمال با رمردپي .ميكنم دعا را شما بخريد،

 ضايع را كسي حقّ و بخرم ارزان را مسلمان مال چرا ميكنم دعا مسلمانم كه هم

 هفت به ببرم، منفعت بخواهم اگر كم دارد، ارزش شاهي هشت اكنون قفل اين كنم،

 بي بردن منفعت شاهي يك از بيش عباسي دو ي معامله در زيرا ميخرم شاهي

 قيمت ميكنم تكرار باز و ميخرم شاهي هفت من بفروشي ميخواهي اگر است، انصافي
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 شاهي يك ببرم، نفعي بايد و هستم كاسب من چون است، عباسي دو آن واقعي

 بود شده ناراحت ميگويد، درست مرد اين كه نميكرد باور زن پير شايد .ميخرم ارزانتر

 كه كردم التماس من و نشده، ضيرا مبلغ اين به كس هيچ ميگويم خودم من كه

 و گيرد نمي انجام)شاهي دو(دينار ده با من مقصود زيرا كنند، خريداري شاهي سه
 قفل داد، زن آن به پول شاهي هفت پيرمرد .است من احتياج مورد پول شاهي سه

 ديدي عزيز آقاي :فرمود من به)السالم عليه( امام رفت، زن پير كه همين خريد، را

 شما سراغ به ما تا شويد جوري اين و شويد طور اين كردي، تماشا را ظرهمن اين و

 داشته سالم عمل ندارد، سودي شدن متوسل جفر به نيست، الزم نشيني چلّه بيائيم،

 من شهر اين ي همه از كنم، همكاري شما با بتوانم من تا باشيد مسلمان و باشيد

 هم اين شناسد، مي را خدا و دارد ندي مرد اين زيرا كردم، انتخاب را پيرمرد اين

 و محتاج را او چون و كرد حاجت عرض پيرزن اين بازار اول از داد كه امتحاني
 شاهي سه حتّي كس هيچ و بخرند ارزان كه بودند آن مقام در همه ديدند نيازمند

 گذرد نمي او بر اي هفته خريد، شاهي هفت به مرد پير اين و نكرد خريداري نيز

   1كنم مي احوالپرسي و دلجوئي او از و آيم مي او سراغ به من هآنك مگر
بله پير مردي كه سعي ميكند روزي حالل بدست بياورد واز مال حرام و دزدي اجتناب مي كند اين 
قدر مورد توجه امام زمان قرار مي گيرد در اين ميان برخي فكر مي كنند با كم فروشي وكاله سر مردم 

  .ندگذاشتن زرنگي كرده ا
 مي بازار به شهر و روستا از مردم: در حكا يتي از شيخ مهدي مازندراني نقل است :زرنگي

 را فالني سر امروز من :گفت مي يكي ميان اين در .كردند مي معامله و آمدند
 شيخ .فروختم او به اعلي جنس قيمت به را ارزشي بي جنس و ام گذاشته كاله

 عبارت به گذاشتند، كاله را سرت ها آن چارهبي اي :فرمود مازندراني امامي مهدي

 بايد و اي گرفته ذمه بر را مردم حق چون اي، گذاشته كاله خود سر بر ديگر

 .دهي پس حساب قيامت فرداي

 عطار كربال، در :كرد حكايت خوانساري عبدالحسين شيخ بزرگوار عالم :كاسب دغل باز

 سختي بيماري به زماني .بود رمشهو و معروف مردم ميان در و زيست مي ثروتمندي

 بهبودي اما ، فروخت معالجه جهت را اش اثاثيه و دكان اجناس همه و شد مبتال

 پسرش به و است پريشان و بدحال بسيار ديدم .رفتم عيادتش به من روزي.نيافت

 خود مصرف به تا بياور را پولش و بفروش و ببر بازار به را اسباب فالن :گويد مي

 شما حرف اين معناي :گفتم !شوم راحت و بميرم يا يابم، بهبود شايد برسانم،
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 و داشتم ناچيزي سرمايه آغاز، در من !فالني :داد پاسخ و كشيد آهي بيمار چيست؟
 پزشكان كه شد شايع كربال در مرضي پيش، سال چند كه بود اين شدنم پولدار علت

 و گران خيلي آبليمو ،رو اين از .شيراز آبليموي به كردند منحصر را آن معالجه
 به را آنها و نمودم مخلوط آن با زيادي موادداشتم، آبليمو مقداري من .گشت كمياب
 من مغازه به منحصر آبليمو كم كم .رساندم مي فروش به خالص آبليموي عنوان

 راه، اين از و فروختم مي مردم به را تقلبي آبليموي تزوير، و حيله با هم من .شد

 چندي از .گشتم معروف ميليونر به تجار ميان در كه چندان .ندوختما فراواني ثروت

 .كردم خود بيماري خرج و فروختم داشتم، چه هر .شدم دچار مرض اين به پيش

 شايد بفروشند، نيز را آن گفتم امروز كه متاع همين مگر نمانده، برايم چيزي ديگر

 .شدن خوب به يا و مردن به يا شوم خالص

ينچنين زندگي انسان را تباه ميكند اما دراين ميان هم عده اي هستند كه مراقب كسب اري مال حرام ا
  .خود ميباشند تا گرفتار مال حرام نشوند مي گويند

  به حقیقت جوئی نیرزی تو                             گر به یک حبه ظلم ورزی تو       
  ملکت از سیل آن خراب شود                             از تو گر دیده ای پر آب شود    

) فروشي  وحله ( فروشي پارچه ي مغازه عبيد بن يونس نام به شخصي :كاسب با انصاف
 قسمت و چهارصد قيمتش قسمت يك .نداشت بيشتر جنس نوع دو مغازه در .داشت

 را برادرش پسر و رفت مسجد به نماز اقامه براي او روزي .بود درهم دويست ديگر
 بود درهم چهارصد كه اي پارچه و آمد عربي وقت اين در .گذاشت زهمغا درب

 را آن هم مشتري آورد، برايش درهمي دويست پارچه اشتباهاً شخص آن طلبيد،

 برخورد يونس به راه بين در .رفت و خريد را پارچه داده درهم چهارصد و پسنديد

 چهارصد به :تگف اي؟ خريده چند به را پارچه اين :پرسيد او از يونس .كرد

 زيادي تا بازگرد ارزد، نمي درهم دويست از بيش جنس اين :گفت يونس .درهم

 درهم پانصد ما شهر در پارچه اين :گفت مشتري .بگيري اي پرداخته كه را پولي

 اصرار با را او يونس .هستم راضي ام خريده كه قيمت اين به من و دارد ارزش

 به را حقيقت و كردن برخورد صادقانه :گفت و داد او به را پول اضافه و برگرداند

 آيا :گفت و كرد برادرش پسر به رو بعد .است پول و دنيا از بهتر گفتن خدا خاطر
 :گفت او گيري؟ مي مشتري از زياد سود كه ترسي نمي خدا از و كني نمي حيا

 چرا :گفت يونس !ام نگرفته او از زور به كه من شد، راضي قيمت اين به خودش

  .پسندي نمي خودت براي كه چيزي به شدي يراض
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  )قسمت پنجم(سيره نبوي
1خرَ وذَكَرَ اللَّه كَثيراĤًجوا اللَّه والْيوم الْيرْ لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ لمن كَانَ

 

بازپسين اميد  س كه به خدا و روزبراى آن ك: رسول خدا سرمشقى نيكوست ) اقتداء(قطعا براى شما در 

  .دارد و خدا را فراوان ياد مى كند

  نخواهی که دائم بوی مستمند                           و گر دل نخواهی که باشد نژند    
  ٢دل از تیرگیها بدین آب شوی                                     به گفتار پیغمبرت راه جوی   

  3:اسالم صلي اهللا عليه و آله والسلمنظافت رسول گرامي 

 با را آن اوقات بيشتر و زد مى شانه را خود موى آله و عليه اللَّه صلّى خدا رسول :فرمود السالم عليه على

  4.است كافى مؤمن كردن خوشبو براى آب: فرمود مى و كرد، مى مرتب و صاف آب

 وضو از پس بالفاصله كه داشت مشكدانى آله و عليه اللَّه صلّى خدا رسول: فرمود السالم عليه صادق امام

 بوى از مردم شد مى بيرون خانه از چون و ساخت، مى خوشبو را خود و گرفت مى را آن تر دست همان با

  5.است آمده حضرت آن كه دانستند مى آن خوش

 را خود جمعه هر كه باد تو بر على، اى: فرمود السالم عليه على به آله و عليه اللَّه صلّى خدا رسول

 حسنه برايت شود شنيده تو از آن بوى كه زمانى تا و است من سنّت از اين كه زيرا كنى، خوشبو

  6.نويسند مى

 نماز حال در فقط كه داشت) سياه پشمى عباى) (راه راه جامه( برد دو آله و عليه اللَّه صلّى خدا رسول

  7.داد مى دستور آن به و نمود مى ترغيب نظافت به را امتش و پوشيد، مى

  :درجاي ديگر پيامبر عظيم الشأن اسالم صلي اهللا عليه و اله و السلم ميفرمايد
 ... االيمان من النظافة

 .است پاكيزگى ايمان هاى نشانه از
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 اكرم پيغمبر از يهودى مردى :فرمود السالم عليه على :ادب پيامبر اعظم صلي اهللا عليه و آله والسلم

 :فرمود حضرت نمود را خود طلب پرداخت تقاضاى روزى بود طلبكار چند دينارى آله و عليه اهللا صلى

 اندازه به ، نشينم مى تو با اينجا در هم من :فرمود بپردازيد تا شوم نمى جدا شما از : گفت . ندارم فعال

 را يهودى ، اصحاب .خواند همانجا را بعد روز صبح نماز و عشاء و مغرب و عصر و ظهر نماز كه نشست اى
 كنيد؟ مى كاريست چه اين :فرمود مى نموده آنها به رو آله و عليه اهللا صلى پيغمبر كردند مى تهديد

 معاهده كسانيكه به تا نكرده مبعوث مرا خداوند :فرمود كند؟ بازداشت را شما يهودى يك كردند عرض

 . دارم روا ستم آنها غير يا دارند من با مذهبى

 اهللا اال اله ال ان اشهد :گفت يهودى هنگام اين در نشست آفتاب رفتن باال و آمدن بر تا بعد روز صبحگاه

 كاريكه اين سوگند خدا به كرد عرض . دادم خدا راه در را خود اموال از نيمى رسوله محمدا ان اشهد

 توراة در آنچه با كند مى مطابقه شما اوصاف ببينم خواستم بود جسارت نظر از نه كردم شما به نسبت

 و شود مى ولدمت مكه در آله و عليه اهللا صلى عبداهللا بن محمد : ام خوانده آنجا در زيرا اند داده وعده بما
 زبان بد و ناسزاگو گويد نمى سخن بلند صداى با . نيست اخالق بد و درشتخو كند مى هجرت مدينه به

 چه هر اختيارتان در من ثروت تمام شما، پيامبرى و خدا بيگانگى دهم مى گواهى اينك باشد نمى
  1كنيد عمل آن درباره داده دستور خداوند

 وارد تازه شخص اگر و داد، مى او به را اش تشكچه حضرت شد مى وارد حضرت آن بر كسى گاه هر
 2.بپذيرد تا داد مى سوگند را او كند قبول خواست نمى

 و بودلي اهللا عليه و آله و السلم ص اسالم پيامبر سرسخت دشمنان از ابوجهل :احترام پيامبر به مسلمانان
صلي اهللا  پيامبر و شد، مى مسلمين و السلم صلي اهللا عليه و آله وپيامبر آزار و كارشكنى موجب همواره

 .رسيد هالكت به بدر جنگ در سرانجام و خواند خود امت فرعون را اوعليه و آله و السلم 

صلي اهللا عليه و آله و السلم خدا رسول كه بود نفرى چهار از يكى پسر، ينا عكرمه بنام داشت پسرى او
 پرده به گرچه يافتند، كجا هر را نفر چهار اين بود دهفرمو مسلمين به و ، دانست مى هدر را خونشان

 .شدند متوارى و كردند فرار نفر چهار اين بكشيد، باشند شده آويزان كعبه

 بگريزد، العرب جزيرة از كه شد � قايق يا � كشتى بر سوار و آمد دريا كنار عكرمه مكه فتح جريان در

 عهد خدا با وقت همان در ديد، شديد مخاطره در را خود آمد، شديدى طوفان دريا، وسطهاى در ناگهان

 .كند اسالم قبول و آمده صلي اهللا عليه و آله و السلم پيامبر حضور به يابد، نجات هرگاه كه كرد

صلي  خدا رسول حضور به نموده مهاجرت مدينه به كرد، وفا خود عهد به و ، يافت نجات خطر از اتفاقا
 او احترام بهصلي اهللا عليه و آله و سلم پيامبر كرد اسالم قبول و شد ابشرفياهللا عليه و آله  و السلم 

 .المهاجر بالراكب مرحبار سوا مهاجر به آفرين: فرمود و كرد معانقه و مصافحه او با و برخاست
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 به را مسلمين سخن او ، است ابوجهل خدا دشمن پسر اين :گفتند مى ديدند مى را او وقتى مسلمانان
 صلي اهللا عليه و آله و السلم پيامبر نمود، ابالغ ر صلي اهللا عليه و آله و السلمپيامب به شكايت عنوان

 . داشت برحذر ، عكرمه به جسارت از را مسلمانان

  رحمت عالم آشکار و نهان                           احمد مرسل آن چراغ جهان
  شمه زندگانی اندر لبچ                            امد از رب سوی زمین عرب   

  لقمه خواهان رحمت در او                     هم عرب هم عجم مسخر او   
  با خود آورده سنتی تازه                             در جهانی فکنده آوازه         

  ز آنکه زو یافت خلق راه به حق              دین بدو یافت زینت و رونق       
  ادب او رهاندت ز کنشت                         را به بهشت       سخن او برد تو

  هیچ تیمار دار چون او نیست                      دل پر درد را که نیرو نیست    
  د رشفاعت از آن کریم تر است                 بر تو از نفس تو رحیم تر است 

  مهربانتر ز تست بر تو بسی                          از کرم نه هوا و نه هوسی  
  از حرام و سفاح دست بدار                    گر تو خواهی که گردی او را یار 

  در حجیم تن و جهنم دل                            و ار و خجل ای فرو مانده زار
  چون ز دوزخ سبک برون نایی؟                   گر تو را دیده هست و بینائی   

  کو رهاند ترا از آن برزخ                               پاک شو پاک رستی از دوزخ 
  آن او باش و پادشاهی کن                       خاک او باش و پادشاهی کن 

  همه گفتی چو مصطفی گفتی                  تا به حشر ای دل ار ثنا گفتی   
 ١از درون سوز و از برون خنده                        شمع بود آن همای فرخنده  

                                                
1
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )قسمت ششم(احكام

  خمس 
خواست  در جواب مردي از فارس كه خمس نداده بود و اجازه تصرف در اموالش را مي) ع(امام رضا 
 جز اين نيست كه خداوند واسع و كريم است و ثواب و جزاي خير را ضامن شده براي كسي: فرمودند

حالل نيست مال مگر از راهي كه . كه به آنچه فرموده عمل كند و عذاب را براي كسي كه مخالفت ورزد
ة معيشت نان نياز ما است براي امر دين ما و ادارخدا فرموده است جز اين نيست كه خمس مورد 

رسانيم جهت حفظ آبرويمان از كساني كه از آزارشان ت نما و دوستان ما و براي صرف كرد  خورهاي
جز اين نيست كه  ،پس خمس را از ما دريغ نداريد و خودتان را تا بتوانيد از دعاي ما محروم نسازيد

ة روز بيچارگي و پريشاني شما تان و ذخير شما و پاك كردن گناهانخمس دادن سبب توسعه رزق 
 وده وفاكنندهاطاعت و بندگي عهد نمخدا از  و مسلمان كسي است كه به آنچه با) يعني قيامت(است 

  1.باشد و كسي كه به زبان اجابت خدا كند و به قلب مخالفت نمايد مسلمان نيست
  : گيرد به هفت چيز خمس مي

جواهري كه -5غنائم جنگي  -4گنج  -3معدن  - 2)منفعت كسب(خرج سال زياد بيايد  آنچه از.1
ميني كه كافر ذمي از ز -7مال حالل مخلوط به حرام  -6بواسطة فرو رفتن در دريا به دست آيد 

 .مسلمان بخرد

  :خمس ندارد يايدبير به دست زمالي كه از راههاي 
چنانچه خويشاوند دوري دارد و اطالعي از اين خويشاوند ندارد و .(مالي كه از ميت به ارث برسد - 1

  )2انتظار چنين ارثي ندارد بنا بر احتياط واجب خمس بدهد
 3.چيزي كه به انسان بخشيده شده است - 2

 اي كه دريافت گريدده  زهجاي - 3

 شود آنچه به صورت عيدي داده مي - 4

 مالي كه به عنوان خمس و زكات و صدقه دريافت كرده باشد - 5

 .گيرد اي كه زن مي مهريه -6
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 آيت اهللا مكارم شيرازي 2

حل عدم وجوب خمس است و باقي مراجع جزما و يا احتياطا قائل به وجوب خمس تنها نظر مقام معظم رهبري و امام را 4و 2،3در مسأله  3

 .آقاي مكارم در اين زمينه احتياط كرده اند. هستند



 ٤٣

  مصرف خمس
باشند بدهند  توانند خمس را مستقيماً به فقراي سادات يا افرادي كه مستحق خمس مي ود افراد نميخ

سهم  ندع برسانند يا مطمئن شوند كه به دست مرجع رسيده و اگر خواستبلكه بايد خود به دست مرج
  .شناسد بدهد بايد با اجازه فقيه جامع الشرايط باشد السادات را به سيد فقيري كه مي

شود خمس داد و اگر  به سيدي كه معصيت كار است اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد نمي
مس كمك به معصيت او نباشد بنابر احتياط واجب نبايد خمس كند اگر چه دادن خ آشكارا معصيت مي

 .بدهند

 .به يك سيد فقير خمس ندهنديك سال احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج 

فروخته بايد ع فروش آنها است اگر چه آنها را ناگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد سالي كه موق
 .خمس آنها را بدهد

مس تعلق گرفته تواند در آن تصرف كند يعني غذايي كه به آن خ مالش را نداده نمي كسي كه خمس
رد و اگر با پول خمس نداده خانه يا تواند چيزي بخ پول خمس گرفته نميرد و با تواند بخو باشد نمي

 .لباس خريد و در آن نماز خواند باطل است
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  )قسمت ششم(حق الناس 
    ماله    اءو    نفسه    فى    بها    تعالى    اهللا    اخذه    اال    بمظلمة    يظلم    احد    من    ما : : : :    لسالما    عليه    باقر    امام

 .بگيرد  جانش و مال از ظلم بهمان خداوند آنكه مگر كند نمى ظلم ديگرى به كسى

  به حقیقت جوئی نیرزی تو                          گر به یک حبه ظلم ورزی تو         
  ملکت از سیل آن خراب شود                             از تو گر دیده ای پر آب شود   

در واقع با .با ازدواج بر مرد و زن رعايت حقوقي از نظر اسالم واجب ميشود كه پيش از ان واجب نبوده
ازدواج هر يك نسبت به حقوقي  متعهد ميشوند بنا بر اين انسانها در محيط خانواده هر يك نسبت به 

ه خداوند ان را بيان فرموده و افراد حق ندارند نسبت به وظايفشان كوتاهي ديگري وظايفي دارند ك
  .نموده وحقوق يكديگر را ناديده بگيرند

الَّ أَن  ما آتَيتُموهنَّ إِيا أَيها الَّذينَ آمنُواْ الَ يحلُّ لَكُم أَن تَرِثُواْ النِّساء كَرْها والَ تَعضُلُوهنَّ لتَذْهبواْ بِبعضِ 
يئًا وواْ شَيى أَن تَكْرَهسنَّ فَعوهتُمفَإِن كَرِه رُوفعنَّ بِالْمرُوهاشعنَةٍ ويبشَةٍ مينَ بِفَاحأْترًا يخَي يهف لَ اللّهعج

1كَثيرًا 
 

و ايجاد ناراحتى ( بـراى شـمـا حالل نيست كه از زنان ، از روى اكراه! اى كـسـانـى كـه ايـمـان آورده ايـد

، )از مهر(و آنان را تحت فشار قرار ندهيد كه قسمتى از آنچه به آنها پرداخته ايد ! ارث ببريد) براى آنها

و اگر ! مگر اينكه آنها عمل زشت آشكارى انجام دهند و با آنان ، به طور شايسته رفتار كنيد! تملك كنيد

چه بسا چيزى خوشايند شما نباشد، و !) به جدايى نگيريدفورا تصميم (كراهت داشتيد، ) بجهتى (از آنها 

  .خداوند خير فراوانى در آن قرار مى دهد

نقل شده كه اين آيه در ) عـليـه السـالم (در تـفـسـيـر مـجـمـع البـيـان از امـام بـاقـر  :شأن نزول
ها رفتار كنند، نگه باره كسانى نازل گرديده كه همسران خود را بدون اين كه همچون يك همسر با آن

و از ابـن عـبـاس نـقـل شـده . مى داشتند، به انتظار اين كه آنها بميرند و اموالشان را تـمـلك كـنـنـد
كـه آيـه فـوق در بـاره افـرادى نـازل شـده كـه هـمـسـرانـشـان مـهـر سـنـگـيـن داشـتـنـد و در 

ا نداشتند به خاطر سنگين بودن مهر حاضر به طالق عـيـن ايـن كـه تـمـايـل به ادامه زناشويى با آنه
  .آنـهـا نـمـى شـدنـد، و آنـهـا را تـحـت فـشـار قـرار مى دادند تا مهرشان را ببخشند و طالق بگيرند

درايه فوق خداوند متعال ميفرمايد نسبت به همسرا نتان خوشرفتار باشيد و انها را مورد ازار قرار ندهيد 
  .شما ببخشند تامهريه خود را به

 به شخصا را شكايات به رسيدگى كار خود خالفت زمان در السالم عليه على امير الموئمنين :مرد ظالم
 خانه در نيمروز ، مردم معموالً كه گرم بسيار روزهاى .كرد نمى واگذار ديگر كس به و گرفت مى عهده

 كسى احيانا اگر كه نشست مى رديوا سايه در داراالماره بيرون در او كردند مى استراحت خود هاى

 راه خيابانها و ها كوچه در گاهى .كند تسليم را خود شكايت مانع و واسطه بدون باشد داشته شكايتى
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 گرم بسيار روزهاى از يكى. گرفت مى نظر تحت نزديك از را عمومى اوضاع و كرد مى تجسس افتاد، مى

 به زن چشم همينكه ديد، ايستاده در جلو ار زنى كرد، مراجعت حكومت مقر به كرده عرق و خسته ،
 عالوه به ، نموده بيرون خانه از مرا ، كرده ظلم من به شوهرم: دارم شكايتى گفت و آمد جلو افتاد على

 بنده. ام آمده تو نزد دادخواهى به اكنون .زد خواهد كتك مرا بروم خانه به اگر و كرده كتك به تهديد مرا

 خواهم تو با خدا خواست به خودم .بشود بهتر قدرى هوا عصر كن صبر . است گرم خيلى هوا ن اال !خدا

 او خشم كه است آن بيم بكشد، طول خانه بيرون در من توقف اگر. داد خواهم تو كار به ترتيبى و آمد
 حالى در كرد بلند را سر سپس ، انداخت پايين را سر اى لحظه على .كند اذيت مرا بيشتر و گردد افزون

 تاءخير را مظلوم دادخواهى به رسيدگى نبايد ! قسم خدا به نه : گفت مى و كرد مى زمزمه خود با كه

 كمال به تا كرد بيرون مظلوم دل از بايد را ظالم رعب و گرفت ظالم از بايد حتما را مظلوم حق ، انداخت

 ؟ كجاست شما انهخ ببينم بگو. كند مطالبه را خود حق و بايستد ظالم مقابل در بيم و ترس و شهامت
 فرياد بلند آواز به و ايستاد در پشت ، رفت شان خانه در به زن آن اتفاق به على .برويم. جاست فالن

 ديد ، نشناخت را على جوان .بود زن همين شوهر كه آمد بيرون جوانى. علَيكُم سالم ! خانه اهل)):كرد

 براى را مرد اين زنش كه فهميد . است هآمد زنش اتفاق به دارد، سال شصت حدود در كه پيرمردى

 از است تو زن كه بانو اين :فرمود السالم عليه على .نزد حرفى اما ، است آورده خود با شفاعت و حمايت
 نموده كتك به تهديد عالوه به . اى كرده بيرون خانه از را او و ظلم او به تو :گويد مى دارد، شكايت تو

 با من كه مربوط چه تو به.  كن مهربانى و نيكى خود زن با و بترس خدا زا بگويم تو به ام آمده من اى
 از تو و آورده را تو رفته كه حاال اما ، ام كرده كتك به تهديد را او من بلى !بد يا ام كرده رفتار خوب زنم

 هقبض به دست ، برآشفت جوان گستاخى از على .زد خواهم آتش زنده زنده را او زنى مى حرف او جانب
 منكر از نهى و معروف به امر و دهم مى اندرز را تو من : گفت آنگاه كشيد، بيرون غالف از و برد شمشير

 كرده خيال سوزاند، خواهم را زن اين من گويى مى صريحا ، دهى مى مرا جواب طور اين تو ، كنم مى

 هركس شدند، جمع كنار و گوشه از عابر مردم شد بلند كه على فرياد .است حساب بى قدر اين دنيا اى

 تازه مغرور، جوان !اَميرالْمؤْمنينَ يا علَيك اَلسالم:گفت مى و كرد مى تعظيمى على مقابل در آمد مى كه

 به ، ببخش مرا اميرالمؤمنين يا .افتاد التماس به و باخت را خود ، است روبرو كسى چه با شد متوجه
 فرمان هرچه ، باشم زنم فرمانبردار و مطيع دهم مى قول ساعت اين از . كنم مى اعتراف خود خطاى

 كه باش مواظب هم تو اما خود، خانه به برو اكنون :فرمود و زن آن به كرد رو على. كنم اطاعت دهد
  .كنى وادار اعمالى چنين اين به را او كه نكنى رفتار طورى

  ده تر از مه کندتعدل رخشن                         ظلم تاریک و دل سیه کندت    
  ١عدل و دادش حصار تن باشد                   مرد را ظلم بیخ کن باشد             

يه به خوشرفتاري در محيط خانواده مينمودند وافرادي را كه در محيط اري اهل بيت همواره توص
بايد توجه .مودند خانواده به همسر وفرزندان خود بدرفتاري ميكردند را از اين گونه اعمال نهي مي ن

                                                
 اوحدي مراغه اي 1



 ٤٦

داشت كه اگر انسان اين حقوق را در دنيا مراعات نكند و توصيه اهل بيت عليهم السالم را جدي نگيرد 
  .پس از مرگ دچار گرفتاريهاي فراواني مي شود

 بن سعد كه دادند خبر آله و عليه اهللا صلى خدا رسول بهروزي : فشار قبر براي سخت گيري به همسر

 دستور با .كردند حركت ، برخاسته جاى از اصحابشان با آله و عليه اهللا صلى پيغمبر . كرده فوت معاذ

 كفن و غسل مراسم انجام از پس .دادند غسل را سعد � فرمودند مى نظارت خود كه حالى در � حضرت

 آله و عليه اهللا صلى پيغمبر او، جنازه تشييع در .دادند حركت دفن براى و گذاشته تابوت در را او ،

 تا ، گرفت مى را تابوت راست طرف گاهى و چپ طرف گاهى .كرد مى حركت عبا بدون و پابرهنه
 و سنگ دادند دستور و گذاشتند لحد در را او و شدند قبر داخل خود حضرت .رسيدند سعد قبر نزديكى

 آن در و ريختند او بر خاك و ساختند را لحد خود، مبارك دست با سپس !بياورند را ديگر وسايل و آجر

  :فرمودند آن از پس و كردند طرف بر آنرا ديدند خللى
 بنده كه كارى هر دارد دوست خداوند لكن شد، خواهد فرسوده و كهنه زودى به قبر اين دانم مى من �

 .باشد محكم دهد مى انجام اش

 : گفت و آمد قبر كنار سعد مادر ، هنگام اين در

 !باد گوارا تو بر بهشت !سعد �

 :فرمود آله و عليه اهللا صلى اخد رسول

 قبر فشار گرفتار سعد اكنون ! نزن حرف خداوند جانب از يقين و جزم اين با ! باش ساكت !سعد مادر �

 .باشد مى آزرده امر اين از و است

 .برگشتند قبرستان از گاه آن

 :كردند عرض بودند، آله و عليه اهللا صلى پيغمبر همراه كه مردم

 :بوديد نداده انجام تاكنون ديگرى  كس هيچ به نسبت داديد انجام سعد براى كه رهايىكا ! اهللا رسول يا

 .فرموديد تشييع را او جنازه عبا بدون و برهنه پاى با شما

 . كردم پيروى آنان از .بودند كفش و عبا بدون نيز مالئكهد :فرمود خدا رسول

 !گرفتيد مى را تابوت چپ طرف گاهى و راست طرف گاهى :كردند عرض

 ! گرفتم مى هم من گرفت مى او را طرف هر بود، جبرئيل دست در دستم چون: فرمود حضرت

 :كردند عرض

 گذاشتيد قبر در را او مباركتان دست با و خوانديد نماز سعد جنازه بر آله و عليه اهللا صلى اهللا رسول يا �

 ؟ گرفت قبر فشار را سعد فرماييد مى باز كرديد، درست خود دست با را قبرش و
 .است همين خاطر به قبر فشار بود، بداخالق خانه در سعد ، آرى :فرمود حضرت

  در اصل و نسب برابر توست                        دَر افسر و جاه همسر توست    
  بادام صفت دو مغز و یک پوست               باشید به هم چو جان دل دوست  

  نِی نیش حسود و زخم غماز                       گردید به هم رفیق و دمساز    



 ٤٧

  )قسمت ششم(سيره نبوي
1خرَ وذَكَرَ اللَّه كَثيراĤًجوا اللَّه والْيوم الْيرْ لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ لمن كَانَ

 

بازپسين اميد  ى آن كس كه به خدا و روزبرا: رسول خدا سرمشقى نيكوست ) اقتداء(قطعا براى شما در 

  .دارد و خدا را فراوان ياد مى كند

  نخواهی که دائم بوی مستمند                           و گر دل نخواهی که باشد نژند    
 ٢دل از تیرگیها بدین آب شوی                                     به گفتار پیغمبرت راه جوی   

 روح اين � امور ى بقيه و ربط و خط و سياسى ساليق و عقايد منهاى � اسالم در :يامبرقدر شناسي پ

 سالمت در و باشد مى مهم كه است داشتن را افراد خدمات و زحمات پاس و شناسى حق و وفادارى

 مىن اكتفا زبان به صرفا ، ايشان .فرمودند مى تكيه زياد آن روى عمال پيامبر و است ثر مؤ بسيار جامعه

 عمل در بلكه باشيد؛ داشته را يكديگر به نسبت شناسى حق و پيمان و عهد پاس بفرمايند مثال و كردند

 .آوردند مى وجود به را فضا اين هم

 رسول نزد � حبشه پادشاه � نجاشى سوى از هياءتى كه ديدم حديثى در :قدر داني از نجاشي. الف

 و معمول دولتها بين كه همچنان بياورند؛ پيامى البد كه آمدند مدينه در صلي اهللا عليه و آله اكرم
 آن در كه امرايى و سالطين از ديگر خيلى مثل هم و بود پادشاه حبشه كشور در نجاشى . است متداول

 خود ديدند آمدند حبشى هياءت كه وقتى اما بود؛ مسلمان غير و مسيحى بودند، دنيا اطراف در روز

 يا :گفتند اصحاب .شدند پذيرايى مشغول هياءت اين براى و شدند بلند جا زا صلي اهللا عليه و آله پيامبر
 حبشه به مسلمانها كه وقتى آن ، نه :فرمود . كنيم پذيرايى ما بدهيد اجازه ، هستيم كه ما ! اهللا رسول

 . كنم جبران خواهم مى من كرد؛ زيادى تكريم و احترام مسلمانها به نسبت اينها پادشاه كردند، هجرت

 . است شناسى حق ، اين

  قريش كفار با چند هر خود، حيات زمان در صلي اهللا عليه و آله اكرم پيامبر كه بينيد مى شما لذا

 در فلسطين و شامات ى منطقه كه � شرقى روم امپراتور عليه هم جنگ چند و داشتند زيادى جنگهاى
 آن تا و كردند شركت تبوك و موته و رموكي جنگهاى در و انداختند راه به � بود او به متعلق دوران آن

 به و نكردند حبشه طرف به يى لشكركشى هيچ اما بودند؛ كشورگشايى و فتوحات و جهاد مشغول نقاط
 .نرفتند طرف آن

 ، نه .باشد داشته جنگ او با پيامبر كرد، نمى قبول را اسالمى ايمان كه پادشاهى هر كه نبود طور اين
 پيامبر كه وقتى آن و اسالمى حكومت دوران تا ، نجاشى محبتهاى پاس و شناسى حق و عهدشناسى

صلي اهللا  اكرم رسول زندگى در ، قبيل اين از . است باقى همچنان شود، مى هم اسالمى نظام رئيس
  .شود مى طوالنى ، كنيم ذكر را موارد اين از كدام هر بخواهيم اگر كه است زياد عليه و آله

                                                
1
 21احزاب آيه 

2
  ابولقاسم فردوسي 



 ٤٨

 صلي اهللا عليه و آله پيامبر ديدن به مدينه در زنى ، اسالمى حكومت دوران در :قدر داني از يك زن. ب

 كرد محبت اظهار خيلى زن اين به نسبت سلم و آله و عليه اهللا صلى اكرم رسول كه ديدند اصحاب .آمد

 ، رفت زن آن كه بعد .كرد رفتار او با محبت و صميميت كمال با و پرسيد را اش خانواده و خود احوال و
 به  مكه در شدت و اختناق دوران خديجه زمان در زن اين كه فرمودند اصحاب تعجب رفع براى پيامبر
 كرده محاصره را صلي اهللا عليه و آله پيامبر ياران ، همه كه زمانى در البد .كرد مى آمد و رفت ما منزل

 با وقت آن خانم اين ند،آمد نمى � پيامبر مكرم همسر � عليها اهللا سالم خديجه حضرت خدمت و بودند
 احتماال ، نه .بود شده مسلمان ، زن اين كه ندارد هم روايت اين در . است كرده مى آمد و رفت خديجه

 چنان و داشته خصوصيتى چنين گذشته در كه اين صرف به اما نبود، مسلمان هم هنوز زن اين

 حق اين ، آن از بعد سالها عليه و آلهصلي اهللا  اكرم پيامبر ، است كرده مى ابراز را محبتى و صميميت

   1.كردند مى رعايت را شناسى
  ٢حسن تو همچو خلق عظیم تو نازنین      ذات تو همچو نام شریف تو مصطفی   

 بود، سعديه حليمه نزد ، شيرخوارگى دوران در صلي اهللا عليه و آله پيامبر :احترام به اقوام و فاميل

 رضاعى خواهران و برادران آنها نتيجه در بود، دختر و پسر چند داراى حليمه داد، مى شير او به حليمه

 .بودند صلي اهللا عليه و آله پيامبر  همشيره و همشير يعنى

 نزد رضاعيش خواهر  مدينه در گويا روزى رسيد پيامبرى مقام به آنكه از پس صلي اهللا عليه و آله پيامبر

 با سپس نشانيد، آن روى را او و گسترد، زمين در او اىبر را خود روپوش شد، خوشحال بسيار آمد، او
 چهره با بود، نشسته او كه هنگامى تا و پرسيد، را او بستگان احوال و پرداخت سخن به او با خوش رويى

 . رفت و برخاست او اينكه تا كرد، صحبت او با ، خندان اى

 و كرد، احترام نيز او ازي اهللا عليه و آله صل پيامبر آمد، صلي اهللا عليه و آله پيامبر رضاعى برادر سپس
 با كرد، رضاعيش خواهر با صلي اهللا عليه و آله پيامبر كه خوشرفتارى آن ولى !گفتند سخن هم با مدتى

 شما، رضاعى برادر اينكه با :كرد عرض صلي اهللا عليه و آله پيامبر به شخصى .نكرد رضاعيش برادرش

 ؟ نكردى خوشرفتارى يترضاع خواهر مانند او به بود، مرد
 :فرمود پاسخ در صلي اهللا عليه و آله پيامبر

        منه    بوالديها    ابر    كانت    النها

  3.بود خوشرفتارتر ، مادرش و پدر به خواهر آن يراز
  .بالتقوي اال احد علي الحد فضل ال اخو المسلمون

  4.ندارد برتري پرهيزكاري به جز ديگري بر هيچكس برادرانند مسلمانان

                                                
1
  250 صفحه � دوم جلد � واليت حديث 
2
  محمد بن حسام خوسفي 
3
  161 ص ،2ج ، كافى اصول 
4
  149صفحه  1كنز العمال جلد   



 ٤٩

 عليه اهللا صلى پيامبر كه وقتى :فرمود  السالم عليهق صاد امام :داشتن به فاميل و احترام به تقواتعصب ن

 اسالم پرچم تحت در مهم مركز اين و كرد فتح را مكه  هجرت هشتم سال رمضان در ياران همراه وآله

 خود بستگان به بخطا خطبه اين در و فرمود ايراد اى خطبه و ايستاد صفاه كوه باالى بر  گرفت قرار

 شما به نسبت و هستم شما سوى به خدا رسول من ! عبدالمطلب بنى اى و ! 1هاشم بنى اى :فرمود

 . است ما از  وآله عليه اهللا صلى محمد نگوئيد ، باشم مى مهربان

        المتقون    اال    كم    غير    من    وال    اوليائى    ما    اهللا    فو

  2.هستند پرهيزكاران تنها دوستانم شما، رغي از نه و است شما از نه من دوستان خدا، به سوگند
 

  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
1
  .توضيح داده شود كه پيامبر از طايفه بني هاشم بوده است و با اين وجود اين سخنان را فرموده اند 

2
 مفيد است كه مبلغ در اين جا بيان فرايد كه در اختالفات طائفه اي بايد جانب حق را گرفت و بيهوده دنبال اين و آن به( 2 ج البحار سفينه  

يكي از مهمترين . خاطر اينكه از فاميل ماست نيفتند و آخرت خود را خراب نكنند و صفا و صميميت را در محيط خود بي جهت از بين نبرند

  .)عوامل عدم پيشرفت اين مناطق طايفه گرائي و اختالفات طوايف است كه در خيلي از اوقات انگيزه دولت را به اعطاي خدمات ضعيف ميكند



 ٥٠

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )قسمت هفتم(احكام

  ارث 
قربون مما قل ساء نصيب مما ترك الوالدان و االللرجال نصيب مماترك الوالدان و اال قربون و للن... 

  1.منه او كثر نصيباً مفروضاً
از  ]نيز[اندسهمي است و براي زنان  بر جاي گذاشته ]آنان[ن براي مردان از آنچه پدر و مادر و خويشاوندا

كم باشد  ]مال[خواه آن  - ]خواهد بود[اند سهمي  آنان بر جاي گذاشته [آنچه پدر و مادر و خويشاوندان 

  .نصيب هركس مفروض شده است –يا زياد 
  :شود ماند در موارد زير به ترتيب مصرف مي آنچه كه از ميت باز مي

به عين تركه است مانند خمس و زكاتي كه در مال وجود دارد و دهي هايي كه متعلق پرداخت ب - 1
  .پرداخت نشده

خريد زمين  و  و كافور ريد سدد كفن، دفن، خرتجهيز ميت به مقدار متعارف و در شأن ميت مانن - 2
 ....قبر و 

وجود متعلق ديوني كه بر ذمه ميت است مانند خمس و زكاتي كه بدهكار است هر چند از اموال م - 3
 .خمس نباشد و همچنين بدهكاري به افراد 

وصيت ميت بر ثلث، مثالً ميت وصيت كرده ثلث مال يا بخشي از آن را به مصرفي برساند اما وصيت  - 4
 .زيادتر از ثلث با اجازه ورثه قابل عمل است 

 )لباس. انگشتر . قرآن (برد  آنچه پسر بزرگتر از پدر ارث مي - 5

 .رسد قانون ارث به ورثه او مي بقية اموال ميت مطابق -6

  قانون ارث
  .شوند برند به سه گروه تقسيم مي كساني كه به واسطه خويشاوندي نسبي از ميت ارث مي

  فرزندان  –پدر و مادر : گروه اول 
  برادر و خواهر  –جد و جده : گروه دوم 
  دايي و خاله –عمو و عمه : گروه سوم 

برد حتي اگر يك نفر از آنها زنده باشد و با وجود گروه دوم  ارث نميدوم و سوم با وجود گروه اول، گروه 
  .چيزي به گروه سوم نمي رسد

هيچ يك از اين طبقات، مانع ارث  برد و وجود ث ميهاي سه گانه از يكديگر ار زن و شوهر با وجود گروه
  2.دن آن دو از يكديگر نيسترب

                                                

 7، آيه  نساء - 1

 .شود اين را دقت كنيم خوب جا بياندازيم منطقه حقوق زنان خصوصĤً در ارث در نظر گرفته نمي - 2



 ٥١

  )قسمت هفتم(حق الناس 
    ماله    اءو    نفسه    فى    بها    تعالى    اهللا    اخذه    اال    بمظلمة    يظلم    احد    من    ما    ::::    السالم    عليه    باقر    امام

 .بگيرد  جانش و مال از ظلم بهمان خداوند آنكه مگر كند نمى ظلم ديگرى به كسى

  به حقیقت جوئی نیرزی تو                          گر به یک حبه ظلم ورزی تو         
  ملکت از سیل آن خراب شود                            از تو گر دیده ای پر آب شود    

بونَ مما قَلَّ منْه أَو لِّلرِّجالِ نَصيِب مما تَرَك الْوالدانِ واألَقْرَبونَ وللنِّساء نَصيب مما تَرَك الْوالدانِ واألَقْرَ
1كَثُرَ نَصيبا مفْرُوضًا 
 

و مادر و خويشاوندان از خود مى گذارند سهمى است و براى زنان نيز از آنچه براى مردان از آنچه پدر 

پدر و مادر و خويشاوندان مى گذارند سهمى ، خواه آن مال كم باشد يا زياد، اين سهمى است تعيين شده 

 .و پرداختنى 

تقد بودند در عصر جاهليت عرب ، رسم چنين بود كه تنها مردان را وارث مى شناختند و مع :شأن نزول
آن كس كه قدرت حمل سالح و جنگ و دفاع از حريم زندگى احيانا غارتگرى ندارد ارث به او نمى 
رسد، به همين دليل زنان و كودكان را از ارث محروم مى ساختند و ثروت ميت را در ميان مردان دورتر 

در حالى كه دختران و  از دنيا رفت)) اوس بن ثابت ((تا اينكه يكى از انصار بنام .قسمت مى كردند
آمدند و اموال او را ميان )) ارفطه ((و )) خالد((پسران خردسالى به جاى گذارد، عموزاده هاى او بنام 

خود تقسيم كردند، و به همسر و فرزندان خردسال او چيزى ندادند، همسر او شكايت به پيامبر صلى 
در اسالم نازل نشده بود، در اين موقع آيه فوق  اللّه عليه و آله كرد، و تا آن زمان حكمى در اين زمينه

نازل شد و پيامبر صلى اللّه عليه و آله آن دو نفر را خواست و به آنها دستور داد كه در اموال مزبور، هيچ 
گونه دخالت نكنند و آن را براى بازماندگان درجه اول يعنى فرزندان و همچنين همسر او بگذارند تا 

اين آيه در حقيقت گام ديگرى براى مبارزه  .آنها در پرتو آيات بعد روشن گردد طرز تقسيم آن در ميان
با عادات و رسوم غلطى است كه زنان و كودكان را از حق مسلم خود محروم مى ساخت ، زيرا اعراب با 
رسم غلط و ظالمانه اى كه داشتند زنان و فرزندان خردسال را از حق ارث محروم مى ساختند، آيه روى 

مردان سهمى از اموالى كه پدر و مادر و نزديكان بجاى : ((ن قانون غلط خط بطالن كشيده و گفت اي
للرجال نصيب مما ترك الوالدان و االقربون )) (مى گذارند دارند و زنان هم سهمى خواه كم باشد يا زياد

  ).و للنساء نصيب مما ترك الوالدان و االقربون مما قل منه او كثر
سپس در پايان آيه براى تاكيد مطلب مى .د كه سهم ديگرى را غصب كند نيك حق ندار بنابراين هيچ

  .تا هيچ گونه ترديد در اين بحث باقى نماند )) اين سهمى است تعيين شده و الزم االداء: ((فرمايد
  که بر جاده شرع پیغمبر است                             پیمبر کسی را شفاعت گر است  

  تو بر ره نئی زین قبل وا پسی                            رو تا به منزل رسی    ره راست 
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ثَا ما تَرَك وإِن يوصيكُم اللّه في أَوالَدكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ األُنثَيينِ فَإِن كُنَّ نساء فَوقَ اثْنَتَينِ فَلَهنَّ ثُلُ
ا النِّصةً فَلَهداحو كَانَت لَدو كُن لَّهي فَإِن لَّم لَدو إِن كَانَ لَه ا تَرَكمم سدا السمنْهم داحكُلِّ ول هيوألَبو ف

آبĤؤُكُم  و دينٍوورِثَه أَبواه فَألُمه الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَه إِخْوةٌ فَألُمه السدس من بعد وصيةٍ يوصي بِها أَ
  1وأَبناؤُكُم الَ تَدرونَ أَيهم أَقْرَب لَكُم نَفْعاً فَرِيضَةً منَ اللّه إِنَّ اللّه كَانَ عليما حكيما

براى پسر به اندازه سهم دو دختر باشد و ) از ميراث (خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش مى كند كه 

بيش از دو دختر بوده باشد دو سوم ميراث از آن آنها است و اگر يكى بوده ) و دو دختر(اگر فرزندان شما 

هر كدام يك ششم ) كسى كه از دنيا رفته (از آن او است ، و براى پدر و مادر او ) از ميراث (باشد نيمى 

رند براى پدر و مادر از او ارث ب) تنها(ميراث است اگر فرزندى داشته باشد و اگر فرزندى نداشته باشد و 

و پنج ششم باقيمانده براى (مادر او يك سوم است و اگر او برادرانى داشته باشد، مادرش يك ششم مى برد 

شما نمى  -بعد از انجام وصيتى است كه او كرده است و بعد از اداى دين است ) همه اينها) (پدر است 

اين فريضه الهى است و خداوند دانا و  دانيد پدران و مادران و فرزندانتان كداميك براى شما سودمندترند

 .حكيم است

عبد الرحمن بن ثابت انصارى برادر حسان بن ثابت شاعر معروف صدر اسالم از دنيا رفت در  :شأن نزول
حالى كه يك همسر و پنج برادر از او به يادگار مانده بود، برادران ميراث عبد الرحمن را در ميان خود 

چيزى ندادند، او جريان را به خدمت پيامبر صلى اللّه عليه و آله عرض قسمت كردند و به همسر او 
كرد، و از آنها شكايت نمود،در اين هنگام آيات فوق نازل شد و در آن ، ميراث همسران دقيقا تعيين 

 .گرديد
شد ) السالمم عليه(تذكر اين نكته نيز الزم است كه از بزگترين ظلمهايي كه به اهل بيت :داستان فدك

ن بود كه حق زهراي مرضيه را پس از رحلت پيامبر غصب كردند وسهم ارث ايشان را نيز به ايشان ا
 .ندادند
 از كه را فدك باغ نشست خالفت مسند بر ابوبكر كه وقتى )وآله عليه اهللا صلى(خدا رسول رحلت از پس
 .كردند ضبط رسيد، مى) عليهاالسالم(فاطمه به و بود )وآله عليه اهللا صلى(پيامبر آن

 فاطمه بگير، او از را خودت ارث و ابوبكر نزد برو :فرمود )عليهاالسالم(فاطمه به )السالم عليه(على

 من به ( وآله عليه اهللا صلى) خدا رسول پدرم ناحيه از كه ارثى :فرمود و آمد ابوبكر نزد ( عليهاالسالم)

 . كن رد من به رسيده

 گذارند نمى ارث پيامبران : گفت ابوبكر

 .نبرد ارث داوود پدرش از سليمان آيا :فرمود ) عليهاالسالم(زهرا اطمهف
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 .گذارد نمى ارث پيامبر : گفت و شد خشمگين ابوبكر

 من لى فهب :نكرد عرض خدا به زكريا )مريم سوره 6 و 5 آيه طبق( آيا :فرمود ) عليهاالسالم(زهرا فاطمه

  . يعقوب آل من يرث و يرثنى وليا لدنك

 .باشد يعقوب آل و من وارث كه ببخش جانشينى ، شگاهتپي از من به

 .گذارد نمى ارث پيامبر كه كرد تكرار را قبل سخن همان باز ابوبكر

 كرمثل للد كم اوالد فى اهللا يوصيكم : كه است نفرموده قرآن در خداوند آيا :فرمود )عليهاالسالم( فاطمه

   . االنثيين حظ
 همان باز ابوبكر است دختر دو نصيب مطابق پسر براى كه كنم ىم سفارش فرزندانتان مورد در را شما

   گذارد نمى ارث خود از پيامبر : گفت و داد را جواب
 به مثبت جواب ولى نمود، ثابت را خود ارث حق ، قرآنى استدالل با ) عليهاالسالم(فاطمه ، ترتيب اين به
  .شويمنكند ما شبيه دشمنان اهل بيت عليهم السالم  .نشد داده او



 ٥٤

 )قسمت هفتم(سيره نبوي

  1خرَ وذَكَرَ اللَّه كَثيراĤًيرْجوا اللَّه والْيوم الْ لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ لمن كَانَ
بازپسين اميد  براى آن كس كه به خدا و روز: رسول خدا سرمشقى نيكوست ) اقتداء(قطعا براى شما در 

 .رد و خدا را فراوان ياد مى كنددا

  و گر دل نخواهی که باشد نژند                               نخواهی که دائم بوی مستمند
  ٢به گفتار پیغمبرت راه جوی                                        دل از تیرگیها بدین آب شوی

 .بودند رفته سفر به خود اصحاب از اى عده با آله و عليه اللّه صلى اكرم پيامبر :پرهيز از امتياز طلبي

 كشتن : گفت مردى .نمايند تهيه غذايى و كنند ذبح را گوسفندى داد دستور راه بين در حضرت

 عهده به من را آن پختن : گفت مى سو باشد من با آن كندن پوست : گفت ديگرى باشد، من با گوسفند

 رسول با :گفتند اصحاب. كنم مى آماده را آن هيزم هم من :فرمود آله و عليه اللّه صلى پيامبر. گيرم مى

 خواهيم آورى جمع را هيزم خود ما نيندازيد، زحمت به را خود باد، شما فداى ما مادران و پدران ! اللّه

 پسندد نمى جل و عز خداى اما دهيد مى انجام من براى را كار اين شما كه دانم مى :فرمود حضرت.كرد

  3.كرد آورى جمع هيزم آنها براى و برخاست آنگاه كند ممتاز اصحابش از را خود اش بنده كه
  .اهللا قصمه تجبر ومن اهللا رفعه هللا تواضع ومن اهللا افقره بذر ومن اهللا اغناه اقتصد من

 كند فروتني كه هر و كند فقيرش خدا كند اسراف كه هر و كند نيازش بي خدا كند روي ميانه كه هر

  4.شكند هم در خدايش فروشد بزرگي كه هر و بردارد خدايش

 هم با كه ديدم را  حبشى بالل و  فارسى سلمان :گويد ابوذر :تواضع پيامبر صلي اهللا عليه و آله و السلم

 اهللا صلى پيامبر به احترام براى سلمان ، ميان اين در .رسيدند آله و عليه اهللا صلى خدا رسول حضور به

 .زد بوسه آنها بر و افتاد خدا سولر پاهاى به ، آله و عليه
 عجم كه كارهائى آن از :فرمود سلمان به خطاب كار، اين از جلوگيرى ضمن آله و عليه اهللا صلى پيامبر

 آنچه از ، هستم خدا بندگان از اى بنده من . نده انجام دهند مى انجام خود شاهان مورد در عربها غير

 . نشينم مى نيز من نشينند مى مردم كه آنجا و ، خورم مى نيز من خورند مى

 و آمد آله و عليه اللّه صلى اكرم پيامبر خدمت بيابانى عرب يك روزى :نمونه اي ديگر از تواضع ايشان
 اللّه صلى اكرم پيامبر ابهت بود شنيده كه چيزهايى آن حساب روى آمد جلو كه وقتى داشت حاجتى

 :كردند الوس و شدند ناراحت آله و عليه اللّه صلى پيغمبر !دافتا لكنت به زبانش و گرفت را او آله و عليه
 بطورى و گرفتند بغل در را او آله و عليه اللّه صلى پيامبر سسپ افتاد؟ لكنت به زبانت من ديدن از آيا

 مى چه از بگير آسان :فرمودند آنگاه نمايد، لمس را آله و عليه اللّه صلى پيغمبر بدن ، بدنش كه فشردند
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 مى شير گوسفند پستان از خودش دست با كه هستم زنى آن پسر من . نيستم جبابره از من ؟ ترسى

 بگو تنگت دل خواهد مى چه هر . هستم شما برادر مثل من دوشيد،

 اكرم پيغمبر روح در است نتوانسته ذره يك امكانات و توسعه و نفوذ و قدرت آن بينيم مى كه اينجاست

  1 .بگذارد تاءثير آله و عليه اللّه صلى
 به او اصحاب و شد وارد خود هاى خانه از يكى به آله و عليه اللّه صلى اكرم پيامبر :احترام به مهمان

 .بود شده پر اتاق و بود بسيار اصحاب تعداد شدند مشرف محضرش

 . نشست در نزديكى در و نيافت نشستن براى جايى اما شد وارد هنگام اين در عبداللّه جريربن
 .دهد قرار خود انداز زير را عبا اين :فرمود و داد او به و برداشت را خود عباى آله و عليه اللّه لىص پيامبر

 به و كرد جمع را آن آنگاه كرد، مى گريه و بوسيد مى را آن و گذارد خود صورت بر و گرفت را عبا جرير
 را تو خداوند . نشينم نمى شما جامه روى بر هرگز من : گفت و كرد رو آله و عليه اللّه صلى پيامبر
 . داشتى گرامى مرا كه گونه همان بدارد گرامى

 شخص گاه هر :فرمود سپس و كرد خود راست و چپ سمت به نگاهى آله و عليه اللّه صلى پيامبر

 نيز را او دارد حقى شما بر گذشته از كه كسى هر همچنين و بداريد گرامى را او آمد شما نزد محترمى

  2.بداريد گرامى
 مدينه مسجدالنبى در ذن مؤ رسيد، فرا ظهر بود، وآله عليه اهللا صلى پيامبر عصر :رسيدگي به كودكان

 نماز صفوف و كردند ازدحام مسلمين و آمد مسجد به وآله عليه اهللا صلى پيامبر نمود، دعوت ظهر اذان

 مى وآله عليه هللا صلى خدا رسول ناگاه نماز وسطهاى در گرديد، شروع جماعت نماز و شد، تشكيل

 .كند تمام را نماز عجله و شتاب با خواهد

 به همواره كه ؟او است گرديده عارض وآله عليه اهللا صلى پيامبر بر شديدى بيمارى ؟مگرهشد چه خدايا
 عجله همه آن كند، نمى رعايت را نماز مستحبات چرا اكنون كرد، مى  سفارش نماز در آرامش و وقار

 ؟ چه ؟چرا؟يعنى چه براى
 مى پرسيدند، دور حضرت را گرفتند و از احوال ايشان  مردم شد، تمام نماز كه نگذشت لحظه چند

 سرعت و عجله يا گونه اين را نماز ؟چرا داده رخ بدى حادثه ! شده آمدى پيش آيا !خدا رسول اى :گفتند

 ؟ رساندى پايان به
 صراخ سمعتم اما :فرمود آنها به وآله عليه اهللا صلى پيامبر كه بود جمله اين فقط چراها، اين همه پاسخ

 3؟نشنيديد را شيرخوار كودك جيغ و گريه صداى شما آيا الصبى
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 پيامبر نمايد، آرام را او كه نيست كسى و كند مى گريه آنجا نزديكى در خوارى شير ، كودك شد، معلوم

  .دهد نوازش و آرامش را كودك تا كرد، تمام شتاب با را نماز وآله عليه اهللا صلى
  آن سپهر شفقت و رحمت که مهرش تافته است     

  بر وضیع و بر شریف و بر صغیر و بر کبیر       
 زانوى روى را فرزندانشان از يكى و بود نشسته آله و عليه اللّه صلى اكرم رسول روزى :محبت به فرزند

 رسول خدمت جاهليت اشراف زا مردى هنگام اين در. كرد مى محبت او به و بوسيد مى و نشانده خود

 هنوز حال تا و دارم پسر تا ده من :كرد عرض حضرت آن به و رسيد آله و عليه اللّه صلى اكرم

 و عصبانى چنان سخن اين از آله و عليه اللّه صلى پيامبر . ام نبوسيده هم بار يك براى را هيچكدامشان
 :فرمود آنگاه ،گرديد قرمز و برافروخته مباركشان صورت كه شدند ناراحت

 و .كرد نخواهد رحم او به هم خدا باشد نداشته رحم ديگرى به نسبت كه كس آن ، يرحم ال يرحم ال من
 :نمود اضافه بعد

  1. است كنده تو دل از را رحمت خدا اگر كنم چه من
 . فتگر قرار سخت تنگدستى در آله و عليه اهللا صلى پيامبر اصحاب از مردى :راهنمائي فرد نيازمند

 كمكى تقاضاى ايشان از و بروى آله و عليه اهللا صلى پيامبر خدمت است خوب : گفت او به زنش روزى

 كه هر :فرمود افتاد او به حضرت چشم كه همين آمد، آله و عليه اهللا صلى پيامبر خدمت مرد آن . كنى
 .كرد خواهد غنى را او خدا دهد، نشان نياز بى را خود اگر اما دهيم مى او به كند درخواست چيزى ما از

 ، هستم من كالم اين از آله و عليه اهللا صلى پيامبر منظور : گفت خودش با سخن اين شنيدن ازبعد  مرد
 ايشان به ، است بشرى نيز حضرت : گفت زنش .داد شرح خود زن براى را جريان و برگشت همانجا از

 :فرمايد مى چه ببين آنگاه بگو

 پيامبر از را جمالت همان و برگشت كه مرتبه سومين .شنيد را جمله همان ازب آمد؛ دوم مرتبه براى

 . گرفت عاريه به او از سرى دو كلنگ و رفت خود دوستان از يكى نزد به شنيد، آله و عليه اهللا صلى

 آرد سير پنج به را هيزم و بازگشت خانه طرف به شب و نمود آورى جمع هيزم كوهها در شامگاه تا

 هر و آورد؛ زيادترى هيزم و كرد بيشتر جديت فردا .كردند ميل خود زن با و كرده تهيه انىن ، فروخت
 .بخرد كلنگ يك توانست تا زيادتر، مقدار روز

 پيامبر خدمت روزى .شد ثروتمندان از كم كم و خريد غالم يك و شتر دو فعاليت اثر در گذشت چندى

 و عليه اهللا صلى پيامبر .كرد بازگو را حضرتش كالم و ىزندگ جريان و شده شرفياب آله و عليه اهللا صلى
 2.گرداند نياز بى را او خدا جويد نيازى بى كه كسى گفتم من :فرمود آله

                                                
1
  .168 ص ، كامل انسان 

2
در بعضي از مناطق تحت پوشش طرح متاسفانه سوال و ابراز حاجت شيوع فراوان دارد و عزت نفس . .139/3 وافى � 3/129 تاريخ پند  

ايد كار كند و به قول معروف از تو كه انسان وقتي ميتواند كاري كند ب. لذا روي اين داستان تاكيد فراوان شود. شخص كامال از بين رفته است

  .حركت از خدا بركت
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )قسمت هشتم(احكام

  ارث 
  .برد جمع سهم و سهم مقدار مالي است كه وارث از ميت مي= سهام 

  .ه و سهم ديگري ندارددش سهم معيني دارد كه در قرآن ذكر زن - 1
 .برند مادر و شوهر سهم معين كه در قرآن ذكر شده دارند و گاهي چيزي هم اضافه مي - 2

 .برد فقط سهمي كه در قرآن معين شده مي= ميت فرزند دارد : پدر  - 3

) خويشاوندي(آن ذكر شده و همچنين سهم بالقرابه سهم معيني كه در قر= فرزند ندارد ميت             
  .برد ميهم 
جد و عمو و عمه سهم معين كه در قرآن ذكر شده ندارد اما در روايات سهم خويشاوندي فقط  - 4

  .دارند
نه سهم معين قرآني نه سهم خويشاوندي بلكه در صورت نبودن وارث تركه ميت به وي : حاكم شرع - 5
 .رسد مي

  توارث همسران
  .ي باشدبرند كه عقد آنها دائم زن و شوهر درصورتي ازيكديگر ارث مي - 1
و اگر شوهر بميرد و ) چه منقول چه غير منقول( برد  اگر زن بميرد شوهر از تمام اموال وي ارث مي - 2

و فقط از قيمت ساختمان و درخت  - زمين كشاورزي چه مسكوني چه-برد  همسر وي از زمين ارث نمي
 .برد نه از اصل آن و كشتزار ارث مي

ميت فرزند ندارد : اگر شوهر بميرد 
2

به همسر و  1
4

          .رسد به ساير ورثه مي 3

ميت فرزند دارد 
8

به همسر و  1
8

  .رسد به ساير ورثه مي 7

ميت فرزند ندارد: اگر زن بميرد 
2

به شوهر و  1
2

  .رسد به ساير ورثه مي 1

ميت فرزند دارد   
4

به شوهر و  1
4

  .رسد به ساير ورثه مي 3

برد تصرف كند بايد از ورثة ديگر اجازه بگيرد و نيز ورثه  اگر زن بخواهد در چيزي كه از آن ارث نمي -
برد  ها ارث مي مت آنايد در بنا و چيزهايي كه زن از قينب اند بنابر احتياط واجب تا سهم زن را نداده

بدون اجازة او تصرف كنند و چنانچه پيش از دادن سهم زن اينها را بفروشند درصورتي كه زن معامله را 
  .اجازه دهد صحيح و گرنه نسبت به سهم او باطل است

اگر مردي بميرد و اوالد نداشته باشد  -
4

برند و اگر از آن زن  و بقيه را ورثة ديگر ميدائمي را زن  مال 1

يا زن ديگر اوالد داشته باشد 
8

 .برند مال را زن و بقيه را ورثه ديگر مي 1
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  )قسمت هشتم(حق الناس
    ماله    اءو    نفسه    فى    بها    تعالى    اهللا    اخذه    اال    بمظلمة    يظلم    احد    من    ما : : : :    السالم    عليه    باقر    امام

 .بگيرد  جانش و مال از ظلم بهمان خداوند آنكه مگر كند نمى ظلم ديگرى به سىك

  به حقیقت جوئی نیرزی تو                          گر به یک حبه ظلم ورزی تو         
  ملکت از سیل آن خراب شود                            از تو گر دیده ای پر آب شود    

    ماله    اءو    نفسه    فى    بها    تعالى    اهللا    اخذه    اال    بمظلمة    يظلم    احد    من    ما : : : :    مالسال    عليه    باقر    امام

 .بگيرد  جانش و مال از ظلم بهمان خداوند آنكه مگر كند نمى ظلم ديگرى به كسى

    1    ينقلبون    منقلب    اى    ظلموا    الذين    سيعلم    و : : : :    الحكيم    اهللا    قال

 .كنند مى بازگشت كيفرى چه به كه دانست خواهند بزودى كردند ظلم آنانكه

 تجاوز به و شده خارج عقل و شرع حدود از كه است حق فرمان از سركشى واقع در ، ستم و ظلم

 و قدرت . است بوده ظالمان ظلم از آمده آنچه مستضعف و مظلوم بشر بر تاريخ طول در . است پرداخته
 .كند ستم نانناتوا و زيردستان به شخص سركش نفس تا كه است اى مقدمه داشتن زر و طلبى سلطه
 مال اخذ و ناموس هتك و زنا و شتم و قتل همانند ظلم نوع هر از و شكند مى را الهى حريم كه كسى

 غوطه نفسانى شهوات در و ، است رفته بيرون خداوندى انقياد و اطاعت از واقع در است پروا بى مردم

 ستمديدگان آه آنكه چه شود مى گرفتار عقوبت به زود يا دير گرديد، مبتال سركشى  مرض به و خورده

  .دارد اخروى و وضعى اثر يتيمان و بينوايان و

 او ستمگر دژخيمان بسازند، او براى خراش آسمان كاخ يك تا داد، فرمان فرعون :خدا در كمين ظالمان
 فرمان اين از آبستن زنهاى حتى بودند، گرفته بيگارى و كاخ آن ساختن براى مرد و زن از را مردم هم

 مى حمل ساختمان آن براى را سنگين سنگى بود، آبستن كه جوان زنان از يكى .بودند نشده تثناءاس

 سنگها آن بردن از او اگر بودند، خونخوار ماءموران كنترل تحت همه زيرا. نداشت اين جز اى چاره و كرد

 قرار فشارى چنين برابر در جوان زن آن .رسيد مى هالكت به جالدان تازيانه زير كرد، مى خالى شانه

 سقط اش بچه و شد منقلب حالش ناگهان ولى كرد، مى حمل همچنان را سنگ سنگين بار و گرفت

 بود، گرفته را گلويش گريه كه حالى در و كرد ناله غمبارش دل اعماق از سخت تنگناى اين در .گرديد

 ماجرا اين از ماهى چند د؟كن مى چه ما با زورگو طاغوت اين بينى نمى آيا ؟ خوابى آيا خدا اى : گفت

 آن .ديد خود روبروى در را فرعون نعش ناگهان كه بود نشسته نيل رود كنار در زن همين كه نگذشت

ظالمان  كمين در ما نيستيم خواب در ما ، زن اى هان : گفت او به كه شنيد را هاتفى صداى زن
  2.هستيم

  ٣بماند بر او لعنت پایدار                        نماند ستمکار بد روزگار             
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 به شب سعدان خار بر بيدارى حال در اگر خدا، به سوگند :فرمود    البالغه    نهج    در    السالم    عليه    على    امام
 خدا كه اين از است تر دوست من نزد ، شوم كشيده ها غل در بسته گردن و دست حال در و ، آورم روز

 باشم ستاننده زور به را كااليى و ستمكار، اى بنده به كه حالى در ، بنگرم رستاخيز روز در را پيامبرش و

 و !كند مى بازگشت شدن كهنه و پوسيدن سوى به شتابان كه نفسى براى را احدى كنم ستم چگونه .
  . 1است دراز خاك در آن حلول مدت
    اللّه    الّ    إ    ناصرا    علَيك    يجِدال    منْ    وظُلْم    ياك    إ    بنَى    يا::::    الْحسين    اءبوعبداللّه    مام    االْ    قالَ

  .يابد نمى متعال خداوند از غير ياورى كه كسى به نسبت رساندن آزار و ظلم از بپرهيز :فرمود

 يكى كردن ظلم و كشيدن ظلم ميان شد بنا اگر:اميرالموئمنين علي عليه السالم در جايي مي فرمايند 

 و ظلم حال در نه شويد وارد مظلومانه متعال خداوند نزد .(كنيد انتخاب را اولى كنيد، انتخاب را
 )ستمگرانه

 احيانا اگر و است ضرورى و الزم دوست و همسايه و مادر و پدر از ديگران به آزار نوع هر از پرهيز پس

خصوصا در مورد پدر و مادر كه بسيار سفارش شده است  ببخشد را او بخواهد مقابل طرف از افتد اتفاق
   :متعال مي فرمايد چنانچه خداوند

    2هما    التنهر    و    اف    لهما    تقل    فال 

 .نزنيد نهيب و نگوئيد اف حتى مادر و پدر به 

    والجهاد    المعرة    و    الحج    و    الصوم    و    الصالة    من    اءفضل    الوالدين    بر : : : :    آله    و    عليه    اهللا    صلى    اهللا    رسول    قال

    ....    اهللا    سبيل    فى

  .است برتر خدا راه در جهاد و عمره و حج و نماز از مادر و پدر به نيكى

) ص(خدا پيغمبر نزد .آمد بند االاللّه الاله گفتن از زبانش و گرفت در اجل را جوانى :عاقبت عاق والدين
 . رفت جوان آن نزد و برخواست حضرت آن :گفتند را جريان و آمدند

 :فرمود)ص( خدا رسول .نشد باز او زبان ولى كرد، عرضه جوان آن بر را شهادتين گفتن )ص(خدا پيغمبر

 ؟! است گرفته نمى روزه و خوانده نمى نماز جوان اين آيا
 . گرفت مى روزه و خواند مى نماز بله :گفتند

 ؟ نموده عاق را وى مادرش آيا :فرمود حضرت
 . بله :گفتند

 .بود نابينا وى چشم يك كه آوردند را پيرزنى و رفتند !كنيد حاضر را مادرش :فرمود حضرت

 . كن عفو را پسرت :فرمودزن  يرپ به )ص(خدا پيامبر

 . است درآورده كاسه از مرا چشم و زده بصورتم لطمه چون كنم نمى عفو : گفت

                                                
 دو و بيست و دويست خطبه 1
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 .بياوريد برايم آتش و هيزم برويد :فرمود )ص(خدا رسول

 ؟!خواهيد مى چه براى : گفت پيرزن
 عفو را او : گفت  زن پير . بسوزانم داده انجام تو با كه عملى اين خاطر به را او خواهم مى :فرمود حضرت

 پس ! دادم شير آتش براى سال دو مدت را او آيا ! نمودم حمل آتش براى ماه نه مدت را او آيا ! كردم

 . است رفته كجا من مادرى ترحم

 ندهد اجازه و باشد رحيم فقط كه زنى . اللّه االّ اله ال ان اشهد : گفت و شد باز جوان آن زبان وقت اين در

 سال هفتاد مدت كه شخصى دهد، مى اجازه چگونه است رحيم و رحمان كه خدائى پس .سوزدب كسى

   بسوزاند است كرده مواظبت الرحيم الرحمن بگفتن
 دانى مى يا  :فرمود سليمان به حضرت آن بود،) ع (باقر امام محضر در خالد بن سليمان مسلمان كيست؟

 ؟ كيست مسلمان
 . دانى مى بهتر شما ، گردم قربانت : سليمان

 آيا :فرمود سپس باشند، سالمت به ، عملش و زبان گزند از مسلمانان كه است كسى مسلمان :باقر امام
 ؟ كيست من مؤ دانى مى

 . دانى مى بهتر تو : سليمان

 حرام مسلمان بر و بدانند، خود جانهاى و اموال بر امين را او مسلمانان كه است كسى من مؤ :باقر امام

 از اى گونه به را او يا) نكند يارى را او( واگذارد خودش به را او يا كند، ظلم ديگر مسلمان به كه است
 .گيرد قرار ، رنج و زحمت در او كه سازد دور خود

 باالى جمعيت حضور در كوفه مسجد در روزى حضرت آن بود، )ع( على امام خالفت عصر :انواع گناهان

 :فرمود ثنا و حمد از پس ، رفت منبر

 . نگفت سخن و شد خاموش حضرت آن سپس اند، گونه سه بر گناهان ! مردم اى

 و اند دسته سه بر گناهان : فرمودى ! منان مؤ امير اى : كرد عرض عرنى حبه نام به حاضران از يكى
 ؟ نگفتى چيزى و شدى خاموش سپس
 و من بين و آمد سراغم به نفس تنگى ولى ، دهم شرح را سخن همين خواستم مى :فرمود)  ع(على امام

 :اند گونه سه بر گناهان آرى گرديد مانع ، سخنم

 هم ، صاحبش بر كه گناهى -3 ، است نشده آمرزيده كه گناهى  -2 است شده آمرزيده كه گناهى - 1

  بخشش عدم ترس هم و داريم بخشش اميد
 بده شرح ما براى را آنها ! منان مؤ امير اى : كرد عرض عرنى حبه - 2

 :فرمود )ع(على امام

 و مبتال بليات به آن خاطر به را اش بنده خداوند كه است گناهى آن ، است آمرزيده كه گناهى اما
 .نمايد مجازات بار دو را اش بنده كه است آن از تر كريم و بردبارتر خداوند پس كند، مجازات
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 كنند، مى ضىبع بر انسانها از بعضى كه ستمهايى از است عبارت نشود، آمرزيده كه گناهى اما

 كرد ياد سوگند خودش به شد، آشكار  مخلوقاتش بر  اديان و پيامبران توسط وقتى خداوند )احكام(زيرا

 ، ظلم آن گرچه نگذرد، من از مجازات بدون ظالمى هيچ ظلم كه سوگند عظمتم و عزت به :فرمود و
 شاخ بى به شاخدارى زدن شاخ يا و )هوسرانى براى(دستى به دستى ماليدن يا ، مشتى به مشتى زدن

 .باشد
 سپس نماند، مجازات بدون كسى از ستمى تا گيرد، مى قصاص يكديگر از ، بندگان براى خداوند پس

 .كند زنده رسى حساب براى را آنها قيامت روز در خداوند

 ، است فرموده ارزانى صاحبش بر را توبه و ، است پوشانده را آن خداوند كه است گناهى : سوم گناه اما و
 چين براى ما ، است اميدوار خدا، رحمت به و ، ترسان خود گناهان از كه شده اى گونه به گنهكار و

 رحمت به اميد و ، عذاب از ترس از عبارت كه دارد را حال همان خودش كه داريم را حال همان گنهكار،

  .باشد الهى
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  )قسمت هشتم(سيره نبوي
1خرَ وذَكَرَ اللَّه كَثيراĤًجوا اللَّه والْيوم الْيرْ ه أُسوةٌ حسنَةٌ لمن كَانَلَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّ

 

بازپسين اميد  براى آن كس كه به خدا و روز: رسول خدا سرمشقى نيكوست ) اقتداء(قطعا براى شما در 

  .دارد و خدا را فراوان ياد مى كند

  نخواهی که دائم بوی مستمند                           و گر دل نخواهی که باشد نژند    
 ٢دل از تیرگیها بدین آب شوی                                     به گفتار پیغمبرت راه جوی   

 را وليد بن خالد  وآله عليه اهللا صلى خدا رسول :فرمود  السالم عليه باقر امام :عدم تعصب بر امر اشتباه
 تا كه خزيمه بنى طايفه بنام المصطلق بنى از اى طايفه سوى به جمعى همراه بود انشجاع از يكى كه
 به توجه با فرستاد، شد مى خطر احساس آنها ناحيه از و بودند نشده اسالمى حكومت تسليم زمان آن

 . داشت وجود عداوتى و كينه بود طايفه اين از خالد كه مخزوم بنى طايفه و آنها بين اينكه

 را  وآله عليه اهللا صلى خدا رسول از اطاعت آنها شدند، وارد قوم آن بر همراهان با خالد كه هنگامى
 .شود حمله آنها به بايست نمى صورت اين در و بودند نموده تنظيم اى نامه مورد اين در و پذيرفتند

 دستور نماز از پس شوند، جمع صبح نماز مردم كه كرد اعالم بود احتياطى بى و توجه بى آدم كه خالد

 به را آنها اموال و كشتند را خزيمه بنى طايفه از اى عده بود، حمله جلودار نيز خود و داد را آنها به حمله
 .گشتند باز  وآله عليه اهللا صلى پيامبر حضور به و گرفته را آنها نامه و بردند غارت

 كه آنچه از من خدايا : گفت و ايستاد قبله به رو شد، مطلع ماجرا از  وآله عليه اهللا صلى پيامبر كه وقتى
 ، خزيمه بنى طايفه نزد برو :فرمود او به و خواست را  السالم عليه علىدا فر. بيزارم است داده انجام خالد

 و نما جلب را آنها رضايت و كن خواهى معذرت كرده  وحشيانه رفتار آنها با خالد آنچه مورد در آنها از و
 زمان قضاوت :فرمود و گذاشت زمين به و كرد بلند را خود پاى  وآله عليه هللا صلى پيامبر سپس برگرد،

 را آنها و رفت خزيمه بنى طايفه نزد  السالم عليه على منين اميرالمؤ. بده قرار پايت دو زير را جاهليت
 عليه لىع به  وآله عليه اهللا صلى پيامبر. برگشت  وآله عليه اهللا صلى پيامبر نزد و نمود راض و خشنود

 رفتمو !خدا رسول اى :كرد عرض  السالم عليه على. بده خبر من به دادى انجام كه آنچه :فرمود  السالم

 مورد در حتى و پرداختم صاحبانش به و دادم قرار خونبها ديه بود، شده ريخته آنها از كه خونى هر براى

 و آنها سگ كاسه قيمت مال آن يادىز از آمد، زياد بودم برده كه اموالى از ، دادم مالى آنها جنين
 و ترس برابر در آمد، زياد مال از باز و ، پرداختم نيز بود شده پاره و شكسته كه را آنها آبكشى ريسمان
 براى را زيادى آمد، زياد باز ، پرداختم مبلغى بود، شده وارد طايفه آن كودكان و زنان به كه وحشتى

 رسول تواى از تا دادم آنها به را آنها همه دارم هنوز ديدم باز ، داختمپر بود نظرها از پنهان و آشكار آنچه

 .گردند راضى خدا

   :فرمود  وآله عليه اهللا صلى پيامبر
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 ٦٣

    النبى    انه    اال    موسى    من    هارون    بمنزله    منى    انت    انما    على    يا    عنك    اهللا    رضى    عنى    ليرضو    اعطيتهم    على    يا

     . . . .    بعدى

 اين جز على اى باشد، راضى تو از خداوند شدند، راضى من از تا دادى مال قدر آن آنها به على اى

 پيامبرى من از بعد اينكه جز ، است عمران بن موسى به هارون نسبت همچون من توبه نسبت كه نيست

  .1بود نخواهد

  محمد کیست؟جان را قره العین                             کمان ابروی بزم قاب قوسین
  گل بستانسرای آفرینش                                       دو چشم روشن ارباب بینش

  به جان یوسف مصری غالمش                              عزیز مصر از آن گردید نامش
 مسلمان جوان اين بود، مسلمين ميان در ايرانى جوانى احد جنگ در :جلوگيري از تعصب هاي نژادي

 من از را ضربت اين: گفت غرور روى از آورد، وارد دشمن افراد از يكى به ضربتى آنكه از پس ، ايرانى

 اكنون هم كه كرد احساس آله و عليه اللّه صلى اكرم پيغمبر. ايرانى جوانان از يكى منم كه بگير تحويل

 جوان يك منم چرانگفتى :فرمود حوان آن به فورا ، انگيخت برخواهد را ديگران تعصبات سخن اين

 و قومى تفاخر پاى و نكردى افتخار است مربوط مسلك و آيين به كه چيزى به چرا يعنى ؟ انصارى
 2. كشيدى ميان به را نژادى

 قائل فرقى ديگران و عباس بين عدالت خاطر به بدر جنگ اتمام از بعد پيامبر :پارتي بازي نكردن پيامبر

 . داشت قرار پيامبر خيمه نزديك عباس و بستند ريسمان به را اسراء شب .نشد

 به پهلو و برد نمى خوابش شب هاى نيمه تا جهت همين به رسيد مى پيامبر گوش به عباس ناله صداى
 رويد؟ نمى بخواب چرا اهللا رسول يا :پرسيد بود پيامبر نزديك مسلمانان از نفر يك.غلطيد مى پهلو

 .شد خاموش عباس صداى بعد اندكى .برد نمى خوابم و كند مى ناراحتم عباس من عموى ناله :فرمود
 ، كردم شل را او ريسمان : گفت شخص آن ؟ شنوم نمى را عمويم عباس ناله كه شده چه پرسيد پيامبر
  3. كن شل را اسرا همه ريسمان :فرمود

 كرده دزدى كه داشت كنيزى  وآله عليه اهللا صلى پيامبر نيك همسران از يكى امسلمه :نمونه اي ديگر

 پارتى خواست يعنى كرد شفاعت كنيز آن درباره امسلمه آوردند، رپيامب نزد و كرده دستگير را او بود،

 .نگردد بريده دزدى بخاطر كنيز آن دست تا شود

 :فرمود امسلمه به  وآله عليه اهللا صلى پيامبر

    ....    اليضيع    اللّه    حدود    من    حد    امسلمه    يا

  .نكرد اجرا و اختس تباه را آن توان نمى ، است الهى حدود از حد اين : امسلمه اى

  1.بريدند دزدى جرم به را كنيز آن دست داد دستور  وآله عليه اهللا صلى پيامبر آنگاه
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 ٦٤

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )قسمت نهم(احكام

  غصب
اين  مسلط شود وغصب آن است كه كسي از روي ظلم و ستم بر مال يا حق كسي دست اندازي كند و

  .شود كسي انجام دهد در قيامت به عذاب سخت گرفتار مي باشد كه اگر يكي از گناهان كبيره مي
ر حالي كه بر كند د خداوند متعال را ديدار مي هركس زمين كسي را به ناحق غصب كند:) ص(پيامبر خدا 

  2.او خشمگين است

  3.آن خانه است وجود سنگ غصبي در خانه ضامن ويراني ) :ع(امام علي 

  4.او تصرف كند كه بدون اجازه ديگري دراموال نيست بر هيچ كس روا ) :ع(امام مهدي 

كند كه خاك آن  اگر كسي بدون حق زميني را بگيرد او را وادار مي : صلي اهللا عليه و آله پيامبر اكرم

  5.زمين را تا محشر حمل نمايد

            به وكيلش برگرداند بالغ است بايد به وي يا: يا از اشخاص  :مال يا حق غصبي 
  بايد به ولي او برگرداندنابالغ است 

  .بايد به وي داد: يا متولي دارد  :يا از اموال عمومي 
  .بايد به حاكم شرع برگرداند: متولي ندارديا 

استفاده . اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهاي ديگري كه براي عموم ساخته شد
  .كنند حق آنان را غصب نموده
از بين برود بايد عوض آن را به  احبش برگرداند و اگر آن چيزصكند بايد به اگر انسان چيزي را غصب 

  .او بدهد
اي پيدا شود يا  اگر از چيزي كه غصب كرده منفعتي به دست آيد مثالً از گوسفندي كه غصب كرده بره

  .اي يا علفي از باغ غصبي پيدا شود مال صاحب مال است ميوه

مثل استفاده از تلفن يا وسيله نقليه ( مكانات دولتي چگونه استجبران استفاده شخصي از ا :استفتاء
  )براي كار شخصي

  .بايد وجه آن به همان مراكز برگردانده شود :جواب

                                                                                                                                          
1
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 ٦٥

صبي در بناي موجب ضرر بر غاصب شود مانند آهن غمال غصبي بايد به صاحبش برگردد اگر چه  -
  .خانه يا نخ غصبي در دوخت لباس

ر در زمين غصبي زده شده باشد نماز باطل دچاصبي باطل نيست اما اگر ير چادر غنماز خواندن درز -
 ).يا ملك باشد مثل تحجير بعضي از دامنه كوه ها كه در ملك كسي نيست چه زمين حق باشد( است 

واجب است شخص غاصب مالي را كه غصب كرده هر چه زودتر به صاحبش برگرداند و هر قدر تاخير  -
 .نوشته ميشود و اگر تلف شود بايد عوض آن را بدهدكند گناه بيشتري براي او 



 ٦٦

  )همقسمت ن(حق الناس
    ماله    اءو    نفسه    فى    بها    تعالى    اهللا    اخذه    اال    بمظلمة    يظلم    احد    من    ما : : : :    السالم    عليه    باقر    امام

 .بگيرد  جانش و مال از ظلم بهمان خداوند آنكه مگر كند نمى ظلم ديگرى به كسى

  به حقیقت جوئی نیرزی تو                               گر به یک حبه ظلم ورزی تو    
  ملکت از سیل آن خراب شود                            از تو گر دیده ای پر آب شود    

  1    يديهماأ    فاقطعوا    السارقة    و    السارق : : : :    الحكيم    اهللا    قال
 .كنيد قطع را دزد زن و دزد مرد دست  انگشتان

السرَّاقُ ثَلَاثَةٌ مانع الزَّكَاةِ و مستَحلُّ مهورِ النِّساء و  :)ع(قَالَ أَبو عبد اللَّه  :ثيرٍ قَالَعنْ إِسماعيلَ بنِ كَ
 هنْوِ قَضَاءي لَم انَ وتَدنِ اسم ك2كَذَل  

ا بدهي دزدها سه دسته اندكسيكه زكات مالش را ندهدوكسي كه مهريه زنش ر:فرمودند) ع(امام صادق

  .واجب االدا نداند وكسيكه قرض بگيرد وبخواهد كه نپردازد

 مى جلوگيرى واجب زكات دادن از و كند نمى ادا و گيرد مىقرض  و دهد نمى را زن مهريه كه آنكس

 حيله با و مخفيانه مردم متاع و اموال سرقت به دزدى از تداعى ولكن است سرقت مصاديق از غيره و كند

 . است نظر ردمو كه است گرفتن

 اسالم .هستند وحشت در هم ها خانواده دزد، ترس از و روند نمى راحت خواب مردم نباشد امنيت اگر

 تعزير بنحوى بايد باشد بچه اگر حتى ، است داده دستور را سارق انگشتان بريدن حكم ، بودن امن براى

 .ننمايد بد عمل اين به عود تا شود

  .نباشند كم سارقين اسالمى جوامع در كه شده بسب قرآنى حكم اين نكردن اجراء
 همامين امامين متبركه روضه در اي جمعه شب دريكي از علماء نقل ميكند كه  :عاقبت دزد دروغگو

 بعد و همسفران و احباء از جمعى با بودم حضرت موسي بن جعفر عليه السالم و امام جواد عليه السالم

 كه ، آمدم مبارك سر باالى به برخاستم شد كم مردم ازدحام و مشد فارغ عشاء نماز تعقيب از آنكه از
 . نمايم تالوت قلب حضور با كامل موضع آن در را كميل دعاى

 و شد قلب حضور از مانع كه نحوى به كه شنيدم مقدسه روضه در بر را عرب مردان و زنان از جمعى آواز
 چنين در موضعى چنين در كه ببينيد را اعراب ادب سوء : گفتم رفيقان از يكى به .شد بلند بسيار صدا

 به كه برخاسته رفقا از بعضى با من كشيد، طول ايشان صداى چون كنند، مى بلند صدا چنين وقتى
 روضه در بر دار كليد محمد شيخ ديدم ، چيست غوغا سبب كنيم مالحظه تا آئيم او مقدس پاى پائين

 را ديگر زن سه گريبان آنها از يكى و شدند مقدسه روضه داخل اعراب از زن چند و ايستاده مقدسه
 .بودند منكر ايشان و ايد دزديده شما از يكى مرا پول كيسه :گويد مى و گرفته
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 ٦٧

 مطمئن شما از من تا كنيد ياد بزرگوار اين به قسم ، گرفته را ضريح قفل متبرك موضع همين در : گفت

 يكى پس رسد، مى كجا به ايشان مقدمه ببينيم كه يمايستاد رفقا و من. كنم رها را شما گريبان و شوم

 ؛ بريئة انى تعلم انت! الجوادين ابا يا: گفت و گرفته را قفل و نهاده پيش قدم اطمينان نهايت در زنان از
 تو از من كه برو : گفت پول صاحب زن آن. هستم برى تهمت اين از من كه دانى مى تو!جواد دو پدر اى

 را قفل و آمد سيم ، برفت و نموده تكلم اول نحو به گذارده پيش قدم نيز ىديگر پس ، شدم مطمئن
 از گويا كه شد بلند نحوى به زمين از ديدم ؛ بريئة انى تعلم انت ! الجوادين ابا يا : گفت كه همين گرفته
 چنين نيز او هاى چشم شد، خون مانند او رنگ دفعة يكو خورد زمين بر و گذشته مقدس ضريح سر

 گفتند، تكبير نيز روضه اهل سائر و كرده بلند تكبير به را صدا محمد شيخ پس .آمد بند او زبان و شد

 كه مانديم مانيز و گذاردند مقدس رواق هاى صفه از يكى در كشيده را او پاى تا كه كرد امر شيخ پس
 .شود مى منتهى كجا به امر ببينيم

 آن پول كيسه كه فهمانيد اشاره به كه آمد هوش به قدر اين ؛سحر حوالى تا بود هوش بى چنين زن آن

 تصدق كرده ذبح او عمل كفاره جهت به گوسفند چند او كسان و بدهيد و بياوريد ام گذارده كجا را زن

  1يافت وفات روز همان در و صبح تا بود چنان و شود  مستخلص زن آن كه كردند
 آنچه کند دود دل مستمند                                               آتش سوزان نکند با سپند 

 السالم عليه سيدالشهداء حضرت قبر زيارت منظور به را تهران ، پست مورأم نفر دو :عاقبت مال دزدي

 رفتند، قاچاق راه از ناچار داد نمى كسى به را مقدسه عتبات به مسافرت اجازه دولت چون و كردند ترك

 و مرد تشنگى از آنها از يكى كه آورد فشار آنها بر تشنگى قدرى به و شدند گرفتار زارى شوره بيابان در
 و همكار و دوست آن مدتى از پس .رسانيد تهران به را خودش خره باال و افتاد زحمت به سخت ديگرى
 پاسخ پرسيد، او حال از برد، مى سر به راحتى كمال با زيبايى باغ در كه ديد خواب در را خود همسفر

 نيش مرا پاى ابهام انگشت و آيد مى من  پيش روزه همه عقربى ولى راحتم كامالً سپاسگزارم را خدا :داد

 . بدهم جان است نزديك كه دهد مى رنج مرا قدرى به و زند مى

 ضمن و بودم مهمان دوستم فالن خانه در روزى كه است اين براى ناراحتى اين كه اند داده خبر من به

 در چپ سمت گوشه در را آن و كردم سرقت او خانه از كوچكى چاقوى ، خوردم مى قالبا دوستم با اينكه
 برسانى همسرم به مرا سالم و بروى ام خانه به كه دارم انتظار تو از ، ام ساخته پنهان ام خانه نقطه فالن

 ، بخواهى ششبخ من براى او از و برگردانى صاحبش وبه بدهد تو به را چاقو كه بگويى او به من قول از و
 مرتبه ، نمودم عمل بودم ديده كه خوابى طبق من گويد شخص اين .بگذرد من خطاى از خداوند شايد

.نمود سپاسگزارى من از و است راحتى و خوشى كمال در كه ديدم خواب در را دوستم ديگر
2  
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 ٦٨

ه نا بجا از آن يكي از مصاديق دزدي ضرر زدن به بيت المال يا برداشتن بدون اجازه از آن يا استفاد
  است

 به و شد حاضر السالم عليه المومنين امير برادرش محضر به عقيل روزى :علي عليه السالم و بيت المال
 كه را عبائى و پيراهن السالم عليه حسن امام. بپوشان را عمويت : كرد عرض السالم عليه حسن امام

 .بود نمك و نان سفره در حاضر غذاى آوردند، شام و شد شب وقتى .داد او به داشت

 شكر و نيست الهى نعمتهاى اينها مگر :فرمود السالم عليه ؟امام نيست بينم مى آنچه از غير : گفت قيلع

 پولى : كرد عرض بود رسيده برادر خدمت به مالى كمكهاى دريافت براى كه عقيل. خداست براى فراوان

 . بروم تو نزد از تا كن آزاد و مرخص زود و كنم ادا را قرضم تا ده من به

 نه :م فرمودالسال عليه امام. درهم هزار صد : عقيل ؟ است اندازه چه تو قرض :فرمود السالم عليه امام
 بيشتر شد پرداختكه  ام ماهيانه حقوق تا كن صبر اما كنم ادا را تو قرض كه ندارم اندازه اين من واللّه

بيت  : گفت عقيل. دادم مى تو به را همه نبود ام هدهع به خانواده مخارج اگر و داد خواهم تو به را آن
 مگر و داد؟ خواهى من به را خود حقوق آينده در كه دهى مى وعده من به و توست دست در المال

 تو و من : السالم عليه امام .بود نخواهد چيزى دهى من به هم را آن همه اگر ؟ است اندازه چه تو حقوق
 گاو بر مشرف كه حكومتى قصر باالى بر عقيل برادرش و حضرت بود يمنخواه مسلمان يك عنوان به جز

 و پذيرى نمى مرا حرف اگر :فرمود او به السالم عليه امام كه كردند مى صحبت بود بازاريان صندوقهاى
 چه : عقيل .بردار خواهى مى آنچه و بشكن را صندوقها گاو اين از بعضى قفل و برو دارى را خود موضع
 را كسانى صندوقهاى قفل بروم : عقيل .تجار اموال : السالم عليه امام ؟ صندوقهاست گاو ناي در چيزى

 من به تو : السالم عليه امام  ؟ بشكنم را اند كرده خدا بر توكل و ندده اگذار آن در را خود اموال كه

 بر توكل با كه نانى؟مسلما بدهم تو به را آنها اموال و كنم باز را مسلمين المال بيت هك دهى مى دستور
 به و برداريم را شمشيرهايمان خواهى مى زدند؟اگر قفل آن بر و ندده اگذار آن در را خود اموال خدا
 ؟ كنيم دزدى : عقيل. بگيريم را مالشان و برويم آنها سراغ به هستند پولدارى تجار آنجا در برويم حيره
  .بدزدى مسلمانان همه از كه تاس اين از بهتر بدزدى نفر يك از : السالم عليه امام

  از دست هر که هر چه بستانده و ستانی                   از دست تو ستانند با دست آسمانی
  رنج بیوگان را، مال یتیمگان را                اموال این و آن را حینی که میستانی) دست(کف 

  س از خدا نداری، تا کی چنین بمانیگیرم حیا نداری شرمی ز ما نداری                        تر
 :فرمود .شد حاضر انصار از يكى جنازه بر سلم و آله و عليه اهللا صلى خدا رسول :گويد مى خدرى ابوسعيد

 به  السالم عليه على ، برگشت سلم و آله و عليه اهللا صلى پيامبر ، آرى :گفتند ؟ هست دينى او بر آيا
:  فرمود  السالم عليه على به سلم و آله و عليه اهللا صلى پيامبر ، هستم او بدهى ضامن من : گفت حضرت

 بخشش در كه بود آنگونه ) السالم عليه(على امام آرى) المسلم اخيك عن فككت كما رقبتك اهللا فك(

 حق آنكه مگر بدهد نزديكش شيعيان به مالى كمترين المالبيت  از نبود حاضر اما بود چنين خود مال

نسبت به بيت المال واموال عمومي ) ع(دراين زمان بايد به پيروي از موالي خود علي  ما نيز .باشد او



 ٦٩

مسلمانان حساس بوده ومراقب باشيم از ناحيه ما به اين اموال صدمه اي نرسد واگر نا خواسته مالي از 
اينجا  كه در(اموال عمومي توسط ما تلف شد بايد سريعا ان را جبران كنيم واال در قيامت صاحبان حق 

نجا مالي نداريم كه با ود را از ما مطالبه مي كنند حال آنكه درآدر دادگاه الهي حق خ)همه مسلمينند
ميدهند تا راضي شوند پس به ناچار از اعمال خير ما برداشته وبه صاحبان حق  ؛ان اداي حقوق كنيم

ا برداشته ودرنامه اعمال ما نهعمال خيرمان تمام شود از گناهان آنكه حقشان داده شود اواگر پيش از آ
بايد توجه داشت در قيامت راضي كردن يك نفر آنقدر مشكل است كه ائمه اطهار به ما  .مي گذارند

فرموده اند در همين دنيا حقوقي كه به گردن داريد ادا كنيد ونگذاريد كار به قيامت برسد چه رسد به 
خود مراقب باشيم وبه فرزندانمان نيزبياموزيم لذا بايد . انكه حق جميع مسلمانان بر گردن كسي باشد

  .كوشا باشند ،كه در حفظ اموال دولتي كه بيت المال است وبه جميع مسلمين تعلق دارد
 را سفره . بودم رهبرى معظم مقام مهمان روز يك ::::فرمايد    مى        آملى    جوادى    اهللا    آيت    حضرت

 و كردند نگاهى وى به اى خامنه هللا آيت .بود نشسته نيز مصطفى آقا ايشان فرزند گستردند، كه
 خواستم او از من باشند؛ هم آقازاده بفرماييد اجازه : كردم عرض ايشان خدمت من !برو پاشو :فرمودند

 براى .هستيد المال بيت مهمان هم شما ، است المال بيت مال غذا اين :فرمودند آقا . باشيم هم با كه

 آن در من بخورند خانه غذاى از و بروند منزل به ها آن .شينندبن سفره اين سر بر كه نيست جايز ها بچه

  . است داده آقا حضرت به عزت همه اين چرا خداوند كه فهميدم لحظه



 ٧٠

  )نهمقسمت (سيره نبوي
1اللَّه كَثيراً خرَ وذَكَرĤَجوا اللَّه والْيوم الْيرْ لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ لمن كَانَ

 

بازپسين اميد  براى آن كس كه به خدا و روز: رسول خدا سرمشقى نيكوست ) اقتداء(قطعا براى شما در 

  .دارد و خدا را فراوان ياد مى كند

  نخواهی که دائم بوی مستمند                           و گر دل نخواهی که باشد نژند    
  ٢دل از تیرگیها بدین آب شوی                                     به گفتار پیغمبرت راه جوی   

 بكم تختلفن وال والبكا واكثرواالتفكر الرق قلوبكم عودوا بيوتا المساجد واتخذوا اضيافا الدنيا في كونوا
  .تدركون ال ما تاكلونوتاملون ال ما وتجمعون تسكنون ال ما تبنون االهوا

 بسيار گريه و انديشه و دهيد عادت رقت به را دلها كنيد خانه را مسجدها و باشيد ميهمانان چون دنيا در

 كه كنيد مي فراهم چيزها و شويد نمي ساكن درآن كه سازيد مي بناها.نبرد راه از را شما هوسها و كنيد

  3.رسيد نمي بدان كه داريد اميدها و خوريد نمي

 مردم كه داد دستور بالل به خود آخرين بيمارى در آله و عليه اهللا صلى گرامى رسول :اداي حق الناس

 مسجد وارد بود بيمار سخت كه حالى در حضرت خود .آمدند مسجد به مردم .كند جمع مسجد در را

 ياران :فرمود و نمود بيان مردم براى خود زحمات از الهى ثناى و حمد از پس .برد تشريف منبر به و شد

 نشد؟ شكسته پيشينم دندان آيا ؟ نجنگيدم شما همراه آيا ؟ بودم پيامبرى چگونه شما براى من !

 متحمل آيا نشد؟ رنگين خون با محاسنم و نگرديد جارى صورتم بر خون آيا نشد؟ شكسته ام پيشانى

 ؟ بدهم ديگران به را خود غذاى تا نبستم شكم بر سنگ و نشدم سختيها
 :كردند عرض اصحاب

 و تالش گونه هيچ از حقايق نشر راه در و كرديد تحمل ولى كشيديد سختيها چه .بوديد چنين راستى �
 .كند مرحمت شما به را پاداش و اجر بهترين خداوند .نفرموديد كوتاهى كوششى

 :فرمود پيامبر گاه آن

 من بر حقى كس هر خدا به را شما .نگذرد ظالمى هيچ ظلم از كه نموده ياد سوگند ، عالم خداوند �

 آن كيفر از بهتر من نزد دنيا اين در قصاص چون .بگيرد را حقش ام داشته ارو ستم كسى به يا و دارد

 . گرفت خواهد انجام پيامبران و فرشتگان مقابل در هم آن كه دنياست

 و پدر ! اهللا رسول يا :كرد  عرض و برخاست مجلس آخر از قيس بن سوادة نام به مردى هنگام اين در
 سوار خود غضباى شتر بر شما . آمدم پيشوازتان به من ، برگشتى طائف از كه وقتى ! فدايت به مادرم

 من شكم به بزنى شتر بر كه كردى بلند را عصاى كه همين . داشتى دست به ممشوق عصاى و بودى

 .خطا يا بود عمد روى از نفهميدم .خورد
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 . ام نزده عمدا هرگز . برم مى پناه خدا به :فرمود

 :فرمود سپس

 مدينه هاى كوچه در و آمد بيرون مسجد از بالل .بياور را ممشوق عصاى و برو اطمهف منزل به ! بالل �

 اكنون و كند پرداخت قيامت روز از پيش دارد، گردن بر قصاصى و حق كس هر ! مردم :زند مى فرياد

 روز از پيش را مردم حقوق و داده قرار قصاص معرض در را خود آله و عليه اهللا صلى اسالم پيغمبر

 : گفت ايشان به و زد را عليهاالسالم فاطمه خانه در بالل .پردازد مى خيزرستا

 .خواهد مى را ممشوق عصاى پدرت �

 :فرمود عليهاالسالم فاطمه

 را عصا اين پدرم زيرا . نيست عصا به نيازى امروز خواهد؟ مى چه براى را ممشوق عصاى پدرم ! بالل �
 .برد مى خود همراه سفر روزهاى در

 : فتگ بالل

 .كند مى خداحافظى مردم با و است منبر باالى در پدرت اكنون كه دانى نمى آيا ! فاطمه اى �

 :فرمود و ريخت فرو ديدگانش از اشك و كشيد فرياد عليهاالسالم فاطمه

 تو از پس و رسد مى بيچارگان و فقرا حال به كسى چه تو از پس !پدر اى ! اندوه و غم اين از واى اى �
 پيامبر خدمت را عصا بالل .داد بالل به را عصا سپس !دلها محبوب !خدا حبيب اى برند؟ اهپن كه به

 .رساند گرامى

 :فرمود حضرت

 ؟ كجاست پيرمرد آن �
 : گفت و برخاست جا از پيرمرد �

 . فدايت به مادرم و پدر ! اهللا رسول يا منم اين �

 . شوى راضى تا كن قصاص مرا و بيا جلو :فرمود

 ! كن باز را شكمت .باد تو فداى مادرم و پدر :پيرمرد

 .زد كنار شكم روى از را پيراهنش پيامبر
 پيرمرد .داد اجازه حضرت . بردارم اى بوسه و بگذارم مباركتان شكم بر را لبهايم دهيد مى اجازه :پيرمرد

 : گفت و بوسيد را پيامبر شكم

 . برم مى پناه تو به جهنم آتش از قيامت روز در عمل اين با !خدايا بار �

 ؟ بخشى مى يا كنى مى قصاص حاال ! قيس بن سوادة : آله و عليه اهللا صلى پيامبر
 . بخشيدم اهللا رسول يا : سوادة

  1.ببخشيد را محمد تو، پيامبر او چنانكه ، ببخش را قيس بن سوادة !خدايا : آله و عليه اهللا صلى پيامبر

                                                
1
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 نقل آله و عليه اهللا صلى پيامبر حضرت رضاعي مادر ، اتونخ حليمه :توكل به خدا و دوري از خرافات

 را برادرانم دو چرا !مادر اى : گفت من به روزى بود ساله سه آله و عليه اهللا صلى پيامبر :كند مى
 بيابان به را گوسفندان روزها آنها ! فرزندم : گفتم ؟ بينم نمى روزها بود حليمه فرزندان دو منظورش

 ؟ روم نمى آنها همراه من چرا : گفت .رندب مى چراندن براى
 ؟ بروى صحرا به آنها همراه دارى دوست آيا : گفتم
 ! آرى : گفت

  يمانى مهره يك و كشيدم  چشمش بر سرمه و زدم آله و عليه اهللا صلى محمد موى بر روغن بعد صبح

 مبارزه منطق بى رهاىكا و خرافات با كودكى دوران از كه حضرت . آويختم گردنش بر او حفاظت براى

 . انداخت دور به و آورد بيرون گردن از را مهره آن فورا كرد، مى

 1.كند مى حفظ مرا كه دارم خدايى من ؟ چيست اين ! جان مادر : گفت و كرد من به رو آنگاه

                                                
1
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )قسمت دهم(احكام

  وصيت 
ي او كارهايي انجام دهند يا بگويد بعد از وصيت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش برا

مرگش چيزي از مال او ملك كسي باشد يا صرف در خيرات و مبرات كنند يا براي اوالد خود و كساني 
» وصي«كنند  و كسي را كه به او وصيت مي. كه اختيار آنان با اوست قيم وسرپرست معين كند

  .گويند مي
ار نيست كه شبي را سپري كند مگر اينكه وصيتش زير سرش بر هيچ مسلماني سزاو): ص(پيامبر اكرم 

  1.باشد

زيان وارد نياورد، مانند ) به وارثان( ستم نكند و ) وصيت خود(كند و در  تهركس وصي): ع(امام علي 

  2.را در زمان حيات خود صدقه داده باشد) مال مورد وصيت( كسي است كه آن مال 
  :ح استآنچه بايد بر آنها وصيت كرد بدين شر

و چنانچه پسر بزرگ دارد ) در صورتي كه خودش نتواند آنها را بجا آورد(هاي قضا شده  نماز و روزه - 1
  .شود بايد به او اطالع دهد كه پس از مرگ بر وي واجب مي

چنانچه از خودش مال دارد و يا ) تواند بپردازد در صورتي كه نمي(خمس و زكات و ساير بدهكاري  - 2
 .كند  سي آنها را پرداخت ميدهد كه ك  احتمال مي

 .اگر حج بر او واجب شده و نتواند آن را بجا آورد - 3

رود يا خودشان ضايع  اگر فرزندانش نياز به سرپرست دارند كه بدون سرپرست احوالشان از بين مي - 4
 .شوند بايد براي آنها قيم اميني قرار دهد مي

ر خيانتي از او ظاهر شد وصايتش باطل وصي بايد مسلمان بالغ و عاقل و مورد اطمينان باشد و اگ
  .ميشود و حق تصرفات از او سلب ميشود

اگر كسي بگويد من وصي ميتم كه مال را به مصرفي برسانم يا ميت مرا قيم بچه هاي خود قرار داه در 
  .صورتي بايد حرف او را قبول كرد كه دو مرد عادل گفته او را تصديق نمايند
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  )دهمقسمت (حق الناس
    ماله    اءو    نفسه    فى    بها    تعالى    اهللا    اخذه    اال    بمظلمة    يظلم    احد    من    ما : : : :    السالم    عليه    باقر    امام

 .بگيرد  جانش و مال از ظلم بهمان خداوند آنكه مگر كند نمى ظلم ديگرى به كسى

  به حقیقت جوئی نیرزی تو                          گر به یک حبه ظلم ورزی تو         
  ملکت از سیل آن خراب شود                            پر آب شود    از تو گر دیده ای 

    .1تقهر    فال    اليتيم    فاما    :الحكيم    اهللا    الق
    ميازار رايتيم  هرگز 

      الجنة    فى    هو    و    انا    كنت    نفقته    كفل    و    يتيما    كفل    من : : : :    صلي اهللا عليه و آله    اهللا    رسول    قال
 . هستيم بهشت در هم با او و من بدهد را اش نفقه و كند كفالت را يتيمى كس هر

 سر به دست .دارد خدا بندگان محبت و لطف به مبرم احتياج است مادر و پدر از محروم كه طفلى
 اسبابى از اينها امثال دهها و پوشاندن  لباس ، وسايلى به نمودن خوشحال ، دادن اطعام ،ن يتيم كشيد

 دار السرور نام به است جايگاهى بهشت در .دباشن داشته يتيمان به نسبت توانند مى مومنين كه است

 آن از باشد، كرده خوشحال را منين مؤ ايتام كه كسى مگر شود نمى آن داخل كه )خوشحالى خانه(

 دنيا در كه هستند كسانى آنها آيد مى بيرون آتش افراد )دبر(پشت از كه است جايگاهى جهنم در طرف

  دخوردن و كردند غصب ظلم به را ايتام اموال
  2 لكُم إِنَّه كَانَ حوبا كَبِيرًاوآتُواْ الْيتَامى أَموالَهم والَ تَتَبدلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيبِ والَ تَأْكُلُواْ أَموالَهم إِلَى أَموا

ل آنها را با و اموا! عوض نكنيد) آنها(را با اموال خوب ) خود(و اموال بد ! به آنها بدهيد را يتيمان و اموال

 .نخوريد، زيرا اين گناه بزرگى است ) با مخلوط كردن يا تبديل نمودن (اموال خودتان 

برادر ثروتمندى داشت كه از دنيا رفت ، و او به عنوان )) بنى غطفان ((شخصى از قبيله :شأن نزول
ه حد رشد رسيد، از سرپرستى از يتيمان برادر اموال او را به تصرف درآورد، و هنگامى كه برادرزاده ب

آيه نازل اين دادن حق او امتناع ورزيد، موضوع را به خدمت پيامبر صلى اهللا عليه و آله عرض كردند، 
اعوذ باهللا : ((گرديد، و مرد غاصب بر اثر شنيدن آن توبه كرد و اموال را به صاحبش بازگرداند و گفت 

  )).به گناه بزرگى شوم من الحوب الكبير؛ به خدا پناه مى برم از اينكه آلوده 
 عارض چشمى درد را )ع( منين اميرالمؤ حضرت كه مرويست)ع(صادق حضرت از :كافر جان گرفتن

 و صيحه درد از حضرت آن كه فرمود مشاهده برده تشريف حضرت آن عيادت به)ص(رسول حضرت.شد
 شدت از يا است تابى بى و جزع از فرياد و ناراحتى اين آيا :فرمود )ص(اللّه رسول آقا .كشند مى فرياد

 درد اين از تر سخت كه نكشيدم دردى هنوز من اللّه رسول يا !فرمود )ع( منين اميرالمؤ حضرت درد؟

 نازل كافر روح گرفتن جان و روح  قبض براى الموت ملك وقتى على يا :فرمود )ص(خدا رسول آقا .باشد
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 حال همين در و كشد مى بيرون ينآتش سيخ آن با را او روح و آورد مى آتش از سيخى خود با شود مى

 آقا كشد مى فرياد جهنّم آن با همراه كه دهد، مى خبر كافر گرفتنِ جان شدت از و.زند مى صيحه جهنم
 اين اللّه رسول يا :فرمودند و نشستند و برخاستند جا از شنيد، را سخنان اين چون )ع( منين اميرالمؤ

 شما امت از آيا :فرمود سپس .داد فراموشى را دردم حديث اين زيرا فرمائيد، تكرار و اعاده را سخنان

 و ظلم كه حاكمى: اول ، گروه سه . بلى :فرمود )ص( رسول حضرت .شود مى روح قبض نحو باين كسى
  دهد دروغ شهادت كسيكه : سوم .بخورد ستم و بظلم را يتيم مال كسيكه : دوم كند جور

  مال یتیمان به ستم خورده گیر                   ملک ضعیفان به کف آورده گیر      
  ١شرم نداری که چه عذر آوری            روز قیامت که بود داوری                          

   2واْ قَوالً سديداولْيخْش الَّذينَ لَو تَرَكُواْ منْ خَلْفهِم ذُريةً ضعافًا خَافُواْ علَيهِم فَلْيتَّقُوا اللّه ولْيقُولُ
از ستم درباره يتيمان (آنها كه اگر فرزندان ناتوانى از خود به يادگار بگذارند از آينده آنان مى ترسند بايد 

  .با نرمى و محبت سخن بگويند) با يتيمان مردم (خدا بپرهيزند و ) مخالفت (بترسند، پس از ) مردم 

 و كشيد يتيمي سر بر نوازش دست معاذ بنام  عليه و آلهپيامبر صلي اهللا اصحاب از يكى :نوازش يتيم
 نسبت تو محبت :فرمود معاذ به پيامبر !سازد پدرت جانشين و آورد بيرون يتيمى از را تو خداوند : گفت

 خداوند بكشد، او سر به نوازش دست و كند سرپرستى را يتيمى  كس هر كه بدان ، ديدم را يتيم  اين به

 مى محو را او گناهان از گناهى و دهد مى او به اى شايسته پاداش گذرد، مى او دست يرز كه موئى هر به

  .برد مى باال را او مقام و سازد
  ٣با خلق خدای کن نکوئی                                خواهی که خدای بر تو بخشد    

 رستم كه شجاعتى آن با ردك مبارزه اسفنديار با رستم چوندر شاهنامه است كه  :اسفنديار و رستم

 از رستم به جراحتى حمله هر در و شد واقع ايشان ميان حمله چندين .شد اسفنديار مغلوب داشت
 او بر رستم حمالت بود )ضدضربه و شمشير و نيزه( تن روئين اسفنديار چون شد؛ مى وارد اسفنديار
 داشته سر دو كه تيرى بايد : گفت لزا كرد، مشورت اسفنديار درباره پدرش با رستم آخر شد نمى كارگر

 و كرد چنين اين پدر فرموده به رستم .گردد نابينا تا كنى نشانه را اسفنديار چشمهاى و كنى آماده باشد
 جوانى در اسفنديار : كه اند گفته چنين اين را علتش. يافت ظفر او بر و نمود نابينا را اسفنديار چشمهاى

ن آ  پس .كرد نابينا را او و زد يتيمى طفل صورت و سر بر شاخه نآ به و داشت دست در درختى شاخه
 و گرفت شاخه همان چوب از رستم اسفنديار، با رستم جنگ زمان در نشانيد، زمين به را شاخه يتيم 
هزار بار بگفتم که باز گرد از ظلم                .كرد كور را او و زد اسفنديار چشمان به تراشيد سر دو تيرى

  بگویم باز ،وگر ملول نگردی ز من           
 ز سهم آتش این سینه های تیر انداز       برای خود سپری راست کن ز عدل و بترس   
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  )قسمت دهم(سيره نبوي
1ه كَثيراًخرَ وذَكَرَ اللĤَّجوا اللَّه والْيوم الْيرْ لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ لمن كَانَ

 

بازپسين اميد  براى آن كس كه به خدا و روز: رسول خدا سرمشقى نيكوست ) اقتداء(قطعا براى شما در 

  .دارد و خدا را فراوان ياد مى كند

  نخواهی که دائم بوی مستمند                           و گر دل نخواهی که باشد نژند    
  ٢دل از تیرگیها بدین آب شوی                                     به گفتار پیغمبرت راه جوی   

 منْهع ففَاع كلونْ حيظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ ما غَلفَظ كُنت لَوو ملَه نتل نَ اللّهةٍ ممحا رفَبِم مرْ لَهتَغْفاسو
  لْ علَى اللّه إِنَّ اللّه يحب الْمتَوكِّلينَوشَاوِرهم في األَمرِ فَإِذَا عزَمت فَتَوكَّ

و اگر خشن و سنگدل بودى ، از )! و مهربان شدى (نرم ) مردم ( رحمت الهى ، در برابر آنها ) بركت (به 
و در كارها، با آنها مشورت ! بطلب   پس آنها را ببخش و براى آنها آمرزش . اطراف تو، پراكنده مى شدند

زيرا خداوند متوكالن را دوست ! بر خدا توكل كن ) و! قاطع باش (هنگامى كه تصميم گرفتى ، اما ! كن 
  3.دارد

 بهشت اهل كه بود من عالقه رسيد، آله و عليه اهللا صلى اكرم پيامبر حضور به پيرزنى :شوخ طبعي پيامبر

 پيامبر محضر از گريان او .درو نمى بهشت به پيرزن :فرمود او به آله و عليه اهللا صلى اكرم پيامبر.باشد

 اين خاطر به ام گريه:تگف ؟ كنى مى گريه چرا :پرسيد .ديد گريه حال در را او حبشى بالل. شد خارج

 .نمود بيان را پيرزن حال شد پيامبر محضر وارد بالل .رود نمى بهشت به پيرزن :فرمود پيغمبر كه است
 عموى عباس .گريستند و نشستند دو هر و شد گينغم بالل .رود نمى بهشت به نيز سياه :فرمود حضرت

 عباس .كردند نقل را پيامبر فرمايش آنان كنيد؟ مى گريه چرا :پرسيد .ديد گريان حال در را آنها پيامبر

 .رود نمى بهشت به هم پيرمرد :فرمود بود پيرمرد كه عمويش به حضرت .كرد عرض پيامبر به را ماجرا
 . گشت ناراحت و پريشان سخت هم عباس

 اهل خداوند :فرمود و نمود خوشحال را آنها ، خواست حضورش به را نفر سه هر اكرم رسول سپس

 و پير صورت به نه كند، مى بهشت وارد دارند سر به تاجى كه حالى در نورانى جوان سيماى در را بهشت
 4.بدقيافه و چهره سياه

 او داشت نام  خلف بن ابى بود، خودپسند و قلدر بسيار كه شرك و كفر سران از يكى: شجاعت پيامبر
 روزى كه منظور اين به كرد، مى كوشش ؛ اسب آن پرورش در و داد مى علف او به داشت چاالكى اسب

 گستاخى كمال با و شد روبرو صلي اهللا عليه و آلهپيامبر با روزى حتى بكشد، را محمد و شود سوار آن بر
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 آن بر سوار سرانجام و شود، چاالك و چاق تا ، خورانم مى لفع روز هر را او كه دارم اسبى من : گفت

 . بكشم ترا و شوم

 . كشم مى را تو من خدا، خواست به بلكه :فرمود او به  صلي اهللا عليه و آله پيامبر

 رخ مدينه به نزديك كوههاى كنار در  هجرت سوم سال در احد جنگ تا ! گذشت مدتى جريان اين از

 .داد
 :زد مى فرياد او شد، شروع جنگ كه هنگامى بود، دشمن لشگر سرداران از ، جنگ اين در خلف بن ابى

 جنگ صحنه در را  پيامبر ، ميان اين در ! نيابم نجات من يابى نجات تو اگر !محمد ؟اى كجاست  محمد

 رثحا نام به يارانش از يكى نيزه ، سريع طور به  پيامبر جهيد، او سوى به حضرت آن كشتن براى ديد؟

 .آورد فرود او گردن بر را نيزه و كرد حمله خلف بن ابى به و گرفت را  صمه بن

 مى نعره گاو، صداى مانند و افتاد، زمين بر اسب پشت از وحشت از او آمد، پديد او گردن در خراشى

 مى دلدارى را او و بردند، بيرون درگيرى محل از را او يارانش.  مراكشت  محمد : گفت مى و كشيد،

 ؟ كنى مى تابى بى چرا ، است كرده پيدا مختصرى خراش گردنت ، نشده چيزى ، نكن وحشت كه دادند
 وارد مضر، و ربيعه جمعيت پر طايفه دو بر اگر ، ساخت وارد من بر  محمد كه ضربتى اين : گفت مى او

 او.  كشت همخوا را تو من : گفت من به روزى  محمد نداريد، خبر شما ، كشت مى را همه ، ساخت مى
 ابى.گويد نمى دروغ او آرى كشت مى مرا همان رسانيد، مى من به را دهانش آب سخن اين از بعد اگر

  1رسيد هالكت به سپس و نماند، زنده بيشتر روز يك ضربت اين از بعد خلف بن
  .خان اوتمن واذا اخلف وعد واذا كذب حدث اذا: ثالث المنافق اي

  2.نمايد خيانت امانت در- 3.كند تخلف وعده از -2. بگويد دروغ به خنس -1: است چيز سه منافق نشان

 مى چوپانى مدتى برسد، پيامبرى مقام به آنكه از قبل صلي اهللا عليه و آله اسالم پيامبر  :وفاي به عهد

 با صلي اهللا عليه و آله پيامبر روزى بود ياسر عمار صلي اهللا عليه و آله زمان آن در چوپانان از يكى كرد،
 .ببرند بود علفزار كه فخ بيابان به را خود گوسفندان روز، آن فرداى تا گذاشتند، قرار هم با عمار،

 ديرتر عمار ولى كرد روانه فخ بيابان بسوى را خود گوسفندان روز آن فرداى صلي اهللا عليه و آله پيامبر

 خود گوسفندان جلوى  پيامبر ديدم ، رساندم فخ بيابان به را گوسفندانم وقتى :گويد مى عمار .آمد

 تو با من :فرمود ؟ دارى مى باز را آنها چرا : گفتم .دارد مى باز علفزار آن در چريدن از را ها آن و ايستاده
 تو، از قبل كه ندانستم روا رو، اين از ، بياوريم علفزار اين به را گوسفندان هم با كه كردم وعده

  3.بچرند علفزار اين در گوسفندانم
  که پیش او حصاری ساخت از سنگ                  ان با نفس سرکش بود در جنگ   چن

  تعالی هللا چه اخالق و چه اوصاف                      زهی دریای لطف و کان الطاف   
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  درس اول

  مسافر نور

  می کنم قفل دلم پیش تو باز             ز                           ای خدایی که تویی بنده نوا
  سایه ی مهر تو باشد به سرم          هرکجا می روم و می گذرم                               

  برنامه را با ياد خداوند بنده نواز آغاز مي كنيم پس همگي ! سالم به شما دانش آموزان عزيز
به ما عقل داد كه راه درست را . خدايي كه به ما هستي بخشيد  "د بخشنده ي مهربانبه نام خداون "

  .پيامبران و امامان را كه پيشوايان دين هستند براي راهنمايي ما فرستاد . بشناسيم 
چه برنامه اي ؟ عجله نكنيد فقط . با كمك همديگر برنامه اي را اجرا مي كنيم ! خوب بچه هاي عزيز 

بعد با كمي دقت موضوع برنامه  "مربي جوابها را روي تابلو بنويسد "واالت من پاسخ بدهيد كافيه به س
 جواب بده ؟ دسئوال اول را كي مي خوا.مشخص مي شود 

  .آفرين به شما كه اينقدر با دل و جرات هستي  
  به جانشين بعد از پيامبر كه تعداد آنها دوازده نفر است چه مي گويند ؟ امام - 1
  چه نام داشت ؟ رقيه) ع(ر سه ساله ي امام حسين دخت - 2
  جايگاه انسانهاي خوب و نيكوكار در آخرت كجاست ؟ بهشت  - 3
  )ع(نام امام اول شيعيان چيست ؟ علي  - 4
  ؟ يزيد "به دستور او امام را شهيد كردندكه ") ع(نام قاتل امام حسين  - 5
  ؟ نماز نوبت مي خوانيم  5دستوري از طرف خداوند كه روزي  -6

االن بريم سراغ موضوع برنامه بچه . آفرين به همه ي شما بچه هاي باهوش كه به سواالت جواب داديد 
  . هاي گل اگر حروف اول كلمات را از باال به پائين كنار هم بگذاريد موضوع برنامه ما مي شود 

ب روي تخته مي مربي كلمه اربعين را در جاي مناس.(است"اربعين "درست گفتيد موضوع بحث ما 
 )نويسد

اما در اين قسمت از برنامه يكي از دوستان داستاني براي ما مي خواند ؛ هركس به سئوال من پاسخ 
  .بدهد براي خواندن اين داستان انتخاب مي شود 

  . سئوال حواس ها خوب جمع باشد 
ربال حاضربودند امام سه امام در ك(چند امام در كربال حضور داشتند و آخرين امام چند سال داشت ؟ "

  )سال داشت 4كه ) ع(و امام باقر ) ع(،امام سجاد) ع(حسين 
سال داشت كه به همراه پدر و پدر  4) ع(دوست خوبمان را با يك صلوات تشويق كنيد بله امام باقر 

  .، دوست گرامي شروع بفرما دوستان شماهم توجه كنيد بزرگش در كربال بودند
با پيامبر  "مني "به همراه پدرم در سال سيزده بعثت، در سن نوجواني در  از جمله يثربياني بودم كه

در سال سوم هجرت پس از شهادت پدرم در جنگ احد با اصرار زياد با اينكه . بيعت نمودم ) ص(اسالم 



 ٨٠

جنگهايي كه پيامبر  "را جهت شركت در غزوه ) ص(سن كمي داشتم ، توانستم موافقت پيامبر 
   "به عهده داشتفرماندهي سپاه را 

جلب نمايم بنابراين با ايمان و اخالص در اين جنگ شركت كردم همچنين در نوزده ) حمراء االسد(
. از شيفتگان واليت بودم . غزوه از بيست و يك غزوه پيامبر، با نشاط و عالقه فراوان شركت نمودم 

همراهي با . د واجب مي دانستم را به عنوان رهبري الهي برخو) ع(اطاعت و فرمانبرداري از حضرت علي 
در بين ما يكدلي خاصي را بوجود آورده بود ، من اولين زائر در اولين اربعين امام ) ع(امام معصوم 

من . مي باشد ) عطيه كوفي(بودم كه توفيق زيارت ايشان را پيدا كردم يار من در اين سفر ) ع(حسين 
رسيدم و به همين جهت  -عليهم السالم –ومين به عبادت و پرستش خدواند تنها با پيروي از معص

لذا مورد عالقه ي . هميشه وظيفه ي خود مي دانستم كه دستورهاي خداوند را با عالقه انجام دهم 
با . رساندم ) ع(را به امام باقر ) ص(بودم و سالم پيامبر  -عليهم السالم –و امامان معصوم ) ص(پيامبر 

را جفت مي كردم و دست ايشان را مي بوسيدم من ) ع(ي امام باقر وجود سن زيادم با افتخار كفش ها
شهادت از در هر حال بر اعمال ما ، حتي پس ) ع(آمدم زيرا مي دانم كه امام ) ع(به زيارت امام حسين 

آري ، امام سخن ما را مي شنود و سالم كساني كه با معرفت ايشان را زيارت مي كنند ، . آگاهي دارد 
  . جواب مي دهد 

زائر را  نمن نام كامل اي! چه كسي مي تواند نام اين زائر را حدس بزند ؟ آفرين به شما دوستان زرنگ 
او . كه در ابتداي نوجواني به دين اسالم تشرف يافت  "جابربن عبداهللا انصاري "مي نويسم روي تابلو 

آمد در فرات غسل ) ع(اوي در اولين اربعين به زيارت حضرت سيدالشهد. همواره در خط اسالم بود 
 "يا حسين  "ر شد و سه بار صدا زد حاض) ع(باسهاي نو بر سر قبر امام كرد خود را معطر ساخت و با ل

به گريه و زاري ) ع(ي امام حسين دارعطيه برصورتش آب پاشيد و به هوش امد و به عزا. و بيهوش شد 
  .پرداخت 

ا زيارت ر) ع(بن عبداهللا انصاري قبر امام حسين مي دونم خيلي از شماها دلتون مي خواد مثل جابر
به يكي از ) ع(روز قبر امام حسين را زيارت كنيم چطور ؟ امام صادق كنيد دوست داريد ما هم ام

بربام خانه برو و به جانب چپ و راست بنگر سپس سرخود را به سوي آسمان  ": فرمود ) سدير(يارانش 
ت توجه كن و بگو السالم عليك يا ابا عبداهللا  السالم عليك و بلند كن و پس از آن بسوي قبر آن حضر

رحمه اهللا وبركاته در اين صورت اين عمل براي تو يك زيارت محسوب مي شود و هر زيارتي ثواب يك 
آشنا بشويم ) ع(دوستان بيائيد قدري بيشتر با خصوصيات زائر امام حسين  1".حج و يك عمره دارد

اربعين مي رويم كه روي تابلو نوشتيم ، با توجه به زندگي نامه جابربن عبداهللا براي اين كار سراغ كلمه 
  .را بيان كنيم  عليه السالم بعضي از ويژگي هاي زائر امام حسين) اربعين (انصاري از حروف اين كلمه 

  .بايد به خداوند ايمان كامل داشته باشد ) ع(ايمان ؛ زائر امام حسين :  ا

                                                
1
 "599ص 2من اليحضر ج  
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 ب.هميشه در اطاعت و پيروي از رهبري ، نمونه و پيش قدم است ) ع(م اهل بيت رهبري ؛مسافر حر: ر
 بردباري ؛ از ويژگي هاي زائر عاشق صبر وبردباري درجهت تقويت اسالم و ايمان است: 

  .عهد و پيمان ؛ زائر امام بايد به عهد و پيمان خود وفادار باشد :  ع
از بين ) ع(ات امام ، دين را حفظ نمايد تا زحمت هاي امام ياري ؛ زائر امام بايد با عمل به دستور:  ي

  .نرود به طور نمونه امر به معروف و نهي از منكر كند 
  .بادرس ازنماز ظهرعاشورا هيچ امري رابرنمازمقدم نمي دارد) ع(نماز ؛ زائر امام حسين:  ن

ي ، عهد و پيمان ، ياري ، نماز ايمان ، رهبري ، بردبار«حاال چه كسي مي تواند با واژه هاي بدست آمده 
مربي با استفاده از جمله هاي بچه ها (بنويسد ؟ ) ع(يك جمله مناسب درباره زائر نمونه امام حسين » 

  )توضيح را كامل كند
بچه ها با يك شعر موافق هستيد ؟    خيلي خوبه همه موافقند ، اما اين شعر خواندن يك شرطي دارد 

  "يا حسين  "ا بلند بگويند ؟چه شرطي؟ اينكه همه يكصد
 بذر همت درجهان افشاند افکارحسین                     درس آزادی به دنیا دادرفتارحسین 

 این کالم نغز می باشد ز گفتار حسین                 گرنداری دین به عالم،الاقل آزاده باش
 د از لعل دُربار حسیننغمه ای می باش            مرگ با عزت زعیش  در مذلت بهتر است 

  .اينك  چند بيت  شعررا درمعصيبت امام  شهيدان دراربعين مي خوانم تا ما نيزجزعزاداران آن حضرت باشيم

  عزای پور ختم المرسلین است                  بسوز ای دل که امروز اربعین است           
  سراسر درس بهر مسلمین است                قیام کربالیش تا قیامت                           
  حسین است آن که باطل را عیان کرد         حسین است آن که حق را جاودان کرد      
  حسین است آن که با قرآن قرین است       حسین است ان که حکم دین بیان کرد       

  ه دلها همین استعطاف و کعب                       دال کوی حسین ارش زمین است        
  حسین بن علی آن را نگین است                          اگر خیل شهیدان حلقه باشند        

  که از کرب و بال با غم روان است                              دل ما در پی آن کاروان است  
  ه کن ، چون اربعین استدال خون گری                            به یاد کربال دلها غمین است 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  درس دوم 

  نشانه ايمان  
  مهربانتر از آبی ، با تمام ماهی ها           مهربانتر از مادر ، مهربانتر از بابا                       
  از ابری ، با گیاه و با دانهمهربانتر              مهربانتر از گلها ، بادو بال پروانه                       

  مهربانتر از خورشید ، با گل وزمینی تو                         تو خدای من هستی ،مهربانترینی تو
گل . به نام خدا ، خداي مهربان ، خداي خورشيد و آسمان و شما پروانه هاي خوب و دوست داشتني 

 حال و با نشاط وخوشحال هستيد؟هاي دوست داشتني خدا ، سالم    حالتون چطوره ؟ سرو

و تمام پدران و مادران و همه گل ) عج(براي اجراي برنامه آماده هستيد ؟ حاال براي سالمتي امام زمان 
  . هاي خوب و مرتب ، مثل خودتون يك صلوات بفرستيد

  !بله .من سه نفر از دوستان شما را دعوت مي كنم تا با نوشيدن اب ، آداب آن را بيان كنند 
 امام حسين عليه السالم و يارانش سالم و بر با آرامش و ياد خدا اب را مي نوشيم و در اخر بر 1

  لعنت مي فرستيم و) ع(دشمنان امام حسين 
  در روز ايستاده در شب نشسته آب مي خوريم و 2
  .با سه نفس نه يكدفعه  3

شما با  "را روي تابلو بكشد  مربي تصوير چشم "حاال بريم سراغ اين تصويري كه روي تابلو مي كشم 
 .ديدن اين تصوير چگونگي بهداشت آن را توضيح دهيد 

  
  

                                                                                                 
  
 

 

 

 

ي كه گردوغبار "مربي در چگونگي بهداشت چشم از دانش آموزان كمك بگيرد" : "بهداشت چشم"
روي پلك ها مي نشيند ، بايد با دستمال تميز پاك شوند و شسته شوند و هرگز نبايد با دستهاي آلوده 

  .چشم و اطراف آن را ماليد چون موجب ناراحتي و بيماري چشم مي شود
  بهداشت نشه فراموش                        ای بچه های باهوش 
بله  "مربي تصوير لب و دندان را روي تابلو بكشد "سم است حاال اين تصوير مربوط به كدام بهداشت ج

  .درست گفتيد بهداشت دهان و داندان 
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سنت  "حاال يكي از دوستانمان بيايد و اين جمله اي را كه روي تابلو مي نويسم به كمك اين سه كلمه 
  .جاهاي خالي را پر كند  "پيامبر ، خشنودي خدا ، دهان 

  "راخوشبو ميسازد........ و....... مي شود ،از ....... اك زدن باعث مسو" ) :ع(اميرالمومنين 
  اگر ما مسواك نزنيم چه مي شود ؟ 

 مسواک بزن همیشه                       ای بچه پاکیزه 
  با مسواک تمیز می شه                دندانهای قشنگت 

 مسواک نشه فراموش             یادت باشه شب و روز
  می خوره دندونو موش               فراموش اگه بشه

ايا مي دانيد چگونه مي توان . يكي ديگه از چيزهايي كه بايد رعايت كنيم نظافت بدن و لباس است 
 - 2به موقع لباسهاي چرك را عوض كنيم تا تميز شسته شوند ؟  -1بدن و لباس را تميز نگه داشت ؟ 

به موقع حمام برويم و بدنمان را  -3خويش را آلوده نكنيم ؟ از جاهاي آلوده دور باشيم تا دست و بدن 
از بچه ها مي خواهيم اول كلمه را حدس بزنند و سپس (  "مسترالف ح "رعايت اداب  -4بشوئيم ؟ 

  )ادابش را بگويند
  يا همان دستشويي رفتن چيست؟  "مستراح"مي دونيد آداب 

  ئن شويم كسي آنجا نيست ؟در زدن و يا گفتن كالمي تا اينكه متوجه و مطم - 1
تطهير بدن توسط مربي شرح (نشستن و انجام دادن كار ، دقت شود تا بدن و لباس نجس نشوند ؟ - 2

  ) داده شود
  ريختن اب تا نجاست هايي كه در دستشويي باقيمانده است پاك شود ؟ - 3

ه اصال نه حمام بوده در آن زماني ك( بچه هاي گلم پيامبر ما خيلي سفارش كرده به تميزي و پاكيزگي
خدا دوست دارد وقتي كه بنده اش نزد ": پيامبر فرمود )و نه آبگرمكن نفتي نه تايد و وايتكس ، آخه 

ما هم ! بله . براي برادران خود لباس مرتب بپوشد . برادران خود مي رود با لباس خوب و مرتب برود 
خدا پاكيزگان را دوست دارد : يحب المطهرين واهللا : بايد تميز و مرتب باشيم چون در قران آمده است 

بياييد با رعايت بهداشت كاري .مربي چندين مرتبه با بچه ها آيه قرآن را همخواني كند( 108توبه . 
  ، "مملي "كنيم كه خدا ما را بيش تر دوست داشته باشد نه مثل 

كه مي خوانم گوش كنيد  صحبت از مملي شد مي خواهيد با او بيشتر آشنا شويد ؟ پس به اين شعري 
  ) مربي مي تواند شعر را بخواند و بچه ها تكرار كنند (

  مملی میاد تو خونه           دست و روشو نمی شوره          می ره سراغ میوه ها
  نشسته با پوست می خوره     مادر اون بهش می گه        دستات کثیفه مملی

  ا تو تنبلی        دستها را باید بشوریبا اب و صابون خوب بشور      اینقدر چر
  قبل از غذا ، بعد از غذا          خوبه ادم تمیز باشه           پیش تمام بچه ها
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  بسم اهللا الرحمن ارحيم

  درس سوم

 "حكيم فرزانه"

    خورشيد فروزان ، برف و تگرگ و  آسمانخداي زمين و  خدابه نام   الرحيم الرحمن اهللا بسم 

تا به  زبانيكي از آنها هست .  فراوانكه داده به ما نعمت  مهربانخداي خوب و  زمستانار و به باران

  ! ، سالم دوستان سالمهركس رسيديم بگوييم 
برنامه را با . اميدوارم كه حالتون خوب باشد و شاد و پرانرژي تا آخر برنامه با هم باشيم ! دوستان خوبم 

به متني كه دوستتان مي خواند با دقت توجه كنيد در هر  شروع مي كنيم ، "من كيستم "معماي 
  .مرحله اي كه متوجه پاسخ شديد ، اجازه بگيريد و پاسخ دهيد 

  :مرحله اول 
من غالم سياهي از اهالي سودان بودم هميشه كارهاي خوب و مورد پسند خدا انجام مي دادم ، زبانم را  

  :ي را نكنم و يا دروغ نگويم كنترل مي كردم تا حرف زشت نزنم و يا غيبت كس
  آيا كسي مرا شناخت ؟ 

  :مرحله دوم 
به همه حتي كودكان احترام مي گذاشتم ، ديگران را مسخره نمي كردم ، شوخي . بسيار متواضع بودم  

  : بد نمي كردم ، غذا كم مي خوردم و كم مي خوابيدم 

  : حله سوم مر
، مردم را به كار نيك تشويق مي كردم ، نام من در  پيامبر نبودم اما مثل پيامبران زندگي مي كردم

  .  قرآن آمده است و سوره اي به نام من در قرآن است 
   "توسط كارت به دانش آموز ارائه شود" لقمان احسنت

آنها را رعايت كنيم و به انها احترام بگذاريم -ح ق و ق  -در سوره لقمان نام بزرگاني آمده است كه بايد
ي –خ د ا -كه حق زيادي به گردن ما دارد و ما بايد كارهايمان را با نام او آغاز كنيم يكي از كساني 

  . خوب و مهربان است 
خدا حقوق زيادي به گردن ما دارد چون خالق ما و همه موجودات  خدا چه حقي به گردن ما دارد ؟

  . كنيم چون نعمت هاي زيادي به ما داده است ر ك ش تجهان است كه بايد از او 
از بچه ها بخواهيد چند تا از نعمت  ". يكي از راههاي تشكر از خدا چيست ؟ احسنت ، بله نماز است 

يكي از نعمت هاي پر ارزش خدا كه به همه ما داده ، كه در شعر آمده و روي .  "هاي خدا را نام ببرند
  .ا بايد حدس بزنيد البته به جاي بعضي كلمات شعر نقطه چين گذاشته شده كه شم. تخته مي نويسم 

  چون که خیلی مهربان است،                    را،  .... مادرم..دوست دارم 
  هدیه ای از اسمان است                 او فرشته نیست اما ،            
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  دوستش دارم فراوان ، ...                         بابا..خانه هست . ...مرد.
  خانه راکرده چراغان                                     مثل یک خورشید زیبا

  چون که خیلی مهربانی                                                   دوستت دارم خدایا ، 
  هدیه های آسمانی                       ، .... مامان.و ... بابا..داده ای  

افرين بچه هاي عزير ، آيا مي دانيد وظايف ما در  "همه با هم به طور دسته جمعي شعر را بخوانيم "
  .مقابل پدر و مادرمان چيست 

مي آيا . فرزند سه وظيفه در برابر پدر و مادر دارد كه بايد آنها را انجام دهد   :مي فرمايند ) ع(امام صادق 

مربي  ". دانيد آن سه وظيفه چيست ؟ براي پيدا كردن آنها جدول را كامل مي كنيم تا به جواب برسيم 

اگر كسي نتوانست نفر ديگري را جايگزين . هفت نفر را انتخاب مي كند و سوال ها را از آنها مي پرسد

   "نمايد

فصل سرسبزي و نشاط چه -2. ) 7،  2، 5، 3، 1(كمك كردن به همديگر را چه مي گويند ؟ تعاون - 1
كسي كه به خاطر غرورش از درگاه خدا رانده شد چه نام داشت ؟  - 3). 6، 13، 12، 26(نام دارد ؟ بهار 

خداوند انسان را از چه آفريده  -4) . 21،  9، 16، 4، 8(شيطان
به گذشت زمان چه مي گويند كه  -5) .15، 23، 24(است؟ خاك 

به  -6). 18،  19، 11،  14، 10(خ بايد از آن درس گرفت ؟ تاري
حرف  -7) . 22،  27، 20(دوست صميمي چه مي گويند ؟ يار 
حاال براي پيدا ) . 25، 17(بيست و پنجم حروف الفبا چيست ؟ و 

كردن رمز جدول حرف اول را مي نويسم ، بعد ساير حروف را 
تشكر و اطاعت و  ". مي شماريم پيام جدول اين است  7تا7

سه وظيفه مهم ما در مقابل پدرو مادرمان داريم كه بايد از آنها تشكر كنيم براي  "براي آنانخيرخواهي 
. چه ؟ چون براي ما زحمت زيادي كشيده اند و تشكر از آنان مقابل تشكر از خودش قرار داده است 

پدر و مادر  همچنين بايد از آنها اطاعت كنيم چون خدا فرموده در سوره لقمان دستور داده به ما كه از
  . خود اطاعت و پيروي كنيد 

  :حاال به اين داستان توجه كنيد 
بود كه با مادرش در يمن زندگي مي صلي اهللا عليه و آله اويس قرني يكي از دوستان خوب پيامبر  

را نديده بود ولي به او ايمان آورده بود و خيلي صلي اهللا عليه و آله كرند اويس قرني با اينكه پيامبر 
ست داشت كه پيامبر را از نزديك ببيند اما به جهت مادر پيرش و همچنين شغل خود كه شتر چران دو

يك روز كارش را تعطيل كرد و همه وسايل مورد نياز . برود ) ص(بود نمي توانست به ديدن پيامبر 
ه شرط اينكه مادرش را فراهم كرد و از مادر اجازه گرفت تا به ديدن پيامبر برود مادرش گفت برو ولي ب

تا شب برگردد ، اويس به قصد زيارت پيامبر به راه افتاد تا رسيد در خانه پيامبر ، قلبش از شوق تند 
تند مي زد در خانه را زد و منتظر شد بعد از چند لحظه خدمتكار پيامبر در راه باز كرد ، اويس گفت به 

١ ٢ ٣ ٤ 

٥ ٦ ٧ ٨ 

٩ ١٠ ١١ ١٢ 

١٣ ١٤ ١٥ ١٦ 

١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ 

٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ 

* ٢٥ ٢٦ ٢٧ 
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ن شهر رفته شما بيائيد داخل و استراحت پيامبر به بيرو: خدمتكار گفت . قصد ديدن پيامبر آمده است 
اويس هرچه منتظر ماند از پيامبر خبري نشد چون غروب شد به جهت قولي كه . كنيد تا پيامبر بيايد 

به خانه آمد فرمود بوي خوشي مي ايد چه ) ص(وقتي پيامبر . به مادرش داده بود به يمن برگشت 
نام اويس از يمن براي زيارت شما آمده بود و سالم  كسي به اينجا آمده است ، خدمتكار گفت فردي به

پيامبر عالقه . رساند ولي چون به مادرش قول داده بود كه شب برگردد نتوانست براي ديدن شما بماند 
خاصي به اويس پيدا كرده بود در اواخر عمر شريفش وصيت كرد تا يك كمربند گران قيمت با او هديه 

ما هنوز او را نديده ايم و نشنيده ايم در مكه و نه در مدينه و در هيچ بدهند اصحاب پيامبر پرسيدند 
فرمودند او اويس قرني ) ص(رسول خدا . جنگي نيوده چطور پيامبر چنين چيز با ارزشي به او مي دهد 

است كه شما را در روز قيامت شفاعت مي كند ، اصحاب و ياران تعجبشان بيشتر شد و دوست داشتند 
پيامبر فرمود فقط سه نفر از شما او را مي ببيند و اين كمربند را از طرف من . و را ببينند هرچه زودتر ا

آنان وقتي به يمن رفتند اويس همين كه آنان را ديد ، گفت اي فرستادگان رسول . به او هديه بدهيد 
نديده درست است كه من پيامبر را : آنان تعجب بيشتري كردند اويس گفت . خوش آمديد ) ص(خدا 

ام اما هرچند وقت يكبار به خوابم مي آيد و او را زيارت مي كنم و در خواب از آمدن شما باخبر شدم ، 
  .آيا متوجه شديد كه اطاعت از مادر چه پاداش بزرگي دارد 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  روز چهارم

 "احترام به والدين "

  ، چطوره احوالتون ؟ اول به نام خدا ، دوم سالم برشما ، برشما و ديگران
  .بچه هاي عزيز سالم عليكم ، برنامه امروز را با چند سئوال آغاز مي كنيم 

  "امام "جانشين پيامبر  -3 "تمبر"بر روي نامه مي زنند  -2 "استرا  "استراحت بي انتها  - 1
  "به "من شاه ميوه هايم ، شيرين و آبدارم ، تافصل خوب پائيز بنشين در انتظارم  - 4
با دوستان مروت  -7 "رهرو"آنست كه آهسته و پيوسته رود ....  - 6 "پند "پس از اندرز مي آيد  - 5

  "ديار"مترادف شهر است ؟  -8 "مدارا"؟ .....بادشنان 
حاال چه كسي مي تواند با توجه به كلمات نوشته شده بر . بچه ها متشكرم كه به سواالت پاسخ داديد 

ما چيست ؟ راهنمايي مي كنم اگر حرف اول و آخر هر كلمه را به روي تابلو حدس بزند موضوع بحث 
.  "احترام به پدر و مادر است "موضوع بحث ما مشخص مي شود ، بله موضوع بحث ما : هم وصل كنيد 

بچه هاي عزيز براي اينكه بتوانيم به پدر و مادر خود احترام بگذاريم اول بايد با حقوق آنها آشنا شويم و 
براي فهميدن و پي بردن به حقوق آنها و همچنين به كالم امام . ه حقي به گردن ما دارند بدانيم كه چ

پي ببريم من چند كلمه روي تابلو مي نويسم و از شما مي خواهم تا حدس بزنيد كه اين ) ع(سجاد 
را معني  مربي از بچه ها بخواهد تا كلمات "كلمه ها چه معنايي دارند و شما چه برداشتي از انها داريد 

نگهداري كرده و از در شكم خود تو را ماه تمام  9او :  ماه 9.  "كنند و بعد خودش آنها را معني كند
ماه و همچنين پس از بدنيا آمدنت  9مادر در مدت  :رنج و سختي ها . شيره جانش به تو خورانده است 

وقتي به دنيا  :هنگام تولد . است رنج ها و سختي ها و نگراني هاي فراواني را به خاطر تو تحمل نموده 
آمدي گاهي مشغول سير كردن تو مي شد در حالي كه خود گرسنه بود و همچنين موقعي كه تشنه 

سايه . به خاطر تو بيداري را تحمل كرده است و گاهي تا صبح بيدار مانده است  :شبها و بيداري. بودي 

خاطر مي سازد خود را در معرض نور آفتاب قرار مي رده ني كه مي ديد نور آفتاب تو را آززما :و آفتاب 
مي ) ص(اما حقوق پدران به فرزندان را از زبان رسول خدا  "رساله حقوق".داد تا تو در سايه باشي 

دوستان خوبم براي اينكه با كالم آن حضرت پي ببريم من چند كلمه را كنار : حضرت فرمودند . شنويم 
را ) ص(ا بايد اين كلمات را كنار هم بگذاريد و كالم رسول خدا هم به صورت درهم مي نويسم و شم

 –راه  –او  –نرود  - 2.  "به نام او را صدا نزند ". به نام   -او   –را  –صدا  –نزند  -1. كامل كنيد 
خب دانش .  "قبل از او ننشيند ". ننشيند  –قبل  –از  –او -3. پيشاپيش او راه نرود  ". پيشاپيش
  ز حاال با تمام آموزان عزي

اين اوصاف وظيفه ما در قبال پدر و مادر چيست ؟ به اين شعر توجه كنيد و بعد از من تكرار كنيد با 
  آماده خدمتش به جان باش اش                    مادر خویش مهربان ب
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  از گفته او هیچ سرا با چشم ادب ، نگر پدر را                                
 خرسند شود از تو خداوند و شوند از تو خرسند                 چون این د

 ". در اين قسمت از برنامه مي خواهم براي شما آثار احترام به والدين را از احاديث اسالمي بيان كنم 
مثل  "پاي مادر"بوسيدن . است  "عبادت"نظر به والدين  ".اين قسمت توسط كارت انجام مي شود 

 "زيارت كند  "جمعه "خود را در هر  "قبر والدين"را بوسيده و كسي كه  "عبهآستانه ك"اين است 
مهر و  "نوشته مي شود و هر فرزند نيكوكاري با  "نيكوكاران "بخشيده مي شود و تا او از  "گناهانش

 "انسان نسبت به  "كار نيك "را دارد  "حج "نگاه كند ثواب  " پدر و مادر "به صورت  "محبت
نيكي به پدر و مادر است ، هر كس سعي  "فريضه "مي شود بزرگترين  "عمر "ب افزوني موج "والدين

در صورت نبود  ". براي او گشوده خواهد شد  "بهشت "باشند دو در  "راضي "كند و پدر و مادر از او 
   ".كارت از تابلو استفاده شود

روزي : برايتان تعريف كنم بچه هاي خوب دوست داريد در همين رابطه يك داستان خوب و شنيدني 
ضمن مناجات با خدا از خدا خواست تا همنشين او را در بهشت به او نشان دهد تا ) ع(حضرت موسي 

جبرئيل نازل شد و گفت اي پيامبر خدا قصابي كه در فالن محل . ببيند كه او چگونه شخصي است 
صاب آمد ديد جواني به در دكان ق) ع(است همنشين و دوست تو در بهشت است حضرت موسي 

مشغول فروختن گوشت است هنگام شب قصاب جوان مقداري گوشت برداشت و به طرف خانه حركت 
نزديك جوان آمد و گفت مهمان نمي خواهي ؟ جوان گفت بفرمائيد و موسي را ) ع(كرد حضرت موسي 

فرتوت را بيرون به خانه برد حضرت موسي ديد جوان غذايي تهيه كرد و از داخل زنبيل پيرزن پير و 
موقعي كه خواست زنبيل . جوان او را با مهرباني شستشو داد و با دست خود غذا در دهان او نهاد . آورد 

را به جاي اول بازگرداند پيرزن دهان خود را تكان داد ، صدايي از او به گوش نمي رسيد اما گويا چيزي 
ورد و با هم مشغول خوردن شدند موسي غذايي تهيه كرد و آ) ع(جوان براي حضرت موسي . مي گفت 

سوال كرد جوان حكايت تو با اين پيرزن چيست ؟ جوان گفت اين پيرزن مادر من است چون وضع ) ع(
مالي من خوب نيست نمي توانم برايش خدمتكار بياورم پس خودم به او خدمت مي كنم حضرت موسي 

جوان گفت هر وقت او را تميز مي كنم و به پرسيد كلمات نامفهومي كه بر زبان جاري كرد چه بود ) ع(
) ع(او غذا مي دهم مي گويد خدا تو را ببخشد و همنشين همدرجه موسي در بهشت قرار دهد موسي 

جبرئيل به من خبر داد . فرمود جوان بشارت مي دهم كه خداوند دعاي مادرت را مستجاب كرده است 
مرگش نزديك مي شود ،  :احترامي به پدر و مادر و اما آثار بي . كه تو در بهشت همنشين من هستي 

عذاب در دنيا ، خدا از او راضي نيست ، اعمالش پذيرفته نمي شود ، خشم خداوند ، ذليل و بدخت مي 
  شود ، نمازش پذيرفته نمي شود ، آتش دوزخ ، 
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السالم درباره پدر  بچه هاي خوب امير المومنين عليه. برنامه خودمان را با راز گل ها به پايان مي بريم 
و مادر يك سفارش فرمودند كه من با كشيدن گل و پرسيدن چند سوال كالم آن حضرت را مي نويسم 

  :بعد شما بايد حدس بزنيد كه حضرت در اين باره چه فرموده اند . 
   "به سوالها خوب دقت كنيد "
  )عمل(از مكافات آن نبايد غافل بود  - 1
  )يك(پيك بدون سر  - 2
  )مهتاب(دخترانه كه به نور ماه هم مي گويند  اسمي - 3
  )بار(به روي حيوان مي گذارند  - 4
  )اصيل(ل و ريشه دارد صا - 5
  )وبيا(لوبياي بي سر  -6
  )لبخند( هنوز به خنده نرسيده است  - 7
  )ياران(نام ديگر اصحاب  - 8

. است بدست آورد  را از اين جدول كه بصورت گل طراحي شده) ع(چه كسي مي تواند پيام امام علي 
  راهنمايي مي كنم حرفهاي اول و آخرا اگر كنار هم بذاري  پيام امروز تودر مي ياري

مربي اين حديث را با آهنگ بخواند و از آنها بخواهد  ") عليكم ببرالوالدين(آفرين بچه هاي خوب 
   "بصورت جمعي تكرار كنند 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  درس پنجم

  "آخرين سفر "
  می گرم به گلهای دانش                                       به گلهای زرنگ باغ بینشسال

،  ه الشريففرجاهللا تعالي ياوران قرآن و عاشقان مهدي صاحب الزمان عجل ! سالم به دوستان مهربان 
صحبت مي خواهيم درباره ي سفر . هميشه باشيد خندان و دريادگيري احكام دين تالش كنيد فراوان 

سفر به كجا ؟ بعضي به مشهد مقدس مي روند ، بعضي كربال ، نجف ، مكه ، مدينه ، !.... آفرين . كنيم 
و حاالداستاني را در  يا سلطون ابراهيم و يا صالح ابراهيم بعضي ها هم به زيارت امامزاده صالح كوتاه

فر شد ، دستش را بلند هركس هركجاي صحبت من متوجه نام مسا. چند قسمت برايتان نقل مي كنم 
  با كمك هم داستان را كامل كنيم  كند تا
. مردي سوار االغش به شهر مي رفت . غيراز خداي مهربان هيچ كس نبود . يكي بود يكي نبود )الف 

او مرد با خدايي بود كه مردم را به خداپرستي دعوت مي كرد مردم هم او را دوست . هوا گرم بود 
  .وش مي كردند داشتند و به حرفهايش گ

  .هوا گرم و گرمتر مي شد . هنوز تا شهر خيلي راه بود . او سوار بر االغ پيش مي آمد ) ب
  او وقتي ديد االغش خسته شده است در سايه ي ديوار خانه . االغش هم آرام آرام راه مي رفت 

بست و خودش در  افسار حيوان را به درختي. اي كه شهر آن به ويرانه اي تبديل شده بود پياده شد 
يكدفعه چشمش به . سايه ي ديوار نشست و سبد انجيرش را نيز در كنارش گذاشت و آرام دراز كشيد 

. .........  
خدا چگونه ": تبسمي از روي تعجب كرد با خودش گفت . يكدفعه چشمش به چند استخوان افتاد )ج 

  خوابش برد و ديگر بيدار نشد  اهل اين شهر را زنده مي كند ؟ در همين فكر بود كه آرام آرام
چند مدت است كه  ": خداوند اين مرد الهي را بيدار كرد و به او خطاب رسيد . سالها گذشت ) د

يكدفعه به ياد االغش  "يك روز يا نصف روز ": او نگاهي به اطرافش كرد و بعد گفت  "خوابيده اي ؟
همچنين . زرگ را ديد كه كنار ريسمان افتاده است او چند استخوان ب. افسارش بود اما االغ نبود . افتاد 

  . او مشاهده كرد كه سبد انجير در كنارش قرار دارد 
اين هم . تو صد سال است مرده اي  ": آن صدا مي گفت . هنوز در اين فكر بود كه صدايي شنيد ) ه

تخوانهاي االغت نگاه استخوانهاي االغت اگر مي خواهي بداني خدا چگونه مردگان را زنده مي كند به اس
   ".كن 
استخوانها يكي يكي حركت مي كردند و به هم وصل مي شدند ، تا االغ تكميل . او خيلي تعجب كرد ) و

  .بعد االغ شروع به عرعر كرد و صدايش در صحرا پيچيد . بعد هم گوشت و پوست گرفت . شد 
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 ": خداوند به او فرمود . ام او عزير بود ن. داستانش در قرآن آمده است . او پيامبر الهي و آسماني است 
نگاه به االغت و به غذايي كه همراه داشتي بينداز و قدرت خدا را ببين كه . صد سال است اينجا هستي 

  چگونه االغ مرده و پوسيده و متالشي شده ، ولي غذايي كه بعد از چند روز فاسد مي شود ، صد 
ال براي اينكه زنده شدن مردگان را ببيني ، نگاهي به همين حا. سال است كه سالم نگهداري شده است 

استخوانهاي پوسيده ي االغ كن كه در جلو چشم تو آن را زنده مي كنيم و گوشت و پوست و روح را به 
  . او برمي گردانيم تا براي آيندگان تاريخ نشانه و درسي باشد 

مي دانم كه خدا  ": ساله را ديد ، گفت حضرت عزير همين كه زنده شدن االغ و فاسد نشدن غذاي صد 
فهميد كه خداوند روز قيامت مرده ها را . حضرت عزير سربر خاك گذاشت  ".بر هر كاري قدرت دارد 
او ديد كه . سبد انجير را برداشت و به شهر بازگشت . سپس سوار االغش شد . چگونه زنده مي كند 

  )261بقره ايه (.او صدسال خوابيده بود.درشهر همه چيز عوض شده
بايد براي هر سفري برنامه ريزي دقيقي انجام دهيم تا دچار مشكل نشويم و به هدف مورد نظر خود 

  .حاال با كمك هم اين جدول را كامل مي كنيم . برسيم 
  .حاال دقت كنيد كه سفر ما از كجا به كجاست و كدام مهمتر است . آفرين 

  
  شهر و استان خارج از   سفر                داخل شهر واستان                     

  خارج از اين جهان         خارج از كشور                                          
هر كدام مهمتر باشد ، تهيه وسايل آن هم دقت بيشتري مي خواهد . اول بايد مقصد را مشخص كنيم 

  .ترك محرمات است-2انجام واجبات -1حاالاگر سفر به خارج ازاين جهان باشد،اصل .
ر نده مي شوند و در دادگاه الهي حاضي از اين سفرها ، سفر به روز قيامت است كه همه ي انسانها زيك

  مي شوند تا به اعمال آنها رسيدگي شود و معاد مقصد اين سفر و مردن آغاز سفر 
 و الحيوه ليبلوكم.... الذي خلق ال " "غفور -عزيز –احسن  –موت  ": چنانكه خداوند مي فرمايد . است 
مربي كلمات جامانده را بصورت درهم روي تابلو مي نويسد و از بچه ( "......ال...... عمالً و هوال.... ايكم 

  اقدامات قبل از سفر   مشكالت احتمالي  راه حل ها
  داشتن الستيك زاپاس- 1
  كمك از ديگران - 2
3 -...  
4 -...  
5 -...  

  پنچري - 1
  سرقت يا گم شدن - 2
3 - ...  
4 -...  
5 -...  

  تهيه وسيله نقليه مثل ماشين - 1
  پول به اندازه ي نياز - 2
3 - ...  
4 -...  
5 -...  
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خدا مرگ و زندگاني را آفريد كه شما بندگان را بيازمايد تا  2ملك ) ها بخواهد كلمه را حدس بزنند 
  .كدام نيكوكارتر است و او آمرزنده گناهان بندگان است 

  ن ايه و مشخص بودن مهرباني خدا پس چرا بعضي از مرگ مي ترسند ؟توجه به اي
و شما نه مركب داري ) مثالً به روستاي همجوار( اگر االن به شما بگويند امشب بايد به مسافرت بروي 

و نه اسلحه كه اگر گرگي يا خرسي حمله كرد از خودت دفاع كني و نه آذوقه اي و نه لباس گرم كه 
محافظت كني هيچ موقع قبول نمي كني كه به اين روستاي دور بروي هرچند  خودت را از سرما

بهترين دوستان و اقوام تو در آن جا باشند اما اگر تو همراه خودت مركبي داشته باشي و سالح براي  
دفاع و روشنايي براي ديدن اذوقه براي راه و لباس گرم به اين سفر اشتياق پيدا مي كني و اميد داري 

  .سريعتر به اين مسافرت بروي چون ديدار با بهترين اشنايان در انتظار توست هرچه 
انساني هم كه در دنيا زاد و توشه جمع نكرده كه عمل صالح او در قيامت به دردش بخورد و روشنايي با 
خود نبرده كه چراغ قبرش را روشن كند از مرگ مي ترسد برخالف انساني كه زاد و توشه خود را آماده 

رده و عمل صالح زيادي هم انجام داده هيچ گونه هراسي كه از مرگ ندارد هيچ بلكه شوق و اشتياق ك
  .": مي فرمايد ) ع(به مرگ را هم دارد ، آنچنان كه مولي الموحدين اميرالمونين 

  و اللَّه لَابنُ أَبِي طَالبٍ آنَس بِالْموت منَ الطِّفْلِ بِثَديِ أُمه

 1. عشق پسر ابو طالب به مرگ از عالقه كودك شيرخوار به پستان مادر بيشتر است به خدا قسم

  اما براي اينكه ما از مرگ نترسيم چهار كار بايد انجام بدهيم 
  شما بايد با حروف به هم ريخته جاهاي خالي را پر كنيد تا بدانيد اين چهار كار مهم چيست؟

  ت و ه ب -4ا ع          ا ط ت -3    ص ل ا ح  -2ن ا م    ا ي  - 1
  ازاعمال گذشته.....-4ازواليت ورهبري .....-3درحدتوان ......انجام اعمال -2به خدا  .......- 1

                                                
  5خطبه       57ى  فيض االسالم    صفحه 1
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  درس ششم

  تواضع
 خداوندا تویی پروردگارم                                               همه از توست یارب هرچه دارم

اگر حواسها جمع نيست يك صلوات ! سرحال و خوشحال هستيد ؟! حال همگي خوبه ! م بچه ها سال
نه معلومه حواستون خوب جمعه حاال براي اينكه حواساتون خوب خوب جمع بشه يك ! بلند بفرستيد 

  .صلوات بفرستيد 
  :درس امروزمون رو با چند تا سوال مي خوام آغاز كنم 

  ه از هر طرف بخوانيم همان مي شود ؟ كبك پرنده اي است كوهي و حالل ك -1 
 وسيله اي كه براي آوردن آب استفاده مي شود و از پوست بز تهيه مي شود؟ مشك - 2

  دوست بي زبان من و شما ؟ كتاب - 3
بصورت بزرگ نوشته شود (حاال براي پيدا كردن موضوع حرف اول هر كلمه را مي نويسم روي تابلو 

است آيا تا به حال به  "كمك "خالق پسنديده كه همه با آن آشنا هستيم يكي از ا) براي رسم جدول 
كسي كمك كرده ايد ؟ چه كمكي ؟ اگر مادرمون يا زن همسايه هيزم احتياج داشته باشد ما مي رويم 

خب اما بايد سرغ جدول كه با جوابهاي شما كه به سوالها مي دهيد خانه ها ... برايشان هيزم بياوريم و 
  .كنيم  را پر مي

  )14(چيه ؟ ر  "رحيم آقا"بچه ها اولين حرف  - 1
  )6، 2، 16، 20(جهاني كه در آن زندگي مي كنيم چه نام دارد ؟ دنيا   - 2
  )19، 12(حرف اشاره به دور در فارسي چيست ؟ آن  - 3
  )9، 13، 18(كدام سوره از قرآن نام انجير است ؟ تين  - 4
  )1، 3(رب  "العالمين .....  الحمداهللا"جاي خالي را پر كنيد ؟  - 5
  )4، 17(گاه گرم و گاه سرد ؟ آه ***مي كشم از روي درد  -6
  )5، 8(اول عددهاست    بي شريك و تنهاست ؟ يك  - 7
  )7، 11(به خدايان دروغين كه كفار آنها را مي پرستيدند ؟ بت  - 8
  )15، 10(رسم بي نتها چه مي شود ؟ رس  - 9

تا مي شماريم و حروف را 3تا3را بنويسيم بعد  "ب"ابتدا حرف اول جدول حاال بريم سراغ پيام جدول 
هر حرفي كه نوشته مي (كنار هم مي نويسيم آنقدر ادامه مي دهيم تا تمام حروف نوشته شود كنار هم 

برادران ..........بهترين نيكي ": پيام جدول سخن زيبايي است از امام علي عليه السالم ) شود را خط بزنيد
احسن االحسان  ". من عربي اين سخن را روي تابلو مي نويسم تا شما هم با من تكرار كنيد  "ت اس

اما بچه ها آيا مي دونيد در جامعه افرادي هستند كه ما بايد بيشتر به آنها كمك .  "مواساه االخوان
ويسم تا شما كنيم نام اين افراد چيست ؟ من اين كلمه را بصورت حروف درهم ريخته روي تابلو مي ن
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بله ، ما بايد به افراد فقير كه افراد نيازمند جامعه هستند كمك ر ق ي ف .اين كلمه را حدس بزنيد 
كنيم ، اگر در روستا افرادي فقير زندگي مي كنند بايد درحد توان كمكشان كنيم آيا اگر شخصي را مي 

مك كرد ؟ بله ، افرادي هستند شناسيم كه محتاج است ولي از كسي كمك نمي خواهد بايد به او هم ك
  . كه براي حفظ آبروي خودشان چيزي نمي گويند 

از ياران (ري هآن شب هوا سرد بود و باران تندي مي باريد ، ز:حاال به اين داستان خوب توجه كنيد 
همراه غالمش با شتاب به خانه برمي گشت و براي اينكه كمتر خيس شود ، لباسش را )) ع(امام سجاد 

سرش كشيده بود و مي دويد در اين هنگام مردي را ديد كه كيسه بزرگي بر دوش گرفته بود و  روي
زير باران حركت مي كرد ، دل زهري به حالش سوخت و با خود گفت بهتر است كه جلو بروم و در 
صورت امكان به او كمك كنم ، جلو رفت آن مرد را صدا زد او سرش را بلند كرد به صورت زهري نگاه 

اي فرزند  "با تعجب گفت . كرد و با مهرباني به او سالم كرد ، زهري صداي آشناي آن مرد را شناخت 
رسول خدا شما اين وقت شب در اين سرما و باران چه مي كنيد ؟ آن بار سنگين چيست كه بر دوش 

بدهيد تا  اجازه "نزديك تر شد و در حالي كه سعي مي كرد آن را از دوش امام بردارد گفت  "شماست 
مي خواهم خودم ! "نه : فرمود ) ع(امام "غالم من به شما كمك كند ، يا خودم اين بار سنگين را ببرم 

اين كار را انجام بدهم و هرچند ممكن است حمل اين بار برايم كمي مشكل باشد ، اما وقتي به مقصد 
زهري . حافظي كرد و رفت خدا) ع(در اين وقت امام . رسيدم موجب آسايش افرادي فراهم مي گردد 

قصد مسافرتي ) ع(او خيال كرد امام . انگشت به دهان ماند كه آن بار سنگين را امام به كجا مي برد 
كيسه اي كه با خود داشت آذوقه اي بود كه براي بينوايان و ) ع(دارد اما بعدها متوجه شد آن شب امام 

  ".مستمندان تهيه كرده بود
ستان مربوط به كدام امام معصوم است ؟ آفرين امام چهارم حضرت زين بچه ها مي دانيد اين دا

مي دونيد چه نكته مهمي رو از اين داستان ياد گرفتيم ؟ احسنت درست گفتيد كمك به . العابدين 
آيا مي توانيد بگوييد ويژگي كمك امام در اين داستان چه بود ؟ پنهاني و بصورت ناشناس به .افراد فقير 

در پايان درس چند نمونه از اشخاص و افرادي را نام مي . كردن تا ابروي آنان حفظ شود ديگران كمك 
ولي جايي كه نبايد به اين  ".كمك كنيم ، كمك كنيم"برم جايي كه بايد به آنها كمك كنيم بگوئيد 

   "نه نكنيم ، نه نكنيم "افراد كمك كرد را مي گوئيد 
  الزود تند بگید آی بچه ها آی بچه های ناق

  کمک کنیم ، کمک کنیم..............................به دوستمون کمک کنیم یا نکنیم 
  نه نکنیم ، نه نکنیم........................................به دشمنا کمک کنیم یا نکنیم 

  کمک کنیم ، کمک کنیم...........................به مردمای بینوا کمک کنیم یا نکنیم
  نه نکنیم ، نه نکنیم.........................دب و بی نماز کمک کنیم یا نکنیم به بی ا

  نه نکنیم ، نه نکنیم..............................به ظالم و ستمگر کمک کنیم یا نکنیم 
  کمک کنیم ، کمک کنیم......................به بچه های دهمون کمک کنیم یا نکنیم

  کمک کنیم ، کمک کنیم......................کمک کنیم یا نکنیمبه مظلوم و به بیمار 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  روز هفتم

  )دزدي(خط قرمز
  بسمه تعالي 
. حالتون خوبه ؟ سالمتيد ؟ دماغتون چاقه؟  برنامه امروز را با يك شعر آغاز مي كنيم ! سالم بچه ها 

ونيم يك معما از شما مي پرسم ، هر كه جواب داد همگي اماده ايد ؟ قبل از اينكه شعر را باهم بخ
جايزه داره ، اما معما ، دو نفرند يكي چاقه و ديگري الغر ، چاقه بچه ي الغره است ، اما الغره پدر چاقه 

؟ حاال نوبت شعر رسيده ، همه با هم دستها را باال بياريد و جلوي صورت 1نيست ؟ پس چيكارشه 
     :بگيريد مثل حالت قنوت 

  باهم دیگه می کنیم دعا           دستامونا می بریم باال                        
  هم به مامان هم به بابا        عمر زیاد بده خدا                                  

  چشم می دوزیم به آسمون                            می گیم خدای مهربون ر
  امام زمان نگهدار                                       غصه رو از ما بردار         

  رهبرمون نگه دار                       غصه رو از ما بردار                         
  مامان و بابا نگهدار                     غصه رو از ما بردار                          

هر . هركس بتونه بيشترين سوال را جواب بده ، جايزه مي گيره  حاال مي خوام چهار تا سوال بپرسم ،
  . امتياز  10سوال 

  ..س..     ...ا...     ...د..، ...     .....  ا.....   ..وسيله اي كه با آن گندم را درو مي كنند؟     - 1
 ....و....   ...ل...   ..ا.....   .ز...،  ...    ...... ل.....   ......   ...آشام ؟           حشره خون  - 2

  ..ت..   ..س..   ..و..   ..د..، ...    ......س......   ...  ..... آن چيه كه زيادش هم كم است ؟   - 3
2....س...     ...ي...،    ... س.....    ...بله به انگليسي چه مي شود ؟  - 4

 

 - 2ممنوع  دوستي:رنگ قرمز  -1:  3بچه ها دوست هم مثل چراغ راهنمايي و رانندگي سه رنگ دارد
  )خوب(مجاز : سبز  -3. با احتياط در حد سالم و احوال پرسي: زرد 

حرفي درست بشود كه موضوع بحث ماست  4بچه ها حرف اول جوابها را كنار هم بگذاريد تا يك كلمه 
متوجه شديد  آفرين به همه شما همانطوريكه. هركس زودتر بتواند آن را پيدا كند جايزه مي گيرد . 

بچه هايي كه نتوانستند جواب بدهند ناراحت نباشند چونكه يك مسابقه .بحث ما راجع به دزدي است 
كلمه را مي نويسم بصورت درهم و بهم ريخته ، شما بايد هرچه زودتر به ترتيب  5. هم براي آنها داريم 

  ود آماده هستيد ؟درست بش) ع(آنها را كنار هم قرار دهيد تا بخشي از حديث امام رضا 

                                                
1
  -. مادرش  
2
  -. داده و موضوع درس كه كلمه دزدي است بدست مي آيد حرف اول جواب سواالت را كنار هم قرار  
3
  -. به مناسبت يك مقداري كه خسته نشوند در مورد دوست هاي خوب و بد و تاثير آنها صحبت شود  
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حرم اهللا السرقه يعني خدوند دزدي را : فرموند ) ع(امام رضا . آفرين .را ، خداوند ، كرد ، حرام ، دزدي 
بچه ها چرا خداوند دزدي را حرام كرد ؟ چونكه خداوند جان و مال و ناموس مسلمانان را . 1حرام كرد

و تازه با . ديگري را براي خودش بردارد  محترم دانسته و هيچ كس حق ندارد ديگري را بكشد و مال
حاال كه خدا دزدي را حرام كرده ، آيا جريمه اي هم ... دزدي ، امنيت جامعه و مردم بهم مي خورد و 

قرآن فرموده دستهايش را ) با شرايطش( براي آن درنظر گرفته ؟ بله بچه ها ، هركس كه دزدي كند 
خسته نشديد ، هر كه خسته شده ، دستهايش را ببرد باال ؟ هر بچه ها تا اينجا برنامه كه . 2قطع كنيد

  .براي رفع خستگي مي خوام براي شما يك داستان تعريف كنم... كه خسته شده صلوات بفرستد و 
عالمي از عتبات عاليات بر مي گشت ولي در مسير خود در حوالي : دزدي كه عاقبت به خير شد 

رفقاي او نيز مورد تهاجم دزدها قرار گرفتند و هرچه داشتند از كرمانشاه و همدان گرفتار دزد شد و 
آن عالم مي گويد كتابي داشتم كه سالها با زحمت و مشقت زياد آن را نوشته بودم و . دست دادند 

چون خيلي مورد عالقه ام بود در سفر و حضر با من بود ، اتفاقا اين كتاب نيز به سرقت رفت به ناچار 
گفتم من كتابي در ميان اموال داشتم كه به غارت رفت اگر ممكن است آن را به من به يكي از دزدها 

برگدانيد ، زيرا به درد شما نمي خورد ، آن دزد گفت ما بدون اجازه رئيس خود نمي توانيم كتاب شما 
را بدهيم و اصالً حق نداريم دست به اموال بزنيم گفتم رئيس شما كجاست ؟ گفت پشت اين كوه منزل 

ارد من به همراهي اين دزد به نزد رئيس دزدها رفتيم ، ديدم او نماز مي خواند وقتي كه از نماز فارغ د
اين عالم كتابي بين اموال دارد و همان را مي خواهد و ما بدون اجازه ي : شد دزد به رئيسشان گفت  

ا نماز مي خوانيد ؟ من به آن رئيس گفتم اگر شما رئيس دزدها هستيد پس چر. شما نخواستيم بدهيم 
درست است كه من رئيس دزدها هستم ولي چيزي كه : رئيس دزدان گفت . نماز كجا و دزدي كجا 

هست اين است كه انسان نبايد تمام رابطه ي خود را با خدا قطع كند و از خداوند عالم به كلي 
د من به احترام شما تمام روگردان شود بلكه بايد يك راه اشتي برقرار سازد ، حاال كه شما عالم هستي

فوري دستور داد و همه اموال به ما رد شد و ما هم خوشحال . اموال غارت شده را به شما برمي گردانم 
) ع(ولي پس از مدتي مجددا به عتبات رفتم ، روزي در حرم مطهر امام حسين . به واليت برگشتيم 

. اشك زيادي از ديدگان او جاري است  همان مرد را ديدم كه با حال خضوع و خشوع گريه مي كند و
گفت نماز را ترك نكردم و رابطه ام با . بله : مرا مي شناسي ؟ گفتم : وقتي كه مرا ديد شناخت گفت 

لذا خداوند متعال توفيق دادكه از دزدي دست بردارم و از همه گناهان توبه كنم و . خداوند برقرار بود 
صاحبانش برگرداندم و هر كه را كه نمي شناختم در راه خدا و به هر چه از اموال مردم نزد من بود به 

  .3نيت آنها انفاق كردم و اكنون توفيق زيارت امام حسين عليه السالم را نيز پيدا كردم 
  خدایا چنان کن سرانجام کار                                 که تو خشنود باشی و ما رستگار

                                                
1
  - .  273منبع حديث منتخب ميزان الحكمه ص  
2
  -.  38مائده آيه ... والسلرق و السلرقه فاقطعوا ايديهما  
3
  - . 119جامع القصص ص  
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  شتمدرس ه

  غريب مدينه
  به نام خدایی که از بوی گل بهتر است                      واز نور و باران صمیمی تر است

  بچه ها سالم ؟ حالتون خوبه ؟ بابا ، مامان ، عمو و دايي ، عمه و خاله خوبند ؟ الحمداهللا
براي اينكه . ي كنيم برنامه امروز را با يك جدول شروع م. اميدوارم هميشه سرحال و آماده باشيد 

مربي يكي از بچه ها را انتخاب نمايد تا به كمك او ( جدول خانه هايش پر شود چند سوال مي پرسم 
 ,)حروف جدول را در خانه ها قرار دهد

 

 

 

 

 

  
    

  )10، 2، 9(چه نام داشت ؟ شمر ) ع(قاتل امام حسين  - 1
  )13، 11، 14(م آخرين سوره قرآن ؟ ناس نا - 2
  )16، 12، 3(به معناي خانه و هميشه با مال مي ايد ؟ بيت  - 3
  ) 7، 5(مخفف گوي چه مي شود ؟ گو  - 4
  )6،  17، 4، 15(بود؟ دانا ...... توانا بود هركه : شعر را تكميل كنيد  - 5
  )1، 8(ري:جامدفون استدرآن كدام شهرنزديك تهران است كه يكي ازنوادگان امام حسن-6

بعد از تكميل خانه هاي جدول ، حرف اول آن را روي تخته مي نويسم ، شما بعد از خانه اول به نيت 
خانه بشماريد و حرف ها را كنار هم قرار دهيد تا به پيام جدول برسيد 3خانه 3) امام حسين(امام سوم 

  .خته مي نويسم همانطور كه مي بينيد پيام جدول جمله اي است كه روي ت. 
  ياور ستمگران نباشيد.................... :                                

مربي به (آيا مي دانيد اين سخن از چه كسي است ؟ من نام او را روي تخته مي نويسم شما بخوانيد 
  . را بدست آورده و سپس درجاي  خالي بنويسد ) ع(ترتيب با خط فانتزي نام امام حسن 

  ااا ا ا _-   oاoامام حسن   ا 
مربي مي تواند حروف را روي تابلو هم ( من چند كارت : حاال بگوييد ستمگران چه كساني هستند 

را به شما نشان مي دهم ، شما با اتصال حروف الفبا بر روي كارتها ، كلمه مورد نظر را به من ) بنويسد
  .ن برايتان بگويم بگوئيد تا من ارتباط اين كارت ها را با يك داستا

  "معاويه "  ه ي و ا ع م: كارت اول 



 ٩٨

  "پول پرستان "  ن ا ت س ر پ ل و پ: كارت دوم                       

  "مروان "   ن ا و ر م: كارت سوم 

را فريفت و ) ع(همان شخصي است كه سال ها پيش با مكرو حيله ، ياران امام علي  " معاويه "
نيز دست به كار شد و بعضي از ) ع(در زمان امام حسن . حكميت كرد  حضرت را وادار به پذيرش

و ترسو اطراف امام  "پول پرست  "را با وعده هاي فراوان فريب داد افراد ) ع(فرماندهان امام حسن 
مجبور به پذيرش صلح با ) ع(را خالي كردند و او را در جنگ تنها گذاشتند تا باالخره امام ) ع(حسن 

را دستگير ) ع(عاويه به هيچ كدام از مواد صلح نامه عمل نكرد و ياران خالص امام حسن معاويه شد م
با همه نيرنگ ها ، مانع اصلي در مقابل معاويه وجود دارد . كرد و تعدادي از آنان را به شهادت رساند 

زشتكار  وي با دستياري فرد خبيث و. كه براي برداشتن او از سرراه ، فكر ديگري به ذهن او رسيد 
مي كند ، براي اينكه كسي از نقشه ) ص(اقدام به قتل پاره تن پيامبر  "مروان بن حكم "ديگري به نام 

كه دختر يكي از خوارج به نام جعده مي باشد ، ) ع(شوم انان باخبر نشود با همكاري همسر امام حسن 
  .سانند را مسموم مي كنند و آن امام بزرگوار را به شهادت مي ر) ع(امام حسن 

  ايا شما مي توانيد چند نفر از ستمكاران را در دوره اي كه زندگي مي كنيم ، نام ببريد ؟
حاال براي اينكه در مورد شهادت امام بيشتر بدانيد ، مناسبت اعدادي را كه در تابلو مي نويسم با 

  .شهادت امام بدست آوريد 
    50             : سال شهادت              47    :سن شهادت         28     :ز شهادت رو 

  .سالگي به شهادت رسيد  47هجري قمري در سن  50صفر سال  28در ) ع(امام حسن 
بار  4را  "اي حسن جان "برايتان مي خوانم و شما جمله ) ع(در پايان نوحه ايي را درباره امام حسن 

  .تكرار كنيد 
  )٤(ای حسن جان ای حسن جان ای حسن جان ای حسن جان 

  گرد ماتم بررخ عالم نشسته                                     مجتبی از دار فانی دیده بسته 
  )٤( ای حسن جانای حسن جانای حسن جانای حسن جان

  گشته مدینه ، دوباره وادی غم                                    اهل بیت مصطفی ،گریان از این غم
  مانعازم جنت شده با قلب سوزان                                    نزد زهرا و پیمبر گشته مه

  )٤( ای حسن جانای حسن جانای حسن جانای حسن جان
  او که مظلومانه در خانه شد ، مسموم                            قلب پاک انورش جمله شده مغموم

  دشمنان از جسم او انتقام کردند                                   تیرباران جسم او از جفا کردند
  )٤( ای حسن جانای حسن جانای حسن جانای حسن جان
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  درس نهم

  "خورشيد مي ميردمگر  "
  به نام خداوند رنگین کمان                                       خدای من و تو ، خدای جهان

شما هر كجا به جوا پي برديد بگوييد . آغاز مي نمايم  "من كيستم؟ "با سالم خدمت شما ، برنامه را با 
ما مرا نمي شناسيد و اغلب از من غافل همه ي شما را مي بينم و ناظر بر اعمال شما هستم ، اما ش ": 

ذخيره خدا بر روي زمين هستم ، اعمال شما هر هفته روزهاي . من خدا يا فرشته نيستم . هستيد 
من از اعمال نيك شما خوشحال و از اعمال زشت شما . دوشنبه و پنج شنبه بر من عرضه مي شود 

بله من مهدي . افراد رنج ديده و مظلوم هستم چشم اميد تمام پيامبران و امامان و . ناراخت مي شوم 
اولين كسي كه با  -1: حاال سواالهايي درباره ي اولين ها از شما مي پرسم . صاحب الزمان هستم 

اولين  -3. اولين مكاني كه حضرت ظهور خود را آغاز مي كند ؟ مكه  -2. حضرت بيعت كرد ؟ جبرئيل
اولين پيامبري كه پشت سر حضرت نماز مي خواند  - 4. بهخانه اي كه حضرت به آن تكيه مي زند ؟ كع

اولين سخني كه امام زمان عليه السالم به هنگام ظهور بر زبان مي  -5. ؟ حضرت عيسي عليه السالم 
سوره ي هود را 86در اينجا تقاضا مي كنم كه يك نفر كه خوب قرآن مي خواند ، آيه . آورد ؟ بقية اهللا 
راستي  "بقية اهللا خيرلكم ان كنتم مومنين ": ور كه شنيديد در آيه آمده است همانط. براي ما بخواند 

تابحال فكر كرده ايد كه بقية اهللا به چه معناست ؟ چند نفر از دوازده امام به شهادت رسيده ! بچه ها 
اهللا مي بقية) عج(خداوند يكي از امامان را براي ما نگه داشت ، براي همين به امام زمان ) نفر11(اند ؟ 
اگر شما مومن باشيد ، آنچه را خدا باقي مي گذارد برايتان «: حاال من آيه را ترجمه مي كنم . گوييم 

اما براي اينكه با دو لقب ديگر امام اشنا . تا اينجا با يك لقب امام و معناي آن آشنا شديد » .بهتر است 
شما بايد با حروف پراكنده دو كلمه . هللا ا..... اهللا. شويد ، من دو كلمه ي آخر لقب ها را مي گويم 

به چه . ولي اهللا . بله .) ن ، ل، و، ي ، و، ر : ( درست كنيد تا من آنرا با اول دو كلمه ي اهللا اضافه كنم 
. يعني چه ؟ يعني امام زمان عليه السالم نور خداست . بعدي ؟ نورا اهللا . دوست خدا . معناست ؟ آفرين 

  هيچ گاه خاموش نمي اين نور مي درخشد و 
  .شود تا اينكه ظهور نمايد و بدي ها و زشتي ها را از بين ببرد 

  تو بیائی                 تا باغ شود پرازگل یاس من منتظرم که
 ازعاطفه وصفا واحساسلبریزشودتمام صحرا                   

زمينه ظهور آماده مي شود ؟ چگونه . بله ، حضرت وقتي ظهور مي كند كه زمينه ظهور آماده باشد 
  .سلمان فارسي شدن-3بي تفاوتي -2ترويج ظلم و ستم -1زمينه ظهور حضرت با 

هر هفته اعمال ما بر حضرت عرضه مي گردد ، آيا . وقتي حضرت عليه السالم ناظر بر اعمال ما است 
رش كرده است درست است با گناه و معصيت ، قلب حضرت را از خودمان برنجانيم ؟ وقتي حضرت سفا
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. يار با وفا است 313براي فرجم دعا كنيد و خود حضرت هم منتظر روز موعود و منتظر كامل شدن 
  .آيادرست است بي تفاوت باشيم ؟ نه ، بايد مانند سلمان فارسي يا سلمان محمدي باشيم 

هر مورد را مي من اول و آخر . مان بشويم ؟ بايد به چهار مورد عمل كنيم چه كنيم تا مانند حضرت سل
 -1: يا مي گويم و شما حدس بزنيد تا درباره ي هركدام صحبت كنيم ) در صورت بودن تابلو(نويسم 

 "كسي كه بميرد و امام زمانش را نشناخته باشد به مرگ جاهلي مرده است ". ت بله ، شناخت ....ش
ن دين حق و شناخت او مدتها بود كه براي پيدا كرد. حضرت سلمان ، غالم يك شخص يهودي بود 

روزي در باغ . از شهر و ديار خود اصفهان مهاجرت كرده بود ) ص(آخرين پيغمبر الهي ، حضرت محمد 
با هم درباره ي بعثت پيامبر . يهودي مشغول كاشتن درخت بود روزي پسر عموي مرد يهودي آمد 

اين روزها همه :  چه خبر ؟ پسر عموي يهودي گفت: يهودي گفت . مشغول صحبت شدند ) ص(اكرم 
نامش محمد است ، :  -) پسرعمو(او چه كسي است و چه مي گويد ؟  -)يهودي . (جا سخن از اوست 

 -) :ي. (مي گويد كه از طرف خدا بسوي شما فرستاده شدم تا شما را از بت پرستي و ظلم نجات دهم 
آري ، دو  -: پ . مي كند  شنيده ام او دارد به طرف شهر ما حركت. نيازي به پيامبر جديد نداريم 

آيا مي داني اين كار آنها در آينده مشكالت . طايفه ي اوس و خزرج او را دعوت كرده تا به يثرب بيايند 
اوس و خزرج نادانند نمي . با است و فردا به مكه مي رسد را بيشتر خواهد كرد ؟ آن مرد االن در قُ

) ص(پسر عموي او مشغول صحبت از رسول خدا در همين حال كه يهودي و . دانند چكار مي كنند 
بودند ، سلمان از شنيدن اين خبر خوشحال كننده به هيجان آمد  به طوري كه بي اختيار لرزيد و 

سلمان به جاي عذرخواهي . درختي كه در حال كاشتن آن بود از دستش برسرارباب يهودي اش افتاد 
  ...مي آيد واين مرد كي از مكه ": از پسرعموي او سوال كرد 

به تو «:سيلي محكمي بر صورت سلمان زد و گفت . مرد يهودي از افتادن درخت بر سرش عصباني شد 
حضرت سلمان » .تو يك برده اي . به تو مربوط نيست . چه ربطي دارد ؟ سرت گرم كار خودت باشد 

مسجد پيامبر حركت  به مدينه آمد ، مقداري خرما گرفت و به طرف) ص(فرداي آن روز كه پيامبر اكرم 
داد و ) ص(سلمان خرماها را به پيامبر اكرم . شنيده بود كه پيامبر خاتم صدقه قبول نمي كند . كرد 
خرماها را از سلمان گرفت و نزد اصحاب ) ص(پيامبر اكرم  ".اينها صدقه است! يا رسول اهللا  ": گفت 

اين  ": لمان نزد خودش گفت س. گذاشت همه ي ياران حضرت خوردند ، ولي خود حضرت نخورد 
آنها براي روز بعد برنامه . بعد به گوشه ي مسجد رفت و سخنان آنها را گوش داد   ".نشانه درست بود 
فرداي آن روز سلمان با يهودي در باغ . سلمان نزد اربابش برگشت تا او نفهمد . ريزي مي كردند 
ناگهان از درباغ سروصدايي . نزد حضرت برود سلمان منتظر فرصت بود تا بار ديگر . مشغول كار بود 
يهودي زير . از آنجا مي گذرند ) ص(ديدند جمعيتي از مردم پشت سر پيامبر اكرم . آمد ، نگاه كردند 
مزاحم شهر ما هستند ، او  اين هم بدبختي ما نفرين و لعنت بر همه ي ما ، اين ها: لب آهسته گفت 

سلمان مقداري خرما تهيه . شب شد . ين را گفت و از باغ رفت يهودي ا. بايد جاي ديگري پيدا كند 
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سلمان نزد حضرت رفت . گفتند كه او منزل ابوايوب انصاري است . از مردم سراغ پيامبر را گرفت . كرد 
من ديشب . سلمان گفت يا رسول اهللا . خرماها را داد به حضرت تا عالمت دوم را امتحان كند . 

اين خرما . ي خرما صدقه دادم ، شما هيچ كدام را نخورديد و به يارانتان داديد خدمتتان رسيدم و مقدار
حضرت لبخندي محبت آميز زد و دانه اي خرما خورد و تشكر  ".همين است كه تقديم شما مي كنم 

با  "شما چگونه خدا را عبادت مي كنيد ؟ ": سوال كرد . سلمان نزد يكي از ياران حضرت رفت . كرد 
  .دا دعاهاي ما را مي شنود نماز ، خ

و وقتي كسي وقتي امام زمان عليه السالم را شناختي به او عالقه مند مي شوي . ت بله محبت ....م - 2
برايش صلوات مي  -3برايش دعا مي كني  -2برايش صدقه مي دهي  -1: را دوست بداري هميشه 

  . برايش كاري مي كني كه او را خوشحال كني  -4فرستي 
سلمان محمدي را ما دوست داريم و زياد  ": امام جعفرصادق عليه السالم فرمود . ت بله ، اطاعت ....ا - 3

ما هم بايد  ".هرچه او مي خواست انجام مي داد . نام او را مي بريم زيرا او فرمانبردار امام زمانش بود 
  .در اين زمان مطيع نائب برحقش ، حضرت اية اهللا خامنه اي باشيم

حاال كه مانند سلمان فارسي ، امام زمانت را شناختي و به او عالقه مند شدي و . بله ، بيعت  ت....ب - 4
  .مطيع او شدي بايد با او بيعت كني 

راستي مي دانيد كه سلمان فارسي در آينده از ياران امام زمان خواهد بود ، و پيامبر فرموده هركس (
  .)ود كه مانند او باشد از ياران امام زمان خواهد ب

  هميشه پا به پاي دل* و انتظار مي كشم * به روي پله هاي دل * چه سالها نشسته ام 
  بهانه ي دلم شده* ترانه ي دلم شده ، واشتياق ديدنت* سرود انتظار تو 

خدايا فرج امام زمان عليه السالم . خدايا امام زمان عليه السالم را از همهي ما راضي و خشنود بگردان 
  .آمين. رما را نزديك بف
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  درس دهم

  "غريب دوست داشتني"
  خداوند بخشنده مهربان        به نام خداوند رنگین کمان                      

  خداوند زیبایی و رنگ                                خداوند پروانه های قشنگ
  .ي را با نام خداي يكتاي بي همتا آغاز مي كنيم  برنامه ا! با سالم به شما دانش آموزان عزيز 

جمع امت به معني  -2 "ام"مادر به زبان عرب چه مي شود ؟  -1 "ابتدا به چند سوال پاسخ دهيد"
اگر يك حرف به امم اضافه كني ، به معناي پيشوا و كسي كه  -3 "امم"گروه و جماعت چه مي شود ؟ 

  . "ماما"وظيفه رهبري جامعه را دارد مي شود 
شما مي دانيد امام در يك جامعه و بين مردم چه وظايفي دارد ؟ براي بيان وظايف امام كلمه هايي را 

شما با . روي تابلو مي نويسم كه بعضي از آنها حرف اول و بعضي ديگر حرف آخرشان حذف شده است 
  .  "بلو رسم كندمربي اين شكل را روي تا".تكميل اين واژه ها به وظايف امام پي خواهيد برد 

  :بله همانطور كه حدس زديد بخشي از وظايف امام عبارت از
  رهبري و هدايت مردم - 1
  پاسداري از دين اسالم - 2
  مستضعفان حمايت ودستگيري ازمحرومان و- 3
  برقراري وحدت اسالمي - 4
  بيان احكام و دستورهاي اسالم - 5
  

مامان عزيز كه راهنما و هدايت گر اين امت هستند بيشتر آشنا در برنامه امروز مي خواهيم با يكي از ا
براي رسيدن به نام آن حضرت مشخصاتي از ايشان توسط كارت بيان مي كنم تا شما دانش . شويم 

  "در صورت نبود كارت از تابلو استفاده شود". "برنامه با كارت اجرا شود". آموزان حدس بزنيد 
  ، غريب، صفر آخر،  17-3،  ق ه 203،  ق ه 148،  دهذيقع11،  سالگي 35 ، 20 امامت

سال امامتش  20سالگي به امامت رسيد و مدت  35امروز مي خواهم از امامي صحبت كنم كه در سن 
. سالش را دور از مدينه بود  3سالش را در شهر مدينه و  17،  17-3 كه 20 امامت. به طول انجاميد 
  سال صفر آخردر مدينه به دنيا آمد و در  ق ه 148 سال ذيقعده11آن حضرت در 

در دياري غريب و دور از وطن به شهادت رسيد  اميدوارم نام اين امام زيبا را پي برده باشيد  ق ه 203 
سال  20گفتيم كه امام رضا عليه السالم مدت  "حضرت علي بن موسي الرضا عليه السالم  "احسنت". 

به ايران آمدن امام . سال آن دور از مدينه يعني در ايران بود  3سال آن در مدينه و  17امامت كرد كه 
  : شنيدني است به نوشته اي كه يكي از دوستانتان مي خواند توجه كنيد 

  :دانش آموز اول 

  ��٤ت

 ام�م �����٣

 ��ن ا���م
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چون . امام رضا عليه السالم غريبانه به حرم پيامبر رفت و با قبر جد بزرگوارش وداع و خداحافظي كرد  
با خانواده اش هم خداحافظي . بود شهر و ديارش را به طرف ايران ترك نمايد  به دستور مامون مجبور

بااينكه مامون تصميم گرفته بود تا امام را . كرد و غريبانه و بدون يارو ياور با سربازان مامون به راه افتاد 
دان پيامبر طوري از شهرها حركت دهد كمتر با مردم مواجه شود ، به ويژه از شهرهايي باشد كه به خان

عالقه داشتند ولي باز مردم شهرهاي مختلف با شنيدن ورود امام به شهرشان با هزاران شور و اشتياق 
يكي از . به استقبال مواليشان از شهر خارج مي شدند و ساعت ها منتظر ورود امام به شهر مي شدند 

مردم با . مكان علماي ديني بود همين شهرها ي ايران ، شهر نيشابور بود كه مركز دوستداران امامان و 
  ديدن امام ، هر كدام به نوبت افسار مركب امام را مي گرفتند و بر دوش مي كشيدند 

وقتي چهره نوراني امام عليه السالم را ديدند همه از ديدنش خشنود شدند و از امام خواستند برايشان 
  . حديثي بيان كند
  :دانش آموز دوم 

الاله االاهللا " كلمه:نقل مي كند ) ص(اشتني و جذاب حديثي را از پيامبر امام با چهره اي دوست د 
اجازه دهيد با ذكر يك مقدمه اين جمله را برايتان معنا كنم ،  "حسني من دخل حصني امن من عذابي

از قديم در زمان جنگ و حتي االن هم در پادگان ها و مناطق نظامي ، نگهبان از كساني كه قصد ورود 
نظامي يا خروج از آن را دارند ،رمز عبور مي پرسند اگر بلد باشند حق ورود و خروج  به منطقه

ولي اگر نتوانستند رمز عبور را بگويند نه تنها حق ورود و خروج را نخواهند داشت بلكه . خواهندداشت 
ي خدا و امام رضا عليه السالم مي فرمايند اعتقاد به يگانگ. ممكن است جانشان را هم از دست بدهند 

يكي بودن خدا ، يعني توحيد كه همان معناي الاله االاهللا مي باشد ، قلعه و دژ مستحكم خداست ، 
وقتي . هركه به يگانگي و يكي بودن خداوند اقرار كند مي تواند وارد قلعه و پناهگاه امن الهي شود 

  .كسي نتوانست وارد قلعه الهي شود از عذاب الهي در امان نخواهد بود 
  به راستي چگونه مي توان وارد پناهگاه امن الهي شد ؟. تشكر از اين دو دانش آموز  با

امام عليه السالم  "مربي از بچه ها بخواهد چند نمونه را نام ببرند "با انجام اعمال و رفتار درست ! بله 
و واليت و رهبري  در ادامه مي فرمايند يكي از شرايط ورود به اين پناهگاه اين است كه انسان به امامت

وانا و شروطها بشرطها ": لذا امام عليه السالم فرمود . امامان اعتراف كند و معتقد باشد و ايمان بياورد 
ن چيست ؟ براي پي بردن به وظيفه خويش ابه نظر شما وظيفه ما در مقابل واليت امام "من شروطها

  : ول مي نويسم من سوالهايي مي پرسم و حروف پاسخ ها را درون خانه ها جد
  

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ 

٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤  
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به خوراك دادن و طعام دادن -2) .11، 7، 10.(تبت : بزرگترين فالت جهان چه نام دارد  -1 :سوالها 
 - 4). 12، 3، 4(به برهان و دليل چه مي گويند ؟ حجت-3). 1،  5، 8، 2، 6(چه مي گويند ؟ اطعام 

براي رسيدن به پيام جدول حرف اول را مي ) 13، 14، 9(دام است ؟ عشاء آخرين نماز روزانه واجب ك
قلب ما بايد سرشار از دوستي به امام باشد مثل  "محبت"بله كلمه اول . تا مي شماريم  3تا3نويسم بعد 

پيروي و اجراي دستورهاي  "اطاعت"كلمه دوم . استقبال مردم شهرهاي ايران از امام رضا عليه السالم 
براي دفاع از اسالم و قرآن و امام تا پاي  "شجاعت"كلمه سوم . دا بر همه الزم و واجب است ولي خ

  .جان مثل ياران امام حسين عليه السالم بايد شجاعانه ايستادگي كرد 
امام رضا عليه السالم دور از وطن و در غربت در شهر مقدس مشهد به دست مامون لعنه اهللا عليه 

بله دشمنان خدا و امامان براي اينكه به خواسته . تا دين اسالم زنده بماند . شربت شهادت را نوشيد 
هاي خود برسند ، بهترين انسانهاي روي زمين را سخت شكنجه و آزار مي دادند و يا به شهادت مي 

آن اماماني كه فرياد رس بيچارگان و درماندگان هستند آن امامي كه نسبت به مردم مهربان . رساندند 
  .يم هستند آن امامي كه مردم جهان را به سوي خوبيها و به سوي خدا هدايت مي كنند و رح

  .در سالم به امام رضا عليه السالم مي خوانيم  
  فريادرس بيچارگان بر سالم -1 
  سالم و درود خدا بر امامن مهربان -2 
  .سالم بر امام هدايت كننده  -3 

  .مرا همراهي كنيد  "يا رضا يا رضا"م با در پايان قطعه شعري را مي خوانم و شما ه
  

 )٣( یا رضا یارضا                                           
  ای که تویی ماه سپهر وال                                            جان جوادت نظری کن به ما

  )٣(یا رضا یارضا                                            
  ه چون کبوتران حرم                                           تویی تویی منبع جود و کرمما هم

  آمده ایم به شوق دیدار تو                                             کنیم سرشک دیده ایثار تو
  )٣(یا رضا یارضا                                            

  لیم                                              مهر تو را به لطف خود شاملیماگرچه نوکران ناقاب
  اگر که هم عاشق و دیوانه ایم                                    عاشق و دیوانه این خانه ایم

  )٣(یا رضا یارضا                                            
  تا دم مردن نگریم روی تو                                      به این امید آمده ایم سوی تو  

  تو را قسم به مادرت فاطمه                                         دوا کن از کرم مراد همه
  )٣(یا رضا یارضا                                            

  سوخته ایم چون پرپروانگان                   مازغم رهبر فرزانگان                           
  ما ز غم هجرت روح خدا                                           ناله زنیم ، گریه کنیم یارضا

  )٣(یا رضا یارضا                                            
 


